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Поштована, 

обраћамо Вам се изразима забринутости за актуелну ситуацију у социјалној заштити 

Србије, коју одликује све веће очекивање укупне јавности да се континуирано досеже 

предвиђени квалитет пружених услуга и мера и у пуној мери обезбеђује најбољи 

интерес грађана и породица као корисника услуга.  

Истовремено, сведоци смо да се број ангажованих стручњака, односно запослених у 

области социјалне заштите, посебно у центрима за социјални рад, перманентно смањује 

из године у годину. О томе говоре бројни показатељи и годишњи извештаји о раду ЦСР 

и других установа, који приређује Републички Завод за социјалну заштиту. 

Ово неминовно доводи до повећања обима посла по појединачном стручном раднику, 

до те мере да се у неким општинама, веома тешко одржава процес рада и предвиђена 

организација посла и делатности. У таквој ситуацији тешко је адекватно одговорити 

захтевима корисника и обезбедити најефикасније задовољење потреба широког спектра 

друштвених група, по правилу социјално искључених и маргинализованих. 

Последично, све су учесталија и писмена обраћања ЦСР и других установа овом 

Удружењу, указујући: на бројне изазове обављања делатности у ситуацији изостанка 

неопходног броја и структуре кадрова, на поступке који се воде пред судом против 

ЦСР или његових радника, на све присутне појаве ''синдрома сагоревања'' и других 

изазова са којима се свакодневно суочавају запослени у систему социјалне заштите. Све 

је теже зауставити притиске и урушавање угледа области у јавности јер се уместо 

преоптерећеношћу, могући недостаци у раду тумаче као нестручност и неангажованост, 

на шта смо као струковно удружење, у обавези да укажемо и покушамо предупредити 

њихову даљу ескалацију у овој, и онако осетљивој делатности. 

Управни одбор Удружења стручних радника социјалне заштите Србије је, на 

својој седници одржаној 28.9.2016., разматрао актуелно стање у области социјалне 

заштите и донео закључак да, на овај начин, иницира запошљавање и ангажовање 



 

једног броја недостајућих стручних радника у ЦСР и установама за смештај 

корисника. Закључак се темељи на преузимању дела одговорности за укупно 

функционисање система социјалне заштите у актуелном друштвеном контексту  у 

циљу побољшања квалитета социјалних услуга ради добробити грађана наше 

земље. Очекујемо да ће ова иницијатива бити додатан подстицај и аргумент 

Министарству за рад, запошљавање борачка и социјална питања у настојању да, 

упркос Уредби о забрани запошљавања, обезбеди  најбрже могуће запошљавање 

недостајућих стручних радника у области социјалне заштите.  
 

 

 

С поштовањем, 

                                                                            Председница Управног одбора 

                                                                                                  Маричић Биљана 

 


