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УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Претходна календарска година ,2012. донела је даљу стабилизацију рада Удружења
стручних радника социјалне заштите у околностима готово трансформисаног система
социјалне заштите.Кад ово кажемо мислимо на фактичку примену одредби Закона о
социјалној заштити који је све актере ставио пред изазов прилагођавања новонасталим
условима,мада треба додати и извесне нејасноће које су настале као ефекат изостанка
доношења и усвајања неопходних правилника,односно подзаконских аката.У таквој
ситуацији» промена у настајању» функционисало је и Удружење стручних радника
социјалне
заштите.
Замајац наставку активности на стабилизовању и постепеном мењању организације
добијен је на последњем одржаном Сабору(крајем 2011.) који је имао изборни
карактер.У Скупштину и друге органе Удружења ушли су нови људи са додатном
енергијом и спремни да изграђују и дограђују идентитет организације у складу са
амбицијом да останемо тзв.»кровна организација»Подсећања ради,наша Скупштина као
највиши орган у свом саставу обухвата сараднике/представнике из јавног
сектора(центри за социјални рад,установе за смештај,центри за породични смештај.),али
и из приватних пружалаца социјалних услуга(превасходно домови за старије ) и дела
организација цивилног друштва.Циљ свих активности које су предузимане током
претходне године је повећање организацијских капацитета,ефикасности и утицаја
организације на токове реформе у области социјалне заштите.Вредно је истаћи и
опредељења представника ресорног министарства,да упркос настајању Коморе
социјалне заштите као стратешком циљу и овог Удружења,да нашу организацију и
надаље «види»као значајну и незаобилазну и са највећим потенцијалом
интегративности.У том контексту вођени су разговори и о могућој финансијској
подршци раду и развоју делатности Удружења(најпре у подизању квалитета
часописа»Актуелности»,бољем вредновању друштвених признања и награда...),а иако је
Удружење аплицирало и конкретним пројектом током претходне године није дошло до
конкретизације ове прижељкиване подршке од стране ресорног министарства.
Током године настављене су активности на нормативном уобличавању Удружења,али и
на организационом.Наиме одлуком Управног одбора примљена је у радни аранжман
сарадница која «покрива»рад канцеларије Удружења чиме је успостављена сталност
комуникације Удружења са чланицама и повећана видљивост организације у јавности и
ситему социјалне заштите. Канцеларија Удружења сада представља ослонац у развијању
укупне делатности ,делујесвакодневно и доступна је свим заинтересованим
члановима,непосредно у самом средишту Удружења у Земуну,у Геронтолошком центру
и посредством других средстава комуникације(телефон,факс,меил).
Кад помињемо нормативну активност истичемо чињеницу да је усвојен иновирани
Правилник о критеријумима и поступку доделе Републичких награда и осавремењена је
и Одлука о успостављању и додели Републичких награда.Оба ова документа су
доступна јавности на сајту Удружења и објављена су у последњем двоброју
«Актуелности»,бр.7/8 за претходну календарску годину . Правилник о којем говоримо је
«уважио» бројне промене које су већ успостављене у области социјалне
заштите(лиценцирање,плурализам пружалаца услуга,стандарде квалитета.) и добијање
друштвених признања,односно Републичке награде за ванредни допринос развоју
социјалног рада и социјалне заштите подигао на виши ниво .Анализа одредби овог
правилника указује на значајне промене у сфери процедуре и поступка предлагања
кандидата и установа(процедура је «захтевнија» и требало би да обезбеђује објективнију
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слику о кандидатима..),али и у успостављању мерљивијих критеријума који доприносе
објективнијем сагледавању доприноса који су предмет анализе органа
Удружења,конкретно Комисије за доделу Републиичких награда.Усвајању наведеног
правилника претходила је нешто дужа процедура разматрања и давања сугестија,па је на
неколико седница Управног одбора Удружења разматрана ова осетљива материја.
Уз неке претходне нормативне измене,попут иновираног Статута усаглашеног са
законским одредницама о раду удружења ,пословника о раду Скупштине заокружује се
организациона структура Удружења и успоставља транспарентнија делатност
организације. Све то у периду када нас ускоро очекује обележавање јубилеја,двадесет
година од формирања и постојања Удружења стручних радника социјалне заштите ,које
је да подсетимо основано 1994.године.

ПОДРШКА УСПОСТАВЉАЊУ КОМОРЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
Подсећања ради,Удружење је својевремено(пре пуних 7 година)кроз свој стратешки
план развоја покренуло иницијативу о формирању Коморе запослених у социјалној
заштити .Дакле,био је то један од наших стратешких циљева који је био усмерен на
конституисање једног независног професионалног ентитета који би био гарант
квалитета социјалног рада.
У том смислу потпуно је схватљиво да је Удружење кроз активност Радне групе за
припрему почетка рада Коморе социјалне заштите партиципирало са највише својих
чланова у саставу наведене радне групе,конституисане од старне ресорног
министартва.Тако је и током прошле године доста енергије утрошено на стварање
претпоставки за успостављање Коморе,како на изради и усвајању нормативних
аката,тако и на процесу избора кандидата за састав 45-орочлане Скупштине .Управни
одбор Удружења се укључио у поступак кандидовања делегата испред организације у
састав будуће Скупштине коморе и заједно са осталим кључним носиоцима
одговорности,мисли се на Председника Скупштине Удружења и Секретара спровео
широк,осмишљен поступак кандидовања руководећи се критеријумима који су
утврђени.
10.маја је окончан овај кандидациони поступак и утврђен је списак од 48 кандидата
испред Удружења који је прослеђен надлежној Радној групи и ресорном министарству.
У каснијом активностима успостављања рада Коморе социјалне заштите ас
задовољством можемо констатовати да су кандидати испред Удружења заузели и веома
важна места у Комори,попут места вд Директора Коморе на које је изабрана Ђорђевић
Србијанка чланица УО Удружења и попут места Председника Скупштине Коморе на
коју је опет изабрана чланица нашег УО,Душанка Иванчевић.
Ако знамо да су у раду Радне Групе за припрему рада Коморе веома активни били
Председник и Подпредседник Управног Одбора Удружења,колеге Радуловић Видоје и
Минић Драгојло можемо са сигурношћу констатовати да је наша организација одиграла
веома битну улогу у поступку стварања нормативних и других петпоставки за
конституисање и почетак рада Коморе социјалне заштите,незаобилазног ентитета у
реформи укупног система социјалне заштите.
На тај начин,непосредним радом и уложеном енергијом ово Удружење је реализовало
један од својих битних стратешких опредељења и створило претпоставке да у тим
околностима ради даље на сопственој реорганизацији и редефинисању делатности и
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улоге у систему социјалне заштите ,као организација која рачуна на максималан
потенцијал на пољу интегрисања готово свих актера у социјалној заштити.Идеја о
«кровној организацији»постаје највероватније наредни стратешки циљ нашег Удружења
о којем ће се ускоро изјашњавати и актуелно чланство.

ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ
Током прошле године на једној од седница Управног одбора донета је једногласна одлука
о прерастању гласила Актуелности у стручни часопис намењен пракси и теорији социјалне
заштите.Тиме је још једанпут опредељена решеност Удружења да се «Актуелности» крећу
у правцу подизања квалитета текстова који се објављују ,у скалду са увођењем поступка
лиценцирања стручњака у овој области,са крајњим циљем да часопис добијеи статус
научног у блиској перспективи.
У том контексту током године изабран је и именован нови састав Уређивачког одбора на
чије је чело постављена Бранкица Јанковић,актуелна државна секретарка у ресорном
министарству,а за Главног и Одговорног Уредника је именован Гајић Живорад.
Настављена је добра пракса претходних година и изабран је Гост Уредник за
2012.,Благојевић Виолета,директорка Центра за породични смештај и усвојење из Ниша.
Часопис је током 2012.године излазио квартално,дакле издата су 4 двоброја са већ
препознатљивим квалитетом и текстовима стручњака из праксе,из завода за социјалну
заштиту и дела Универзитета(мисли се на Београдски и Нишки Универзитет,а укупно
троје сарадника са академским звањима је објавило своје стручне чланке у нашем
часопису!) ,али и из ресорног министарства након дуже паузе.Занимљиво је истаћи и
чињеницу да су били присутни и аутори из околних земаља после прилично времена,пре
свих колеге и колегинице из БиХ.Гост Уредник,Благојевић Виолета је очито «окупила» и
неке ауторе који се раније нису појављивали у овом часопису и то је та добра страна
праксе да се Гост Уредник и територијално веже за различите регионе у Републици Србији
и за различите професионалне позиције.Да подсетимо досада су ови стручњаци као Гости
Уредници потицали аутентично из Београда,Новог Сада и Ниша.Верујемо да ће се ова
пракса и у наредном периоду наставити и да ће се увек проналазизи додатна енергија
,толико нужна за успостављање очекиваног квалитета.

У структури објављених текстова у часопису «Актуелности» доминирале су теме које су у
фокусу имале појаву поремећаја понашања младих у сукобу са законом и друштвеним
вредностима(5 радова је објављено из наведене тематике),следили су текстови које је
интересовало старење и положај старијих у друштву(објављена 3 рада).Потом је у
структури објављених радова присутна обрада положаја деце и младих са сметњама у
развоју(објављена 2 текста)и проблема који из тог положаја произилазе ,а наравно
заступљене су и теме које фокусирају улогу супервизије у центрима за социјални рад
,значај акредитације и лиценцирања у обезбеђивању система квалитета укупних услуга у
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социјалној заштити.
Била је ово прилика и да се најширој стручној јавности представе новоформирани центри
за породични смештај и усвојење ,да се афирмишу неке нове социјалне услуге(СОС дечја
линија...) и осветле проблеми миграцијских породица из окружења у односу на домицилну
структуту.
Наравно,»Актуелности»су обавештавале јавност о релеавнтним одлукама органа
Удружења,попут одлука о добиницима републичких награда,кандидатима Удружења за
састав Скупштине Коморе,о релевантним конкурсима.донетим правилницима(попут оног
о поступку и критеријумима за ванредне доприносе развоју социјалној заштити ..).

Других издавачких подухвата током претходне године није било,али је вредно истаћи
чињеницу да смо донели одлуку да Удружење буде издавач новог ,допуњеног
тиража»Речника социјалног рада»,аутора Др Ивана Видановића који смо својевремено и
подржали као суиздавачи.Сарадња са професорима београдског Универзитета и сада када
су у пензији се наставља ,дубоко верујемо на обострану корист и задовољство.Колико је
рад канцеларије Удружења значајан,сведочи и чињеница да нам се мејлом обратила
Матица српска из Новог Сада са захтевом да јој доставимо,за потребе њихове библиотеке
досадашња издања Удружења !Они су пошли трагом информација са сајта,а наша
канцеларија се укључила у ту комуникацију и на тај начин је видљивост организације
засигурно повећана.
Тираж часописа «Актуелности» је и надаље на бројци од 350 примерака,али је значајно
истаћи да се лагано мења структура читалачка и да се овај часопис «враћа» у Републику
Српску и почиње да се прати и од стране приватних пружалаца услуга и дела организација
цивилног друштва.Наравно ,не ради се о масовности већ само о почетним импулсима
нових заинтересованих за овај стручни часопис.

ДОДЕЛА РЕПУБЛИЧКИХ НАГРАДА

Током претходне године расписан је и реализован конкурс за доделу Републичких
награда за 2011.годину.Конкурс је текао у првој половини године,а почетком јула је
заседала новоизабрана Комисија за доделу Републичких награда(Председница Комисије
је Дражовић Светлана,директорка ЦСР Краљево) и на својој седници у Београду донела
одлуке о добитницима у категорији установа и појединаца за 2011.г.Том приликом
донете су следеће одлуке:
У категорији установа равноправни добитници су:
-Центар за социјални рад „Солидарност“ Крагујевац,
-Центар за социјални рад Параћин.
А у категорији појединаца добитници су :
-Прва Републичка награда ,Сузана Пауновић,пом.министра МИНРСП
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-Друга Републичка награда ,Бранкица Јанковић,директорка ГЦ Београд,
-Трећа Републичка награда,Рада Дивац,дипл.спец.педагог ,ЦСР Пријепоље.
Именованим појединцима је новчани део награда исплаћен већ половином године(70.000
динара за прву,50.000 динара за другу и 40.000 за трећу награду),али још нису свечано
уручене Повеље ни појединцима ,нити установама,јер је дошло до одлагања заказане
редовне,годишње седнице Скупштине Удружења(услед изразитих временских неприлика
,децембра 2012.г.)на којој је требало да сеуруче Републичке награде за 2011.г.
Паралелно са овом активношћу текле су припреме на изради и усвајању Правилника о
критеријумима и поступку за доделу Републичке награде за доприносе у унапређењу
социјалне заштите Републике Србије ,као и измене и допуне Одлуке о установљавању
ових друштвених признања.Подсећања ради,Удружење је ангажовало стручњака,спољњег
сарадника Владана Јовановића да припреми текст предлога Правилника о критеријумима и
поступку за доделу Републичке награде у складу са савременим ,реформским принципима
социјалне заштите.Неколико седница Управног одбора током прошле године посвећене су
и разматрању предлога Правилника о ..Републичким наградама,да би седници Управног
одбора одржаној у Врању усвојен коначни текст наведеног Правилника који је доступан
стручној јавности на сајту Удружења,али је и посредством часописа“Актуелности“ број
7/8 за 2012.

РАД АКТИВА
Након Сабора Удружења стручних радника социјалне заштите Републике Србије није
дошло до очекиване реафирмације рада актива стручних радника.Током прошле године
бележимо активности Актива здравствених радника и Актива социолога,а важно је
напоменути да је покренута и иницијатива за успостављање новог актива који би
окупљао супервизоре.Ова иницијатива се чини веома значајном имајући у виду да је
супервизијски процес тек успостављен у социјалној заштити,најпре у центрима за
социјални рад али и у неким установама за смештај корисника и другим скоро
успостављеним ентитетима(Центри за породични смештај и усвојење..).
Остаје обавеза овог Удружења да веома оперативно и убрзано подржи идеју
конституисања Актива супервизора чије би активности свакако доприносиле повећању
знања и вештина стручњака у социјалној заштити и укупном квалитету услуга кое се
пружају.Заводи за социјалну заштиту су незаменљиви партнери у конципирању
активности овог иницираног и врло актуелног Актива супервизора.
Актив социолога је био веома активан,донео је и свој Програм рада на састанку у
Пожаревцу,а био је веома запажен и у иницијативама које су биле усмерене на
побољшање неколико предлога подзаконских аката,почев од правилника који регулишу
лиценцирање .Овај Актив је предузео и неке мере усмерене у правцу избора нових
чланова Секретаријата и Председника Актива и то уврстио у своје програмске
активности у претходној години.Социолози су препознали и значај организовања обуке у
смислу подизања компетенција у својој сфери рада,планирање и аналитичко
истраживачки рад.Покренута је и иницијатива ка Управном одбору Удружења у правцу
изналажења одређених новчаних средстава како би чланови овог актива похађали неки
од акредитованих програма обуке,примереним њиховим интересовањима и пословима
кое обављају у социјалној заштити,најпре у центрима за социјални рад.Ова иницијатива
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је разматрана али до евентуалне реализације и издвајања одређених финансијских
средстава није дошло услед изразитих финансијских потешкоћа у пословању Удружења.
Актив здравствених радника је одржао свој редовни сусрет у марту 2012.у Матарушкој
Бањи на којем је разматрао питања која дефинишу њихов укупан положај у установама
социјалне заштите.Било је речи о едукацији,лиценцирању и условима у којима се
реализјуј делатности непосредног рада са корисницима на смештају.Овај Актив је
наставио континуитет деловања и уверења смо да ће се та пракса наставити и у наредном
периоду.
Формално,нису забележене посебне активности других Актива(попут социјалних
радника)које имају организациони потенцијал током прошле године што је чињеница
која мора да забрине.Удружење ће на седницама својих органа и тела морати да се
позабави овом темом у вези активности посебних актива и да нађе начина да
реафирмише рад Актива усклађених са савременим реформским токовима
карактеристичним за систем социјалне заштите.

УМЕСТО ЗАКЉУЧКА

Удружење је током претходне године било веома присутно у процесима који су се
водили у социјалној заштити,незаобилазни смо партнер били у успостављању рада
Коморе социјалне заштите.Учесници смо у раду бројних радних група формираних у
циљу
израде
подзаконских
аката(стандарди,лиценцирање,евиденција
и
документација,.,настављене су активности на унапређивању часописа «Актуелности» са
идејом да најбрже могуће заслужимо статус научног часописа.
Упркос свим нашим иницијативама,али и конкретном формулисању предлога пројекта и
уредном достављању тог образложеног предлога пројекта ресорном министарству
нисмо наишли на очекивани одговор и Удружење ни претходне године није подржано у
развоју делатности од стране Министарстав рада и социјалне политике.
Ипак,крајем претходне године нашем Удружењу су одобрена средства за рад у
2013.години и сигурни смо да ће овај финансијски стимуланс бити веома добро
искоришћен,као шанса за унапређење рада и даљи развој делатности наше организације.
С тим у вези да подсетимо да је Удружење заједно са читавим пулом партнера
(ФПН,РЗСЗ,МИНРСП,Универзитет Ниш.)покренуло активности аплицирања за пројект
Темпус,али да је тај труд почетком године остао без видљивијег ефекта.За нашу
организацију било је веома важно што смо препознати као потенцијал у области
социјалне заштите и искуство више у концептуализацији пројеката,као модела
деловања.
Управни одбор Удружења је орган који се најчешће састајао и одржавао седнице на
којима су разматрана актуелна питања из домена рада организације.У раду Управног
одбора учествује и председник Скупштине Удружења чиме се постиже у
организационом смислу солидан степен кохезивности и одговорности за укупан рад и
положај организације.Постоји став да се седнице Управног одбоар одржавају у
општинама и градовима ван седишта Удружења,јер се тиме афирмишу и снаге социјалне
заштите на локалном или регионалном нивоу и на тај начин наше чланство бива
промовисано у позитивном светлу.Таква су искуства са седнице одржане у Врању која је
и медијски пропраћена и имала одјека у самом граду,али и шире и утицала на додатну
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афирмацију система социјалне заштите.
Наравно ,током године заседао је и Надзорни одбор,заседала је и Комисија за доделу
Републичке награде,а конституисан је и нови Уређивачко одбор часописа
«Актуелности» од којег тек очекујемо одговарајући допринос.Нажалост,већ
припремљена и заказана годишња Скупштина Удружења је отказана крајем децембра
2012. услед неповољних временских услова и остаје уверење да ће се највише тело
Удружења састати већ почетком 2013.године.
Рад канцеларије Удружења и ангажовање једног сарадника да континуирано
,свакодневно ради и буде доступан члановимаи партнерима организације показао се као
веома добар потез Управног одбора.Неопходно је даље унапређивати услове рада и
опремање саме канцеларије оперативнијим рачунаром,скенером и другим савременим о
средтвима комуникације и канцеларијског пословања.Наравно,у складу са материјално
финансијским могућностима и пословном политиком Удружења.И овом приликом чини
се неопходним истицање улоге Геронтолошког центра у Београду-Земуну ,чије је
руководство већ дужи низ година ,али и читав колектив,добар домаћин нашој
организацији и чији је допринос развоју Удружења изузетно велики.Услови у којима се
одвија рад канцеларије Удружења,у оквирима пословног простора Геронтолошког
центра одликује висока кооперативност особља ,сарадљивост и спремност да се бројни
недостајући ресурси надоместе расположивим ресурсима и опремом Геронтолошког
центра(скенер,интернет веза,фотокопир..).
Сајт Удружења је и даље веома значајан сегмент добре и правовремене комуникације са
чланством и све ширим кругом сарадника и партнера,најпре оних из света приватних
пружалаца услуга,али и организација цивилног друштва.Често добијамо похвале за
садржај сајта Удружења,а посебно аз неке рубрике међу којима се издваја рубрика
:Актуелно
у
Социјалној
Заштити.
Видљивости Удружења је свакако допринело и наше учешће у раду Сајма социјалне
заштите организованог почетком претходне године на иницијативу ресорног
министарства.Том приликом представљена је сада већ скоро двадесетогодишањ
делатност Удружења,представљен је један део активности и успостављена комуникација
са великим бројем партнера присутним на тој манифестацији.Том приликом креирано је
мноштво пропагандних садржаја,лифлета,оловака,ролл ап и сл.Наши сарадници који су
организовали израду и штампање ових материјала,заслужују сваку похвалу за
креативност и квалитет израде.
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