На основу члана 56. тачка 1. Статута Града Ниша („Службени лист Града
Ниша“, број 88/08) и члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ни ша
(„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 07.04.2014. 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 одрасли х лица ментално ометени х у развој у
„Мара“ Ниш и Извештаја о приходима и расходима у 2013. години.
II Предлог решења о усвајању Изве штаја о раду Цен тра за дневни боравак
деце, омладине и одраслих лица ментално ометени х у развој у „Мара“ Ни ш и
Изве штаја о приходима и расходима у 2013. години доставља се председнику
Скупштине Града Ниша ради увршћивања у дневни ред седнице Ск упштине Града.
III За представника предлагача по овом предлогу на седници Скупштине
Града Ниша , одређује се Мирјана Поповић , начелник Управе за дечију, социјалну и
примарну здравствен у заштиту и Милош Ранђеловић, директор Центра за дневни
боравак деце, омладине и одрасли х лица ментално ометених у развој у „Мара“
Ниш.

Број: 483-15/2014-03
У Нишу, 07.04.2014. године

ГРАДСКО ВЕЋ Е ГРАДА НИША

ПРЕД СЕДАВАЈ УЋИ
ЗАМЕНИК ГРАД ОНАЧЕЛНИКА
Љубивоје Славковић, дипл. правник

На основу члана 37, тачка 24 Статута Града Ниша („Службени лис т
Града Ниша“, бр. 88/2008), Скупштина Града Ниша на седници одржаној
___________ 2014. године, доноси

РЕШ ЕЊЕ

I УСВАЈА СЕ Извештај о раду Центра за дневни боравак деце,
омладине и одраслих лица ментално ометених у развоју „Мара“ Ниш и
Извештај о приходима и расходима у 2013.години, који је усвојио Управни
одбор Установе, Одлукама број 76/2 и 76/1 на седници одржаној
27.02.2014. године.
II Решење дос тавити: Центру за дневни боравак деце, омладине и
одраслих лица ментално ометених у развоју „Мара“ Ниш, Управи за
дечију, социјалну и примарну здравс твену заштиту и Управи за финанс ије,
изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке.

Број: ______________
У Нишу, _____________ године

СКУПШТ ИНА ГРАД А НИША

ПРЕДСЕДНИК
Проф. др Миле Илић
___________________

Образложење
Управни одбор Центра за дневни боравак деце, омладине и одраслих
лица ментално ометених у развоју „Мара“ Ниш на седници одржаној дана
27. 02. 2014. године Одлуком бр. 76/2 усвојио је Извештај о раду Центра
за дневни боравак деце, омладине и одраслих лица ментално ометених у
развоју „Мара“ Ниш за 2013. годину и дос тавио Управи за дечију,
социјалну и примарну здравс твену заштиту.
План и програм рада у 2013. години изводило је 30 радника од
којих је 20 упућено на рад са корисницима , а 10 радника је у заједничким
службама.
У 2013.години
у Центру је боравило просечно око 50
корисника, а примљено је 10 нових, и то 3 корисника најмлађе популације,
један са аутис тичним спектром, четири адолесцента и два корисника
старијег узраста, један корис ник је преминуо у комбинованој групи.
Рад са корисницима се одвијао сваког радног дана у недељи, у времену од
06:30 до 17:00 часова.
Програм рада се изводио у оквиру пет група, у којима су
корисници распоређени по основу два критеријума – календарски узраст и
дијагноза. У оквиру група се спроводио индивидуални и групни третман.
Најмлађи корисник је узраста 7 година, а најстарији 57 година. У раду са
најмлађим корисницима кључан је васпитно-образовни рад и
социјализација, а са најстаријим корисницима радна окупација заузима
прво мес то у раду са њима.
Са корис ницима раде: стручне службе Центра, психолог и
професор физичког васпитања, а за време боравка у Центру корисници су
под с талним надзором здравствене службе. Циљ је да се што више обогати
садржај активнос ти који се нуди корис ницима, због чега се посећују разна
дешавања у граду (изложбе, спортске и културне манифестације, циркус,
концерти) и учес твује на истим. Организоване су бројне манифестације и
пригодни програми у којима су учествовали корисници Центра или били
домаћини бројним гос тима и удружењима широм Србије, што је и
хронолошки приказано у Извештају о раду Центра.
Донацијама су опремљене прос торије за рекреацију и
релаксацију преграђивањем хола где се изводе физ ичке активнос ти али и
ван ус танове рекреативним шетњама, куглањем и пливањем у СЦ Чаир.
Краћи излети до Бубња, Тврђаве и посете кафићима организују
се са с тарим корисницима, у циљу социјализације.

У оквиру радне окупације постоје : креативна и ликовна
радионица, радионица веза, ткачка радионица, филц радионица, и
производи ових радионица презентују се на продајним изложбама.
Управа за дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту сматра
да је предложени Извештај о раду Центра за дневни боравак деце,
омладине и одраслих лица ментално ометених у развоју "Мара" Ниш за
2013.годину сачињен у складу са позитивним прописима и предлаже
доношење Решења као у диспозитиву.

УПРАВА ЗА ДЕЧИЈУ, СОЦИЈАЛ НУ
И ПРИМАРНУ ЗДРАВСТ ВЕНУ ЗАШТИТУ
- НАЧЕЛ НИК –
Мирјана Поповић
_______________

На основу члана 27.Статута Центра за днев ни боравак деце,омладине и одраслих
лица ментално ометених у развоју``М ара``у Нишу,Управни одбор је на седници
одржаној дана 27.02.2014. донео следећу:

ОДЛУКУ
Усваја се извештај о раду Центра``М ара``за 2013.годину.

Образложење
М илош Ранђеловић,директор Центра``М ара`` поднео је извештај о раду
Центра``М ара`` за 2013.годину.
Након из нетог извештаја и расправе по појединим питањима,која су саставни део
записника са поменуте седнице,чланови Управног одбора једногласно су усвојили
предложени извештај,па је одлучено као у диспозитиву ове одлуке.

За Управни одбор
Центра``М ара``
М арко Нужда, председник У.О.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УС ТАНОВЕ ЗА 2013. годину

Центар и даљ е своје активности спроводи у простору који је и до сада користио (у
приземљу зграде коју дели заједно са вртићем Пинокио). Све актив ности у Центру су у току
2013.године координиране кроз одлуке и мишљења управ ног одбора центра. Врло је важно
напоменути да је Управни одбор донео Одлуку бр. 174 од 10.05.2013.године којом je усвојен нови
Статут Центра,у коме су уведене нове шифре делатности , све у циљу побољшања и проширења
услуга.План и програм рада у 2013.години изводило је 30 радника, од којих је 20 у непосредном
раду са корисницима а 10 радника у заједничким службама.
И поред специф ичности у раду са особама са посебним потребама, поред проблема
прекобројних корисника, недостатка адекватног простора, наведени број радника је радио са
просечним бројем од 50-ак корисника, с тим да је у овој години примљ ено 10 нов их корисника, и
то тр и корисника најмлађе популације, један са аутистичним спектром, четири адолесцента и два
корисника старијег узраста.Један корисник је преминуо у комбинованој групи.
Рад са корисницима се одв ијао сваког радног дана у недељи, у времену од 06:30 до 17:00
часова. Центар није радио са корисницима у периоду од 31.12.2012.-08.01.2013.године и од
08.07.2013-19.08.2013.године, период зимског и летњ ег распуста који су планирани у договору са
родитељима као и стручној процени о потребама корисника за одмор у време празника и летњих
врућина а усаглашавани су и са школским распустима.
Програм рада се изводио у оквиру пет група, у којима су корисници распоређени по
основу два критеријума – календарски узраст и дијагноза, мада нам простор тј. недостатак
адекватног простора умногоме одређује организацију рада као и садржаје рада унутар
установе.Најмлађи корисник је узраста 7 година, а најстарији је 57 година. Акценат у раду са
најмлађим корисницима стављен је на васпитно-образовни рад и социјализацију, а кад су у
питању наши најстарији корисници сигурно да радна окупација заузима прво место у раду са
њима.
Са корисницима су радили и стручне службе Центра, психолог и професор физичког
васпитања, а за све време боравка у Центру корисници су под сталним надзором здравствене
службе.
Идеја стручног тима у Мари је била да што више обогатимо садржај актив ности које ћемо
понудити нашим корисницима. Користили смо сваки позив за разноврсна догађања у граду
(изложбе, спортске и културне маниф естације, циркус, концерти) и били посетиоци на истим.
Наши најмлађи корисници су били гости на Белом Двору поводом Божићног пријема.

Такође смо били и добри домаћини и угостили смо многобројне пријатеље који су
посетили нашу установу, и то од оних најмлађих, пријатеља из вртића, па до оних најстаријих из
различитих удружења.

Сваки значајнији датум смо обележавали пригодним програмима од којих су неке
изводили наши корисници, а неке су за нас спремали наши гости и пријатељи .
ИЗВЕШТАЈ О АКТИВНОСТИМА У ЦЕНТРУ „МАРА“ ЗА 2013. ГОД.


Хронолошки

-10. јануара у Белом двору, традиционални Божићни пријем за децу са инвалидитетом.
-18. јануара Заједничко дружење са Савезом студената Стоматологије, Rotaract club "Niš"
I Rotaract club "Niš-Naissus"
-Савез студената М едицинског факултета Н иш је такође улепшао нашим корисницима
новогодишње празнике поделом пакетића
- 2. и 3. фебруара
У биоскопу „Вилин Град” у Нишу прикупљена помоћ за Центар
„М ара“, а у току месеца за кориснике организована 3Д пројекција цртаног филма.
-8. фебруара Чланови КУД „Света Ивановић“ из Хума организовали је хуманитарни
концерт за наше кориснике и за ту прилику прикупили су донацију у виду школског
прибора, играчака и гардеробе.
-12. фебруара Лагано тим је посетио своје пријатеље из „М аре“ и поклонио им материјал
за рад у креативним радионицама, а у недељу 24. фебруара угостио их у кафеу Лагано и
организовао изложбу њ ихових ручних радова
-22. фебруара У Клубу Војске Србије друга "Тортијада" хуманитарног карактера-нашој
установ и додељена једна торта
-20. марта обележен је Светски дан оралног здрављ а под геслом „Здрави зуби за здрав
живот“ у организацији Стоматологије примарне здравствене заштите Дома здравља Ниш.
Нашој установи и кориснику Владимиру Илићу додељ ене су диплпме за учешће у овој
акцији
-1. априла
На иницијативу Rotaract Club Nis, за наше кориснике је Академско
Позористе СKЦ Ниш изв ело представу "Мостов и" у Студентском културном центру
-10. априла
Организовани одлазак у вртић "Колибри" на инклузивну предству "Седам
Снежана и патуљак"
-12. априла Кориснике и особље Центра "М ара" посетиле су, испред Управ е за дечју,
социјалну и примарну здравствену заштиту, начелница Мирјана Попов ић и заменик
Љиљана Голубовић. Том проликом су обишле радне просторије, обавиле разговор са
корисницима, особљем и ВД Директором, организована је журка и послужена торта.
19. априла Традиционално дружење са кловном Роналдом у организацији M cDonald's-a
26. априла На Данима јоргована у Нишкој Бањи, Драгана Рајчић освојила друго место за
ликовни рад
-29. априла Покрет трећег доба организовао је акцију "За срећнији Ускрс", у сарадњи са
Активом младих ПУПС-а и Активом жена
7. маја Ускршње дружење са Клубом Геронтолошког центра
-5, 6 и 7 јуна корисници центра "М ара" изложили су своје рукотворине у просторијама
Канцеларије за младе Ниш
- 5 i 6 јуна Немачка делегација у Центру Мара-Размена експертиз е са колегама из
организације IB Behindertenhilfe (М еђународни савез за помоћ особама са инвалидитетом),

а који су партнери са удружењем "Другачији заједно" из Ниша, на пројекту "Изградња
саветовалишта за особе са менталним, емоционалним и вишеструким инвалидитетом у
Нишу"
- 21. јуна У позоришту Лутака Ниш Приредба "Испод дуге" са Драганом Молес, у
извођењу дечје групе "Дуга", а поводом међународног Дана музике
- 30. јуна
Изложба радова корисника Центра Мара из Ниша у Прокупљу, у оквиру
Културног лета "Додај свету мало боје"
- 11. септембра приредба и дружење са гостима из света фудбала и донатором Драгољубом
Беквалцем, тренером ФК "Раднички ", који је нашој установи донирао 100 000 динара
-1. Новембар- обележавање Дана установе и крсне славе Св. Прохор Пчињски
-5. Новембра- НВО “Чиста планета” донирала четири рачунара Центру “М ара”
-29. Новембра- поводом Дечје недељ е дружењ е са Одредом извиђача „Потпуковник Горан
Остојић“
-Од 26. 11. до 6. 12. 2013. год. корисници Хелп програма „Подршка локалном одрживом
развоју кроз смањење сиромаштва и економско оснаживање“ обавили су уговорено
друштв ено корисно ангажовање у трајању од по 15 часова св аки, за потребе корисника
Центра за дневни боравак деце, омладине и одраслих лица ментално ометених у развоју
„М ара“ и то:
Викторија Ж ивков ић, проф. физ. васп.- Упознавање са елементима CrossFit-а кроз игру,
Предраг М иловановић, стоматолог-През ентација о оралном здрављу, орална хигијена кроз
теорију и праксу,
М арија Вељков ић, Марија Миловановић, фризери-услуге шишања и обликовања косе
-12. Децембар- Представници Компаније Geberit из Шв ајцарске донирали су 100.000
динара Установи „М ара“. Од корисника услуга они су добили на поклон руцно рађене
предмете И новогодишње честитке.
21. децембар- Комора младих актив них грађана, "JCI Niš", организује хуманитарни турнир
у баскету "3 на 3 за Ниш", а прикупљена средства су намењ ена нашој установи,
-24. децембра новогодишња представа у Позоришту лутака и подела пакетића у присуству
градоначелника,
-24. децембра новогодишња представа у Дечјем културном центру, у организацији
Општине Медијана,
-25. децембра гостов ање деце из вртића „Бајка“, уз пригодне поклоне,
-25. децембра новогодишња журка са ученицима ОШ „И. Г. Ковачић“ из Нишке бање,
-25. децембра у Нишекспресу свечана подела награда по конкурсу „Превези ме до...“-наш
Владимир Илић освојио 6-то место од 10 награђених ликовних радова,
-27. децембра новогодишња журка са ученицима М ашинске техничке школе и подела
пакетића,
-30. децембра новогодишња представа деце из вртића „Пинокио“



Физичке активности и радионице

Донацијом НВО „HELP“ (спортско-рекреативна опрема у висини 5 000 евра) августа су
опремљене просторије за рекреацију и релаксацију, а које су адаптиране преграђивањем
хола.

Сада се физичке активности у установи спроводе у холу, и просторијама за рекреацију и
релаксацију, а ван установе сталним рекреативним шетњ ама чаирским парком, као и
куглањем и пливањем у СЦ „Чаир“ (у терминима договореним са Спортским савезом
инвалида).
Краћи излети до Бубња, Тврђав е и посете кафићима спроводе се са старијим
корисницима, у циљу социјализ ације.
У оквиру радне окупације активне: креативна и ликовна радионица (акварел, уље на
платну, осликавање стакла и свиле, израда накита и украсних предмета од природног и др.
материјала, израда папирне галантерије), радионица веза (израда јастучница, торбица,
миљеа, столњ ака), ткачка радионица (израда понча, шалова, крпарица, столњака,
таписерија), филц радионица, (израда употребних и украсних предмета од вуне)-у оквиру
пројекта "Изградња саветовали шта за особе са менталним, емоционалним и вишеструким
инвалидитетом у Нишу".
Производи из ових радионица излажу се на продајним изложбама.
.

ДИРЕКТОР ЦЕНТРА М АРА
_________________________
М илош Ранђеловић

На основу члана 27.Статута Центра за днев ни боравак деце, омладине и одраслих
лица ментално ометених у развоју``М ара``у Нишу, Управни одбор је на седници
одржаној дана 27.02.2014.године донео следећу:

ОДЛУКУ
Усваја се Извештај о приходима и расходима Центра``М ара``за 2013.годину.
Укупни приходи износе 30.826.845,32 динара,а укупни расходи износе
30.547.165,18 динара,па је пословни резултат поз итиван у износу од 279.680,14
динара.
Образложење
Директор Центра Милош Ранђеловић и шеф рачуноводства Татјана Илић поднели
су финансијски извештај Центра``Мара`` за 2013.годину.
Након из нетог извештаја и расправе по појединим питањима,која су саставни део
записника са поменуте седнице,чланови Управног одбора једногласно су усвојили
предложени извештај, па је одлучено као у диспозитиву ове одлуке.
Председник Управног одбора
Центра``М ара``
________________________________
М арко Нужда

Извештај о приходима и расходима у 2013. год. у Центру за дневни
боравак „Мара“ Ниш

Приходи:
Приходи из буџета Града....................................................................29.620.428,28 дин.
М еморандумске ставке за рефундацију(болов ање преко 30 дана и
породиљско боловање)............................................................................196.663,46 дин.
Текући добровољни трансфери од физичких и прав них лица
(донације и други облици)....................................................................1.009.753,58 дин.
_________________________________________
УКУПНО:
30.826.845,32 дин.
_________________________________________

Расходи:
Плате и додаци....................................................................................20.217.835,25 дин.
Допринос за ПИО.................................................................................2.014.447,85 дин.
Допринос за ЗО.....................................................................................1.117.990,78 дин.
Допринос ООН........................................................................................136.341,34 дин.
Накнаде за превоз и картице..................................................................601.810,00 дин.
Породиљско боловање............................................................................143.025,09 дин.
Боловање преко 30 дана...........................................................................95.900,57 дин.
Трошков и платног промета....................................................................102.817,60 дин.
Централно грејање..................................................................................968.133,56 дин.
Одвоз отпада............................................................................................158.995,22 дин.
Трошков и телефона и мобилног............................................................313.268,88 дин.
Трошков и пута и трошкови смештаја....................................................18.344,00 дин.
Услуге одржавања рачунара и компјутерске услуге.............................94.000,00 дин.
Објављивање тендера и информативних огласа....................................38.454,00 дин.
Трошков и репрезентације......................................................................131.963,44 дин.
Остале опште услуге...................................................................................7.981,00 дин.
Здравствена заштита по уговору.............................................................10.950,00 дин.
Остале специјализоване услуге...............................................................18.625,60 дин.

Молерски радови......................................................................................11.911,56 дин.
Радови на водоводу и канализацији.........................................................1.696,00 дин.
Трошков и поправке централног грејањ а...............................................42.983,70 дин.
Трошков и електричних инсталација........................................................9.262,71 дин.
Текуће поправке и одржавање за саобраћај............................................6.800,00 дин.
Трошков и рачунарске опреме...................................................................6.120,00 дин.
Трошков и уградне опреме......................................................................7.560,00 дин.
Трошков и поправке моторне и немоторне опреме..............................2.500,00 дин.
Административни материјал................................................................83.506,14 дин.
Биодекорација........................................................................................11.400,00 дин.
Стручна литература за редовне потребе............................................128.418,94 дин.
Дизел гориво.........................................................................................100.000,00 дин.
Остали материјал за превозна средств а...............................................15.935,78 дин.
Остали медицински и лабораторијски материјал...............................36.862,72 дин.
М атеријал за одржавање хигијене......................................................141.508,03 дин.
М атеријал за посебне намене................................................................10.254,00 дин.
Трошков и исхр ане корисника..........................................................2.032.175,00 дин.
Регистрација возила...............................................................................41.963,00 дин.
Општинске таксе....................................................................................37.599,00 дин.
Новчане казне по решењима судова...................................................432.001,14 дин.
Капитално одржавање стамбеног простора....................................1.195.823,28 дин.
_____________________________________________________________________
УКУПНО:
30.547.165,18 дин.
_____________________________________________________________________
Послов ни резултат је позитиван у из носу од : 279.680,14 дин.

Шеф рачуноводства :
Илић Татјана
____________________
Директор Центра``М ара``
________________________
М илош Ранђеловић

