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                                  Полазне основе програма 

 

 

 Програм рада Центра за социјални рад Житиште је урађен је у складу са: 

 

-Важећим законима, Правилником о организацији,нормативима и стандардима 

рада, Одлукама и прописима који регулишу систем социјалне заштите; 

-Стратегијом развоја социјалне заштите усвојеном 2005.год. на седници Владе 

Републике Србије; 

-Трансформацијом и реформом система социјалне заштите на републичком нивоу, 

као и могућностима за њихову примену на локалном нивоу; 

-Друштвеним и економским кретањима у Општини, 

-Стратешким планом развоја социјалне заштите Општине Житиште за период од 

2009-2013 год. усвојеним децембра 2009.год. 

-Организацијском и кадровском структуром Центра, 

-Важећим техникама и методама рада 

 

У вршењу јавних овлашћења, Центар као орган старатељства и као установа 

социјалне заштите, поступа у складу са нормативима и стандардима утврђеним 

Правилником о организацији, нормативима и стандардима стручног рада Центра за 

социјални рад СЛ.ГЛ.59/08 

 

У вршењу других послова утврђених законом, Центар поступа по стандардима и 

нормативима које утврђује локална самоуправа. 

 

 

                                  Основни правци деловања 

 

 

Законом о социјалној заштити, социјална заштита је организована друштвена 

делатност од јавног интереса чији је циљ пружање помоћи и оснаживање за 

самосталан и продуктиван живот у друштву појединаца и породица, као и 

спречавање настајања и отклањања последица социјалне искључености. 

Центар за социјални рад одлучује о остваривању права корисника утврђених овим 

законом и о коришћењу услуга социјалне заштите које обезбеђује Република 

Србија, аутономна покрајина и јединица локаклне самоуправе и врши друге 

послове утврђене законом и прописима донетим на основу закона.Такође, Центар 

за социјални рад, у складу са актима јединице локалне самоуправе, учествује у 

пословима планирања и развоја социјалне заштите у јединици локалне самоуправе. 

    У наредном периоду, као и предходних година, основни правци деловања и 

активности Центра за социјални рад били би усмерени ка: 

-најосетљивијим категоријама становништва, децу и младе, одрасла и стара лица у 

стању социјалне потребе са подручја општине Житиште, праћење и проучавање 

социјалних потреба и проблема, иницирању и организовању превентивних 

активности, стварању услова за развој мреже услуга социјалне заштите.      

   



    Полазећи од основних принципа у реформи социјалне заштите план рада  за 

2013. год.  подразумева и почива на заштити, поштовању  и недељивости људских 

права, доступности услуга корисницима, могућности избора услуге, партиципације 

и одговорности корисника, континуитета заштите и избора најмање рестриктивног 

окружења, професионализма и одговорности давалаца услуга. Ефикаснија 

социјална заштита подразумева: 

-развој програма који превенирају настанак и трансгенерацијски пренос 

соц.проблема 

-мере, услуге и активности које су усмерене на појединца, породице у ризику и 

маргинализоване групе, њихово оспособљавање за продуктиван живот у заједници, 

одговорно родитељство, 

-мере, услуге и активности за групе којима је потребна посебна подршка-деца без 

родитељског старања, малолетни учиниоци кривичних дела, одрасли и стари који 

нису способни за самосталан живот, особе са инвалидитетом и децу и одрасле 

жртве насиља и злостављања и трафикинга. 

 

 

                                          Непосредни правци дловања у 2013. години 

 

    Центар за социјални рад у Житишту ће и у наредном периоду, континуирано 

спроводити и реализовати делатност у свим насељеним местима Општине. 

Сва обележја Општине, од демографских, културолошких , преко привредних, као 

и старосна, образовна и национална структура становништва, неминовно се 

рефлектују на кретање броја корисника из непосредне заштите.Висока стопа 

незапослености, негативан тренд и у наредном периоду, спор привредни раст, 

утицали су на рад и обим послова Центра у протеклом периоду. Повећан је број 

захтева за једнократниом новчаном помоћи, али су средства недовољна да би се 

увек могло удовољити потребама корисника..Планиран је рад на развијању 

програма који превенирају настанак и трансгенерацијски пренос социјалних 

проблема, покретањем и активирањем од Центра зависних, радно способних 

корисника, који се налазе у стању социјалне потребе, путем едукација, пројектних 

активности и ангажовањем у локалној заједници,како би се очувало њихово 

самопоштовање и створили услови за вођење самосталног и одговорног живота, од 

стране запослених лица, који би били ангажовани у посебној организационој 

јединици. Потреба да се локална заједница више укључи је неопходна, да се 

формира посебна организациона јединица и да се запосле два стручна лица како би 

се лакше спроводила непосредна заштита становника, посебно у делу услуга на 

локалном нивоу, а које су већ развијене, потребан им је континуитет и материјална 

одрживост.   

         Професионална одговорност Центра за социјални рад за хуманизацију 

животних услова у старости, произлази из законских обавеза и задатака Центра у 

погледу благовременог откривања и евидентирања остарелих особа угрожених 

неповољним животним околностима, предузимањем превентивних мера, ради 

спречавања или ублажавања неповољних дејстава појединих чинилаца на животни 

положај старих људи и пружање помоћи у решавању настале животне тешкоће, 

односно животних проблема. 



  Размотриће се одрживост и континуитет услуге Помоћ у кући у складу са 

Одлуком о обезбеђивању права на помоћ у кући грађана и нормативима и 

стандардима за обављање делатности, усвојаној на Скупштини општине , којом се 

регулишу услови и начин остваривања права на услугу помоћ у кући.Такође ће се 

радити на садржајнијим активностима у оквиру Дневног центра.  

      Учешћем у Кластеру са још три општине Кикинда, Нова Црња и Сечањ, Центар 

за социјални рад пружа услугу деци са сметњама у развоју и њиховим породицама, 

кроз помоћ у кући , коју пружају неговатељице и дечији помоћник, најмање два 

пута недељно, у зависности од индивидуалног плана развоја за свако дете 

појединачно .Пројекат се финансира од стране ЕУ,уз техничку подршку УНИЦЕФ-

а и у сарадњи са Министарство рада и соц. политике.Услугом је обухваћено 16-оро 

деце са сметњама у развоју, а има за циљ пружање подршке у задовољавању 

свакодневних животних потеба у сопственим домовима,како би се унапредио 

квалитет живота и спречио или одложио смештај у институције, такође и пружање  

подршке детету и родитељима, помоћ при укључивању у активности у локалној 

заједници.Захваљујући разумевању од стране локалне самоуправе, услуга ће бити 

финансирана током текуће године, што ће итекако допринети побољшању 

квалитета живота деце и родитеља. 

    Радиће се и у наредном периоду на пропагирању и развијању породичног 

смештаја за одрасле, како би се корисницима без породичног старања и имовине 

омогућила достојанствена старост, омогућио смештај у најмање рестриктивном 

окружењу. 

 

    Плански, систематски и континуирани рад на заштити дечјих права, како у 

области породично правне заштите, тако и код најосетљивије категорије деце без 

родитељског старања, наставиће се и наредном периоду, кроз организовање 

ефикасног пружања услуга социјалне заштите и саветодавно-едукативног рада са 

хранитељским породицама.. Унапређење сарадње са свим друштвеним чиниоцима 

у локалној заједници,  основном  школе, домом здравља, националном службе за 

запошљавање, до других који су од пресудног значаја за развој деце на породичном 

смештају и формирању и регулисању њиховог статуса у заједници. 

    Центар за социјални рад је кроз пројектну активност у 2012. години радио на 

превентивним едукацијама за предупређење асоцијалниг понашања код деце и 

младих путем радионичарског рада, што је добро прихваћено и допринеће 

подизању свести и код деце и код родитеља о негативним аспектима ризичног 

понашања. Потребно је и даље радити  на унапређењу сарадње Центра са свим 

значајним субјектима у заједници, како би се благовременим реаговањем, 

предупредила појава и спречило прерастање у теже облике. Пружаће се помоћ 

породицама,кроз свакодневни рад ,а такође и кроз пројектне активности, у 

васпитању, како би се подстакао правилан развој малолетника, јачала њихова лична 

одговорност,повећао њихов образовни ниво и самим тим побољшала њихова 

интеграција у локалну средину, пратиће се спровођење васпитних мера-посебних 

обавеза у сарадњи са установама и организацијама са којима имамо потписане 

споразуме.  

    Породични закон предвиђа механизме интервенција и праћења случајева насиља 

у породици, тако да ће се уз стручни рад и стално  едукативно усавршавање 



радника Центра, радити на откривању и спречавању насиља у породици кроз 

директну сарадњу са релевантним институцијама на локалном нивоу, по захтеву 

Суда прибављаће се потребни докази и мишљења о траженим случајевима, 

подносити тужбе за насиље, издржавање детета, водити документацију и 

евиденцију о жртвама насиља и мерама које су изречене.Центар ће и даље пружати 

подршку и помоћ жртвама насиља кроз свакодневни рад и кроз неодложне 

интервенције и двадесеточетворосатну доступност неодложним интервенцијама . 

подршке жртвама насиља и трафикинга. 

     Задатак Центра у наредном периоду, је рад на усавршавању модела 

међуресорске сарадње свих релевантних институција локалне 

заједнице(здравство,образовне институције,полиција,правосуђе,невладине 

организације) у односу на насиље у породици и заједници,као и изналажења 

модела што ефикасније примене одредаба Породичног закона,посебно оних који се 

односе на мере заштите од насиља у породици.У том правцу потписан је Протокол 

о сарадњи .2009.год. чији је  предмет био успостављање модела сарадње учесника 

протокола у остваривању и заштити права грађана-грађанки, жртава насиља, према 

којима је извршено насиље у породици.У спровођењу Протокола,учесници 

протокола, руководили су се својим прописаним надлежностима, као и 

препорученим процедурама рада које су саставни део протокола. Центар ће и у 

наредном периоду  имати активну улогу на спречавању и отклањању последица 

насиља у породици у сарадњи са свим релевантним институцијама, а посебно са 

полицијском станицом у Житишту. 

    У наредном периоду Центар за социјални рад  ће, полазећи од основних 

принципа Стратегије развоја социјалне заштите и Стратешког плана развоја 

социјалне заштите Општине Житиште радити и у сарадњи са локалном 

самоуправом , црвеним крстом и свим релевантним институцијама у локалној 

заједници и  стварати ефикаснији систем заштите корисника, инсистирајући на 

професионализму и одговности давалаца услуга , који ће бити доступан свим 

грађанима, поштујући начела поштовања интегритета и достојанства корисника, 

начело забране дискриминације, најбољег интереса корисника, најмање 

рестриктивног окружења, начело ефикасности и целовитости социјалне заштите , 

начело унапређења квалитета социјалне заштите, јавности рада и начело 

доступности  социјалне заштите. 

     

 

 

 

 

                                                                                                

        У Житишту  

        Јануаруар 2013.год .                                                                          Директорка, 

                                                                                                                 Славица Михић                                                                                  


