На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'',
број 88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша (“Службени
лист Града Ниша” број 1/2013) 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 27.01.2014. године, доноси

РЕШЕЊЕ
I Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Програм рада са
финансијским планом Установе „Сигурна кућа за жене и децу жртве породичног
насиља“ за 2014. годину
II Предлог решења о давању сагласности на Програм рада са финансијским
планом Установе „Сигурна кућа за жене и децу жртве породичног насиља“за 2014.
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, начелница Управе за дечију, социјалну
и примарну здравствену заштиту и Соња Шћекић, директорка Сигурне кућа за
жене и децу жртве породичног насиља.
Број: 128-23/2014-03
У Нишу, 27.01.2014. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК
Проф. др Зоран Перишић

На основу члана 37 Статута града Ниша ("Службени лист града Ниша",
бр.88/08 ) и члана 9 . Одлуке о оснивању Установе Сигурна кућа за жене и
децу жртве породичног насиља («Службени лист Града Ниша» бр. 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
Установе Сигурна кућа за жене и децу жртве породичног насиља за 2014.
годину, који је усвојио Управни одбор Установе Одлуком број 24, на седници
одржаној 24.01.2014.године.

II Решење доставити: Установи „Сигурна кућа за жене и децу жртве
породичног насиља Ниш, Управи за дечију, социјалну и примарну
здравствену заштиту и Управи за финансије, изворне приходе локалне
самоуправе и јавне набавке.

Број: ________________
У Нишу, _________ . године

СКУПШТИНА ГРАДА НИША
ПРЕДСЕДНИК
Проф.др Миле Илић
___________________

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
На седници одржаној 24.01.2014. године Управни одбор Установе
“Сигурна кућа за жене и децу жртве породичног насиља“ донео је Програм
рада са финансијским планом Установе за 2014. годину.
Законом о јавним службама и Статутом града Ниша, утврђена је
надлежност Скупштине града Ниша о давању сагласности на Програм рада
установа чији је оснивач Град.
Сигурна кућа за жене и децу жртве породичног насиља Ниш је основана
крајем 2011.године. Делатност установе је обезбеђивање смештаја, исхране и
хигијенских потреба женама и деци жртвама породичног насиља. Пружање
саветодавно-терапијских и социјално – едукативних услуга, које обухватају
осигурање приступа и коришћења услуга помоћи и подршке женама и деци
жртвама породичног насиља путем информисања, обезбеђивања директних
услуга, пружања правне помоћи, сагледавање ефеката, односно евалуације
предузетих услуга и мера заштите.
Циљ функционисања Сигурне куће је постизање унапређења друштвене заштите и помоћи женама и деци угроженим насиљем у породици.
Њена сврха је пружање базичне емоционалне, физичке и егзистенционалне
сигурности женама и деци у процесу осамостаљења и организовања живота
без насиља.
Циљеви функционисања установе :
- Збрињавање жена и деце жртава породичног насиља
- Старање о њиховој безбедности
- Пружање подршке у процесу изласка из насиља
- Пружање помоћи у економском оснаживању жена
Кориснице које бораве у Сигурној кући биће укључене у Програм
психо-социјалне подршке који подразумева едукативни и саветодавни рад са
корисницама, индивидуални и групни, у циљу овладавања стресом изазваним
насиљем у породици и ублажавањем његових психолошких последица, повећања базичне психолошке сигурности и самопоуздања, изналажења опција и
планирања живота без насиља и подизања нивоа личне компетенције. Индивидуални рад и радна терапија организоваће се према потребама и захтевима
корисница и то са професионалним лицима, а много пажње посветиће се раду
са децом, у виду едукативно-креативних радионица , помоћи у учењу за децу,
итд.

У зависности од потреба, потенцијала жене за сарадњу психо-социјална подршка ће се спроводити кроз индивидуални и групни саветодавни и едукативни рад.
Општи циљеви овог рада су:
- Ублажавање или отклањање психолошких последица насиља
- Повећање базичне психолошке сигурности и самопоуздања
- Овладавањем стресом изазваним искуством насиља у породици
- Подизање нивоа личне компетенције
Радно време установе је 24 сата дневно.
Пријем и смештај корисница обавља се одмах по позиву из Центра за социјални рад у било које време. Зато је неопходно неприкидно дежурство
особља установе-физичког обезбеђења и стручних радника.
Радно време запослених на административно-правним, финансијским и организационим пословима је од 08 до 16 сати.

Поред средстава из буџета Града Ниша, установа ће се ангажовати да
обезбеди додатна средства од донација, пројеката и из других извора, како би
створила што боље услове за прихват и помоћ корисницама.

ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2014 ГОДИНУ
„СИГУРНА КУЋА ЗА ЖЕНЕ И ДЕЦУ ЖРТВЕ ПОРОДИЧНОГ НАСИЉА“
Бр.
Поз.
59
60

61
62

63
64

66
67

71

Еко.
клас.
4110
4111
4120
4121
4122
4123
4130
4131
4210
4211
4212
4213
4214
4220
4221
4222
4230
4231
4236

ОПИС

4233
4237
4239
4250
4251
4252
4260
4261
4264
4268
5120
5122

Услуге образовања и усавршавања запослених (01)

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Допринос за ПИО
Допринос за здравствено осигурање
Допринос за незапосленост
Накнаде у натури
Накнаде у натури (превоз на посао и са посла – маркица)
Стални трошкови
Трошкови платног промета и банкарских услуга
Енергетске услуге
Комуналне услуге
Услуге комуникације
Трошкови путовања
Трошкови службених путовања у земљи
Трошкови превоза у јавном саобраћају
Услуге по уговору
Административне услуге
Уговорене услуге за оброке корисница
- Уговорене услуге за оброке корисница (08)
- Уговорене услуге за оброке корисница (01)
Репрезентација (01)
Остале опште услуге (01)
Текуће поправке и одржавање
Текуће поправке и одржавање објеката (08)
Текуће поправке и одржавање опреме (08)
Материјал
Административни материјал
Материјал за саобраћај
Материјал за одржавање хигијене
Машине и опрема
Административа опрема (08)
Укупно:
Укупно:

Износ буџет
7.792.000,00
7.792.000,00
1.733.000,00
1.000.000,00
600.000,00
133.000,00
275.000,00
275.000,00
500.000,00
50.000,00
290.000,00
100.000,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00
1.580.000,00
0,00
1.300.000.00
880.000,00
420.000,00
100.000,00
150.000,00
30.000,00
100.000,00
90.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
20.000,00
12.000.000,00

Износ соп.
Приходи

Донације

100.000,00
0,00
40.000,00
10.000,00
50.000,00
110.000,00
95.000,00
15.000,00
210.000,00
0,00
0,00

235.000,00
40.000,00
100.000,00
50.000,00
20.000,00

50.000,00
50.000,00
110.000,00
30.000,00
25.000,00
5.000,00
30.000.00
15.000,00
10.000,00
5.000,00
20.000,00
20.000,00
500.000,00

50.000,00
50.000,00
10.000,00
1.120.000,00
1.100.000,00
20.000,00
105.000,00
100.000,00
5.000,00
50.000,00
330.000,00
330.000,00
2.400.000,00

20.000,00
5.000,00
610.000,00
200.000,00
300.000.00

14.900.000,00

Управа за дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту сматра да
је предложени Програм рада са финансијсим планом Установе „Сигурна кућа
за жене и децу жртве породичног насиља“ за 2014.годину сачињен у складу
са позитивним прописима и његовом применом у потпуности ће доћи до
реализације постављених циљева.
Управа за дечију, социјалну
и примарну здравствену заштиту
Начелник
___________________
Мирјана Поповић

Сигурна кућа за жене и децу
жртве породичног насиља
Ниш

ПРОГРАМ РАДА
СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ
ЗА 2014. ГОДИНУ
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5. Финансијски план за реализацију програма рада
установе

1.
1.1.

Увод

Полазне основе

Установа Сигурна кућа за жене и децу жртве породичног насиља основана је
крајем 2011. год.
Основна делатност установе састоји се у пружању смештаја, исхране и психолошке и социјалне подршке женама и деци које су претпеле насиље у
породици. Своју делатност установа обавља у непосредној сарадњи са институцијама које се у свом раду сусрећу са проблемом насиља у породици, као
што су Центри за социјални рад, полицијске станице, органи правосуђа.
Услуге се корисницама пружају до успостављања одговарајућег облика
заштите а највише до 30 дана. Изузетне услуге у прихватилишту Сигурна
кућа за жене и децу жртве породичног насиља могу 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 надлежног центра за социјални
рад.
1.2.

Циљеви функционисања установе

Насиље у породици представља веома распострањену, сложену и алармантну
појаву. По подацима невладиних организација у Србији је свака трећа жена
жртва породичног насиља. Упоредо са њима и деца су жртве насиља у
породици. Сложеност и озбиљност овог проблема не огледа се само у
последицама у виду тешких телесних повреда, већ у тешким и дуготрајним
последицама на здравље, психолошки и социјални интегритет и
функционисање чланова породица, посебно деце.
Циљ функционисања Сигурне куће је постизање унапређења друштвене
заштите и помоћи женама и деци угроженим насиљем у породици.
Њена сврха је пружање базичне емоционалне, физичке и егзистенционалне
сигурности женама и деци у процесу осамостаљења и организовања живота
без насиља.
Циљеви функционисања установе :
- Збрињавање жена и деце жртава породичног насиља
- Старање о њиховој безбедности
- Пружање подршке у процесу изласка из насиља
- Пружање помоћи у економском оснаживању жена

2. Програмске активности
2.1. Психо-социјална подршка корисницама
У зависности од потреба, потенцијала жене за сарадњу психо-социјална
подршка ће се спроводити кроз индивидуални и групни саветодавни и
едукативни рад.
Општи циљеви овог рада су:
- Ублажавање или отклањање психолоских последица насиља
- Повећање базичне психолошке сигурности и самопоуздања
- Овладавањем стресом изазваним искуством насиља у породици
- Подизање нивоа личне компетенције
Индивидуални рад са корисницама организоваће се према потребама и
захтевима корисница. С обзиром на тода су деца која су смештена са мајкама
директно или индиректно доживела насиље посебна пажња ће се посветити
раду са децом. У вези са тим организоваће се едукативно-креативне
радионице и помоћ у учењу а све у циљу дистанцирања од преживљеног
насиља и развијању њихових властитих капацитета и креативних
потенцијала.
2.2. Пратеће активности
За жене и децу жртве породичног насиља наставићемо да у слободно време
организујемо посете позоришту лутака, излете и сличне активности које
треба да допринесу ослобађању од траума које су кориснице и њихова деца
преживела.
Посебну пажњу посветићемо радној терапији која је врло битна за
психолошки опоравак жена.
Такође у циљу економског оснаживања корисница, организоваће се
преквалификације и доквалификације у сарадњи са Националном службом за
запошљавање. Са истим циљем корисницама је на располагању
информатичка соба у којој савладавају основе рада на рачунару.
2.3. Евиденција корисница
Одмах након пријема кориснице отвара се досије, књига пријема корисника,
лист праћења (редовно евидентирање свих преузетих мера и поступака који
се током боравка кориснице у Сигурној кући преузимају, као и заједнички

састанци стручних тимова Центра за социјални рад и Сигурне куће,
предлози, правна помоћ. Такође обавезно се попуњава образац
документовања насиља, а свака корисница приликом пријема потписује изјаву
да добровољно прихвата смештај у установу и учешће индивидуалним и
групним програмима.
У случајевима да корисница самовољно жели да напусти Сигурну кућу без
договора и знања надлежног Центра за социјални рад потписује изјаву о томе.
2.4. Остале активности
Установа ће наставити сарадњу са другим Сигурним кућама у Србији, као и
са другим установама социјалне заштите у граду, првенствено са Центром за
социјални рад у циљу размене искустава, заједничког рада на пројектима.
Како би борба против насиља у породици била што успешнија наставићемо
да радимо на медијској актуелизацији проблема насиља у породици као табу
теме, као и охрабривања жртава насиља да пријаве насиље. У вези са тим
неопходно је да адекватно медијски презентујемо рад установе, организујемо
трибине и округле столове на којим ће се говорити о присутности насиља у
породици у нашој средини, предрасудама и стереотипима, превенцији,
гостовања на телевизијским станицама и сензибилисање јавности за овај
проблем.

3.

Стање опремљености установе и инвестиционо
одржавање објекта и опреме

Установа Сигурна кућа смештена је у двоспратном објекту укупне површине
388 м2. Установа има десет соба за штићенице. У објекту не постоји ниједна
канцеларија за рад запослених, те сви запослени раде у простору у приземљу
зграде опремљену средствима од донације за едукативни и саветодавни рад са
корисницама Сигурне куће.
Зато је потребно у 2014. години
извршити адаптацију простора и
прилагодити их за потребе канцеларија за запослене. Неопходно их је
опремити додатним канцеларијским намештајем.
Посебан проблем представља то што у објекту не постоји кухиња и
трпезаријски простор за кориснице, те је за превазилажење овог проблема,
неопходно две просторије у приземљу адаптирати у кухињу и трепезарију и
опремити их намештајем, кухињским апаратима и посуђем које испуњава

захтеве у погледу регулативе и стандарде у области припреме и сервирања
хране.
Такође део руинираног простора у приземљу треба опремити у простор за
одржавање едукативно-креативних радионица са децом школског узраста као
и део за помоћ у учењу.
Оквирна вредност радова је око 1.400.000,00 динара.
У погледу опреме, потребно је извршити набавку 2 канцеларијска стола, две
радне столице, 6 трепезаријских столова, кухињски апарати и посуђе.
Планирамо да све наведено урадитмо средствима обезбеђених путем
донација и аплициранјем на пројектима.

4. Организација рада и људски ресурси
4.1. Радно време и распоред дневних активности
Радно време установе је 24 сата дневно.
Пријем и смештај корисница обавља се одмах по позиву из Центра за
социјални рад у било које време. Зато је неопходно неприкидно дежурство
особља установе-физичког обезбеђења и стручних радника.
Радно време запослених на административно-правним, финансијским и
организационим пословима је од 08 до 16 сати.
4.2. Људски ресурси
У установи је, поред директора, запослено 8 радника, што је минималан број
извршилаца са којима установа може да функционише, с тим да запослени
поред редовних послова и даље обављају поједине послове који су
систематизовани а немају извршиоце.
У 2014. години неопходно је створити услове за ангажовање једног
извршиоца за послове домаћице која ће поред послова одржавања хигијене у
службеним просторијама, опслуживати кориснице хигијенским средствима и
опремом приликом смештаја, а после напуштања смештаја сређивати собе за
нове кориснице.
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Бр. Еко.
Поз. клас.
59
4110
4111
60
4120
4121
4122
4123
61
4130
4131
62

63
64

66
67

71

4210
4211
4212
4213
4214
4220
4221
4222
4230
4231
4236
4233
4237
4239
4250
4251
4252
4260
4261
4264
4268
5120
5122

ОПИС
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Допринос за ПИО
Допринос за здравствено осигурање
Допринос за незапосленост
Накнаде у натури
Накнаде у натури (превоз на посао и са посла –
маркица)
Стални трошкови
Трошкови платног промета и банкарских
услуга
Енергетске услуге
Комуналне услуге
Услуге комуникације
Трошкови путовања
Трошкови службених путовања у земљи
Трошкови превоза у јавном саобраћају
Услуге по уговору
Административне услуге
Уговорене услуге за оброке корисница
- Уговорене услуге за оброке корисница (08)
- Уговорене услуге за оброке корисница (01)
Услуге образовања и усавршавања запослених (01)

Репрезентација (01)
Остале опште услуге (01)
Текуће поправке и одржавање
Текуће поправке и одржавање објеката (08)
Текуће поправке и одржавање опреме (08)
Материјал
Административни материјал
Материјал за саобраћај
Материјал за одржавање хигијене
Машине и опрема
Административа опрема (08)
Укупно:
Укупно:

Износ буџет

Износ соп.
Приходи

Донације

7.792.000,00
7.792.000,00
1.733.000,00
1.000.000,00
600.000,00
133.000,00
275.000,00
275.000,00
500.000,00
50.000,00

100.000,00
0,00

235.000,00
40.000,00

290.000,00
100.000,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00
1.580.000,00
0,00
1.300.000.00
880.000,00
420.000,00
100.000,00
150.000,00
30.000,00
100.000,00
90.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
20.000,00
12.000.000,00

40.000,00
10.000,00
50.000,00
110.000,00
95.000,00
15.000,00
210.000,00
0,00
0,00

100.000,00
50.000,00
20.000,00

50.000,00
50.000,00
110.000,00
30.000,00
25.000,00
5.000,00
30.000.00
15.000,00
10.000,00
5.000,00
20.000,00
20.000,00
500.000,00

50.000,00
50.000,00
10.000,00
1.120.000,00
1.100.000,00
20.000,00
105.000,00
100.000,00
5.000,00
50.000,00
330.000,00
330.000,00
2.400.000,00

20.000,00
5.000,00
610.000,00
200.000,00
300.000.00

14.900.000,00
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