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Током претходне 2010.године Удружење стручних радника социјалне заштите наставило је
реализацију већ препознатљивих активности (додела Републичких награда, издавање гласила
„Актуелност“, рад секција, организовање стручних скупова..) доприносећи укупној
стабилизацији и стварању услова, како материјалних тако и организационих са акцентом на
људске ресурсе, за будући развој организације.Оваква оријентација утврђивана је на
седницама Председништва и других релевантних тела, попут Надзорног одбора, Комисије за
доделу Републичких награда, Уређивачког одбора, Секретаријата Секција активних и током
прошле године.Ова оријентација је била усмерена на рационално и одговорно вођење
активности(уважавајући материјалне ресурсе и људске капацитете) у складу са
временом(изразита економска и финансијска криза) и реалним могућностима, а посебно је
била координирана са реформским процесима и усклађивана са темпом рада на изради и
усвајању новог закона о социјалној заштити.Истичемо да су се седнице Председништва
организовале, кад год је то било примерено, и електронским путем што је свакако повећавало
ефикасност и размену информација, а истовремено штедело и енергију и материјална
средства.

Подсећања ради, стратешки циљ нашег Удружења одређен пре пар година (активности у
Кањижи, Београду и Дивчибарама..) сводио се и на залагање за формирањем Коморе
запослених у социјалној заштити као савременом регулационом телу(лиценцирање, примена
Кодекса праксе), а тек након тога и сагледавању нове улоге и места нашег Удружења.

У намери да будемо конструктивна организација која фактички окупља представнике свих
актера у систему социјалне заштите и која и у будућности има намеру да буде темељна,
интегративна организација на националном нивоу која артикулише део потреба свих
пружалаца услуга у трансформисаном систему социјалне заштите, на седници
Председништва одржаној у Вршцу донете су одлуке о одлагању Сабора за прву половину
2011.године. Председништво је руковођено идејом да је битно сачекати усвајање реформског
законског документа али и веома важних подзаконских аката који у суштини
операционализују неке принципе и начела, јер ће тек тада бити познат укупан амбијент у
којем се одвија процес социјалне заштите. Припреми Сабора се фактички приступило у
другој половини 2010.године и интензивиране су на праласку у текућу годину како би се
динамика одређена Одлукама Председништва (Одржати Сабор у првој половини 2011.)
реализовала.

С тим у вези и на неким наредним седницама Председништва(готово увек су ове седнице
биле у проширеном саставу и уз присуство Председника Скупштине..), попут седнице у
Лозници разматрана је перспектива даљег рада и развоја овог Удружења у светлу коначно
заокруженог система социјалне заштите (Комора, плурализам пружалаца услуга..). Ова
расправа ће бити настављена а досадашањи ток показује оптимизам и јасну линију будућег
развоја и улоге Удружења као организације која на националном нивоу окупља све пружаоце
услуга(и приватни сектор и организације цивилног друштва) и кроз различите програмске
садржаје и деловања реагује на потребе чланства.

С тим у вези су и неке нормативне активности које су фактички отпочете и биле врло
интензивне током 2010.године, а биле су усмерене на осавремењивање Статута и других
релевантних правних аката/Пословник о раду Скупштине и Председништва, критеријуми за
доделу Републичких награда..) и на усклађивање са новоусвојеним правним нормама и
стандардима европских земаља, имајући у виду да се основна правна акта Удружења нису
суштински мењала још од оснивања (1994.г. подсећања ради). Ову активност, усклађивања
наших нормативних аката са савременим тенденцијама сматрамо изузетно значајном , јер у
сваком погледу нормативна заснованост представља основ деловања Удружења и свих
његових тела и органа.



Подигнут је ниво информисаности и „видљивости“ овог Удружења током прошле године, јер
је наша интернет презентација била веома посећена и често апострофирана као веома
квалитетна форма размене информација и облик обезбеђења најшире доступности чињеница
о раду Удружења. И заиста на том пољу је учињен напор вредан пажње (то није само оцена
ужег круга колега и колегиница, већ постоје и подаци о повећању броја посетилаца нашег
сајта током године) чиме се доприноси укупној транспарентности рада Удружења и
стварању могућноси да чланови комуницирају са овлашћеним представницима Удружења
(Секретар, Председница Председништва).

Седнице Председништва одржаване су углавном ван Београда, као места где Удружење има
пословне просторије и где је седиште организације, са циљем да и на тај начин у срединама
где се организују састанци фактички афирмише социјалну заштиту. Те седнице су по
правилу праћене и покривене медијски и за сада су се показале као добар начин
деловања.Овакав „третман“ рада Председништва Удружења забележен је и у Вршцу и у
Лозници захваљујући и колегама, пре свих директорима локалних центара за социјални рад
који су у овој активности препознали заједнички интерес.

Кад већ помињемо пословни простор и ново седиште Удружења (ГЦ Београд, Бежанијска
коса, ул. Марије Бурсаћ 49) потребно је истаћи са задовољством изузетну гостољубивост
коју „уживамо“ од стране пословодства Геронтолошког центра. У суштини Удружење нема
никаквих трошкова кад је реч о располагању пословним простором у оквиру Геронтолошког
центра, а и сами настојимо да највећи део својих активности издвојимо ван актуелног
седишта и на тај начин будемо добри “и гости и домаћини“. Подсећања ради Удружење
користи једну комотну канцеларију која је сасвим задовољавајућа за свакодневни рад и мање
састанке.

ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ

Подсећања ради, кад је реч о гласилу „Актуелности“ након повлачења дугогодишњег
Главног и Одговорног Уредника Др Томе Крговића и краткотрајне улоге на овом месту које
је преузео колега Мр Војин Видановић, определили смо се за увођење позиције: Гост
Уредник. Била је то идеја вођена очекивањем да ће нови људи донети нову амбицију и
енергију и да ће се то одразити на квалитет гласила и респектабилност објављених текстова.
Ту улогу је и током прошле, 2010. године имала Славица Милојевић, Руководилац Оделења
за информисање, промоцију и подршку Републичког Завода за социјалну заштиту и можемо
сигурно констатовати да су се очекивања Председништва у потпуности испунила. Дошло је
до редизајна, “графичког изгледа“ гласила, поштовали су се стандарди објављивања текстова
успостављени још 2009.године, а повећало се и интересовање стручне јавности за ово
гласило. Намера свих нас је била да ово гласило постане часопис, полазећи од претпоставке
да у овој нашој области осим “Социјалне мисли“ (приватни издавач, а суиздаваштво има и
Републички Завод за социјалну заштиту), и “Геронтологије“ и немамо засад других
часописа значајних за размену идеја и повезивању теорије и праксе у социјалном раду и
укупној социјалној политици.

С тим у вези и констатација, гласило „Актуелности“ су током прошле године излазиле
периодично, тромесечно и забележена су 4 двоброја. После дуго година успостављен је овај
тромесечни ритам излажења што је чињеница која охрабрује и улива додатни оптимизам за
даљи развој. Ми, у Удружењу видимо ово гласило (верујемо ускоро-часопис) у
комплементарности са неким процесима који се успостављају у систему социјалне заштите,
попут лиценцирања и залажемо се да се будуће релиценцирање веже и за број и квалитет
објављених стручних чланака, саопштења или истраживања у неком од стручних часописа.
Свакако, да ту „видимо“ и „Актуелности“. Овом приликом подсећамо да се „Актуелности“



дистрибуирају ка свим установама и центрима за социјални рад у систему социјалне заштите
(по један примерак на установу, односно центар), и бројним другим актерима (МИНРСП,
сродне асоцијације и друштва), али да се гласило може пратити и у електронској форми и да
је доступно свима на нашој интернет старници: www.udruzenjesz.rs

С тим у вези истичемо чињеницу да се Удружење већ обратило Министарству за науку и
технолошки развој (крајем претходне године) да у складу са критеријумима и важећим
стандардима одреди позицију нашег гласила. Суштински , наша је амбиција да учврстимо
одређене стандарде којих морају да се придржавају аутори саопштења, али да ти стандарди
буду отворени за наше колеге и колегинице из праксе, односно да су у функцији подстицања
оваквог вида размене у правцу подизања компетенција.

Представљајући издавачку политику изражену кроз „Актуелности“ увиђамо нашу
отвореност ка ауторима, како из система социјалне заштите из тзв.“јавног сектора“, тако и из
организација цивилног друштва од којих су многе већ утемељене као покретачи различитих
програма и пројеката, али и као пружаоци услуга у овој области. Уочљиво је да се повећава
број текстова који излазе из делатности и продукције Завода за социјалну заштиту, што је
свакако чињеница вредна пажње. У овом извештају нећемо се посебно бавити структуром
објављених текстова, јер су они сада доступни најширој стручној јавности и засигурно
представљају коректну сазнајну основу за бројне процесе, појаве и форме рада у области
социјалне заштите и социјалног рада. У око тридесетак чланака и саопштења третирају се
изазови у заштити посебних/маргиналних група (стари, особе са инвалидитетом, млади са
проблемима у понашањну, трговина људима..) са акцентом на механизам укључености,
затим је фокус и на аналитичком прегледу пружених услуга од стране центара за социјални
рад , мониторингу развоја локалних услуга и сл.

Ово „освежење“ настало увођењем функције Госта Уредника (мада ће именовање Главног и
одговорног уредника бити обавеза , поготову ако гласило добије статус научног часописа)
биће настављено и у наредном периоду, јер је Председништво већ донело одлуку да у 2011.
Гост Уредник буде сарадница Покрајинског Завода за социјалну заштиту.

Додела Републичких награда

У опредељењу да ово Удружење пре свега афирмише нужност стварања добре атмосфере и
општег амбијента, у границама својих овлашћења и могућности, и да подстиче раст
компетенција стручњака ангажованих у области социјалне заштите, улагали смо изразите
напоре да очувамо контитуитет вредновања рада и доприноса и појединаца и установа у
области. С тим у вези додела Републичких награда, као својеврсног друштвеног признања
(валоризација рада и стваралаштва) била је и током прошле године у фокусу наших
активности.

Обезбеђена су средства за новчани део награда намењених добитницима за 2009.годину.

Претходно је потребно речи да је током прошле године у Тршићу, покрај Лознице
уприличена свечаност уручивања Повеља, добитницима награда из 2008. У присуству
значајног броја сарадника из области, уз присуство Пом.министра ресорног министарства,
колегинице Сузане Пауновић и уз “покривеност“ локалним медијима, у веома доброј
атмосфери уручене су заслужене повеље, како појединцима, тако и представницима
институција.

Прошлогодишња активност на додели Републичких награда (за 2009.годину) резултирала је
са две посебне одлуке о добитницима.

www.udruzenjesz.rs


На предлог Асоцијације центара за социјални рад, Председништво Удружења је донело
посебну награду и у поводу 60 година континуираног стваралаштва у социјалној заштити и
социјалном раду наградило Повељом и новчаним износом од 50.000,00 динара,
дугогодишњег сарадника, Проф. др Милорада Бату Миловановића.

Истовремено је Комисија за доделу Републичких награда на својој седници крајем претходне
године за најбољег за 2009. изабрала колегу Видоја Радуловића и наградила Повељом и
финасијским делом награде у вредности од 70.000, 00 динара. Финансијски део награде је и
уручен током прошле године, а свечаност уручивања Повеље ће бити накнадно
организована.

У складу са опредељењем крајем године је расписан Конкурс за Републичке награде за
2010.годину, у обе категорије, за појединце и институције из области.

Донета је и одлука да се ускоро приступи осавремењивању критеријума за доделу
Републичких награда, усклађених са трансформисаним системом социјалне заштите и неким
његовим новим принципима и постулатима. Очекује се да овај процес, отпочет током 2010.
године буде у наредној години и довршен усвајањем нових правила и пропозиција за доделу
Републичких награда и тако омогућимо наставак једне вишедеценијске традиције
верификовања посебних доприноса успостављању квалитета у систему социјалне заштите.

Из свих претходних искустава у вези доделе посебних признања појединцима и пружаоцима
услуга вредно би било и надаље овај механизам задржати и дати му још већи значај, јер се
ради о наградама које потичу од струке.

Рад секција

Као и претходних година, међу секцијама се посебно издваја активност Секције
здравствених радника и Секције социјалних радника. Друге Секције нису имале већих
активности (осим секције правника и социолога које су учествовале у активностима у поводу
новог закона о социјалној заштити), а ту посебно мислимо на Секцију дефектолога која је
конституисана у мандату ове Скупштине и која је пре пар година врло амбициозно отпочела
рад и реализацију програмских садржаја. Предстоји озбиљнија анализа зашто и неке друге
Секције (педагози, психолози, представника локалних самоуправа, представника
организација цивилног друштва..) нису покренуле своје активности? Поготову је то битно и
за тек успостављену секцију представника локалних самоуправа који су заступљени у
актуелном сазиву Скупштине и бирани још у Врњачкој Бањи, на последњем Сабору, 2006.

Део одговора треба свакако потражити и у недовољној организацијској подршци раду и
подстицању рада наведених Секција, упркос чињеници да је било и посебних расправа на
ову тему и на самом Председништву (па чак и покушаја да се персонално одреде поједини
чланови Председништва као „задужени“ за покретање рада одређених секција). Други
аргумент за разумевање ове ситуације видимо у обиљу иницијатива које , други, сада већ
бројни актери (асоцијације, синдикати, удружења, НВО, међународне организације,
синдикати..) у овој области покрећу и на тај начин купирају и време и енергију стручњака у
овој области.

Традиционално, Секција здравствених радника је и прошле године, најпре у Књажевцу
одржала састанак секретаријата и дефинисала програмске садржаје током године. Поред
одређења теме за стручни скуп (одржан у Сомбору) и обезбеђења реализације акредитованог



програма у функцији подршке унапређењу компетенција (посредство релевантних Комора из
области здравства), тај скуп је имао и карактер припреме избора за нови сазив секретаријата.
Скуп, организован у Сомбору је протекао по плану, мада се очекивало знатно веће присуство
колега и колегиница, поготову што је обезбеђено да скуп „носи“бодове у функцији
лиценцирања. Крајем претходне године у Алексинцу, односно Кулини одржана је и изборна
седница ове секције и том приликом је изабран нови састав секретаријата и Председник
Секције, колега Цветковић Братислав, а колегиница Мила Ристовић се након низа година
“повукла“ у пензију.

Секција социјалних радника је одржала неколико седница Секретаријата и гро активности је
било усмерено ка реализацији идеје о могућности наставка даљег школовања социјалних
радника са вишом школском спремом. Одржано је и неколико састанака са продеканом за
основне студије, Проф др Аном Чекеревац и са другим овлашћеним представницима
Факултета политичких наука.Ради „појачања“ наше иницијативе о омогућавању да
колеге/инице наставе студије уписом на трећу годину, обезбеђена је писана подршка овој
активности од стране Министарства рада и социјалне политике и Републичког завода за
социјалну заштиту. Упркос доброј намери свих актера (велики број заинтересованих
социјалних радника, представници факултета, ресорно министарство, завод...) није било
конкретних/писаних ставова матичног факултета. Секретаријат Секције социјалних радника
је у непрекидној комуникацији са представницим Одељења за социјални рад и социјалну
политику и очекујемо званичан одговор на иницијативу Удружења (иницијатива упућена
ФПН, априла, 2009.) о чему ће заинтересована јавност бити информисана.

Треба напоменути да су састанци Секретаријата Секције социјалних радника одржани у
Вршцу били веома добро медијски испраћени, што је заиста заслуга и напор Председника
Секције, Миодрага Талпеша чиме је учињено пуно на афирмацији рада Удружења на
подручју саме вршачке регије, али и Војводине.Секција социјалних радника је током прошле
године усвојила и оперативни план рада за наступајућу годину у којој је, поред осталог,
планирано и одржавање једног стручног скупа са темом која у том периоду буде посебно
актуелна.

Током прошле године забележена је и међународна активност Удружења и то тако што је
представница Председништва боравила у Словенији и остварила комуникацију са ЕАСПИД-
Европско удружење установа социјалне заштите (услуге намењене ометенима у развоју),
посредством једне од установа из Словеније. Том приликом наше Удружење је добило позив
да приступи овој организацији која је своју стручну конференцију одржала у Македонији, у
Скопљу у другој половини претходне године. За сада нисмо остварили ову могућност и
будућа повезивања овог Удружења у неке европске асоцијације биће свакако предмет
расправа током наредног периода.

Вредно је напоменути да је Удружење било активно и аплицирало је једним пројектом ка
конкурсу Европске Комисије која је у суштини подстицала социјални дијалог. Нажалост,
наш пројекат није прошао критеријуме конкурса и остаће то само добро искуство за неке
наредне апликације.

Подржавали смо и неке активности других организација, попут Фондације “Солидарност“
када смо куповином карата за хуманитарни концерт фактички помогли децу са Косова и
Метохије (из Велике Хоче) у задовољнеју њихових свакодневних потреба. Карте, набављене
на овај начин смо уступили младима, привремено смештеним у Прихватилишту Завода за
васпитање деце и омладине што је наишло на одобравање.



И наше Удружење се укључило у пружање конкретне помоћи, приликом земљотреса у
Краљеву, запосленима у Центру за социјални рад Краљево и Геронтолошком центру
Матарушка Бања чије су куће претрпеле оштећења. Помоћ је усмеравана у координацији са
директоркама ове две поменуте институције, након посете коју су том крају захваћеном
земљотресом учинили представници Председништва, на челу са Председницом
Председништва Удружења.

Удружење је и током прошле године примерило своје програмске садржаје крупним
реформским процесима у области социјалне заштите, доприносећи даљој стабилизацији
укупног положаја организације и радећи на претпоставкама за будуће профилирање позиције
Удружења у контексту трансформисаног система социјалне заштите.


