На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број
88/2008 и 143/2016), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша
(„Службени лист Града Ниша” број 1/2013, 95/2016, 98/2016, 124/2016 и 144/2016) и
члана 12. Правилника о поступку припреме, израде и доставе материјала
(„Службени лист Града Ниша", број 125/2008),
Градско веће Града Ниша, на седници од 27.02.2018. године, доноси

РЕШЕЊЕ

I
Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Програм рада са
Финансијским планом Центра за социјални рад „Свети Сава“ у Нишу за 2018. годину.
II
Предлог решења о давању сагласности на Програм рада са
Финансијским планом Центра за социјални рад „Свети Сава“ у Нишу за 2018. годину
доставља се председнику Скупштине Града ради увршћивања у дневни ред седнице
Скупштине Града.
III
За представнике предлагача по овом предлогу на седници Скупштине
Града Ниша одређују се Мирјана Поповић, секретар Секретаријата за дечију и
социјалну заштиту - Градске управе града Ниша и Зоран Јовић, директор Центра за
социјални рад „Свети Сава“ у Нишу.

Број: 266-6/2018-03
У Нишу, 27.02.2018. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Проф. др Милош Банђур

На основу члана 37. Статута града Ниша ("Службени лист града
Ниша", бр.88/08 ,143/16) и члана 7 . Одлуке о оснивању Центра за
социјални рад „Свети Сава“ («Службени лист Града Ниша», број 17/1998 и
94/2010),
Скупштина Града Ниша, на седници одржаној дана ________ .
године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада са финансијским
планом Центра за социјални рад „Свети Сава“ у Нишу за 2018. годину,
који је усвојен Одлуком Управог одбора Установе, број 01-2867, на
седници одржаној 29.12.2017.године.

II Решење доставити: Центру за социјални рад „Свети Сава“ у
Нишу, Градској Управи Града Ниша - Секретаријату за дечију и социјалну
заштиту и Градској Управи Града Ниша - Секретаријату за финансије.

Број: ________________
У Нишу, _________ . године

СКУПШТИНА ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК
мр Раде Рајковић
___________________

О б р а з л о ж е њ е

На седници одржаној 29.12.2017. године Управни одбор Центра за
социјални рад "Свети Сава" Ниш донео је Програм рада са финансијским
планом Центра за 2018. годину.
Организационе јединице Центра за социјални рад, односно службе су:
- служба за пријем и управно-правне послове
- служба за заштиту деце и младих
- служба за заштиту одраслих и старих
- служба за остваривање локалних права и услуга
- служба за планирање и развој
- саветовалиште за породицу
- служба за рачуноводствено-финансијске послове
У наредном периоду, Центар за социјални рад ће предузимати
активности које су усмерене ка проширењу и развоју услуга социјалне
заштите, које ће омогућити већем броју грађана да их користе. Правна
помоћ ће бити пружана корисницима новчане социјалне помоћи и жртвама
насиља упородици, јер нису у ситуацији да сносе и ту врсту трошкова,
како би остварили своја законска права. У 2018.години ће се наставити рад
стручних радника у току радног времена и на неодложним интервенцијама
током двадесетчетворочасовног дежурства за лица која су у високом
ризику.
Од примене Закона о спречавању насиља у породици у Нишу је за
шест месеци, односно од 01. 06. 2017. године Основно јавно тужилаштво
покренуло 650 поступака због насиља упородици, а Прекршајни суд је
изрекао 63 казне због кршења наведеног Закона. Према подацима нишког
Прекршајног суда особе које су прекршиле Закон о спречавању насиља
кажњене су затворском казном од седам до 60 дана. Максималном казном
од 60 дана затвора кажњено је шест особа, а само једна особа казном од 7
дана. Највећи број особа је кажњен затворском казном од 30 дана.
У сарадњи са медијима, предшколским установима и школама,
Центар за социјални рад ће обављати активности усмерене ка превенцији
вршњачког и насиља у породици.
Супервизори ће реализовати активности усмерене ка унапређењу
квалитета рада водитеља случаја, тако што ће одржавати индивидуалне и

групне супервизијске састанке и пружати непосредну подршку
водитељима у раду на конкретном случају.
Центар за социјални рад ће у 2018.години реализовати континуирано
ажурирање званичне интернет странице (сајта), припремати и објављивати
стручне текстове и саопштења и учествовати у радио и ТВ емисија на
локалним станицама. По потреби стручни радници ће давати изјаве и
учествовати у програмима на националним радио и ТВ станицама.
Даљим континуираним усавршавањем стручних радника у
2018.години ће се настојати да се професионалне компетенције стручних
радника запослених у Центру за социјални рад доведу на виши ниво.
Стручним радницима ће се у односу на потребе и могућности обезбеђивати
учешће на семинарима, обукама, конференцијама, стручним скуповима и
осталим видовима окупљања стручних радника, ради могућности стицања
нових сазнања и поступања у делу појаве нових облика патологије на
нашој територији.
Планирани приоритети у раду за 2018.годину
I. Мере популационе политике у Граду Нишу
II. Помоћ у кући – дисперзиони модалитети
Мере треба планирати у односу на ресурсе које одређена средина има, а
истраживањем би се дошло до тих података, с тим што ни у ком случају не
сме да се изгуби из вида да мере популационе политике дају резултате
само ако се стрпљиво и упорно спроводе.
Посебан акценат у 2018.години треба ставити на стара лица која живе ван
територије ужег градског језгра и обухватити их мобиним услугама путем
мобилних тимова. Старим лицима која живе на територији Града
неопходно је пружати услуге у виду дневног боравка или клубова за стара
лица.
Градска Управа Града Ниша - Секретаријат за дечију и социјалну
заштиту сматра да је предложени Програм рада са финансијским планом
Центра за социјални рад „Свети Сава“ Ниш за 2018. годину сачињен у
складу са позитивним прописима и да даје допринос ефикаснијем и
потпунијем решавању социјалних потреба грађана.

Секретар секретаријата

Мирјана Поповић
________________

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
„СВЕТИ САВА“
Бр:01-2867
29.12.2017.год.
Н И Ш
На основу члaна 21. став 1. тачка 4. Закона о јавним службама („Сл.гласник
РС“, бр.42/91, 71/94, 79/05, 81/05, 83/05 и 83/14) и члана 35. став 1. алинеја 5.
Статута Центра за социјални рад „Свети Сава“ у Нишу, Управни одбор Центра за
социјални рад „Свети Сава“ у Нишу, на седници одржаној дана 29.12.2017.године,
донео је
ОДЛУКУ
О ДОНОШЕЊУ ПРОГРАМА РАДА
СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2018.ГОДИНУ
1. Доноси се Програм рада и Финансијски План Центра за социјални рад
„Свети Сава“ у Нишу за 2018.годину.
2. На Програм рада Центра за социјални рад „Свети Сава“ у Нишу
прибавити сагласност Скупштине Града Ниша.
3. Ову Одлуку и Програм рада Центра за социјални рад „Свети Сава“ у
Нишу доставити Скупштини Града Ниша – Градској Управи Града Ниша –
Секретаријату за дечију и социјалну заштиту, Министарству за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања и архиви Центра за социјални рад.
ПРЕДСЕДНИК
УПРАВНОГ ОДБОРА
Владица Маричић

Центар за социјални рад „Свети Сава“
29.12.2017
.12.2017
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Циљ и смисао нашег планирања је да се сагледа рад у претходној години и да се унапреди у

наредној години. Уколико се Планом рада за 2018. годину реално одреде приоритети у раду,
резултати ће бити мерљиви. Осим тога што су резултати рада мерљиви неопходно је да буде
присутна и ефикасност у раду која ће допринети унапређењу рада и омогући корисницима да
остваре виши степен квалитета живота, јер је крајњи резултат сваког планирања произвођење
социјалних промена.
Применом Закона у свакодневном раду радници Центра за социјални рад ће настојати да
заштите елементарна људска права појединаца, чланова њихових породица и свих грађана, како би
савладали социјалне и животне тешкоће.
На основу Плана рада Центра за социјални рад за 2018. постављају се циљеви, а на основу
предвиђених циљева планирају се активности које ће се спроводити у току године.
Планирање је увек усмерено ка будућности, осим у идеалним околностима тешко је
замислити да ће се сви жељени циљеви и исходи у потпуности остварити. Непредвиђени спољашњи
утицаји, ограничени капацитети и препреке на различитим нивоима утичу на коначне резултате.
Планирање мора да буде у директној вези са реалном ситуацијом и познавањем узрочних
веза међу појавама, односно проблемима који су предмет социјалног рада. Дефинисање приоритета
потреба, односно проблема, као сегмент планирања веома је битно. У оквиру планирања је
неопходна реалност и на расположивим ресурсима планови.
Данас садржаји социјалне политике морају бити такви да воде у правцу задовољавања
разноврсних људских потреба, вишем квалитету живота и социјалној сигурности. У локалној
заједници треба тражити адекватне и успешне одговоре на социјалне проблеме, јер они ту и настају
и ту се њихове последице највише осећају.
План рада за 2018. ће разматрати чланови Управног одбора Центра за социјални рад „Свети
Сава“ и Скупштина Града Ниша. Осим наведеног План рада за 2018. годину ће бити постављен на
сајту установе, те самим тим ће бити доступан стручној и широј јавности и свим заинтересованим
грађанима.
У уводном делу Плана рада за 2018. Центра за социјални рад „Свети Сава“ биће
представљене делатности и овлашћења које ће Центар вршити у наредном једногодишњем периоду
и развој услуга социјалне заштите у локалној заједници.
Основ за израду Програма представљају:








Закон о социјалној заштити;
Породични закон;
Закон о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних
лица;
Правилник о Стандардима и раду Центра за социјални рад;
Одлука о правима из области социјалне заштите на територији Града Ниша;
План рада Центра за социјални рад „Свети Сава“ за 2017. Годину;
Годишњи извештај о раду Центра за социјални рад за 2016. годину;

Стратешка документа:







Стратегија развоја социјалне заштите;
Стратегија за смањење сиромаштва Републике Србије;
Национална Стратегија о старењу;
Стратегија социјалне заштите Града Ниша 2015 – 2019. годину
Стратегија унапређења положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији;
Стратегија унапређења положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији;
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Стратегија безбедности Града Ниша 2017 – 2020. године;

Делатност и овлашћења Центра за социјални рад у наредном периоду су приказани кроз:
ПОСЛОВЕ У ВРШЕЊУ ЈАВНИХ ОВЛАШЋЕЊА
У вршењу јавних овлашћења, Центар за социјални рад, у складу са Правилником о организацији,
нормативима и стандардима рада Центра за социјални рад одлучује о:
 остваривању права на новчану социјалну помоћ;
 остваривању права на додатак за помоћ и негу другог лица;
 остваривању права на помоћ за оспособљавање за рад;
 остваривању права на смештај у установу социјалне заштите;
 остваривању права на смештај одраслог лица у другу породицу;
 хранитељству;
 усвојењу;
 старатељству;
 одређивању и промени личног имена детета;
 мерама превентивног надзора над вршењем родитељског права;
 мерама корективног надзора над вршењем родитељског права;
У вршењу јавних овлашћења Центар за социјални рад обавља следеће послове:
 спроводи поступак посредовања;
 доставља налаз и стручно мишљење, на захтев суда, у парницама у којима се одлучује о
заштити права детета или о вршењу, односно лишењу 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 којим се води поступак у спору за
заштиту од насиља у породици;
 спроводи поступак процене опште подобности 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 малолетног учиниоца и жртве кривичног дела;
 подноси извештај о испуњењу васпитног налога јавном тужиоцу, односно судији за
малолетнике;
 присуствује, по одобрењу суда, радњама у припремном поступку против малолетног
учиниоца кривичног дела, 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;
 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 извршење мере не може да започне или да се настави због одбијања или бекства
малолетника;
 стара се о извршењу васпитних мера посебних обавеза;
 проверава извршење 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;
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спроводи васпитну меру појачаног надзора од стране органа старатељства тако што се брине
о школовању малолетника, његовом запослењу, одвајању из средине која на њега штетно
утиче, потребном лечењу и сређивању прилика у 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;
пружа услуге социјалног рада и покреће судске поступке када је законом за то овлашћен;
прати и проучава појаве у области социјалне и правне заштите и обавља превентивну
делатност.

ПРАВА И УСЛУГЕ КОЈЕ ФИНАНСИРА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА обезбеђују се за појединце и

породице са територије Града Ниша. Обезбеђују се лицима којима је неопходна друштвена
помоћ и подршка ради савладавања социјалних и животних тешкоћа и стварања услова за
задовољавање основних животних потреба.
УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ:
1.
2.
3.
4.
5.

Помоћ у кући;
Дневни боравак;
Смештај у прихватилиште и прихватну станицу;
Социјално становање у заштићеним условима;
Привремено становање;

 Помоћ у кући обезбеђује се лицима која услед старости, хроничне болести или инвалидитета имају
ограничене физичке и психичке способности да задовоље свакодневне основне личне и животне
потребе. Помоћ у кући обухвата и допремање хране у стан корисника.
 Право на дневни боравак има дете ометено у физичком или психичком развоју, оболело од аутизма,
са поремећајима у друштвеном понашању и одрасло лице, које има право на смештај у установу или
другу породицу ако је у зависности од степена и врсте ометености, могућности и потреба ових лица и
других разлога, овакав облик заштите најцелисходнији. У оквиру ове услуге корисницима се пружа
дневни боравак, исхрана, здравствена заштита, радна и окупациона терапија и културно забавне и
рекреативне активности према њиховим способностима и склоностима.. Трошкове превоза у
градском и приградском саобраћају за кориснике услуге дневног боравка и њихове пратиоце, сноси
Град у висини стварних трошкова превоза.
Дневни боравак за старе особе организује се и спроводи у дневним центрима и клубовима за
одрасла и стара лица. У дневном центру корисницима се обезбеђује дневно збрињавање, исхрана,
здравствена нега, радна и окупациона терапија, културно забавне и рекреативне активности и друге
услуге.
 Прихватилиште је облик привременог збрињавања лица, која су изненада остала без смештаја или
из других разлога морају да буду збринута ван своје породице. У прихватилишту се пружају услуге
смештаја (исхране и преноћишта), одржавања личне хигијене, здравствена заштита, саветодавнотерапијске услуге и друго. Коме се пружа привремени смештај у прихватилишту:
 деци без адекватног родитељског старања;
 деци са поремећајем у понашању;
 женама и деци жртвама породичног насиља;
 лицима која су изненада остала без смештаја или из других разлога морају да буду
збринута ван своје породице;
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Услуге прихватилишта пружају се корисницима до успостављања одговарајућег облика заштите, а
највише до 30 дана. Изузетно, услуге у прихватилишту - "Сигурна кућа за жене и децу жртве
породичног насиља" може трајати од једног дана до шест месеци, с тим што се боравак може
продужити и до једне године на основу налаза и предлога стручне комисије Центра за социјални рад.
Прихватна станица - У прихватној станици врши се прихват и збрињавање лица која се нађу у скитњи
и у другим случајевима када им је неопходно организовано збрињавање, док се не успостави контакт
са надлежним центром за социјални рад, односно док се омогући повратак лица у место
пребивалишта, или док се за њих не утврди одговарајући облик социјалне заштите.Пријем лица се
врши у објектима прихватне станице. Боравак у прихватној станици може трајати најдуже до седам
дана.
Социјално становање у заштићеним условима је врста услуге смештаја, која се организује на
подручју Града Ниша, у објектима предвиђеним посебним актом. Објектима намењеним за
социјално становање у заштићеним условима управља Центар за социјални рад. Право на смештај у
објектима социјалног становања имају социјално угрожене породице и појединци, који су корисници
права на новчану социјалну помоћ, по основу неспособности за привређивање, по Закону о
социјалној заштити, а који су стамбено угрожени.
У објекте социјалног становања у заштићеним условима смештају се:
 стара лица (самци и парови), којима није потребна нега и помоћ другог лица;
 самохрани родитељи са децом;
 остале категорије посебно угрожених породица (породице са радно неспособним или
смањено радно способним хранитељем или једним од чланова породице, услед
инвалидности или тежег хроничног обољења);
 млађа пунолетна лица без оба родитеља, која су на редовном школовању;
Кориснику престаје право на коришћење објекта социјалног становања у заштићеним условима у
случају: ако дође до промене у његовом породичном, радно правном и имовинско правном статусу,
која је од утицаја на његово право на коришћење објекта социјалног становања у заштићеним
условима, ако ненаменски користи простор и опрему, ако својим понашањем ремети утврђени кућни
ред и тиме омета друге кориснике у несметаном коришћењу смештаја, смрћу корисника.


Привремено становање је врста услуге смештаја, којом су обухваћена деца и омладина без
родитељског старања, којој је по основу закона престао смештај у установама социјалне заштите,
односно хранитељској породици, са пребивалиштем на територији Града Ниша или право на
привремено становање могу остварити и деца и омладина из других општина у Нишавском
округу. Привремено становање остварује се у трајању до 1 године.

МАТЕРИЈАЛНА ПОДРШКА
Право на материјалну подршку остварује се ради обезбеђења егзистенцијалног минимума подршке
социјалној укључености појединца и породице. Материјална подршка остварује се као право и то:








Право на опрему корисника за смештај у установу социјалне заштите или другу породицу;
Право на једнократну помоћ;
Право на бесплатан оброк;
Право на ослобађање од плаћања комуналних услуга;
Право на накнаду трошкова сахране;
Право на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу;
Право на интервентну једнократну новчану помоћ;
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Демографски трендови и социјалне промене утичу на обликовање социјалне политике у
нашој средини. Неке од тих промена су:


промена структуре традиционалне породице, сложеније породичне ситуације,
промене у вези с распадом традиционалне породице и нови социјални ризици;



негативан природни прираштај, који је дуги низ година присутан. Евидентан је
проблем депопулације у нашем Граду. У нашим условима је смртност становништва
ниска, а ниво рађања деце је испод нивоа потребног за замену генерација;



Емиграција је појава која такође негативно утиче на природни прираштај
становништва. По правилу скоро и искључиво одлазе млади људи у годинама када су
репродуктивно најспособнији. Њиховим одласком из земље смањује се очекивано
повећање нових поколења;



све старија популација – а самим тим и повећане потребе за специфичним социјалним
услугама. Смештај у домове, помоћ у кући, храна на точковима, отварање клубова за
старије суграђане, Интегрисани сервиси услуга за ову популацију и остале услуге које
би омогућиле квалитетнији живот људи те старосне доби;



неадекватност образовне структуре грађана у односу на захтеве Националне службе
за запошљавање;



висока незапосленост младих;



све већи број сиромашних и све већи раскорак у висини примања – евидентан
имовински јаз међу грађанима;



не мали број имиграната, који улазе у Србију на илегалан начин.

АКТИВНОСТИ УСМЕРЕНЕ КА ПРОШИРЕЊУ ПОСТОЈЕЋИХ И РАЗВОЈУ НЕДОСТАЈУЋИХ УСЛУГА
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ:
У наредном периоду, Центар за социјални рад ће предузимати активности које су усмерене ка
проширењу и развоју услуга социјалне заштите, које ће омогућити већем броју грађана да их
користе.



Правна помоћ ће бити пружана корисницима новчане социјалне помоћи и жртвама насиља у
породици, јер нису у ситуацији да сносе и ту врсту трошкова, како би остварили своја
законска права.
У 2018. ће се наставити рад стручних радника у току радног времена и на неодложним
интервенцијама током двадесетчетворочасовног дежурства за лица која су у високом ризику.
Од примене Закона о спречавању насиља у породици у Нишу је за шест месеци, односно од
1. 6. 2017. године Основно јавно тужилаштво покренуло 650 поступака због насиља у
породици, а Прекршајни суд је изрекао 63 казне због кршења наведеног Закона. Према
подацима нишког Прекршајног суда особе које су прекршиле Закон о спречавању насиља
кажњене су затворском казном од седам до 60 дана. Максималном казном од 60 дана
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затвора кажњено је шест особа, а само једна особа казном од 7 дана. Највећи број особа је
кажњен затворском казном од 30 дана.
У сарадњи са медијима, предшколским установима и школама, Центар за социјални рад ће
обављати активности усмерене ка превенцији вршњачког и насиља у породици.
Супервизори ће реализовати активности усмерене ка унапређењу квалитета рада водитеља
случаја, тако што ће одржавати индивидуалне и групне супервизијске састанке и пружати
непосредну подршку водитељима у раду на конкретном случају.
Центар за социјални рад ће у 2018. години реализовати континуирано ажурирање званичне
интернет странице (сајта), припремати и објављивати стручне текстове и саопштења и
учествовати у радио и ТВ емисија на локалним станицама. По потреби стручни радници ће
давати изјаве и учествовати у програмима на националним радио и ТВ станицама.
Даљим континуираним усавршавањем стручних радника у 2018. ће се настојати да се
професионалне компетенције стручних радника запослених у Центру за социјални рад доведу
на виши ниво. Стручним радницима ће се у односу на потребе и могућности обезбеђивати
учешће на семинарима, обукама, конференцијама, стручним скуповима и осталим видовима
окупљања стручних радника, ради могућности стицања нових сазнања и поступања у делу
појаве нових облика патологије на нашој територији.

Шта су нам планирани приоритети у раду за 2018.годину

I.

Мере популационе политике у Граду Нишу

II.

Помоћ у кући – дисперзиони модалитети
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Мере популационе политике у Граду Нишу


















Стручни и искусни
радници ЦСР Ниш
Мотивисаност за рад
ради реализовања
мера популационе
политике
Законске
предпоставке
Постојање одобрених
активности

Недовољна финансијска средства
Несензибилисаност јавности за
проблем наталитета
Недовољан број стручних радника за
реализацију пројектних активности
Непостојање Саветовалишта за рад
са децом на тему репродуктивног
здравља
Недовољна сензибилисаност медија
за проблем наталитета у нашој
средини
Недовољан број мера популационе
политике на нашој територији
Временско ограничење трајања
планираних активности
Емиграција
Пражњење унутрашњости, односно
села
Наставак негативног природног
прираштаја...

SWOT



АНАЛИЗА





Снаге

Мањак
стручних
радника у ЦСР
Преоптеречени стручни
радници
редовним
пословима
Недовољно искуство у
раду
на
мерама
популационе политике

Слабости

Могућности

Претње
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Заинтересованост локалне
самоуправе
Законска обавеза
Постојање одобрених
активности
Међусекторска сарадња
(локална самоуправа, социјална
заштита, образовање,
становништво локалне
заједнице...)
Стручни кадрови у заједници
Јачање финансијске подршке
породици
Постојање адекватне социјалне
мреже професионалаца

СНАГЕ:


Стручни и искусни радници ЦСР Ниш (педагози, психолози, социјални радници, правници,





социолози)
Позитивно искуство у раду на обављању редовних активности.
Позитивна искуства у реализацији нових активности и програма.
Ниво знања и свест радника о проблему који је евидентан у нашој средини.



Мотивисаност за рад ради реализовања мера популационе политике

Стручни радници Центра за социјални рад имају сазнања о дугогодишњем проблему који постоји
како у Србији, тако и у нашем Граду. Реч је о ниском природном прираштају, који је дуги низ година
присутан. Евидентан је проблем депопулације, те на основу тога и мотивисаност стручних радника
Центра, како би се стање у нашој средини у делу повећања наталитета побољшало. У нашим
условима је смртност становништва ниска, а ниво рађања деце је испод нивоа потребног за замену
генерација. Емиграција је појава која такође негативно утиче на природни прираштај становништва.
По правилу скоро и искључиво одлазе млади људи у годинама када су репродуктивно најспособнији.
Њиховим одласком из земље смањује се очекивано повећање нових поколења, па се у целини број
становника у Србији, непрестано смањује. Очекивано, а изостало повећање становништва у Србији, а
самим тим и у нашем Граду, сада се јавља у земљама у које су Срби емигрирали.1



Законске предпоставке

Радници Центра за социјални рад су у обавези да поступају у односу на законску регулативу, на
законе, које примењују у раду и на Одлуку о правима из области социјалне заштите на територији
Града Ниша.



Постојање одобрених активности

Самим одобравањем активности створиће се могућности да се искуство и знање стручних радника
примени у пракси, како би се дошло до планираног циља.

СЛАБОСТИ:


Мањак стручних радника у ЦСР

Приликом реализације одобрених активности, због постојећег обима послова запослених радника у
Центру за социјални рад у Нишу, било би неопходно да се, поред наведених радника Центра, укључи
и одређен број нових стручних радника, како би се отпочело са применом мера у нашој средини, које
би постепено доводиле до смањења негативне демографске тенденције.
1

„Негативни природни прираштај становништва Србије“стр.78, Драгољуб Стоиљковић,

Универзитет у Нишу, Економски факултет
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Преоптеречени стручни радници редовним пословима

Редовни послови, увећан обим и комплексност посла и недостатак континуираног обучавања
стручних радника у Центру за социјални рад и задужења стручних радника из године у године се
повећавају. Нови облици патологије и социјалне болести су све присутнији у нашој средини, те су и
ово узроци преоптерећености радника.
Осим наведеног евидентан је мањак стручних радника, јер након одласка стручних радника у пензију
не врши се одговарајући пријем нових радника.
Висoк проценат становништва је социјално искључен, те применом мера социјалне укључености
становништва, путем пружања одговарајуће финансијске подршке, настоји се да се превазиђе
неповољна социјална ситуација и да се патрнери захваљујући реализацији наведених мера одлучују
да прошире своју породицу.



Недовољно искуство у раду на мерама популационе политике

У досадашњој пракси стручни радници Центра нису директно радили на мерама популационе
политике, али ће захваљујући планираним активностима бити укључени и у ову проблематику, како
би се постигао планиран циљ, а то је да се број становника у самом Граду из године у годину не
смањује, а самим тим и да не долази до нарушавања природне равнотеже становништва.

МОГУЋНОСТИ:


Заинтересованост локалне самоуправе

Због дугогодишњег проблема ниског природног прираштаја и депопулације примењују се одређене
мере, али оне не дају очекиване резултате. Да би се дошло до жељених резултата, односно да би се
становништво обнављало потребно је да свака жена у репродуктивном периоду има двоје или троје
деце.
Наш Град и само подручје Југоисточне Србије спада у нисконаталитетна подручја. Стопа природног
прираштаја је у сталном паду. Најизраженији разлог за пад наталитета је лоша економска ситуација.
Када је реч у Југоисточној Србији демограф, Војислав Крстић је израдио пројекцију становништва до
2032. године. До тада би се број становника смањио за 15% у односу на 2002.2 Данас би било
неопходно да се активира локална самоуправа Града Ниша мерама које ће утицати на смањење
пражњења

унутрашњости, односно села која припадају територији Града Ниша. Мере би се

односиле на парове који немају децу, а планирају да их добију или парове који имају децу, а
планирају да прошире породицу. Реализацијом планираних мера би се омогућило становницима
села да се задрже у месту живљења и развију неку од грана, које су у том подручју актуелне.

2

Демографски аспектрурално-урбане равнотеже као један од предуслова опстанка српског
друштва, Шљукић Дејан, стр.67.
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У односу на специфичности средине треба радити процену мера које би довеле до повећања
наталитета. У средининама

које имају проблем са миграцијама и високим

процентом старог

становништва, не постоји могућност пронаталитетних мера.


У односу на средину локална самоуправа Града Ниша треба да финансира и омогући
одређеном броју парова у селима у којима постоје услови за узгајање поврћа, воћа или
цвећа да изграде стаклене баште или пластенике, како би могли да узгајају ове културе.



У зависности од средине у којој млади људи живе, односно где живе партнери које се налазе
у репродуктивној фази неопходно је развијати и живинарске пројекте.



Тамо где постоје природни ресурси за развијање пчеларства набавком кошница треба
омогућити некој од породица да се бави пчеларством.



Сеоски туризам, треба развијати тамо где за то постоје услови,

а све у намери да се становници задрже на селу, а поред осталог да им се оваквом подршком
омогући квалитетнији начин живота, који би то становништво задржао на селу и који би довео до
проширења породице, односно до подизања наталитета у нашој средини. Оваква врста улагања би
довела до тога да се села не празне. Млади људи би у тим срединама раније ступали у брачну
заједницу, јер би пред собом имали јасну перспективу даљег живљења на селу. Данас се у нашој
средини старосна граница за склапање бракова стално помера, тако што они партнери који ступају у
брачну заједницу у просеку имају пет година више у односу на 50-те године године XX века.
Мере популационе политике, које би Град Ниш реализовао на својој територији би дале резултате
само у случају да се реално „сниме“ прилике у сеоским срединама. Неопходно би било да се
реализују истраживања и да се на основу добијених резултата потреба сеоског становништва, које се
налази у репродуктивном добу, планирају даље активности, а све са циљем да се што мањи број
становника исели са подручја на коме живи, а да се њиховим задржавањем повећа наталитет у тим
срединама.
Мере треба планирати у односу на ресурсе које одређена средина има, а истраживањем би се дошло
до тих података, с тим што ни у ком случају не сме да се изгуби из вида да мере популационе
политике дају резултате само ако се стрпљиво и упорно спроводе.



Законска обавеза

Радници Центра за социјални рад су у обавези да поступају у односу на законску регулативу, на
законе које примењују у раду и на Одлуку о правима из области социјалне заштите на територији
Града Ниша.
У Одлуци о правима из области социјалне заштите на територији Града Ниша право на накнаду
трошкова за вантелесну оплодњу имају супружници и ванбрачни партнери који због стерилитета или
привремене неплодности немају децу, као и супружници и ванбрачни партнери који имају децу, а
код којих је накнадно наступила неплодност, а у поступку су вантелесне оплодње.
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Да би остварили право за поступак вантелесне оплодње супружници и ванбрачни партнери мора да
имају пребивалиште, односно боравиште на територији Града Ниша најмање годину дана пре
подношења захтева.
Право на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу су у директној вези са просеком примања
партнера. Поједини супружници остварују право на накнаду трошкова у износу од 100%.
Ово право на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу може се остварити једном у току
календарске године.



Постојање одобрених активности

Уколико Скупштина Града процени да је у интересу становништва да се реализују планиране
активности, односно мере популационе политике, то ће представљати једну од могућности за
повећање наталитета на нашој територији.



сарадња (локална
становништво локалне заједнице...)
Међусекторска

самоуправа,

социјална

заштита,

образовање,

Локална самоуправа Града Ниша би у сарадњи са радницима који су запошљени у области социјалне
заштите и радницима који раде у области образовања и здравства настојала да кроз међусекторску
сарадњу реализује планирано.



Стручни кадрови у заједници

Осим радника Центра за социјални рад приликом реализације планираних активности треба у рад
укључивати и остале стручне кадрове из локалне заједнице, како би својим знањем и искуством
допринели побољшању прилика у Граду Нишу.



Јачање финансијске подршке породици

Због евидентног проблема, који постоји у Граду Нишу, неопходно је, приликом израде буџета Града
Ниша, за 2018. годину, предвидети средства за реализацију планираних активности. Средства би
била усмерена породицама, где се партнери налазе у репродуктивном добу, у виду тренутних
новчаних помоћи, како би могли да реализују одређену активност, која би им донела економску и
самим тим психолошку сигурност. Након тога би партнери могли да планирају проширење своје
породице.



Постојање адекватне социјалне мреже професионалаца

Кроз остварену квалитетну међусекторску сарадњу реализовала би се адекватна мрежа
професионалаца.
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ПРЕТЊЕ


Недовољна финансијска средства за реализацију активности

Финансијска средства, која би била намењена за подизање нататитета, планом Буџета Града Ниша,
би у континуитету морала да буду из године у годину стална ставка у Буџету, с тим што би планирање
требало да прати стање и прилике у Граду. Финансијска средства би морала морала, из године у
годину да се увећавају, јер решавање овог проблема захтева дугогодишњи рад и финансијска
улагања.
Уколико се проблем, који имамо не схвати на адекватан начин, становништво Града Ниша ће се из
године у годину бројчано смањивати, а уз то ће бити и нарушена и природна равнотежа
становништва, како по старости, тако и по полу.


Недовољна сензибилисаност јавности за проблем наталитета

Недовољна сензибилисаност локалне самоуправе, медија, институција и становништва за проблем
наталитета би могла да представља озбиљну претњу у делу решавања овог проблема. Уколико не
постоји сензибилисаност за овај проблем, изостаје међусекторска сарадња, непостојање адекватне
социјалне мреже професионалаца, недовољна финансијска средства, а самим тим и резултати.


Недовољан број стручних радника за реализацију активности

Због постојећег обима послова запослених радника у Центру за социјални рад у Нишу, било би
неопходно да се, поред наведених радника Центра, укључи и одређен број нових стручних радника,
како би се отпочело са применом мера у нашој средини, које би постепено доводиле до тога
природни прираштај не буде више негативан.


Непостојање Саветовалишта за рад са децом на тему репродуктивног здравља

У Граду Нишу не постоји Саветовалиште за рад са децом на тему репродуктивног здравља. Како би се
поправиле прилике у Граду, у делу повећања наталитета, било би неопходно да се оснује
Саветовалиште за младе на тему репродуктивног здравља, јер би на тај начин деци и младима биле
пружене многобројне информације, односно знања са циљем заштите репродуктивних органа.
Резултат таквог рада би довео до повећања наталитета.


Недовољна сензибилисаност медија за проблем наталитета у нашој средини

Једна од претњи је и недовољна сензибилисаност медија за проблем наталитета. Емисије о расту и
развоју деце, играни филмови у којима су заступљене вишечлане породице у Западним земљама
Европе су дали изузетне резултаре, уколико наши програми немају ову вртсу садржаја, не можемо ни
очекивати резултате.


Недовољан број мера популационе политике на нашој територији

Активности, које су планиране би представљале нове мере у нашој средини. Уколико не дође до
њиховог спровођења, проблем са којим се срећемо ће из године у годину бити већи.
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Временско ограничење трајања планираних активности

Ове активности су планиране да се реализују у 2018. години, с тим што обим рада на пронаталитетној
политици мора да буде заступљен у дужем временском периоду, како би дошли до жељених
резултата. Континуитет у раду је неопходан.


Емиграција

Једну од великих претњи представља даља емиграција становништва, које се налази у
репродуктивном периоду. Нашу средину најчешће напуштају млади људи који су завршили
Медицински факултет, средњу Медицинску школу, посебно општи смер ове школе, и одлазе
за Немачку, Норвешку и друге европске земље, а посебно скандинавске. У Кину одлазе
најчешће млади људи са ССС и познавањем енглеског језика.
Осим Србије и нашег Града са проблемом депопулације се сусрећу и друге мање привредно
развијене земље, где становништво често емигрира у развијеније земље.


Пражњење унутрашњости, односно села...

Осим емиграције младих у развијене земље, једна од претњи даље депопулације становништва је
одлазак младих из села у град. Село обично напуштају девојке, а посебно уколико су се школовале у
граду, тако да млади људи који желе да остану у селу и баве се пољопривредом, сточарством немају
могућност да у својој средини нађу будућу партнерку. У многим селима, која припадају територији
Града Ниша има много неожењених мушкараца, који након смрти својих родитеља остају и живе у
једночланом домаћинству.


Наставак негативног природног прираштаја...

Уколико се на наведене претње ефикасно не делује изостаће адекватна популациона политика и
пронаталитетне мере, које треба да доведу до планираних тежњи. До тога да наш Град има више
деце, да у предшколским установама, школама има много више ученика, него данас и да број деце
буде већи од броја старих.

Услуга помоћ у кући – дисперзиони модалитети
Социјална, односно друштвена искљученост је процес у коме су одређени појединци или
групе гурнути на маргине друштва и спречени да учествују у друштвеним токовима.
Искљученост настаје најчешће услед сиромаштва, старосне доби, или је пак резултат
различитих видова дискриминације. Овакве појаве појединце или групе становништва удаљавају од
могyћности укључивања у друштвене токове. Искључени појединци или групе имају недовољан и
неадекватан приступ институцијама. Група становника, која је углавном социјално искључена, на
нашој територији, су најчешће лица старости изнад 65 година.
Проблем који се у више наврата разматрао у плановима и стратешким документима на
територији Града Ниша јесте недостатак институционалног вида заштите за остарела лица. О овом
проблему се разматра учестало, јер је број лица старијих од 65 година из године у годину у сталном
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порасту. Проблем је непостојање дисперзионог модела пружања услуга старим лицима ван градског
подручја и недовољна покривеност услугама „старих“, који живе на подручју Града.
Град Ниш је у Одлуци о правима из области социјалне заштите на територији Града Ниша
(бр. 12/2012) предвидео пројектну активност названу „Интегрисани сервис услуга за стара и
инвалидна лица“. Ова услуга функционише кроз различите форме, а све са циљем да постане
одржива. Пројектна активност, Интегрисани сервис услуга је добила могућност да прерасте у
одрживу услугу социјалне заштите, која се пружа становништву на локалу.
Мишљења смо да би се дневним боравком „старим“ становницима омогућио већи број
социјалних контаката. Кроз радионичарски рад би се остварила интерактивност, а самим тим би се
избегла њихова социјална искљученост. Осећај припадности би довео до тога да се подигне ниво
њиховог самопоуздања и самопоштовања.
Помоћ у кући која је пружана у просторијама центра за социјални рад и ван њега, показала је
прави значај ове услуге, јер је она у себи садржала социјално-заштитну, здравствено-заштитну,
занатско-услужну и психо-социјалну компоненту.
У даљем раду планирано је да се бавимо уоченим социјалним проблемима, а до
идентификације проблема се дошло методама статистичког праћења потреба, анализе учесталости
појава, фреквенце и кретања одређених категорија корисника у центру, истраживањем.
Значајна компонента утврђивања потреба и проблема старих јесте база старих лица, тзв.
социјална карта старих. Ова база је доступна у он лине форми свим овлашћеним институцијама и
органима.
База података захтева стално ажурирање, јер је реч о „старим“ лицима, код којих је стопа
смртности већа у односу на друге старосне структуре становништва.
Сматрамо да посебан акценат у 2018.години треба ставити на стара лица, која живе ван
територије ужег градског језгра и обухватити их мобилним услугама путем мобилних тимова.
Старим лицима, која живе на територији Града, неопходно је пружати услуге у виду дневног боравка
или клубова за стара лица.

Центар за социјални рад је статистичким праћењем и анализом података утврдио неке
закономерности везане за популацију старијих лица. у даљем тексту прилажемо детаљну анализу
проблема, узроке, последице и предлажемо активности које би довеле до повећања могућности да
стара и изнемогла лица у сеоским и приградским срединама, а којима се систем социјалне заштите
тешко или потпуно недоступан, добију најадекватнију подршку и помоћ, а да се „старима“ у
градском подручју омогућу квалитетнији начин живота, отвараљем клубова и дневних боравака.
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Услуга помоћ у кући SWOT анализа

СНАГЕ
1.

Мотивација
старих,
сродника,
стручних служб
служби
и центра

2. Стручни радници
Центра за социјални рад
3. Невладин сектор
Законске претпоставке (Закон о
социјалној заштити, Одлука о правима из
области социјалне заштите на
територији града Ниша)
4.

5.

СЛАБОСТИ
1.

2.
3.
4.

Недовољно
сензибилисана
јавност,грађани и
стручњаци о опроблему
Удаљност грађана у рубним
насељима и селима
Закон и заштити личних података
Несарадња надлежних који

Заинтересованост локалних актера
социјалне политике (већници,

одборници, начелници, активисти)

1.

2.
3.

ШАНСЕ

Правно обавезујућа акта –
Закон и Одлука
Постојање одобрених пројеката
Искуство у извођењу пројектних
активности стручних радника
центра и невладиног сектора

ПРЕТЊЕ

1. Недовољна финансијска
средства
за реализацију.
2. Временско ограничење
трајања пројектних
активности
3. Промењена структура
података о старим
лицима услед
протока
времена
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СНАГЕ:
 Мотивисаност стручних радника Центра за социјални рад;
 Мотивисаност потенцијалних корисника за ову врсту услуга;
 Мотивисаност сродника потенцијалних корисника;
 Закон о социјалној заштити;
 Одлука о правима из области социјалне заштите на територији Града Ниша;
 Заинтересованост локалне самоуправе за овај проблем;
 Невладин сектор;
СЛАБОСТИ:






Недовољно сензибилисана јавност, стручњаци и грађани за проблем који има ова популација
Удаљеност грађана који живе у сеоским и приградским срединама;
Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја;
Закон о заштити података о личности;
Недовољна међусекторска сарадња;

ШАНСЕ:
 Правно регулатива (Закон о социјалној заштити и Одлука о правима из области социјалне
заштите на територији Града Ниша);




Постојање одобрених пројеката;
Знање и искуство приликом реализације планираних активности;

ПРЕТЊЕ:
 Недовољна финансијска средства;
 Временско ограничење - период од једне године;
 Промењена структура података услед старосне структуре становништва са којом
радимо;
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Приоритетни проблеми данас са којима се сусрећемо при покушају реализовања
поверених послова:


Недовољни капацитети Прихватне станице за стара лица у оквиру
Геронтолошког центра на територији Града Ниша

Што се тиче „старих“ у оквиру Геронтолошког центра у Нишу постоји Прихватна станица, али је она
недовољног капацитета. У Прихватној станици има шест места, што је недовољан капацитет за ову
старосну групу, нарочито у зимској периоду, када временски услови захтевају да та лица бораве у
адекватном простору, како им не би био угрожен живот због ниских температура.
Неретко на нашој територији имамо пријаве од стране полиције да је пронађено лице „бескућник“,
које је неопходно збринути, а за то немамо могућност. Капацитет Прихватне станице би требало да
буде најмање, дџупло већи, односно за дванаест корисника.
Град Ниш има само у оквиру Геронтолошког центра „Клуб за старе“, који не може да задовољи
потребе ове старосне групе. Због високог процента „старих“ на нашој територији требало би у оквиру
општина издвојити одређен простор, где би функционисао „Дневни клуб“ за ова лица.



Непостојање Прихватне станице за одрасла лица на територији Града Ниша

Кад говоримо о потребама наших грађана, који спадају у категорију“одрасли“ било би неопходно
основати Прихватну станицу за њих, јер Град Ниш нема за ова лица објекат и кадар, где би они били
смештени, кад се нађу у ризику.
Прихватна станица би вршила прихват и збрињавање лица кад се нађу у скитњи, бескућнике. У Нишу
постоји Прихватна станица за стара лица у оквируу Геронтолошког Центра, али су јој капацитети мали
и за задовољење потреба ове старосне групе, тако да за смештај „одраслих“ у ову Прихватну станицу
немамо могућност.



Недовољна подршка старијим грађанима због недоступности услуга у приградским
и сеоским срединама

Анкета, која је извршена на територији Града Ниша пружа податак да у сеоским и приградским
подручјима живи 1/3 становника старосне доби изнад 65 година. База података од 16.000 старих
лица међу којима је велики број самачких старачких домаћинстава, без породичног старања, са
здравственим проблемима, пружа могућност детаљне анализе потреба тих лица и израде плана за
нове мере, ради задовољавања потреба или ублажавања насталих последица.
На основу анализе добијених података евидентно је да је неопходно увођење нове или проширење
постојеће услуге, јер је ова циљна група исказала потребе за помоћ у домаћинству (чишћење куће,
дворишта, припреме хране), помоћ око обрађивања земље, чувања стоке, помоћ у делу пружања
психосоцијалне и здравствене подршке и помоћи.
Такво решење не изискује велика додатна средства, већ само правни оквир и операционализацију.



Недовољна сарадња стручних радника Центра са становништвом у сеоским
срединама

Уколико обим послова које обављају стручни радници дозволи било би потребно да се успостави
сарадња са организацијама у сеоским срединама и створи мрежа сарадника (месне канцеларије, УГ
грађана), а крајњи циљ би био да се идентификују потребе овог становништва, а да се након
идентификовања потреба њима пружи релевантан облик подршке и помоћи.

18



Увећан број малолетних лица са проблемима у понашању и у сукобу са законом

Број малолетних лица, евидентираних 2016. године3, са проблемима у понашању и у сукобу са
законом је у односу на претходни извештајни период повећан. Процентуално исказано пораст
малолетних лица са проблемима у понашању у односу на 2015. износи 30.08%.
У односу на проблем који је евидентан било би неопходно да се за децу са проблемима у понашању
или у сукобу са законом обезбеде одговарајући капацитети Прихватне станице у Граду, који ће се
реализовати као редовна активност у Дому за децу без родитељског старања „Душко Радовић“.
„Прихватна станица је неопходно да врши прихват и збрињавање лица која се нађу у скитњи и у
другим случајевима, када им је неопходно збрињавање, док се не успостави контакт са надлежним
центром за социјални рад, односно док се не омогући повратак лица у место пребивалишта, или док
се за њих не утврди одговарајући облик социјалне заштите“4.
Осим наведеног једна од могућности за смањење броја евидентираних малолетних лица са
проблемима у понашању би био „Дневни боравак“, који је некада на нашој територији реализован
као пројектна активност. Кроз рад у „Дневном боравку“ би се овој циљној групи омогућило бављење
различитим активностима, а коришћење слободног времена би било испланирано у односу на
потенцијале корисника ове услуге. Резултат оваквог рада би довео до њиховог социјалног
укључивања и до мањег процента рецидива.
Саветовалиште за младе би била једна од услуга која би била неопходна младима са проблемима у
понашању и младима којима би била потребна стручна помоћ у делу решавања, односно
превазилажења проблема са којима се сусрећу. Саветодавни, а по потреби и терапијски рад би
пружали стручни радници, а у односу на проблем који млади људи износе укључивали би се и други
профили стручњака.



Немогућност смештаја породице која се нађе у стању ризика

Кад говоримо о деци и члановима њихових породица који су повратници, о породицама, које се
налазе у ризику због дотрајалости, неусловности објекта у коме живе, због пожара, клизишта и
других непогода било би неопходно да Центар за социјални рад има право располагања станом, који
је у власништву Града, како би кад се нека породица нађе у стању високог ризика, тај стан могао
користити за нужни смештај. У досадашњем раду Центра је било много ситуација када би смештај
ове врсте био тренутно адекватан облик заштите за породицу, која се нашла у стању социјалне
потребе.



Недовољна социјална укљученост у друштвени живот младих који излазе из
система социјалне заштите

Млади људи, који напуштају систем социјалне заштите тренутно имају могућност смештаја, у тзв.
“Кући на пола пута“, односно у услугу „Привремено становање“. Осим ове услуге у периоду од
годину дана, након изласка из система социјалне заштите имају право на новчану социјалну помоћ.
Квадратура стана који се тренутно користи је довољна за свега четири особе. Било би неопходно да
ови млади људи, који напуштају систем социјалне заштите, имају на располагању још један стан, јер
се дешава да већи број њих напусти, у истом временском интервалу систем, а да нема могућност
смештаја или да има могућност смештаја, али да у истом стану буду смештени млади оба пола. Осим
наведеног било би потребно да се тим младим људима пружи помоћ и у делу запошљавања, како би
могли да лакше наставе живот у заједници.

3
4

Извештај о раду Центра за социјални рад за 2016. годину
Одлука о правима из области социјалне заштите на територији Града Ниша, стр.6
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Непостојање довољног броја клубова за стара лица

Град Ниш има у оквиру Геронтолошког центра „Клуб за старе“, који не може да задовољи потребе
ове старосне групе. Због високог процента „старих“ на нашој територији требало би у оквиру општина
издвојити одређен простор, где би функционисао „Дневни клуб“ ил
или
и „Дневни боравак“ за ова лица.
Дневни боравак би се за ова лица организовао и спроводио у дневним центрима и клубовима за
стара лица у оквиру градских општина. Корисницима би у оквиру оваквог облика збрињавања била
обезбеђена радна и окупациона терапија, културно забавне и рекреативне активности и друге услуге
у зависности од потреба корисника ове услуге.


Непостојање породичног смештаја за одрасла лица

На нашој територорији у наредном периоду би било неопходно да се развија породични
смештај за одрасла и старија лица
лица. У пракси је препознат као потреба,
потреба јер су недовољни
институционални смештајни
и капацитети.

ДИРЕКТОР
Зоран Јовић
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ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
"СВЕТИ САВА" НИШ
ЗА 2018 ГОДИНУ
На основу предлога о расподели средстава установама социјалне заштите-индиректним
корисницима буџета Републике, Министарство рада и социјалне политике, а по Закону о
буџету Републике Србије за 2018.год Центру за социјални рад Ниш, предложена су средства
као и из буџета Града Ниша,
Екон.
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ
Класиф.

Износ
динара
Укупно

Од чега
Из буџета
Републике

Из буџета
града

Остали
приходи

7911

Бруто зараде

89,146,210.00

59,846,210.00

29,300,000.00

0.00

7911

Доприноси на тер
послодав
Матерјални трошкови

15,946,472.00

10,712,472.00

5,234,000.00

0.00

11,895,330.00

8,395,330.00

3,500,000.00

0.00

31,830,500.00

31,830,500.00

0.00

0.00

1,060,000.00

1,060,000.00

0.00

0.00

1,281,000.00

1,281,000.00

0.00

0.00

7911

Накнада за рад
хранитеља
Матуре и екскурзије за
децу
Професионално оспос
деце
Јубиларне награде

212,000.00

212,000.00

0.00

0.00

7911

Отпремнина

1,046,000.00

980,000.00

66,000.00

0.00

7322

Јавни рад НСЗ

1,215,000.00

0.00

0.00

1,215,000.00

733

500,000.00

0.00

500,000.00

733

Набавка основних
средст.
Подршка окт сусретима

650,000.00

0.00

400,000.00

250,000.00

733

Једнократне новч. Помоћ

50,000,000.00

0.00

50,000,000.00

0.00

733

Увећана једнок. Помоћ

5,000,000.00

0.00

5,000,000.00

0.00

733

Субвенције за
комуналије
Прихватилишта и
прихватне
Помоћ у кући
интегрисани
Помоћ у кући -дом
здравља
Сахране социјалних
случај

75,000,000.00

0.00

75,000,000.00

0.00

1,800,000.00

0.00

1,800,000.00

0.00

7,350,000.00

0.00

7,350,000.00

0.00

6,150,000.00

0.00

6,150,000.00

0.00

1,400,000.00

0.00

1,400,000.00

0.00

7911
7911
7911
7911

733
733
733
733
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733

Допремање хране

1,500,000.00

0.00

1,500,000.00

0.00

733

Социјално становање

1,600,000.00

0.00

1,600,000.00

0.00

733

ЈНП Општине

16,000,000.00

0.00

0.00

16,000,000.00

7331

4,000,000.00

0.00

0.00

4,000,000.00

7451

Трансфери општиназараде
Рефундација фонда Пио

200,000.00

0.00

0.00

200,000.00

7711

Меморандумске ставке

8,000,000.00

0.00

0.00

8,000,000.00

332,782,512.00

114,317,512.00

188,800,000.00

29,665,000.00

У К У П Н О ПРИХОДИ

Екон. УКУПНИ РАСХОДИ И
Класи ИЗДАЦИ
ф.

Износ динара

Зараде и накнаде
зарада
Доприн на терет
послодавца
Накнаде за рад
хранитеља
Матуре и екскурзије

411
412
4235
4723

Од чега
Из буџета града

89,146,210.00

Из буџета
Републике
59,846,210.00

29,300,000.00

Остали
приходи
0.00

15,946,472.00

10,712,472.00

5,234,000.00

0.00

31,830,500.00

31,830,500.00

0.00

0.00

1,060,000.00

1,060,000.00

0.00

0.00

1,281,000.00

1,281,000.00

0.00

0.00

1,046,000.00

980,000.00

66,000.00

0.00

4143

Професион
оспособљавање
Отпремнине

423

Јубиларне награде

212,000.00

212,000.00

0.00

0.00

415

Накнаде за превоз

2,206,000.00

1,356,000.00

850,000.00

0.00

415

Трошкови превозахитне ме
Подршка октобарским
суср.
Канцеларијски
материјал
Једнократне нов.
Помоћи
Увећана јед. помоћ

250,000.00

0.00

250,000.00

650,000.00

0.00

400,000.00

250,000.00

730,000.00

500,000.00

230,000.00

0.00

50,000,000.00

0.00

50,000,000.00

0.00

5,000,000.00

0.00

5,000,000.00

0.00

4721

416
4261
4729
4729

22

4728
4728

Субвенције за
комуналије
Социјално становање

75,000,000.00

0.00

75,000,000.00

0.00

1,600,000.00

0.00

1,600,000.00

0.00

1,600,000.00

0.00

1,400,000.00

200,000.00

7,350,000.00

0.00

7,350,000.00

0.00

6,150,000.00

0.00

6,150,000.00

0.00

1,800,000.00

0.00

1,800,000.00

0.00

4,000,000.00

0.00

0.00

4,000,000.00

1,500,000.00

0.00

1,500,000.00

0.00

16,000,000.00

0.00

0.00

16,000,000.00

8,000,000.00

0.00

0.00

8,000,000.00

4728

Сахране социјал.
Случајева
Зараде инакнаде из
интегрис
Помоћ у кући -Дом
здрав.
Прихвтилишта и прихв.
Ст
Tрансф. Општиназараде
Допремање хране

4729

ЈНП Општине

4141

Накнаде за боловање

4211

660,000.00

170,000.00

490,000.00

0.00

4212

Трошкови платног
промета
Енергетске услуге

1,968,000.00

1,648,000.00

320,000.00

0.00

4213

Комуналне услуге

210,000.00

210,000.00

0.00

0.00

4214

Услуге ком. - телефон

620,000.00

420,000.00

200,000.00

4214

Услуге ком. - мобилна
телеф
Услуге комуникацијапошта
Тошкови осигурања

240,000.00

240,000.00

1,100,000.00

900,000.00

200,000.00

0.00

234,000.00

234,000.00

0.00

0.00

371,000.00

371,000.00

0.00

0.00

500,000.00

250,000.00

250,000.00

423

Трошкови служб.
Путовања
Услуге одржавања
софтвер
Компјут.услуге

396,758.00

396,758.00

0.00

0.00

423

Услуге образовања

154,120.00

154,120.00

0.00

0.00

4234

Услуге информисања

164,000.00

164,000.00

0.00

0.00

4237

Репрезентација

300,000.00

150,000.00

150,000.00

0.00

4251

Одржавање зграда

431,000.00

231,000.00

200,000.00

0.00

4252

Одржавање опреме

220,000.00

220,000.00

0.00

0.00

4264

Бензин

700,000.00

400,000.00

300,000.00

0.00

4268

Материјал за хигијену

184,000.00

184,000.00

0.00

0.00

4726
411
4728
4728
463

4214
4215
4221
4231

23

4269

Ситан алат и инвентар

482
482
512
412

120,000.00

120,000.00

0.00

0.00

Градске таксе

86,452.00

26,452.00

60,000.00

0.00

Порези и обавезне
таксе
Набавка основ.
Средстава
Трошкови јавног рада
НСЗ

50,000.00

50,000.00

500,000.00

0.00

500,000.00

0.00

1,215,000.00

0.00

0.00

1,215,000.00

332,782,512.00

114,317,512.00

188,800,000.00
,800,000.00

29,665,000.00

УКУПНО РАСХОДИ

0.00
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