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 Установа“МАРА“ је установа социјалног типа чија је основна делатност 
дневно збрињавање особа са сметњама у развоју старосне доби од 5 до 57 година, 
колико има најстарији корисник у установи. Корисници су подељени у 5 група 
према календарском узрасту и степену оштећења. 

Установа за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју “МАРА” је у 
току 2008.године радила по плану и програму који је Управни одбор установе 
усвојио на својој седници одржаној 17.01. 2008.године а одобрен од Скупштине 
града Ниша дајући сагласност на исти решењем бр. 06-77/2008-26-02 од 
28.02.2008.године. 

У овој години радне активности извођене су  у простору  који је и до сада 
установа користила ( део вртића” ПИНОКИО”), имајући у виду да ни у протеклој 
години није дошло до трајног решавања простора у коме ће установа радити. 

План рада за 2008 год. предвиђао је 261 радни дан. У оквиру овог броја 
радних дана са корисницима се радило 222 дана и то у врамену од 6 – 16 часова. 
Установа није радила са корисницима у периоду  од 01. до 12 јануара и од 08. јула 
до 16 августа. 2008 године, јер су у наведеним периодима реализовани зимски и 
летњи одмор.Одмори су усклађивани у односу на школски распуст, одмор 
родитеља и стручну процену о потребама корисника за одмор  у време великих 
летњих врућина које могу озбиљно угрозити здравље наших корисника. 

Активности планиране планом и програмом спроводило је 29 радника (од 
којих је 6-оро новопримљених у трећем кварталу године), с тим да је 19 у 
непосредном раду са корисницима и 10-оро у заједничким службама. 

Осим дневног збрињавања корисницима се пружа здравствена заштита и 
континуирани стручни рад који обухвата: основне хигијенске навике и навике 
самопослуживања, развој говора и језика, рад на психомоторици, богаћење 
елементарних знања, рад на социјализацији, радну окупацију и културно-забавне и 
рекреативне активности. 
        Са корисницима су радиле и стручне службе установе (психолог, логопед, 
професор физичког васпитања), с тим да су психолог и логопед  користили исти 
простор за рад, док професор физичког васпитања активности спроводи у простору 
који није адекватан потребама за рад са овом популацијом. 

Наведени број радника радио је са просечним бројем од 50 корисника, oд  
укупно 87 колико је било уписано на почетку календарске године. У току године 
број корисника се повећао за 7 нових корисника, од тог броја, шесторо је млађег 
узраста и један корисник старијег узраста.  Због законске регулативе 3 корисника 
напустило установу јер је уписало специјалну школу. Недостатак простора довео је 
до пребукираности група, што је аутоматски условило формирање листе чекања. 
Листа чекања је формирана за кориснике старије животне доби, док корисници 



млађе популације не чекају на пријем, без обзира на пребукираност. Тај тренд ће 
бити настављен, јер је неопходно да се на што ранијем узрасту крене са 
рехабилитацијом и хабитацијом деце са развојним сметњама. 
             Радне активности извођене су у пет просторија, са бројем корисника који 
далеко премашује нормативе који су за млађе узрасте до 6 корисника и за старије 
до10 корисника у групи. 
            На подручју пет Нишких и неколико суседних општина регистровано је 
1211 особа са сметњама у развоју, од око 400.000 становника, што је око 7% 
популације ометених у развоју. 
            Трансформацијом установе у Центар повећао би се број обухваћених лица 
са сметњама у развоју, а истовремено би се побољшао квалитет услуга намењених  
овим лицима. 

У току 2008.године дошло је до промене УО и НО установе одлуком 
Скупштине града Ниша. У новом сазиву Управни одбор је одржао конститутивну 
седницу и једну редовну седницу. 

На седници Скупштине града Ниша одржане 03.11.2008.године разрешена је 
дужности дотадашња ВД директорка установе Невенка Михајловић и на њено 
место постављена дипл.деф. Марина Миланов. 

 У 2008.години покренута је иницијатива трансформације установе у Центар  
за дневни боравак деце,омладине и одрасла ментално заостала лица, ради добијања 
сопственог простора у коме би могло да се  остварује квалитетнији програм рада. 
Први корак је био усвајање Одлуке о измени  и допуни Одлуке о оснивању 
установе „МАРА“ од стране новопостављеног Управног одбора. Исти је прослеђен 
даље оснивачу на добијање сагласности.  

Наши корисници су у 2008.години узели учешћа у многобројним акцијама и 
манифестацијама  како у установи тако и ван ње. Једна од значајнијих акција је 
самостална изложба слика нашег корисника, која је изазвала велико интресовање 
медија. 

Установа континуирано сарађује са појединм домовима, стационарима и 
дневним боравцима у Србији, а све у циљу побољшања услова рада, протоку нових 
информација и размени међусобних искустава. 

Неопходно је наставити сарадњу са невладним организацијама, предузећима 
и свим људима добре воље, чије ће донације бити усмерене у набављању 
материјала за радну окупацију (у циљу развијања креативности) и у спровођењу 
програма рекреативног рада са корисницима (што доприноси бржој социјалној 
интеграцији). Сходно томе  у нашу установу су стигле донације од: Скупштине 
града Ниша , г-ђе Кирјаки Панајотиду, ученика нишких средњих школа, Омладине 
ДС-а, ПТТ-а, Еуролифта. 

 
Финансирање установе за редован рад са корисницима као и исхрана 

корисника, финансирана је искључиво из буџета града а у складу са планом 
утрошка буџетских средстава. 

Средства за финансирање  установе у 2008.години планирана су у износу од 
21.850.000.,а стварно добијена 22.841.614,54., због увећања зарада. 

Оквирним планом за наредну годину, установа је предвидела измене које ће 
бити условљене усвајањем Одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању и 



могућим добијањем објекта и трансформацијом установе у Центар, једини такве 
врсте у југоисточном делу Србије. 

    Још један корак у решавању просторног проблема је конкурисање за 
средства које одобрава Канцеларија за национални инвестициони план. Према 
најновијим истраживањима јавног мњења у нашем граду, од стране невладине 
организације Протекта, овај пројекат заузима треће место по приоритету за 
реализацију. 
             Такође су предвиђена учешћа на предавањима и саветовањима, излети за 
кориснике и евентуално колективни боравак на планини или мору. 
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