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Предмет извештаја, односно, ове анализе је функционисање ЦСР у Србији у 2015. години,
анализа њиховог капацитета, карактеристика корисника и клијената ЦСР, обима и
квалитета послова које ЦСР обавља, кроз сагледавање одређених исхода и ефеката
делатности. Функционисање ЦСР треба сагледати са аспекта циљева закона које
примењује, као и стратешких циљева реформе социјалне заштите у Србији. Са истим
циљевима је у широком консултативном процесу формиран и Образац за прикупљање
података и индикатора рада ЦСР којим је углавном дефинисан предмет ове анализе.
Основа за израду извештаја су: документација и евиденција корисника у Центру за
социјални рад, њихови предмети и основни подаци, као и евиденција о раду стручних и
осталих запослених радника у Центру.

ДЕЛАТНОСТ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАНИ РАД
Појам социјалне заштите
Социјална заштита, јесте 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 у Осечини основан је 01.04.1990.године. Налази се на адреси
ул.Карађорђева 114, 14253 Осечина.
Као врста установе социјалне заштите , Центар пружа помоћ грађанима и њиховим
породицама када дођу у стање социјалне потребе.
Права у области социјалне заштите у смислу Закона о социјалној заштити и обезбеђивању
социјалне сигурности грађана су: новчана социјална помоћ, посебна новчана накнада,
додатак за помоћ и негу другог лица, смештај у установу социјалне заштите,

оспособљавање за рад, помоћ у кући, дневни боравак, смештај у другу породицу, услуге
саветовања и обуке хранитеља и усвојитеља.
Одлуком о утврђивању проширених права у области социјалне заштите која се
финансирају из буџета општине Осечина, утврђена су следећа права: право на једнократну
новчану помоћ, право на помоћ у кући, право на помоћ у натури, право на накнаду превоза
ученика, право на бесплатну исхрану ученика, право на накнаду трошкова сахране, право
на опрему корисника за смештај у установу социјалне заштите или другу породицу, право
на накнаду трошкова боравка деце у дечијим установама и право на услуге социјалног
рада.
Послови Центра према Закону о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности
грађана су:
-Решава у првом степену о остваривању права утврђених Законом, пружа услуге
социјалног рада у поступку решавања о овим правима;
-Предлаже и предузима мере у решавању стања социјалних потреба и прати њихово
извршење;
-Организује и спроводи одговарајуће облике социјалне заштите, непосредно пружа услуге
социјалне заштите и социјалног рада;
-Развија и унапређује превентивне активности које доприносе спречавању јављања и
сузбијања социјалних проблема;
-Подстиче и организује и координира професионални, добровољни и хуманитарни рад у
области социјалне заштите;
-Води евиденцију и документацију о пруженим услугама и предузетим мерама у оквиру
своје надлежности.
Групе услуга социјалне заштите
Услуге социјалне заштите подељене су у следеће групе:
1) Услуге процене и планирања-процена стања, потреба, снага и ризика корисника и
других значајних особа у његовом окружењу; процена старатеља, хранитеља и
усвојитеља; израда индивидуалног или породичног плана пружања услуга и мера
правне заштите и других процена и планова;
2) Дневне услуге у заједници-дневни боравак; помоћ у кући; свратиште и друге
услуге које подржавају боравак корисника у породици и непосредном окружењу;
3) Услуге подршке за самосталан живот- становање уз подршку; персонална
асистенција; обука за самосталани живот и друге врсте подршке неопходне за
активно учешће корисника у друштву;
4) Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге-интензивне услуге
подршке породици која се стара о свом детету или одраслом члану са сметњама у
развоју; одржавање породичних односа и поновно спајање породице; саветовање и
подршка у случајевима насиља; породична терапија; медијација; СОС телефони;
активација и друге саветодавне и едукативне услуге и активности;

5) Услуге смештаја-смештај у сродничку, хранитељску или другу породицу за
одрасле и старије; домски смештај, смештај у прихватилиште и друге врсте
смештаја.

У оквиру јавних овлашћења Центар за социјални рад, у складу са Законом:
1) Процењује потребе и снаге корисника и ризике по њега и планира пружање услуга
социјалне заштите;
2) Спроводи поступке и одлучује о правима на материјална давања и о коришћењу
услуга социјалне заштите;
3) Предузима прописане мере, покреће и учествује у судским и другим поступцима;
4) Води прописане евиденције и стара се о чувању документације корисника.

На основу породичног Закона, Центар обавља послове заштите породице, помоћ
породици и послове старатељства.У оквиру истог:
- Врши превентивни надзор над вршењем родитељског права;
- Врши корективни надзор над вршењем родитељског права;
- Овлашћен је за покретање поступка за потпуно и делимично лишење родитељског права;
покретање поступка за заштиту права детета, поступка за заштиту од насиља у породици
- Води евиденцију и документацију о деци за усвојење и потенцијалним усвојиоцима;
- Утврђује подобност за заснивање усвојења, хранитељства и за старатеља;
- Својом одлуком, орган старатељства заснива усвојење, хранитељство и поставља
старатеља;
- Води евиденцију и документацију о деци за усвојење и потенцијалним усвојиоцима;
- Утврђује подобност за заснивање усвојења , хранитељства и за старатеља;
- Води евиденцију издржаваних лица и лица која дају издржавање , евиденцију лица према
којима је извршено насиље у породици и лица која су извршила насиље и према којима је
изречена мера заштите, евиденцију лица под старатељством;
- Учествује у поступку развода брака у споровима где супружници имају малолетну децу,
итд.
На основу Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити
малолетних лица, орган старатељства учествује у давању мишљења о личности
малолетника, средини и приликама у којима је живео и о другим околностима које могу
утицати на изрицање оне мере која ће најбоље постићи сврху васпитних мера, као и
достава извештаја судији за малолетнике који је изрекао васпитну меру и јавном
тужилаштву о току извршења васпитних мера над малолетником над којим му је поверен
надзор.

У обављању послова из своје надлежности, Центар сарађује са:
Локалном самоуправом, месним заједницама, школама, судовима, полицијом, домовима
здравља, дечијим вртићем, црвеним крстом, невладиним организацијама, верским
заједницама итд.
СТАНОВНИШТВО:
По најновијим статистичким подацима пописа становништва на територији општине
Осечина укупно је пописано 12.536 лица, од тог броја тренутно на територији општине
има 12.536 становник .Од целокупног броја становника њих 2.730 са местом живљења је у
варошици Осечина, осталих 9.806 становник је у селима. Општина Осечина се састоји од
20 насеља, 18 села и 2 варошице. Становништво општине је распоређено на 4.212
домаћинстава, по броју чланова дели се на: са 1 чланом 898, са 2 члана 1171, са 3 члана
713, са 4 члана 657, са 5 члана 350 и са 6 и више чланова 423, просечан број чланова
износи 2,98. Регистрованих домаћинтава на територији општине Осечина износи 2200.
Према националној припадности од укупног броја становника, 12093 становника су
српске националности, 161 становника није утврђена националности, док 282 становника
су различите националности ( Албавнци, Мађари, Македонци, Муслимани и тд. )
У 2015. години на територији општине склопљено је 67 брака, а 15 бракова се налазило у
поступку развода на евиденцији Центра за социјални рад, као и 11 породица са
поремећеним породичним односима.
ПОКАЗАТЕЉИ ДРУШТВЕНО – ЕКОНОМСКЕ СТРУКТУРЕ ОПШТИНЕ:
Становници у руралним подручјима баве се производњом воћа малина, купина, шљива, за
смештај убраног воћа користи се 5 хладњача на територији општине Осечина. Од 25.750
ха земље, 16450 ха земље је обрадиво, док 9300 ха је необрадиво.
У 2015.години према евиденцији ЦСР Осечина, од пунолетних корисника, 365 корисника
је незапослено, 22 корисника су запослена, док је 117 корисника остварило право на
пензију.
Просечна месечна зарада у 2015.години износила је 51.485,00 динара.
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД КАО ПРУЖАЛАЦ УСЛУГА
У Центру за социјални рад у 2015.г. запослено је : два социјална радника , након одласка
једне социјалне раднице на породиљско одсуство, примљена је замена за наведено место у
априлу 2015.г. па до истека породиљског одсуства. У Центру ради педагог са половином
радног времена која је водитељ случаја и супервизор, директор Центра који је економиста

по струци, као и један рачуноводствени радник. Од септембра 2014.г. немамо правника
који би вршио послове правне природе, а од новембра 2014.г. немамо ни психолога, разлог
за непопуњавање ових наведених упражњених радних места, јесте због забране
запошљавања донете од стране нашег надлежног Министарства. Да би ова радна
организација са недостатком потребног кадра доприносила још
значајнијем и
ефикаснијем стручном раду у вођењу случаја и адекватном тимском раду, потребно је да
се попуне радна места правника и психолога која су предвиђена по струкутри запослених.
Центар за социјални рад у Осечини има проблем са не достатком простора, јер у две
канцеларије ради 5 службеника, непостоје услови за адекватан рад стручних радника . Обе
канцеларије се налазе у приземљу зграде Општинске управе, нема постављених рампи,
као ни рукохвата који би омогућили несметан улазак особа са инвалидитетом у просторије
ЦСР. Социјални радници, као и педагог су завршили основну обуку за водитеља случаја
у Центрима за социјални рад, такође један социјални радник и педагог су завршили обуку
за супервизора. Неопходно је да се наредном периоду одржавају семинари, обуке,
конференције и сл. како би се стручни радници усавршавали и добијали нове информације
у циљу обаљања послова на што професионалнији начин.

КОРИСНИЦИ УСЛУГА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

Укупан број корисника социјалне и породично правне заштите у 2015 .години је 695. Од
тог броја 172 су деца, 36 су млади, 366 су одрасли и 121 су стари и старији. Од укупних
корисника 368 лица је корисник новчане социјалне помоћи, од тог броја 121 корисника
су деца, 27 млади, 175 одрасли и 45 су стари. У 2015.г. евидентирано је 84 особe са
инвалидитетом тј. корисници додатка за помоћ и негу и увећаног додатка за помоћ и негу,
11 - оро деце се налазило на смештају од тог броја 11 је у хранитељској породици , док је
број пунолетних лица на смештају у Установи социјалне заштите у 2015.г. био 16. Такође
је дато 220 једнократних помоћи у току године. Центар је радио и на захтеве других
органа највише од Суда, тако да је 10 - оро деце евидентирано у сукобу са Законом и
асоцијалним понашањем, и 15 бракова у поступку развода са 23 - оро деце чији се
родитељи споре око вршења родитељског права, као и 11- оро деце под старатељском
заштитом и 8 одраслих лица kojи су под старатељством. За једно дете је реализован
поступак усвојења.

ПОСЛОВИ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД НА ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА,
ПРИМЕНИ МЕРА И ОБЕЗБЕЂИВАЊУ УСЛУГА

У 2015.г. је урађено 114 услуга процене и планирања према корисницима, као и 9 осталих
процена, док у извештајном периоду предузето је 23 неодложивим интервенција.
Број стручних послова супервизора као и реализовани послови ( реализоване активности /
донети планови и извештаји ) износи 78.
У парницама у којим се одлучује о заштити права детета или о вршење родитељског
права, урађено је 13 налаза и стручног мишљења на захтев суда. Број достављених налаза
и мишљења на захтев суда односно тужиоца о сврсиходности предузимања мера заштите
од насиља у породици у 2015.г. износи 4, док у кривичном поступку за заштиту од
насиља у породици достављено је 4 налаза и мишљења.
Што се тиче дневних услуга у заједници у току 2015.године, у оквиру помоћи у кући за
старије и старе, реализовано је за 19 корисника, од тога је једно одрасло лице, а 18
старијих лица.Услуге подршке за самостални живот, тј. услуге персоналних асистената
користило је 19 корисника у 2015.г.
У извештајном периоду Центар за социјални рад је сарађивао са другим институцијама и
организацијама, у оквиру те сарадње достављено је 67 налаза и мишљења другим
институцијама, као што су Основне школе, Здравствена установа, Установе социјалне
заштите, други Центри за социјални рад, Полиција, Интер-ресорна комисија и сл.

ЗАКЉУЧАК
У 2015.г. као и ранијих година у Центру не постоји могућност да се довољно ради на
аналитичко-истраживачком раду. У Центру за социјални рад у 2015.г. радило је : два
социјална радника , након одласка једне социјалне раднице на породиљско одсуство,
примљена је замена за наведено место у априлу 2015.г. па до истека породиљског
одсуства. У Центру ради педагог са половином радног времена која је водитељ случаја и
супервизор. Од септембра 2014.г. немамо правника који би вршио управно правне
послове, а од новембра 2014.г. немамо ни психолога, разлог за непопуњавање ових
наведених упражњених радних места, јесте због забране запошљавања донете од стране
нашег надлежног Министарства, такође
имамо и радника на административнорачуноводственим пословима . Да би ова радна организација са недостатком потребног
кадра доприносила још значајнијем и ефикаснијем стручном раду у вођењу случаја и
адекватном тимском раду, потребно је да се попуне радна места правника и психолога која
су предвиђена по структри запослених. Социјални радници су завршили основну обуку

за водитеља случаја у Центрима за социјални рад . У стручном раду неопходна је употреба
програма ИНТЕГРАЛ, који служи за вођење евиденције свих корисника.
У августа 2012.г Центар је добио нови простор, 2 канцеларије просторно мање од
претходних и у приземљу исте зграде у којој су претходно радили запослени, где сада
ради 5 запослених радника Центра, а очекује се примање још два радника када се добије
сагласност од Министарства, тако да и даље остаје проблем неадекватног простора, и
немогућности да се на адекватан начин реализују послови и услуге у Центру за социјални
рад.
У 2015.године изменом расподеле средстава буџета Републике Србије, Министарство за
рад, запошљавање, борачка и социјална питања одобрило је набавку канцеларијског
намештаја и компјутерске опреме, што је и набављено у 2015.години. У 2007.г. смо
добили од надлежног Министарства аутомобил који користимо, и у коришћењу истог
имамо проблема са обезбеђивањем возача, посебно када је неопходан обилазак корисника
у неприступачним брдскo - планинским пределима какви су на територији општине
Осечина и корисника који се налазе на смештају у Установама социјалне-заштите у
удаљеним градовима. И даље као највећи проблем остаје недостак адекватног простора.
Директор Центра
Јована Милановић

