УДРУЖЕЊЕ СТРУЧНИХ РАДНИКА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ СРБИЈЕ

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2008.

БЕОГРАД, март 2009.

Удружење стручних радника социјалне заштите је током претходне календарске,
2008.године функционисало у складу са програмским оријентацијама утврђеним на
седницама Председништва и других релевантних тела и органа(Надзорни одбор,
Редакцијски одбор,
Скупштина,
секретаријати секција).Стратешки план развоја
Удружења опредељен претходних година био је основни путоказ за преузете
активности током 2008-године, а уз то пажљиво смо пратили и укупне реформске
процесе прилагођавајући сопствене активности току имплементације националне
стратегије развоја система социјалне заштите.Ако бисмо у самом почетку хтели да
проценимо рад Удружења, чини се да је то била година стабилизације укупне
делатности, афирмације стремљења-ка комори запослених у социјалној заштити и
реафирмације рада по секцијама стручњака заступљених у области.Била је ово година
пуне афирмације нашег принципа да је организовање и право на слободно удруживање
цивилизацијска вредност и принцип, али и да је велика одговорност да се овај принцип
усклади са реалним ресурсима у области (како финансијски, тако и људски ресурси
одређују меру удруживања) и општим циљевима чланства.

Била је то година изазова, година у којој смо се суочили са проблемом
коришћења дотадашњег пословног простора у Крфској 7(дугогодишњи проблем који је
тињао између нас и Института за политичке студије као власника над тим просторем и
окојем су тела Удружења већ заузимала ставове у претходном периоду), који је
половином године ескалирао тако да смо , као организација морали да повучемо
рационалне и потезе у складу са правним статусом канцеларије у Крфској.Овде
истичемо чињеницу да смо се споразумом „одрекли“ даљег коришћења већ
инсталиране телефонске линије Удружења у корист новог власника-Института за
политичке студије.Од августа прошле године Телеком је фактуре за овај
тел.број(дугогодишњи број Удружења) испоручивао поменутом Институту као
актуелном кориснику . Сва докуметација је пребачена у нови простор у Земуну(од
опреме изнели смо само рачунар и штампач и тел.апарат, јер по речима дугогодишњег
секретара остала опрема не припада Удружењу), а напомињемо да је Друштво
социјалних радника Србије обавешетено и да је део сопствене документације оно и
преузело у периоду исељавања из Крфске.
Преговорима смо само пролонгирали тренутак исељавања и добили времена да
покушамо да пронађемо адекватан пословни простор.Захваљујући изузетном
разумевању, канцеларија Удружења је пресељена у Геронтолошки центар Београд, у
дом на Бежанијској коси, Марије Бурсаћ 39 у Земуну.Тај простор је у међувремену
опремљен одговарајућим канцеларијским намештајем и омогућен је несметан рад
стручних служби Удружења.Преостаје додатни напор да се обезбеди једна, директна
самостална телефонска линија како бисмо могли да регулишемо своје
трошкове.Поменућемо да нам је ГЦ уступио тај простор са одређеном
опремом(столови, чивилук, завесе...), а да смо ми купили један део неопходне
канцеларијске опреме(столице..).Није направљен посебан уговор са руководством ГЦ
Београд и вероватно је то недостајући документ који би у дугорочнијем смислу додатно
осигурао извесност пословања наше организације.За сада не партиципирамо ни у
каквим трошковима који произилазе из уступања на коришћење једне канцеларије(пре
се може рећи-просторије), али се и Удружење труди да користи услуге нашег домаћина,
Геронтолошког центра у Земуну(сала за састанке тела и органа наше организације),
посебно оне угоститељске и да на тај начин уравнотежује позиције.
Удружење је током прошле године(на основу одлука Председништва) извршило и
одређене кадровске промене.Дугогодишњи секретар и главни и одговорни уредник

„Актуелности“, Др Тома Крговић је крајем године престао да обавља и улогу Главног и
одговорног уредника препуштајући је Мр Војину Видановићу, фактички.Господин
Т.Крговић је показујући још једном своју величину, “увео“млађег колегу у посао
уређивања нашег информативног гласила и у друге послове везане за
Удружење.Верујемо да се ова промена уочила и да, са једне стране изражавамо жал
због повлачења Т.Крговића из структура Удружења и дубоку захвалност за све
претходно учињено(а тогаје заиста много), а са друге стране оптимизам да ће се
ентузијазам и младалачка енергија брзо прелити у квалитет више и да ћемо то убрзо
видети кроз ангажман Удружења и пре свега кроз уређивачку политику „Актуелности“.
Овом приликом истичемо и чињеницу да је и позиција секретара Удружења актуелна из
угла непосредног извршиоца, али се у консултацијама са Председницом Удружења и
осталим члановима Председништва и Скупштине дошло до ситуације да је сада јако
важно одржати континуитет, поготову у тренутку када се у сарадничку структуру уводи
нови човек.
Ангажман књиговодствено административног сарадника и даље има обележја
континуитета и за укупно пословање Удружења је ово добра чињеница.Постиже се
коректан ниво ажурности и усклађености са захтевима пословања у овој осетљивој
области.
Током прошле године Удружење се суочило са потребом ангажовања сарадника који би
лекторисао текстове који се припремају за објављивање у „Актуелностима“, јер се
дугогодишња сарадница повукла из ових послова.На иницијативу колега који се баве
уређивањем часописа, обављени су разговори са колегиницом Др Аном Гавриловић
која је веома радо прихватила да обавља ове послове
Издавачка делатност
Издавачка делатност Удружења се и током прошле године одвијала у контунуитету,
наиме „Актуелности“ су објављиване тромесечно пратећи конкретне активности , како
наше организације тако и укупног процеса реформе области.Била је то и година у којој
је фактички дошло до промене Главног и одговорног уредника(ова кадровска промена
ће се верујемо, легализовати на првој седници Председништва у 2009.), јер је Др
Т.Крговић из здравствених разлога све мање времена проводио у канцеларији,
односно уредништву.Ентузијазам новог сарадника(колеге Војина Видановића)на пољу
уређивачке политике „Актуелности“је брзо постала видљива.Повећао се број сарадника
који достављају прилоге, успостављене су прве форме међународне коресподенције,
ради се на измени дизајна корица и штампе.Ови почетни наговештаји квалитативних
промена у садржини прилога“Актуелности“ крећу се у правцу препознавања нашег
гласила од стране структура ресорног министарства, као гласила које има потенцијал
да побољшамсвоју репутацију и крене путем стандардизације часописа према
одређеним међународним критеријумима.Интересовање за ову иницијативу поред
колега из Министарства рада и социјалне политике показују и неки кругови око
београдског Универзитета.Идеја је усмерена ка успостављању градације у вредности
прилога у нашим часописима, тако што би рецимо „Социјална мисао“ била подигнута на
још виши међународни и научни ниво и нашим универзитетским сарадницима била
примерена за пласман научних изворних чланака и текстова, а „Актуелности“би
успоставиле неопходну структуру и јасне критеријуме ауторима који квалитет морају
досегнути уколико желе да објављују у овом гласилу.Ово је посебна тема за
Уређивачки одбор, али већ овде можемо да се изјаснимо да ће „Актуелности“ бити и
надаље окренуте пракси социјалног рада и социјалне заштите, односно
политике.Конципираћемо часопис тако да подигнемо ниво његових прилога, али тако да

сарадници из праксе не буду у „обавези“да пишу научне, теоријске чланке јер то не
треба да буде захтев који се пред њих поставља.
Иако, у години у коју смо ушли нема основа за реализацију „великих идеја“, дубоког смо
уверења да је могуће ниво нашег гласила учинити неупоредиво ефектнијим за укупну
област , али и за добробит свих сарадника у социјалној заштити у функцији размене
информација и неких видова стручног усавршавања.
И током прошле године(као и претходних)објављена су три броја(двоброја) Актуелности
, у којима су доминирале веома актуелне теме.
Прилози су третирали положај старих у резиденцијалним установама, развој нових
алтернативних локалних услуга попут становања уз подршку за младе који напуштају
заштиту или пилотирање породичне конференције, као и развоја телефонске
психосоцијалне подршке.
У Актуелностима су представљени нацрти минималних стандарда приоритетних услуга
у социјалној заштити као основи систему квалитета, дат је приказ педесетогодишњег
развоја социјалног рада у Србији.Представљена су прва искуства у успостављању
система акредитације програма обуке, приказани су неки од акредитованих пакета
обуке намењених подизању компетенција пружалаца услуга.
Међу ауторима доминирају имена из света социјалне заштите, али и из невладиног
сектора(Фамилиа, ГРиГ, ИСП)и представници других стручних асоцијација и независни
домаћи и међународни експерти.Вредно је истаћи чињеницу да је захваљујући
агилности новоангажованог сарадника , Војина Видановића успостављена посебна
електронска адреса Редакције Актуелности на коју стижу прилози, спремни за
објављивање.Свесни значаја писане речи, одлучено је да се потражи нови сарадник
који ће лекторисати текстове, јер врло често постоје ризици да тај посао „преузима2
одговорна особа за уређивачку политику.
Током претходне године Удружење није имало других издавачких подухвата , али је
наставило да дистрибуира и реализује пласман бројних издања у којима се налази као
издавач или суиздавач.Подсећања ради, преко Удружења и даље тече продаја књига
аутора, Проф.Др Ивана Видановића, попут:Речника социјалног рада, Увод у теорију
социјалног рада.Методе групног социјалног рада и сл.Мишљења смо да треба
наставити праксу издаваштва, публикација и књига чији су аутори сарадници који
својим укупним радом доприносе квалитету социјалног рада.
У Актуелностима је и прошле године објављен традиционални Конкурс за доделу
Републичких награда за 2007.у конкуренцији установа система и појединаца.Значај
овако установљених друштвених признања је годинама изузетно велики, али некако
последњих година присутан је тренд „засићености“те је број предложених све мањи и
мањи.Као да ова награда помало „губи на сјају“или се ради о презасићености и појави
неких других асоцијација које такође установљавају сличне награде(попут Удружења
послодаваца установа социјалне заштите старих и одраслих лица у Војводини и од
претходне године Министарства рада и социјалне политике које такође проглашава
најбоље појединце и установе).Крајем године, Комисија за доделу Републичких награда
за ванредне доприносе у унапређивању социјалне заштите у Републици Србији је
заседала и донела релевантне одлуке о награђеним појединцима и установама.Ове
године је донета одлука о награђеним установама(ЦСР Шабац и ГС Сомбор) и одлука о
прва два појединца(Првонаграђена је Марија Станојчић Срака, а другонаграђени је
Предраг Ранђеловић), док награда за трећенаграђеног није донета. Сасвим је сигурно
да треба нешто темељито мењати(критеријуме и пропозиције, али и врсту награда) у
припремама и реализацији ове активности , како би она повратила своју сврху и
постигла жељени смисао.
Саветовања и семинари

Пратећи процесе у социјалној заштити, а тежећи реализацији дефинисаних стратешких
циљева (у поступку стратешког планирања покренутог у Кањижи) даљег, рационалног
развоја Удружења које је у функцији развоја општих реформских принципа
организовали смо веома садржајно и ефектно саветовање на Дивчибарама.Назив
стручног скупа је био „Ка систему квалитета у социјалној заштити“ , а на њему су своје
учешће узели еминентни стручњаци из редова ресорног министарства, завода за
социјалну
заштиту,
невладиног
сектора
.Своје
учешће
је
имала
и
представница(Директорка)Лекарске Коморе Србије која је указала на изазове
формирања овакве организације са јасно пренетим јавним овлашћењима.Скупу је
присуствовало око 150 учесника из свих релевантних структура који утичу на јавно
мнење
и
креирају
стање
у
области
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Удружење је представило своју стартешку линију и циљ-ПРЕРАСТАЊЕ УДРУЖЕЊА У
КОМОРУ ЗАПОСЛЕНИХ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ која би „покривала послове „ везане за
имплементацију Кодекса праксе у социјалној заштити и евентуално област
лиценцирања појединаца као пружалаца услуга, као и обавезне обуке приправника и
волонтера.Овај наш концепт је тада наишао на разумевање и подршку Асоцијације
центара за социјални рад, Синдиката запослених у социјалној заштити, Друштва
социјалних радника Србије и других удружења и асоцијација, али и представника
ресорног министарства са нагласком да је операционализација евентуалних
овлашћења коморе део укупних реформских процеса.
Поред наведеног , током трајања саветовања одржана је веома ефектна
радионица(Кључна питања развоја Удружења“) у склопу процеса стратешког
планирања даљег развоја Удружења, која је потврдила основне стратешке
оријентације(кровна организација, трансформација ка комори..) и коју је веома успешно
водила фацилитаторка, Нивес Радељић.
Била је то прилика да се стручна јавност, након дужег времена, информише о току рада
на изради нацрта стандарда услуга, припреми нове организације рада у центрима за
социјални рад која је изазвала огромно интересовање.На том скупу представљен је и
рад на деинституционализацији установа за смештај деце и омладине без родитељског
старања, са аккцентом на развој регионалних служби за хранитељство.Након дуго
времена на једном месту окупљени су били доносиоци одлука-представници ресорног
министарства на високом новоу, представници Републичког завода за социјалну
заштиту(након деценија одсуства запаамо учешће стручњака из Завода као самосталне
и независне стручне институције) и сарадници –колеге из установа социјалне заштите,
али и из невладиног сектора(Канцеларија Председника Србије, Центар за самостални
живот инвалида) и других асоцијација и удружења.Прегршт је похвала изречено на
рачун квалитета и структуре стручног скупа, а хотел Дивчибаре је показао и своје
квалитете, удобност , гостопримљивост особља, али и недовољне ресурсе(недостатак
сале за рад, недостатак неопходне опреме) који су скуп лимитирали.Изостала је и
могућност за размену мишљења и дискусију, што јесте недостатак, мада се мора
истаћи да смо се као организатори унапред определили за „мањак интерактивности“у
корист опште информисаности и покривености свих релевантних реформских процеса.
Рад секција
Конституисани су нови Секретаријати бројних секција при нашем Удружењу, а може се
констатовати да је ажурирање рада секција расло у сразмери са операционализацијом
реформских решења, а пре свих нових форми рада и стандарда у центрима за
социјални рад, али и у другим релевантним областима-хранитељству деце,
трансформацији резиденцијелних установа.Овде истичемо да је фактички сваки члан

Председништва Удружења преузео задужење за квалитет функционсања Секција и да
је оваква организованост у прошлој години , коначно дала жељене ефекте.И
саветовање на Дивчибарама је дало јасан импулс раду већ афирмисаних секција, попут
Секције социјалних радника и Секције здравствених сарадника у социјалној заштти.Тај
импулс је садржан у концизном захтеву доносиоца одлука да се артикулишу оправдани
стручни захтеви и отворе дискусије на тему спорних стручних решења од , рецимо
синдикалних питања. Већ на Дивчибарама изабран је нови Председник Секције
социјалних радника која се током прошле године састајала два пута, на конститутивном
скупу у Вршцу где је именован секретаријат и крајем године у Матарушкој Бањи где су
осмишљени одређени програмски циљеви за период који следи.Ова секција је показала
агилност, способност за актуелизацијом приоритета и спремношћу да ствари сагледава
као део општег процеса и свеобухватно(питања примене неких спорних решења у
Правилнику о стандардима и организацији рада у центрима за социјални рад који
дезавуишу положај и статус социјалних радника, питања образовања ове професије и
недостатка професије на тржишту рада у Србији, “преквалификације“ других стручних
профила-социолога у дипл.социјалне раднике??).Ова Секција је у припреми
саветовања које би дало одговоре на бројна статусна питања професије и истовремено
обележило(заједено
са
матичном
организацијом
,
Друштвом
социјалних
радникаСрбије)пола века институционалног социјалног рада и образовања за ову
професију.Истовремено, конципиран је један упитник-анкета која ће бити достављена
свим социјалним радницима са вишом школском спремом у социјалној заштити, у циљу
утврђивања интересовања и могућности њиховог даљег школовања на Факултету
политичких наука и другим катедрама.
Секција здравствених радника је као и свих претходних година била најактивнија и
одржала је неколико састанака, како секретаријата секције тако и комплетне
Секције(Дивчибаре) .На тим скуповима покренута су важна питања чланства(од
припадности, односно чланства у Комори медицинских сестара, односно Лекарској
комори) и укупног радног статуса, примене Кодекса.На дводневном стручном скупу на
Дивчибарама(као да ово постаје препознатљива дестинација) који је договорен на
састанку Секретаријата Секције у Рибарској Бањи учествовало је око 60 стручњака из
преко 20 установа социјалне заштите.Поднето је неколико интересантних саопштења
од
којих
се
издвајају
теме“Депресија
код
геријатријских
пацијената“,
Декубитис:превенција и санирање декубиталних рана“ и „Трајно збрињавање деце са
сметњама у развоју лишене родитељског старања“.Неки од ових радова су објављени у
Актуелностима, мада остаје чињеница да највећи број сарадника не припреми своја
саопштења за објављивање.
Оно што је карактеристика протекле године је реафирмација рада и осталих Секција
Удружења.Ту пре свега мислимо на Секцију социолога која је одржала два састанка(у
Нишу и Београду) на којима је изабрано ново руководство Секције(Секретаријат броји
11 чланова, а процењено је да има укупно око 40 социолога-чланова секције) и
дефинисане будуће програмске активности.Акценат активности социолога била су нека
решења из Правилника о стандардима и организацији рада у центрима за социјални
рад која су доводила у питање статус ових стручњака, запослених у центрима.Ова
секција је исказала и задовољство реакцијама представника ресорног министарства на
иницијативе социолога, што је садржано у чињеници да је у већ поменути правилник о
ЦСР унела професију социолога као равноправну у делатност центара.И накнадне
измене описа посла социолога су резултат иницијативе и рада(Нишки сусрет) саме
секције.

Секција правника је конституисала секретаријат на састанку у Београду, изабрала
Председника и дефинисала будуће активности.Након неколико година „затишја“ у раду
ове секције, овај састанак представља прекретницу у ангажману и очекивања од рада
Секције правника су, с правом веома велика.Ту се пре свега мисли на допринос ове
секције успостављању Коморе и активностима у вези рада на доношењу новог Закона о
социјалној заштити.И на састанку ове Секције указано је на нека неприхватљива
решења(нека реења су у супротности и са Законом) која доноси Правилник о
стандардима и организацији рада у центрима за социјални рад, правилника који је
усталасао укупну стручну јавност.Посебно је разматран нацрт Правилника о радним
односима у склопу побољшања функционисања правних механизама професионалног
рада запослених у установама соц.заштите деце и младих.
Уверени смо да су и активности наших Секција утрле пут да одговорни представници
ресорног министарства(пре свих новопостављени Помоћник Министра) увиде нужност
кориговања неких решења и да отпочну поступак доношења Измена и допуна
поменутог Правилника који уноси заиста нова и другачија решења у рад центара за
социјални рад.
По први пут формирана је на састанку у Београду(у Дому у Сремчици)уз присуство око
40 колега и колегиница, и Секција дефектолога која је изразила интерес да активно
учествује у дефинисању и операционализацији неких конкретних решења у установама
социјалне заштите, као и у центрима за социјални рад.Донете су програмске смернице
(питања положаја дефектолошке струке и утицаја на токове заштите корисника на
смештају)за даљи рад, а контуре будућим активностима утврђене су на скупу
Секретаријата Секције у Ветернику, крајем прошле године.Реализована је и анкета
међу запосленим дефектолозима, утврђени ставови и очекивања од рада Секције ,
анализирани добијени одговори и као такви, систематизовани и објављени у
Актуелностима.Током текуће године ова Секција планира да организује стручни скуп на
тему, “Улога дефектолога у реформисаном систему социјалне заштите“.Спремност
„лидера“Секције дефектолога да преузму иницијативу и да учествују у обликовању
неких промена у систему социјалне заштите, завредњује пажњу и подршку и буди
очекивања да ће то бити Секција са завидном активношћу.
Треба напоменути да паралелно делује и Социјално педагошки актив састављен од
сарадника(и дефектолога) установа за смештај особа ометених у развоју на територији
Републике , као једна веома организована и амбициозна „секција“ овог истог
Удружења.Истовремено, истичемо и чињеницу да функционише и Актив директора
установа за смештај особа ометених у развоју , организован у склопу нашег Удружења
и довољно самосталан у конципирању сопствених активности.Пример добре праксе!
И чланови Секције психолога(представници Градског центра за социјални рад) су,
крајем 2008.године исказали иницијативу да ускоро реактивирају рад секције и дају
допринос унапређењу стручног рада и квалитету задовољења потреба крисничке
популације, али и да активно утичу на положај сопствене професије у систему
социјалне заштите.Сасвим је извесно да је увођење нове организације рада у центрима
за социјални рад, заснованог на методу вођења случаја , изазвало реакцију свих
стручних профила која се преточила у правцу активирања рада Секција при нашем
Удружењу.
Представници нашег Удружења успоставили су коректну
представницима ресорног министарства(државни секретар) и

комуникацију
упознали их

са
са

стратешким опредељењима организације и са спремношћу да партиципирамо у
реформским процесима.
Тако су наши представници укључени у Радну групу при пројекту који финансира
УНИЦЕФ, а ради се о „Трансформацији резиденцијелних установа за децу и младе у
Србији“, а који у суштини води и координира Министарство рада и социјалне политике
као део укупних напора у имплементацији Стратегије реформе социјалне заштите.
Тиме је настављен континуитет наше заступљености у реформским пројектима
министарства, јер подсећања ради били смо активни учесници и рада на
концептуализацији стандарда и нове организације у центрима за социјални
рад.Потребно је рећи да само учешће не значи и суштински допринос развоју
реформских решења, али то је сада питање за наше представнике: да ли и у којој мери
искористе могућности утицања на коначна решења у вези неких веома деликатних и
осетљивих питања.
То је питање наше организацијске зрелости и координирања деловања , као и
омогућавања већег нивоа партиципације осталих чланова Удружења у неким
реформским процесима.Ово су питања и за највише органе и тела Удружења, која
треба да одговоре на питање:да ли је активност и укупан утицај Удружења усклађен са
захтевима тренутка и да ли има места критичком преиспитивању места и улоге овог
Удружења.
Током 2008.године настављена је дугогодишња сарадња Удружења са бројним сродним
асоцијацијама, пре свих са Друштвом социјални радника Србије, Асоцијацијом центара
за социјални рад, Удружењима послодаваца , како у Србији , тако и у АП
Војводини.Геронтолошко друштво Србије је већ традиционални партнер нашег
Удружења , а током прошле године остварена је и комуникација са Лекарском комором
Србије(међусобна учешћа на семинарима који су организовани).Синдикат запослених у
социјалној заштити је један од партнера Удружења и наша сарадња је просто ствар која
се подразумева, па с тога не чуди да су представници Синдиката редовно узимали
учешћа у активностима нашег Удружења(саветовање на Дивчибарама, стручни скуп
Секције здравствених радника..).
На скуповима у организацији Удружења присутан је и један број представника локалних
самоуправа које смо препознали као значајну карику, пре свега на пољу развоја
локалних социјалних услуга .Подсећања ради оформљена је и Секција представника
локалне самоуправе која нажалост није у претходном периоду дала очекиване
резултате, између осталог и због честих кадровских промена (чак је и Председница
Секције у међувремену, од конституисања променила посао).Наравно, ово је само
сигнал да се Удружење још активније постави према сарадницима из локалних власти
који имају веома значајну улогу у функционисању укупног система социјалне заштите.
Истичемо и чињеницу да је у ранијем периоду Секција рачуноводствених радника била
веома активна, али да ево већ пар година она не бележи никакву активност.Очито је да
кадровске промене често могу да резултирају и падом активности, јер је рад ове
Секције управо пример за ову тврдњу(одлазак доскорашњег Председника из области
социјалне заштите, просто је означио и одсуство иницијативе , чланова ове веома
важне секције).
Тренутак је и да се подсетимо да нисмо успели да формирамо Секцију(или Форум)
невладиних организација које делују у систему социјалне заштите , иако је видна
њихова укљученост и партиципација у активностима Удружења.Ова чињеница нас
свакако обавезује у периоду испред нас, како бисмо у пракси постигли одговарајући
степен заступљености свих сектора-јавног, невладиног и приватног.Удружење је својим
стратешким опредељењима дефинисало нужност снажнијег укључивања организација

цивилног друштва у активности наше организације, чиме је изразило подршку
плурализму будућих(сада веч и актуелних)пружалаца социјалних услуга.
Удружење је одржало организацијски потенцијал, упркос изразитим потешкоћама у вези
пословног простора и недовољне посвећености сарадника из стручне службе да се
фокусирају превасходно на рад организације.Стабилизован је укупан рад и пословање,
а појачана је мобилност стручњака, запослених у социјалној заштити да узму већег
учешћа у раду Удружења(на овоме је и заснован концепр рада и деловања Удружењана партиципацији и активној улози запослених у центрима и установама система
социјалне заштите), што је релативно добра основа за рад испред нас.

