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Удружење стручних радника социјалне заштите Србије је претходне, 2009. године своје
активности темељило на програмским опредељењима Председништва и других
релевантних тела, попут Редакцијског одбора, Надзорног одбора и секретаријата
оформљених секција. Подсећања ради, стратешким планом развоја предвидели смо
основне стратешке правце и циљеве садржане у залагању да се успостави Комора
социјалне заштите и да у складу са том чињеницом и наше Удружење темељито
размотри даље правце свог деловања и развоја. Брижљиво пратећи укупне реформске
токове, у овом тренутку је сасвим извесно да ће нови Закон о социјалној заштити
створити услове за конституисање коморе социјалне заштите, што ће значити и
реализацију стратешког опредељења Удружења као носиоцу идеје о нужности
формирања Коморе као репрезента струке.
Кад говоримо о деловању Удружења на глобалном плану, вредно је напоменути да смо
узели активног учешћа у припреми новог Закона о социјалној заштити. Наиме, наши
представници-укупно 5 чланова су са осталим асоцијацијама и синдикатом учествовали
у јавној расправи (скуп на Златибору. . ) у поводу Нацрта новог ЗСЗ, а истичемо и
активност Секције социолога која је организована истим поводом. Ова активност је ипак
била и предмет критичког сагледавања, јер су поједини чланови Председништва
сматрали да смо могли и морали бити још организованији на овом плану, плану
доприноса изради нових законских решења. Остаје могућност да се чланство Удружења
неупоредиво више ангажује у периоду испреднас, у фази израде подзаконских аката
који у суштини операционализују нека крајње начелна решења садржана у Нацрту
новог Закона о социјалној заштити.
Рад Удружења се одвијао у условима „новог“ пословног простора у оквирима
Геронтолошког центра Београд, ОЈ Бежанијска коса и овом приликом истичемо
задовољство разумевањем пословодства ГЦ (пре свих директорке) ове наше установе,
за потребе делатности Удружења настале напуштањем дугогодишњег пословног
простора у Крфској, на Звездари.
Канцеларија која нам је на располагању у потпуности је опремљена неопходним
намештајем и опремом и у њој се одржавају седнице неких тела и органа-попут
Надзорног одбора и стручне службе. Разуме се, када год је то потребно, нама су на
располагању и други простори ГЦ (свечана сала, ресторан). Повременим коришћењем
ресторанских услуга ГЦ, на неки начин „уравнотежујемо“пословне релације између
Удружења и ГЦ.
Иако и надаље овај простор користимо без посебног правног акта (то свакако треба
исправити током 2010. године), у суштини Удружење и нема посебних трошкова по
овом основу. У суштини, сарадници Удружења веома ретко и користе овај
простор(најчешће у тој канцеларији бораве Секретар и књиговођа организације), јер се
комуникација са чланством Удружења „пренела“ на оформљени сајт и друге форме
електронске и телефонске преписке.
Сајт Удружења се уредно ажурира, добро је прихваћен од стране конзумената и постао
је незаобилазан када је реч о информацијама које се ту пласирају а везане су за рад
Удружења и његових тела и органа. Одлуком Председништва ангажован је сарадник
који ради на ажурирању и усавршавању изгледа сајта, тако да је његова посећеност у
сталном порасту. Судећи по бројним реакцијама,
покретање сајта је додатно
обезбедило „видљивост“ Удружења која је иначе последњих година била некако у
другом плану. Нису неуобичајене директне похвале изгледу, прегледности и

садржајности сајта , а те реакције се упућују посредством мејла организације и у другим
пригодама.
И током прошле године настављено је „осипање“ кадровских потенцијала Удружења и
нажалост Главни и одговорни Уредник гласила “Актуелности“ је поднео оставку, тако
да је након оставке Др Војина Видановића (личне обавезе и амбиције колеге Војина су
узроковале његово повлачење са ове важне функције) као „Гост Уредник“ именована
Славица Милојевић, сарадница Републичког завода за социјалну заштиту. Након, не
баш посећене седнице Редакцијског одбора установљени су неки нови циљеви које би
гласило Удружења у потпуности приближило часопису од научног значаја(најнижег
хијерархијског нивоа), а будућим ауторима су постављени одређени стандарди који се
морају испуњавати приликом објављивања у Актуелностима. У ширим академским и
стручним круговима је ова преоријентација гласила ка статусу часописа подржана,
поготову ако се имају у виду перспективе које се назиру уз процесе лиценцирања и
услова који ће се прописати за релиценцирање стручњака у области социјалне
заштите. Мишљења смо да и објављивање стручних чланака у одговарајућим
часописима може да буде један од критеријума-услова за одржавање лиценце
појединцима.
Намера Председништва је да након три везана двоброја бира другог „Госта уредника“ и
на тај начин допринесе заинтересованости већег броја сарадника за сарадњу са
часописом.
И ово је прилика да истакнемо сталност и континуитет ангажмана административно
финансијског сарадника, али и позицију Секретара који је у оставци , фактички већ пар
година !?
Издавачка делатност
И током прошле године већ споменуто гласило “Актуелности“је упркос променама
Главног и одговорног уредника имало своју уобичајену динамику излажења и
дистрибуције. Објављена су три двоброја, те је и на тај начин настављен дугогодишњи
континуитет , препознатљив yа ово Удружење. На овом месту истичемо да се садржај
„Актуелности“ од прошле године може пратити и посредством званичног сајта
Удружења: www.udruzenjesz.rs што је још један допринос у развоју делатности
организације. Треба споменути да су прва два двоброја (1-2 и 3-4) креација Мр. Војина
Видановића, а да је двоброј 5/6 уређен од стране Госта Уредника , Славице Милојевић.
Важно је истаћи да се Удружење ипак суочава са посебним проблемом и изазовом, а он
се огледа у чињеници да је нужно именовати Главног и одговорног уредника као особу
која фигурира као стална и особа која носи одговорност уређивачке политике гласила
(ово су захтеви који проистичу из прописа који регулишу издавачку делатност).
Гост уредник, упркос одличним почетним искуствима и даљем интересовању за ову
улогу, може да функционише искључиво уз именовану особу-Главни и одговорни
Уредник!?
Као и претходних година бројни аутори су својим прилозима утицали на квалитет
гласила, а највећа вредност су и даље прилози колегиница и колега из праксе, као и
радови са стручних скупова које организују Секције Удружења (прошле године ово се
односи на радове презентиране на стручним скуповима организованим од стране
Секције социјалних радника и секције здравствених радника и посебно Секције

дефектолога). Без амбиције да градирамо вредност и значај прилога објављених у
гласилу „Актуелност“, радује чињеница да се увећава број сарадника гласила и да
стручњаци и ван области социјалне заштите, представници и јавног и цивилног сектора,
прихватају учешће и својим радовима обогаћују размену искустава и примера добре
праксе.

Додела Републичких награда
Настављена је, сада већ дугогодишња и традиционална активност расписивања
Конкурса за доделу ванредних награда на нивоу Републике и то како у групацији
појединаца, тако и у групацији пружалаца услуга. Tако је прошле године у месту на
обали Дунава, Бешки организована веома посећена свечаност на којој су уручене
Републичке награде за 2007. годину.
Подсећања ради награде су додељене:Центру за социјални рад Шабац и
Геронтолошком центру Сомбор , као и појединцима:
Марији Станојчић Сраки, Прва Реп. награда „Повеља „ и 60. 000, 00 динара,
Предрагу Ранђеловићу, Друга Реп. награда, “Повеља“ и 45. 000, 00 динара.
Састанак уприличен у Бешки окупио је представнике свих релевантних тела и органа
Удружења,
успешно је реализована проширена седница Председништва
(верификовани извештаји о раду, фин. пословању и сл. ) и у доброј атмосфери је
уприличена свечаност доделе Републичких награда.
Током прошле, 2009. године је расписан и конкурс за доделу награда за 2008. годину, а
Комисија је крајем претходне године донела релевантне одлуке о добитницима уз
констатцију да је појединцима припадајући новчани износ исплаћен управо крајем
претходне године. Подсечања ради , добитници су за 2008. годину:Центар за социјални
рад Смедерево, као и појединци:
Радисав Николић, Прва Реп. награда , “Повеља“ и 60. 000, 00 динара,
Миленко Чуровић, Друга Реп. награда, “Повеља“и 45. 000, 00 динара,
Илић Љиљана, Трећа Реп. награда, “Повеља“ и 30. 000, 00 динара и
Деса Игњатовић, Трећа Реп. награда, “Повеља“ и 30. 000, 00динара.
Упркос континуитету у додељивању ових високих признања у којима одлучује струка,
морамо истаћи чињеницу да се из године у годину наставља „лагано осиромашење“ове
активности и да је потребно нешто радикално предузети да се Републичким
признањима поврати вредност и значај.

Рад секција
Већ дужи низ година активности оформљених Секција у суштини дају печат и тон укупој
делатности Удружења. Ентузијазам из 2008. се прелио и на прошлу годину, тако да су
забележене веома садржајне активности различитих секција.
Захваљујући добром организовању и посвећености Секција здравствених радника и
прошле године има запажене активности. Редовно се одржавају седнице секретаријата
секције и исто тако на годишњем нивоу се одржи један Стручни скуп који окупи највећи
број запослених медицинских сестара и техничара, као и лекара и другог медицинског
кадра. Традиција је настављена и током 2009. . а један број радова са стручног скупа је
објављен и у гласилу“Актуелности“.
Веома запажену активност имала је и Секција социјалних радника која је одржала низ
састанака Секретаријата и веома запажено Саветовање у Крагујевцу са завидним
бројем учесника и са садржајима који су тог тренутка били вема актуелни.
Трансформација установа за смештај деце и младих и тразвој локалних услуга били су
у фокусу ауторских прилога који су накнадно објављени у „Актуелностима“. Тај скуп је
испратило преко 150 социјалних радника и других стручњака, уз учешће релевантних
подносиоца саопштења.
Секција дефектолога је у Сремчици одржала свој , после дуго година, запажен стручни
скуп на којем су покренута питања положаја дефектолога у систему социјалне заштите
усветлу реформских процеса. Јавност је имала прилике да неке од радова испрати кроз
часопис Актуелности и тиме су се дефектолози придружили секцијама Удружења које
су веома агилне и амбициозне. И овај скуп је био добро посећен, а учешће су узели
представници институција социјалне заштите, матичног факултета(ФАСПЕР) и носиоци
реформских процеса.
Секција социолога је своје активности усмерила на допринос јавној расправи у поводу
доношења Нацрта Закона о социјалној заштити, бавећи се пре свега дефинисањем
положаја саме струке, али и система социјалне заштите у целини. На седници
Председништва је оцењено да је активност Секције социолога била добар пример
квалитетног организовања и ефикасног деловања.
На нивоу других секција(педагози, психолози. . )није било посебно запажених
активности , осим комуникације на нивоу секретаријата и видљивог учешћа појединаца
и из ових секција у укупном раду Удружења(припремљени предлози различитих
нормативних аката. пословник о раду председништва, надзорног одбора и сл.
)Секретаријат секције правника је током прошле године одржао низ седница на којима
је разматрана проблематика радне и етичке одговорности сарадника у склопу пројекта
на трансформацији установа за смештај деце и младих. Допринос ове секције је
садржан у конкретним предлозима садржаја одговарајућих нормативних аката који
регулишу ову област одговорности стручњака.
Вредно је напоменути да су представници нашег Удружења(конкретно Председница
организације) били активни у раду Централне Радне групе у склопу пројекта који се
бавио трансформацијом установа за смештај деце и младих, пројекта који се води под
покровитељством УНИЦЕФ-а и ресорног министарства.
У склопу јавне расправе поводом нацрта новог ЗСЗ и наша организација је одлуком
министарства била један од носилаца и учесника у процесу вредновања предлога
наведеног документа.
Иницирана је, посредством Секције социјалних радника , могућност уписа на трећу
годину основних студија социјалног рада колега/ица са завршеном Вишом школом за
социјалне раднике. Та иницијатива је још увек у круговима Факултета политичких наука,

са наговештајима да постоје реални изгледи да се овој иницијативи, можда и изађе у
сусрет!?
Током године обезбеђен је рад и заседање Председништва(мада је било и тзв.
“телефонских седница“), Надзорног одбора и Редакцијског одбора, наравно по потреби
и према динамици примереној сврси и актуелном тренутку. Рационалност је битна
одредница којом смо се руководили приликом иницијатива за седницама тела и органа.
Остаје чињеница да нисмо сазвали ни једну седницу Скупштине Удружења, мада су
Председник и Потпредседник Склупштине увек били на седницама Председништва
када је то било могуће.
Све у свему иза нас је још једна година која је одржала и помало покренула неке нове
активности Удружења, са централним циљем да се оформи Комора социјалне заштите
као темељ и кровна организација, према којој ће се све преостале асоцијације и
удружења „равнати“. Укупно пословање изразито стабилно и без ризика који оптерећују
материјално финансијско подручје рада Удружења. Отпочете су припреме за
одржавање Сабора и усклађивање аката Удружења са одредницама новог Закона о
удружењаима и невладиним организацијама.

