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 20.12. 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 2015. годину.
II
Предлог решења о давању сагласности на Програм рада са
финансијским планом Установе „Сигурна кућа за жене и децу жртве породичног
насиља“ за 2015. годину доставља се председнику Скупштине Града ради
увршћивања у дневни ред седнице Скупштине Града.
III
За представникe предлагача по овом предлогу на седници Скупштине
Града Ниша одређују се Мирјана Поповић, начелник Управе за дечију, социјалну и
примарну здравствену заштиту и Соња Шћекић, директор установе „Сигурна кућа
за жене и децу жртве породичног насиља“.

Број: 1945-28/2014-03
У Нишу, 20. 12. 2014. године
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК
Проф. др Зоран Перишић

Предлог
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
за 2015.годину Установе Сигурна кућа за жене и децу жртве породичног
насиља, који је усвојио Управни одбор Установе Одлуком број 701, на
седници одржаној 09.12.2014.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 09.12.2014. године Управни одбор Установе
“Сигурна кућа за жене и децу жртве породичног насиља“ донео је Програм
рада са финансијским планом Установе за 2015. 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 у Нишу је, од свог оснивања 2011.године до данас, пружила уточиште и подршку за око 320 корисника. Делатност установе је
обезбеђивање задовољења егзистенцијалних потреба жртава 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.
Посебна пажња, психолошко-едукативни рад и помоћ усмерена је деци, као
директним и индиректним жртвама породичног насиља и
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
У зависности од потреба и потенцијала жене за сарадњу, психосоцијална подршка ће се спроводити кроз индивидуални и групни
саветодавни и едукативни рад.
Општи циљеви овог рада су:
- уклањање психолошких последица насиља
- Повећање базичне психолошке сигурности и самопоуздања
- Овладавање 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 непрекидно дежурство
особља установе - физичког обезбеђења и директора.
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.
Управа за дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту сматра да
је предложени Програм рада са финансијским планом Установе „Сигурна
кућа за жене и децу жртве породичног насиља“ за 2015.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 2015.ГОДИНУ
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1.Увод

1.1 Полазне основе
Породично насиље, као глобални проблем дубоко укорењен у нашем
друштву, карактерише тежња ка успостављању контроле над другим
лицима употребом силе, застрашивањем и манипулацијом и углавном
погађа оне који имају мање моћи, тачније жене и децу.Живимо у
времену када као друштво све више разбијамо табуе, рушимо давно
наметнуте границе, па се слободно може констатовати да се у
последње време све се више пажње посвећује том друштвеносоцијалном проблему и све се већи број организација и државних
институција укључује у решевање проблема насиља у породици.
Једна од главних карика у ланцу институција која даје свој велики
допринос у сузбијању породичног насиља је и Сигурна кућа, чије је
посотојање у савременом друштву нажалост неопходно.
1.2 Циљеви функционисања установе
Сигурна кућа у Нишу је од свог оснивања до данашњег дана пружила
уточиште и подршку за око 320 корисника, обезбеђујући задовољење
егзистенцијалних потреба жртава породичног насиља, а обављајући
на тај начин своју основну делатност.Имајући у виду да насиље у
породици носи епитет једне веома комплексне и нажалост све
учесталије појаве у друштву и да оставља трајне последице како на
физички тако и на психолошки и социјални интегиртет жртава, Сигурна
кућа пружа уточиште жртвама насиља старајући се о њиховој
безбедности, пружајући им подршку
у процесу превазилажења
последица насиља, пружајући помоћ у економском осамостаљивању и
на тај начин остваруje основни циљ свог функционисања.

2.Програмске активности
2.1 Психо-социјална и правна подршка корисницама
Као и до сада, наставиће се са индивидуалним и групним
саветодавним и едукативним радом, а све у циљу:
-

уклањања психолошких последица насиља;
повећања базичне психолошке сигурности и самопоуздања;
овладавања стресом изазваним искуством насиља у породици;
подизања нивоа личне компетенције.

Посебна пажња усмерена је ка деци, као директним и индиректним
жртвама
породичног
насиља.Опремањем
дечије
играонице,
организовањем
различитих
едукативно-креативних
радионица,
пружањем помоћи у учењу и свакодневним радом са њима, улаже се
велики напор како би се деца, као најосетљивија категорија, што
лакше изборила са претрпљеним траумама, дистанцирала од
преживљеног насиља и како би насиље оставило што мање
последица на њих.У слободно време организоваће се одласци у
позоришта, на излете и друге сличне активности у циљу ослобађања
од претрпљеног стреса.
Осим психичког и економског оснаживања, наставиће се и са радом на
пружању правне помоћи како би се омогућило корисницама услуга
Сигурне куће да што лакше и ефикасније заштите и остваре своја,
уставом и законом, загарантована права.

2.2 Пратеће активности
Средствима добијеним реализацијом пројеката и донацијама, Сигурна
кућа је успела да побољша услове боравка жртава породичног
насиља, као и рада са њима.
Реновирањем простора у приземном делу објекта створили су се
услови за организовање едукативно-креативних радионица у циљу
дистанцирања од претрпљених траума, а уједно се ради на ојачавању

индивидуалних
капацитета
и
креативних
потенцијала
корисница.Посебна пажња посветиће се некој врсти радне терапије, па
ће се у том циљу организовати радионице на којима ће кориснице
израђивати накит, а бојењем стакла и коришћењем декупаж технике
испољиће и своје креативне способности.Радови ће бити излагани на
организованим продајним изложбама.
Један од највећих изазова у раду са жртвама породичног насиља је
њихова материјална нестабилност и несигурност која делом потиче и
из недостатка адекватног образовања, па се за наредну годину
предвиђају
едукације
и
додатна
професионална
оспособљавања.Опремањем информатичке собе корисницама је
омогућено да се информишу о понудама преко пословних огласа.У
циљу њиховог осамостаљења и економског оснаживања радиће се на
остваривању контаката са појединим фирмама и компанијама које
имају потребу за радном снагом.
Поред основне делатности пружања заштите и помоћи ради што
лакшег превазилажења последица насиља и нормализације живота,
трудићемо се да промовишемо здраве принципе породичних односа и
да у сарадњи са свим релевантним институцијама, радимо и на
превенцији када је породично насиље у питању.У складу са тим
наставиће се уска сарадња и размена искустава како са државним и
невладиним организацијама које се баве социјалном заштитом, тако и
са другим државним институцијама, првенствено са полицијом и
тужилаштвом.

2.3 Остале активности
С обзиром да је у овој години окончан рад на сређивању ентеријера и
екстеријера самог објекта установе и стварања услова за нормално
функционисање корисница услуга Сигурне куће, за наредну годину
планира се одржавање едукативних трибина, округлих столова,
предавања, гостовања у медијима, па ће сва пажња бити усмерена на

подизање нивоа свести укупне заједнице о проблематици породичног
насиља у нашем друштву.
У циљу сталног усавршавања и побољшања пружања својих услуга,
али и раду на проширењу свести и превентиви када је породично
насиље у питању, Сигурна кућа ће, партнерски или самостално,
наставити рад на аплицирању и реализацији различитих пројеката.

3.Организација рада и људски ресурси
Сигурном кућом руководи директор.
Двадесетчетворочасовно обезбеђење, од стране четворице радника
фто-а, гарантује сталну заштиту како самог објекта установе тако и
корисница које бораве у њему.
Осим економисте и књиговође који брину о финансијском пословању
установе и спремачице-домаћице која брине о хигијени у Сигурној
кући, установа располаже и једним правником и једним психологом
који, као стручни радници, остварују непосредан контакт са жртвама
породичног насиља у смислу пружања психолошке и правне помоћи.
У складу са Правилником о лиценцирању стручних радника социјалне
заштите обављено је лиценцирање стручних радника установе, па ће
се сходно томе и у наредној години сви стручни радници едуковати и
усавршавати кроз акредитоване програме и семинаре.Такође на
основу Правилника о лиценцирању организација социјалне заштите
наставиће се рад на испуњењу свих потребних услова како би
Сигурна кућа добила лиценцу установе социјалне заштите до прве
половине 2016.године.

4. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2015. ГОДИНУ

Нацрт плана финансијског пословања Установе „Сигурна кућа за жене и децу
жртве породичног насиља“ за 2015. годину сачињен је у сарадњи са надлежном
Управом за дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту и Управом за
финансије града Ниша, имајући у виду да је град Ниш оснивач Установе и да се
финансира из буџета града Ниша.

Поред средстава из буџета града Ниша, установа планира обезбеђивање
средстава за пословање из сопствених прихода и донација.

Извор прихода
Приходи из буџета града Ниша
Приходи од пружања услуга
Приходи од донација
УКУПНО:

Планирани износ
12.000.000,00
760,000.00
920,000.00

13,680,000.00

Табеларни приказ:

ПОЧЕТНО СТАЊЕ

Бр.
Поз
.

Еко.
клас.

59

4110

Плате, додаци и накнаде
запослених (зараде)

7,800,0
00.00

4111

Плате, додаци и накнаде запослених
(зараде)

7,800,00
0.00

4120

Социјални доприноси на терет
послодавца

1,735,0
00.00

4121

Допринос за ПИО

1,000,00
0.00

4122

Допринос за здравствено осигурање

600,00
0.00

4123

Допринос за незапосленост

135,00
0.00

60

ОПИС

Буџет

С.
приходи

Донациј
а

-

-

-

-

61

62

63

64

4130

Накнаде у натури

280,0
00.00

4131

Накнаде у натури (превоз на посао и
са посла – маркица)

280,00
0.00

4210

Стални трошкови

520,0
00.00

4211

Трошкови платног промета и
банкарских услуга

4212

Енергетске услуге

300,00
0.00

4213

Комуналне услуге

100,00
0.00

4214

Услуге комуникације

4220

Трошкови путовања

4221

Трошкови службених путовања у
земљи

4222

Трошкови превоза у јавном
саобраћају

4230

Услуге по уговору

4231

Административне услуге

4233

Услуге образовања и усавршавања
запослених

4236

Уговорене услуге за оброке
корисница

4237

Репрезентација

4239

Остале опште услуге

-

-

100,
000.00

100,
000.00

60,000.00

100,0
00.00

100,0
00.00

20,000.00

150,
000.00

20,000.00

100,0
00.00

60,00
0.00

-

50,0
00.00
1,610,0
00.00

20,00
0.00

330,
000.00

330,
000.00

50,0
00.00

50,0
00.00

30,0
00.00

30,0
00.00

100,0
00.00

100,0
00.00

100,0

100,0

1,500,00
0.00

20,000.00
20,00

66

67

71

0.00

00.00

00.00

4243

Медицинске услуге

10,00
0.00

30,0
00.00

20,0
00.00

4249

Остале специјализоване услуге

40,00
0.00

20,0
00.00

30,0
00.00

4250

Текуће поправке и одржавање

10,
000.00

320,
000.00

4251

Текуће поправке и одржавање
објеката

4252

Текуће поправке и одржавање
опреме

4260

Материјал

4261

Административни материјал

4263

Материјал за образовање и
усавршавање запослених

4264

300,0
00.00
10,0
00.00

20,0
00.00

120,
000.00

120,
000.00

50,0
00.00

40,0
00.00

20,0
00.00

30,0
00.00

Материјал за саобраћај

20,0
00.00

20,0
00.00

4267

Медицински и лабораторијски
материјал

5,000.00

10,0
00.00

10,0
00.00

4268

Материјал за одржавање хигијене

5,000.00

20,0
00.00

20,0
00.00

5120

Машине и опрема

50,
000.00

50,
000.00

5122

Административна опрема

20,0
00.00

20,0
00.00

5125

Медицинска опрема

10.000,00

20.000,00

5126

Опрема за образовање, науку,
културу и спорт

20.000,00

20.000,00

25,000.00
10,00
0.00

5,000.00

10,0
00.00

5,000.00
5.000,00

Укупно:

12,000,0
00.00

760,
000.00

920,
000.00

13,680,00
0.00

Укупно:

Директор
__________________________
дипл. психолог Соња Шћекић

