
 
 
 
 
 На основу члана 56  Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 
88/2008), члана 39 Пословника о раду Градског већа Града Ниша (“Службени лист 
Града Ниша” број 101/2008, 4/2009 и 58/2009) 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 02.03.2011. године, доноси 
 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 
 I  Утврђује се Предлог решења о усвајању Извештаја о раду Центра за дневни 
боравак деце, омладине и одраслих лица ментално ометених у развоју „Мара“ за 
2010. годину 
 

II Предлог решења о усвајању Извештаја о раду Центра за дневни боравак 
деце, омладине и одраслих лица ментално ометених у развоју „Мара“ за 2010. 
годину доставља се председнику Скупштине Града Ниша ради увршћивања у дневни 
ред седнице Скупштине Града 
 
 III За представника предлагача по овом предлогу на седници Скупштине Града 
Ниша, одређује се Марина Миланов, директор Центра за дневни боравак деце, 
омладине и одраслих лица ментално ометених у развоју „Мара“ и Мирјана Вучковић, 
председник Управног одбора Центра за дневни боравак деце, омладине и одраслих 
лица ментално ометених у развоју „Мара“. 
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На основу члана  16 и 37 Статута Града Ниша (″Службени лист Града Ниша″, 
број 88/08), 

 
Скупштина Града Ниша, на седници одржаној ___________2011. године, 

доноси 
 
 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
 

  
I  УСВАЈА СЕ Извештај о раду Центра за дневни боравак деце, омладине и 

одраслих лица ментално ометених у развоју „Мара“ – Ниш за 2010. годину, који је 
усвојио Управни одбор Центра, Одлуком број 484 од 28.12.2010. године.  
 
 

  
II  Решење доставити: Центру за дневни боравак деце, омладине и одраслих 

лица ментално ометених у развоју „Мара“ – Ниш, Управи за дечију, социјалну и 
примарну здравствену заштиту и Управи за финансије, изворне приходе локалне 
самоуправе и јавне набавке. 
 
  
Број :  _____________________        
У Нишу _________2011. године    
 
 
 

СКУПШТИНА    ГРАДА   НИША 
 
 

                                                                                                       ПРЕДСЕДНИК 
       
          Проф. др Миле Илић 
                                                                        



 
О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 

 
 
 Правни основ за израду Извештаја о раду  Центра за дневни боравак деце, 
омладине и одраслих лица ментално ометених у развоју  "Мара"  у Нишу за 
2010. годину садржан је у одредбама  Закона о социјалној заштити и 
обезбеђивању социјалне сигурности грађана и Статуту Града Ниша. 

Управни одбор Центра за дневни боравак деце, омладине и одраслих лица 
ментално ометених у развоју »Мара» у Нишу на седници одражаној дана 
28.12.2010. године донео је Одлуку о усвајања извештаја о раду Центра за 2010. 
годину. 

 Пословање Центра за 2010. годину одвијало се према програму рада за 
2010. годину. 

 У извештајној години Центар  је делимично решио свој дугогодишњи 
проблем везан за простор.  Између Града Ниша и Центра закључен је Уговор о 
уступању на коришћење пословног простора у ул. Сестре Баковић бб.  

У оквиру програма социјалне инклузије сталним активностима омогућена 
је боља интеграција и социјализација па је  у оквиру тога приређено дружење са 
ђацима из неколико нишких основних школа.   

Такође, Центар је у 2010.-ој години имао бројне сусрете и активности и 
сарадњу са многобројним институцијама. Центар су између осталих и 
посетитли  представници Народне канцеларије председника Србије.  

Имајући у виду да је Извештај Центра за дневни боравак деце, омладине 
и одраслих лица ментално ометених у развоју „Мара у Нишу“ за 2010. годину 
сачињен у складу са важећим законским прописима, пратећом нормативом  
Управа за дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту предлаже 
доношење решења као у диспозитиву. 
 

 
                                                             Управа за дечију, социјалну 
                                                              и примарну здравствену        
                                                                            заштиту 

           Н а ч е л н и к 
      ___________________ 
          Иван Николић 

                        



Центар за дневни боравак деце, 

омладине и одраслих лица  

ментално ометених у развоју Мара 

Ул.Сестре Баковић бб 18000 Ниш 

Тел.018 4291972 

Жиро рачун: 840-666661-91; ПИБ 100620005; матични бр. 17006304 

 Web site:  www.mara.wsc.rs  
                                                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ 
ЦЕНТРА “МАРА „ 

 
 

2010 ГОДИНА 
 

ИЗВЕШТАЈ 
 
 
 

Центар за дневни боравак деце, омладине и одраслих лица ментално ометених у 
развоју је у 2010. год. радио по плану и програму који је усвојен на седници Управног одбора 
одржаној дана  24.12 2009.год. Сагласност на исти је дао и оснивач, Скупштина града Ниша, 
решењем бр. 06 – 150/2010-44/02 oд 10.03.2010.године                                 . 
 



Центар је у току 2010.године решио, делимично, свој дугогодишњи проблем 
везан за простор. Између Града Ниша и Центра закључен је Уговор о уступању на 
коришћење пословног простора у ул. Сестре Баковић бб. То је простор у коме ми радимо већ 
16 година , и који  сада, уз овакав уговор можемо , полако , да  приводимо намени коју 
изискује категорија људи са којом  радимо. Организацију рада можемо изменити и на тај 
начин олакшати рад и обогатити садржаје које нудимо, али нажалост просторни капацитет 
нећемо моћи да увећамо.  Тако да остаје проблем везан за прекобројност корисника,за  листу 
чекања ...и остаје нада да ће се наћи решење за проширивање капацитета. 

План и програм рада у 2010 години изводило је 29 радника од којих је 19 
упућено на рад са корисницима , а 10 радника је у заједничким службама. У протеклој 
години није дошло до промене у структури запошљених. 
У 2010.години. се издвојио један број редовно долазећих корисника, њих 60 који су  
свакодневно боравили у Центру, док се један део корисника, њих 30, повремено 
појављивало. Примљена су три нова корисника, два млађег узраста и један корисник старијег 
узраста. Нажалост десило се и то да је један корисник старијег узраста преминуо. 

Рад са корисницима се одвијао сваког радног дана у недељи, у времену од 06:30 
до 17:00 часова. Центар није радио са корисницима у периоду зимског и летњег распуста, а 
који су планирани у договору са родитељима као и на основу процене стручњака о 
потребама корисника за одмором у време празника и у  врелим летњим данима, а 
усаглашавани су и са школским распустима. 

Програм рада се изводио у овиру пет група, у којима су корисници распоређени 
по основу два критеријума – календарски узраст и дијагноза. У оквиру група се спроводио 
индивидуални и групни третман. Осим рада у групи рад се спроводио у оквиру 
радноокупационе терапије, а то су спортско рекреативне активности као и активности у 
социјализацији: одлазак у шетње, пласирање радова на изложбама, посећивање различитих 
манифестација културно образовног карактера, одлазак на излете ( једнодневне или 
вишедневне). 

Стручне службе су  обављале свој посао, психолог Центра који је узимао 
учешће у свим сегментима рада са корисницима, у оквиру рада стручног тима, са 
родитељима..., професор физичког васпитања чије је ангажобање било усмерено на 
отклањању и ублажавању недостатака у области психомоторног развоја. За све време 
боравка у Центру корисници су под надзором здравствене службе. 

Новина коју смо увели у току године састоји се у томе што смо, ситним 
преправкама, омогућили да се  у оквиру две радне просторије добију још две. Тако смо , 
фактички,  добили две нове просторије које су омогућиле другачију организацију рада. 
Унутар групе за смештај особа са аутистичним  
спектром смо, дакле, добили нов простор који је вишенаменски, или за индивидуални рад 
или за рад са млађим корисницима који имају дијагнозу аутизма. У другој просторији, у којој 
су смештени омладинци, подела простора је имала за циљ , такође разврставање деце, али по 
способности , тако да су простори искоришћени за радионице. Захваљујући ситним 
интервенцијама успели смо да у протеклој години поред већ постојећих радионица( 
радионица народне радиности, креативна и ликовна радионица, радионица пластичног 
обликовања)  уведемо и две нове а то су – керамичка и радионица папирнате галантерије. И 
даље су радионице актуелне код старијих корисника док је   код млађих корисника примаран 
рад на социјализацији, осамостаљивању као и васпитно образовни рад.  
 

Оваквом организацијо рада, као и низом других активности које су се одвијале 
током читаве године, успели смо да се максимално приближимо остварењу наше мисије а то 
је подизање квалитета живота наших корисника. Да је тако постоје многобројни записи на 
основу којих се то може потврдити. 

 



Како постоји проблем изопштености особа са сметњама у развоју  као и њихова 
перманентна потреба да на различите начине буду укључени у разне активности, да стварају, 
и да покажу да су равноправни чланови друштва и своје матичне средине наш примарни циљ 
током читаве године  је био социјална иклузија. Сталним активностима покушали смо да 
им омогоћимо бољу интеграцију и социјализацију.Показали смо да умемо да будемо добри 
домаћини али исто тако и да будемо гости вредни пажње. 
Управо у оквиру социјалне инклузије , у просторијама МАРЕ, пријатни су били тренуци 
дружења са ђацим из основних школа и то: 

- ОШ “Доситеј Обрадовић” 
- ОШ “Чегар” 
- ОШ “Стефан Немања” 
- ОШ “Св.Сава” 
- ОШ “Вожд Карађорђе” 

Дружили су се нама и ђаци из гимназије “Светозар Марковић” као и ђаци из 
средње машинске школе. 

Може се рећи да, традиционално, око Ускрса, имамо дружење са члановима 
клуба “Геронтолошког центра”. 

Кроз игру и песму дружили смо се са “Црквено играчким ансамблом Бранко” 
као и “КУД” из Хума. 

Пријатне тренутке нам је пружио “Квартет Симфонијског оркестра” у оквиру 
пројекта  Хуманост, музика без граница. 

Остаће запамћен музички матине који је приредио музичар Дејан Милановић 
који је иначе  члан добротворног удружења “Сретење”  које је корисницима поклонило 
музичке уређаје. 

Као и сваке године узели смо учешће на манифестацији “Заједно до лепог 
осмеха” а поводом исте смо приредили изложбу у холу установе. 

По старом обичају  скромно али од срца смо обележавали све значајније датуме 
–  школску славу Св.Сава, 8.март, Ускрс, Дан планете Земље, крсну славу и дан установе... 

Стваралачке способности и кретивност наших корисника истакла су се кроз 
учешће на многобројним манифестацијама . 

Један од начина разбијања предрасуда био је да покажемо да деца и одрасли са 
сметњама у развоју могу да учествују и да се такмиче у спорту, у складу са својим 
способностима и могућностима.Учествовали смо на првим спортским сусретима деце 
дневних боравака јужне и југоисточне Србије у Врању.  Посебно желим да истакнем  учешће  
нашег корисника Дарка Анђелковића на разним стоно тениским такмичењима. Са многих 
такмичења донео је медаље и дипломе , те смо због тога конкурисали код Фонда “Миодраг 
Матић” (које расписује друштво дефектолога Србије) , за  диплому кориснику који постиже 
добре  резултате у  образовању и оспособљавању за живот. 

Рекреативне активности су и даље заузимале значајно место у раду са 
корисницима. Рекреативно пливање на базену Чаир, рекреативне шетње до спомен парка 
Бубањ, излет до Дивљана, све то причињава радост  и задовољство нашим корисницима. У 
циљу социјализације и осамостаљивања организовали смо седмодневни боравак у Дивљани у 
одмаралишту Гај. То је била јединствена прилика да се одвоје од родитеља и дужи период 
проведу ван куће. Овакво искуство им омогућава самосталност у свакодневним 
активностима а пре свега у бризи о себи самима. Неопходно је истакнути да је  са њима 
даноноћно било присутно стручно особље из Центра које је водило рачуна о њима , њиховим 
потребама и њиховом здрављу. 

Врло интересантан је био  једнодневни излет који смо организовали,  такође  у 
Дивљани,  а на који су кренули корисници, родитељи и сви васпитачи.  
Из свега овога, да са пуним правом можемо рећи да смо апсолутно испунили план када  је у 
питању социјална инклузија. 



 Да  би побољшали  квалитет рада  наше установе и стекли увид у нова знања у 
раду са особама са сметњама у развоју  трудили смо се  да вршимо сталну едукацију 
стручног особља. Семинари, научни скупови, трибине ... омогућавају како стицање нових 
знања тако и размену искустава. Истичемо: Конгрес дефектолога ( на коме је презентован 
филм о Мари), Стручно-научни скуп у Сомбору, трибина под називом “Модели инклузивног 
образовања”, семинар “Образовање на првом месту”, дани примењене психологије, 
едукације у организацији Друштва дефектолога Србије, а у самом Центру су радници 
похађали семинар о унапређивању положаја ОСИ  “Подизање капацитета ОСИ”. Здравствени 
радници установе ( мед.сестре) пратиле су акредитиване едукације и семинаре интерног и 
екстерног типа из свих области здравља. 

У току године смо остварили контакте са сличним установама у Србији те смо 
на тај начин мањали искуства са колегама из Новог Сада, Врања, Лесковца, Пирота, 
Прокупља.... 

Остварили смо сарадњу са многобројним институцијама, организацијама и 
појединцима и исто тако наставили сарадњу са досадашњим пријатељима. Хумани људи који 
имају довољно слуха за особе са сметњама у развоју омогућили су да боравак наших 
корисника буде подигнут на виши ниво.  

Нашу установу су посетили представници Народне канцеларије председника 
републике Србије који из те посете носе веома позитвне утиске и који су били пријатно 
изненађени оним што су видели у Мари. Препознали су труд и елан који носе упошљени те 
је из тог разлога боравак МАРА нашао своје место у хуманитарној акцији коју је РТС 
реализовао кроз  контакт програм “ТЕЛЕТОН”. 

Такође ваља истаћи сарадњу са “Комором младих” из Ниша. Из сарадње са 
њима проистекла је акција аукционе продаје предмета насталих у креативним радионицама 
Маре. Том приликом су скупљена средства која ће бити усмерена на обнављање дотрајалог 
инвентара. 

Свака помоћ и подршка корисницима и установи пуно значи јер се на тај начин 
обогаћуји садржаји и активности које се реализујуа и ствара се могућност да простор за рад 
оплеменимо и учинимо што пријатнијим... 

 
 
 

 
 
 
                                                                                         Директор Центра Мара 
 
                                                                                     Марина Миланов, дипл.деф. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


