РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД НИШ
ГРАДСКО ВЕЋЕ

На основу члана 46. Одлуке о буџету Града Ниша за 2021. годину („Службени
лист Града Ниша“, број 114/2020) и члана 72. Пословника о раду Градског већа Града
Ниша („Службени лист Града Ниша, број 1/2013, 95/2016, 98/2016, 124/2016, 144/2016
и 117/2020),
Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана 03.03.2021. године, доноси

РЕШЕЊЕ О ПРИХВАТАЊУ УЧЕШЋА И ФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКТА
„ПРИХВАТИЛИШТЕ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ“

I Град Ниш прихвата учешће и финансирање пројекта „Прихватилиште за децу
и младе“.
II Носилац пројекта је Дом за децу и омладину "Душко Радовић" Ниш, а
партнери на пројекту су Град Ниш и Центар за социјални рад „Свети Сава“ у Нишу.
Време реализације пројекта је 12 месеци.
III Циљ пројекта је подстицање, развој и унапређење квалитета услуге социјалне
заштите и побољшање положаја најугроженијих група грађана - деце и младих без
родитељског старања.
IV Вредност пројекта је 14.700.000,00 РСД и Град Ниш финансира пројекат до
утврђеног износа.
V Средства за реализацију овог пројекта предвиђена су Одлуком о буџету
Града Ниша за 2021. годину („Службени лист Града Ниша“, број 114/2020) у разделу 8,
Глава 8.01 Програм 11, Пројекат 0901-7127, функција 090, број позиције 128,
економска класификација 463 и преносиће се највише до износа од 14.700.000,00
динара.
VI Овлашћује се Градоначелница Града Ниша да са носиоцем пројекта и другим
партнером на пројекту, потпише Уговор којим ће се ближе регулисати права и обавезе
учесника у реализацији пројекта.
VII Налаже се Градској управи за друштвене делатности и Градској управи за
финансије да реализују ово решење.
VIII Решење доставити Градоначелници Града Ниша, Градској управи за
друштвене делатнoсти, Градској управи за финансије, Дому за децу и омладину
"Душко Радовић" Ниш, Центру за социјални рад „Свети Сава“ Ниш и архиви Градског
већа града Ниша.

О б р а з л о ж е њ е
Дом за децу и омладину "Душко Радовић" Ниш, доставио је Градској управи за
друштвене делатности предлог пројекта „Прихватилиште за децу и младе“.
Циљ пројекта је подстицање, развој и унапређење квалитета услуге социјалне
заштите и побољшање положаја најугроженијих група грађана-деце и младих без
родитељског старања.
Услуга Прихватилишта за децу и младе је услуга локалног карактера јер је
Законом о социјалној заштити („Службени гласник РС“, бр. 24/2011) пренета у
надлежност локалним самоуправама. Њено финансирање и континуитет у раду
директно је везано за буџетско планирање сваке локалне самоуправе.
Одлуком о правима из области социјалне заштите на територији Града Ниша
(„Службени лист града Ниша“, брoj 101/2012, 96/2013, 44/2014 , 118/2018, 18/2019,
63/2019 и 92/2020), Град Ниш је услугу Прихватилишта уврстио у систем социјалне
заштите на локалном нивоу, те предвидео да се услуга прихватилишта, између осталог,
организује и у Дому за децу и омладину "Душко Радовић" Ниш.
Корисници услуге су деца и млади који су вишеструко депривирани и који у
свом одрастању и развоју имају многобројне потешкоће услед недостатка адекватне
родитељске бриге, занемарености и злостављања. Основни метод рада са овим
корисницима је индивидуално- саветодавни рад. Саветодавни метод рада примењиваће
се и током рада у групи или у пару са корисницима као и сет радионичарског рада у
циљу постизања позитивне промене код деце и младих којима је неопходно пронаћи
трајнији облик заштите. У Прихватилишту као ургентном и привременом облику
социјалне заштите користиће се и опсервација у циљу процене потреба и капацитета
корисника и усмерени интервју за прикупљање информација о кориснику. За
остваривање одређених права корисника и проналажење одрживих будућих решења,
стручни радници и стручни сарадници примењиваће и метод заступања и посредовања
у партнерству са Центром за социјални рад тј. водитељем случаја.
За сваког корисника у сарадњи са корисником и водитељем случаја сачињаваће
се индивидуални план третмана, водиће се лист праћења и лични лист који су саставни
део основне документације о кориснику а за потребе ЦСР-а, суда или других
институција, о постигнућима о раду са корисницима, стручни радници су у обавези да
сачињавају индивидуални извештај.
Пpихватилиште као услуга социјалне заштите у циљу будућег лиценцирања има
сачињен свој програм рада на основу кога ће сви радно ангажовани стручни радници и
сарадници бити у обавези да сачине своје годишње планове рада.
Средства за реализацију овог пројекта предвиђена су Одлуком о буџету Града
Ниша за 2021. годину(„Службени лист Града Ниша“, број 114/2020) у разделу 8, Глава
8.01 Програм 11, Пројекат 0901-7127, функција 090, број позиције 128, економска
класификација 463 и преносиће се највише до износа од 14.700.000,00 динара.
Из свега напред изложеног, а ценећи посебно неопходност постојања овог вида
социјалне заштите на територији Града Ниша као и збрињавање корисника, деце и
омладине без родитељског старања донета је одлука као у диспозитиву.
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША
Број: 233-34/2021-03
У Нишу, 03.03.2021. године
ПРЕДСЕДНИК
Драгана Сотировски

