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УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

У условима суочавања са размерама друштвено економске кризе у Србији развијала
се и укупна делатност нашег Удружења.Органи и тела Удружења су своје активности
прилагођавали реалним могућностима, капацитетима и расположивим ресурсима
организације.За систем социјалне заштите прошла, 2013.година остаће забележена и
по коначној операционализацији и примени дуго већ припреманих промена, најпре
на пољу система квалитета и то у дефинисању стандарда код пружања социјалних
услуга и увођења процеса лиценцирања .Тој теми је и наше Удружење ишло у сусрет
потврђујући колико су то важни процеси и колико ће бити важно што пре досегнути
прописане стандарде квалитета услуге и критеријуме за лиценцирање, како
стручњака тако и правних лица –пружаоца услуга.О овим темама се дискутовало на
седницама Управног одбора и припремао својеврстан одговор на те изазове
организовањем стручног скупа посвећеном управо тим крупним променама које су
кроз конкретне подзаконске акте уведена у праксу социјалне заштите.
Скупштина Удружења је током прошле године одржала своју редовну, годишњу
седницу на којој је дала добар импулс за реализацију предвиђених програмских
активности,Управни одбор је имао динамичну активност како формалну кроз
одржавање седница,тако и радно консултативну кроз повремене сусрете уже групе
најодговорнијих носилаца улога у Удружењу који су резултирали конкретним
активностима.Запажен је био рад и других тела и органа, попут Комисије за доделу
Републичких награда али и појединих Актива организованих у склопу укупног рада
Удружења.
Канцеларија Удружења је пословала у континуитету и била је добра логистичка и
стална подршка укупној делатности организације.И услови рада су у склопу
канцеларије побољшани, набавком новог савременијег рачунара и скенера.Истичемо
чињеницу да је посредством донације од наше чланице Удружења(Дечје
село,Сремска Каменица) набављен екран,а кућиште и скенер је куповано из
средстава Удружења.На овај начин је повећана наша ефикасност и ниво
комуникације доведен у функцију побољшања укупног квалитета деловања.И овом
приликом треба истаћи улогу Геронтолошког центра у Београду-Земуну у чијим
просторијама радимо и послујемо , и који нам је несебично обезбедио реално
квалитетне услове за рад и приступ канцеларији и радним данима и током викенда и
празника када такође има извесних активности(и интернет веза нам је омогућена
посредством домаћина Геронтолошког центра, као и перманентно одржавање
просторије Удружења..).Подсећамо да канцеларија Удружења ради сваки радни дан у
времену од 10.00 до 15,00 часова и да смо тада непосредно доступни, а да је доступан
и телефон (уз извесна ограничења , јер имамо само локал на располагању), факс и
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мејл организације.Како се активност Удружења постепено повећава ,а то може бити
оцена за претходну годину, расте потреба за промишљањем о обезбеђењу једне
директне телефонске линије ,те ће се ова чињеница пратити током наредног периода
и свакако пронаћи адекватан и ефикасан одговор.Од ове године сарадница
ангажована у канцеларији Удружења има могућност и обавезу праћења посебног
сајта –конкурсни гласник ,на који смо «претплаћени» и да информише секретара о
актуелно расписаним конкурсима на којима и наше Удружење може да аплицира
извесне пројекте.
Видљивост рада организације је и даље у лаганом тренду раста о чему сведоче и
интересовања за учлањења у организацију нових установа из јавног сектора, али и из
дела организација цивилног друштва(бележе се две нове чланице Удружења, Центар
за заштиту жртава трговине људима и Сигурна кућа из Ниша) .Поред конкретних
активности Удружења(организовање стручних скупова, издавачка делатност,
конституисање нових Актива..) и њених тела и органа, поготову праксе да се
активности одвијају и у градовима мимо седишта организације (ово посебно вреди за
Управни одбор), засигурно и да сајт организације завредњује пажњу стручне
јавности.Не треба заиста заборавити, па поменути да фактички сви чланови
Управног и Надзорног одбора, као и челни људи Скупштине исказују завидан ниво
спремности за учешћем у раду организације што се онда свакако рефлектује и на
једну дозу присутног оптимизма и енергије који се уочавају у раду и функционисању
Удружења. Непосредно пред јубилеј, 20 година од оснивања и рада Удружења
свакако је ово својеврстан стимуланс за даљи рад и још јачи допринос развоју
укупног система социјалне заштите.
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РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ
Удружење је током 2013.г.имало прилично развијену активност пројектног
пословања и тиме на известан начин утемељило могући будући развој организације,
развој усклађен са реформама у друштву и у области деловања,социјалној
заштити.Успоствља се један проактиван однос као део култуте пословања и
деловања организације која ево већ двадесет година функционише у различитим
друштвено економским контекстима.
Почетком године Удружење је конкурисало у једном мешовитом Конзорцијуму
актера,како представника иностраних партнера тако и представника партнера из
земље,на међународном конкурсу»Темпус» са темом која у фокусу има евентуални
развој нових високошколских програма за стручњаке у области социјалне
политике.Кроз овај заједнички пројекат провлачи се и тежња за усавршавањем
актуелних студијских програма,попут социјалног рада и социјалне политике при
Факултету политичких наука београдског Универзитета ,али и тежњи за отварањем
нових студија у Нишу а све у складу са потребама реформисаног система социјалне
заштите.У саставу наведеног конзорцијума, поред нашег Удружења су представници
високошколских студија из Италије, Данске, Велике Британије , затим представници
новосадског Универзитета као и Асоцијација центара за социјални рад, Републички
завод за социјалну заштиту и неке организације цивилног друштва.Ми смо исказали
велику заинтересованост да дамо допринос унапређењу актуелних и развоју нових
студијских програма који образују стручњаке за област социјалне заштите, пре свега
заступајући праксу социјалног рада.С друге стране веома је важно било бити у овом
Конзорцијуму и на тај начин подићи референце Удружења како у домаћој тако и у
иностраној стручној јавности(подсећамо да смо и током 2012.покушали да
аплицирамо са овим пројектом, али безуспешно јер смо закаснили са предајом
апликације).
У међувремену је ова пројектна апликација одобрена на том међународном конкурсу
и крајем прошле године су отпочеле припреме за реализацију планираних пројектних
активности , а састанак актера из Србије је одржан у Нишу јер је овај Универзитет ,
односно Филозофски факултет носилац укупног пројекта, дакле пројекта под
називом «Јачање високог образовања у области социјалне политике и социјалне
заштите“ .
Информација о пројекту је успостављена и на сајту Удружења и може се пратити ток
његове реализације и сама улога наше организације која је наравно више логистичка
и није у првом плану, јер су кључни актери овог пројекта представници различитих
Универзитета. Улога Удружења и других актера изван универзитетске заједнице је
верификовање предлога студијских садржаја и утицај из угла праксе социјалног рада
на неке стандарде и садржаје наставних, образовних активности и избора нових
одлика постојећих струка и евентуалног увожења нових(нпр.социјални педагог..).
У складу са пројектно уобличеним идејама и циљевима Удружење је од стране
ресорног министарства, а кроз процедуре доношења и распореда буџетских
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средстава конкурисало за средства која су била намењена развоју капацитета
организације(стратешко планирање, поспешивање рада Актива, редизајн
сајта,одржавање стручног скупа..).Одобрена су средства у висини од 500.000,00
динара , потписан је релевантан Уговор између Удружења и Министарства рада,
запошљавања и социјалне политике ,отворен посебан подрачун код Управе за јавна
плаћања, али услед ребаланса и неких других околности на предлог ресорног
министарства раскинут је овај Уговор.У том тренутку то свакако није била добра
вест(о овоме је наравно подробно упознат Управни одбор)за укупне планиране
активности Удружења, а пре свих на нужни процес стратешког планирања.Али,
наравно морале су се редефинисати програмске активности и прилагодити
новонасталој ситуацији.
Почетком године, негде у фебруару Удружење је покренуло пројекат обнављања
једног стручног часописа или подизања квалитета постојећег часописа
организације(«Актуелности»), конкурисало на отвореном конкурсу код ресорног
министарства пројектом под називом, »Ка систему квалитета у социјалној
заштити».Тај наш пројектни предлог је подржан и Удружење је током прошле
године заједно са одреженим партнерима обновило часопис,»Социјална политика» у
издаваштву са Институтом за политичке студије.У наставку текста биће приказано
више информација важних за укупну издавачку делатност Удружења.И о овом
пројекту се стручна јавност могла обавестити и посредством наше интернет
странице.
Крајем прошле године, негде у октобру наше министарство је расписало један у низу
конкурса намењених удружењима грађана и подстицању развоја социјалних услуга у
заједници .Циљ конкурса је био усмерен на побољшање положаја друштвено
осетљивих група, а пројектни тим Удружења се определио да реализује подршку
оним срединама, општинама које према неким истарживањима и постојећим Базама
података никада досада нису ни отпочињале успостављање наведених, локалних
социјалних услуга.Пројекат «Развој социјалних услуга-пут ка побољшању
положаја друштвено осетљивих група» је подржан, донета је одлука о његовом
шестомесечном финансирању, а негде половином новембра прошле године је и
потписан Уговор и убрзо пренета средства за његову реализацију.Донете су
релевантне одлуке на Управном одбору о руковођењу и координацијом пројектним
активностима и приступило се и конкретној реализацији планираног.У склопу овог
пројекта је и организовање стручних скупова у општинама које су наша циљна
група(Богатић, Љиг, Мионица, Лајковац, Лучани..), а тим поводом је Удружење код
Коморе социјалне заштите пријавило и обезбедило категоризацију овог својеврстног
вида едукације и омогућило полазницима-учесницима да остваре и одређен број
бодова неопходних у процесу релиценцирања.На сајту Удружења могу се испратити
све важне активности карактеристичне за овај пројекат који је додатно подстакао
организацију на мобилност и одговорност у укупном пословању. На самом почетку
реализације овог пројекта потврђује се оправданост и сврха коју смо претпоставили и
дефинисали, наиме услед неких системских правних норми велики број пружалаца
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локалних социјалних услуга је у високом ризику од одрживости.Активности
Удружења су и усмерене на подизање свести о важности успостављања локалних
социјалних услуга, као пут који доприноси побољшању положаја осетљивих група и
доприноси смањењу сиромаштва на специфичан начин.
У поводу наведених пројектних иницијатива покренутих током прошле године
настала је и идеја(разматрана и на седницама Управног одбора у проширеном
саставу-представници Скупштине и Надзорног одбора, по правилу председници) о
успостављању посебног програма у оквиру организационе структуре Удружења,
Програм за иницијативе и развој.Донета је начелна одлука да се овај Програм
успостави , да се донесу правила и да се та правила учине видљивим најширем делу
чланства и омогући креативност и аплицирање за различите пројектне идеје
посредством Удружења.С тим у вези и подсећање да је током прошле године
покренута идеја о истраживању феномена «сагоревања» у области и покушају да се
нађе адекватан одговор на присутни проблем који у приличној мери оптерећује
ефикасност укупног система социјалне азштите.Идејна скица је урађена и оставља се
сада могућност да се у неко догледно време негде конкурише и затраже средства за
реализацију целине пројекта о синдрому сагоревања.
Jедна од кључних активности Удружења прошле године је било организовање веома
успешног и надасве изузетно посећеног саветовања у Врњачкој Бањи, јуна
месеца.Стручни скуп под називом,“Примена Закона о социјалној заштити“
организован је у сарадњи са Министарством рада, запошљавања и социјалне
политике али и у суорганизацији са Асоцијацијом центара за социјални рад и
Удружењима послодаваца чиме смо исказали тежњу и ка интеграцији свих
расположивих ресурса и обједињавању ресурса у области.Скупу је присуствовало
преко 400 учесника из свих делова система социјалне заштите, јавног сектора, али и
приватног и невладиног чиме смо потврдили стремљење да представљамо кровну
организацију у области.Скуп је протекао у веома доброј атмосфери и управо је био
прилика да се плурализам пружалаца услуга непосредно оживотвори кроз учешће и
активности на овом саветовању и да се направи пресек нивоа досадашњих
реформских активности и укаже на даље правце и приоритете деловања.Релевантни
уводничари испред ресорног министарства, београдског Универзитета и завода за
социјалну заштиту, али и невладиногсектора дали су тон овом изузетно посећеном
стручном скупу.Том приликом је презентован и први број обновљеног стручног
часописа“Социјална политика“ који је изазвао велико интересовање стручне
јавности. Централна тема скупа је била скора примена стандарда социјалних услуга,
процеса лиценцирања и других важних процеса у операционализацији Закона о
социјалној заштити.
Седнице Управног одбора су се одржавале, како у Београду тако и у другим
срединама и то се показало изузетно ефикасним за унапређење деловања и подизања
водљивости Удружења, а у Темерину, Сремској Каменици ове седнице су умале и
утицај на локалне политике у овој области.Понекад није било могуће обезбедити
присуство потребног броја учесника али је на седницама овог најоперативнијег
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органа Удружења превладао став да се састанци и даље одржавају широм
Србије.Покренута је иницијатива да се на седницама Управног одбора разматрају
нека отворена и конкретна(практична, животна)питања и теме и да се издају
саопштења за јавност и наши ставови и иницијативе достављају релевантним
актерима, од ресорног министарства, завода за социјалну заштиту до правосуђа и
сл.Верујемо да ће се у наредном периоду наћи и времена и начина да се ова идеја и
концепт преточе у практичан рад и резултат, а у сардњи са другим асоцијацијама и
удружењима.Током прошле године је одржана и Скупштина Удружења у априлу
месецу у Београду и том приликом су разматрана и усвојена документа важна за
финансијско пословање, програм рада и реализацију укупне делатности
организације.Том приликом верификоване су и измене у персоналном саставу
Управног одбора(кооптирано је нових четворо чланова уместо оних који су из
различитих разлога онемогућени да активно учествују у раду УО) које су настале у
периоду од последњег изборног Сабора, па до прошлогодишње седнице
скупштине.Чуле су се и иницијативе да се Скупштина одржава барем још једном
током године, али је било и промишљања да се Управно одбору дају већа овлашћења
у вођењу пословне политике Удружења(попут измена и допуна Финансијског
плана,одлука везаних за чланство у телима и органима.) јер је сазивање Скупштине и
обезбеђивање кворума врло неизвесна активност јер је мноштво догађаја у
области.Тим поводом уобличиће се ускоро и извесне статутарне измене које ће ићи у
правцу подизања оперативности и мобилности и најефектнијег коришћења
расположивих ресурса(питање функционисања и улоге Сабора,електонске и ведео
седнице тела и органа, структура Актива..).
Изостала је зацртана активност стратешког планирања даљег развоја Удружења јер
она изискује обезбеђење и материјално финансијских ресурса а и ангажовање већег
броја људи током неколико дана.Управни одбор је заузео становиште да није време
да се расположива средства користе за покриће материјалних трошкова боравка и
рада једног већег броја учесника и да се ова тема фрагметарно третира и расправља о
њој на редовним седницама Управног одбора и других битних тела и органа
организације.А изостанак већ одобрених средстава намењених и стратешком
планирању (средства буџета од којих се током године одустало) битно је умањио
могућности да се у ходу преоријентишемо и ускладимо у потпуности са
новонасталом ситуацијом.
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ИЗДАВАЧКА
ДЕЛАТНОСТ

Часопис»Актуелности» је након прерастања из гласила у стручни наставио и прошле
године да излази, али само једном током целе године.Дакле,»Актуелности» су изашле
током прошле године само једанпут, као стручни часопис Удружења јер се посебна
пажња поклањала реафирмацији новог стручног часописа»Социјална политика»,
насталог као иницијатива Удружења да се обезбеди часопис са научним
рејтингом.Размишљали смо о рационалности и средствима и чињеници да ако се већ
покреће наново «Социјална политика»,онда «Актуелности»требају да излазе али
смањеном динамиком.Управни одбор је донео одлуку да се настави са издавањем
«Актуелности» а и да се успостави издаваштво над новим часописом.У погледу
перспективе закључено је да се «Актуелности»свакако задрже макар и као електронски
облик сада већ традиционалног часописа Удружења.
Нађена је мера и «Актуелности» су изашле као двоброј за 2013. И пред јавношћу су се
појавиле негде почетком септембра са препознатљивом структуром текстова и
посебним прилогом који је садржао објављен Конкурс за доделу Републичких награда
за 2012.годину .Дистрибуиране су на све претходне адресе и ка јавном сектору али и ка
приватним пружаоцица социјалних услуга и ка једном броју организација цивилног
друштва.Своја саопштења и стручне ставове су презентовале колеге из оба завода за
социјалну заштиту, колегиница из окружења из Босне и Херцеговине, а централна тема
је био положај групације остарелих у системима социјалне заштите Србије и земаља у
окружењу али и положај деце и младих на смештају у установама у Србији.
Реализујући поменути пројекат»Ка систему квалитета у социјалној заштити» ,
Удружење је потпомогнуто средствима ресорног министарства обновило
часопис»Социјална политика» који је промовисан у два наврата,у Врњачкој бањи и у
Деспотовцу .Ради се о заједничком издавачком подухвату Удружења стручних радника
социјалне заштите Републике Србије и Института за политичке студије у Београду.На
основу одлуке Управног одбора и датих овлашћења приступило се уговарању овог
заједничког посла и фактички је обновљен некадашњи часопис «Весник рада», односно
«Социјална политика» назив успостављен још 1951.године.Именован је Главни и
одговорни Уредник,Заменик Главног и одговорног Уредника и Редакција и Савет
часописа од представника оба партнера и стручњака у области.На челу као Главни и
одговорни Уредник и Заменица су, Др Бркић Мирослав и Јанковић Бранкица као
чланица УО Удружења.
Током године објављена су и презентована три броја часописа који је већ након првог
објављивања, након броја 1/2013 обезбедио статус научног , ознака М-53 .Намера је да
се ускоро испоштују и стандарди на вишем нивоу квалитата и да се обезбеди
напредовање овог часописа на листи научних часописа у складу са критеријумима
ресорног министарства за науку.
Часпис је дистрибуиран највећем броју организација у систему социјалне
заштите,основне информације о садржају објављених радова су постављене са
интернет страницу Удружења, а ускоро ће се успоставити и посебан сајт овог часописа.
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Први број је био посвећен теоријско методолошким основама социјалне политике и
социјалног рада, а међу ауторима су се нашли Милосав Милосављевић, Мирослав
Бркић, Александар Југовић, Дарја Завиршек и многи други аутори из окружења и
праксе социјалног рада у Србији.
Други број се бавио успостављањем система квалитета у социјалној заштити,третирао
је проблеме миграната у Македонији и положај Рома у Србији.И у овом броју су
заступљени и аутори из иностранства и из наше земље.
И коначно трећи број «Социјалне политике» бавио се у фокусу програмима и услугама
заштите и подршке деци у систему социјалне заштите, а међу ауторима издвајамо
Милана Петричковића, Pascal Rudin,Jorge Fernandez del Valle, Биљану Зекавицу, Ану
Гавриловић и Суаду Селимовић.
Социјална политика се штампа у 300 примерака и за сада се дистрибуира бесплатно ка
корисницима и заинтересованима, јер су средства за штампање обезбеђена из пројекта
подржаног од стране ресорног министарства.Појава овог часописа и његово брзо
сврставање у оне од научног статуса изазвала је прилично интересовање стручне
јавности у социјалној заштити(свакако и у земљама окружења) јер је то сада поред
«Социјалне мисли» још један стручни часопис са научним рејтингом.Ова три броја
реализована током прошле године показала су да у њиховој припреми није било
никаквих тешкоћа у обезбеђивању ауторских прилога и чланака, јер је очито
успостављена добра мрежа заинетересованих за квалитет овог часописа.
Свакако је веома важно да ли ће Удружење и наредне године пронаћи значајна
финансијска средства , кључна за даље напредовање «Социјалне политике» на лествици
научних часописа и за њено несметано издавање.Уколико се то не догоди, мора се
размишљати и о могућности претплате на овај часопис као начина да се обезбеде нужна
финансијска средства за његово континуирано излажење.На органима Удружења је да у
склопу укупне политике деловања организације заузму и став о издавачкој политици,
као важном сегменту рада Удружења.
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.У
овом тренутку рад на наведеном речнику социјалног рада се развија у правцу његовог
прерастања у «Речник социјалне политике» а каква ће улога Удружења бити у његовом
штампању и презентацији биће део преговора са аутором.
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ДОДЕЛА РЕПУБЛИЧКИХ НАГРАДА
Приликом одржавања редовне годишње Скупштине Удружења, одржане у Београду у
Геронтолошком центру у Земуну априла 2013. уручене су свечано Републичке
награде појединцима и установама добитницима за 2011.годину према одлукама
Комисије за доделу Републичких награда.Догађај је протекао у доброј атмосфери и
овакав вид друштвеног вредновања ванредних доприноса развоју социјалне заштите
значи и појединцима награђенима и установама и организацијама из система
социјалне заштите.
Током претходне године расписан је и реализован конкурс за доделу Републичких
награда за 2012.годину.Конкурс је текао у другој половини године, а текст Конкурса
је објављен у часопису „Актуелности“ и на сајту Удружења у периоду од 30 дана како
то предвиђају одреднице Правилника којим се регулише ова материја.Крајем године,
у децембру је заседала Комисија за доделу Републичких награда и на својој седници
у Београду донела одлуку о добитницима за 2012.г.Том приликом донета је следеће
одлука:
Жељка Бургунд,социјална радница из Београда, из Центра за одојчад, децу и
омладину је добитница ПРВЕ РЕПУБЛИЧКЕ НАГРАДЕ у категорији појединаца.
Комисија је том приликом констатовала да још две пристигле пријаве за појединца
нису уредно и на време достављене, а у категорији установа и организација није било
предлога.
Првонаграђеној колегиници припало је 70.000,00 динара у нето износу и ПОВЕЉА
која ће бити свечано уручена на првој Скупштини Удружења.
Наглашавамо да је процедура предвиђена актуелним а скоро измењеним
Правилником о критеријумима за доделу Републичких награда за ванредни допринос
унапређењу социјалне заштите прилично захтевна и строго формална,али свакако
остаје недоумица зашто ово јединствено друштвено признање нема још већи значај у
јавном животу стручњака и запослених у социјалној заштити.Чланови Комисије за
доделу Републичких награда предлажу да се информација о конкурсу презентује и у
другим гласилима различитих асоцијација и друштава, како би се обезбедила
вероватноћа да буде већи број предлога и да се у том случају заиста бира.Новчани
износи који се додељују добитницима републичких награда за појединце и даље се
третирају као веома стимулативни и релативно високи(прва награда доноси 70.000,
друга 50.000 и трећа 40.000 динара) и чланови Комисије за доделу Републичких
награда се залажу да ови износи буду усклађени са значајем саме награде.
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РАД АКТИВА
Упркос настојањима која сежу већ дуго ни ове године Удружење није успело да у
потпуности реафирмише рад и активности Актива стручних радника, предвиђеног
као један од осноцних механизама размене добре праксе и искустава у социјалној
заштити.И као инструменту за утицај и иницијативе различитих група стручњака и
других запослених у смеру побољшања ефективности укупног система социјалне
заштите.
Актив здравствених радника је одржао свој редовни сусрет у јулу 2013.у Младеновцу
у Геронтолошком центру као домаћину сусрета, 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 реализуј делатности непосредног
рада са корисницима на смештају,посебно у светлу примене тек усвојених
подзаконских аката који дефинишу стандарде, лиценцирање и сл..Овај Актив је
наставио континуитет деловања и уверења смо да ће се та пракса наставити и у
наредном периоду.
На иницијативу Управног одбора бележимо и активности реафирмације рада Актива
правника у социјалној заштити, припремљен је материјал за састанак, покренута су
бројна питања(положај органа старатељства у поступку насиља у породици,
припремљена иницијатива Врховном Касационом суду..)али је реализација ангажмана
овог значајног Актива «остављена»за период пред нама.Заузето је и становиште да
ову групацију стручњака треба окупиати у сарадњи са Асоцијацијом центара за
социјални рад и предузети су врло конкретни кораци у том смеру.Представник
наведеног Актива је током године имао значајну активност на различитим стручним
скуповима по питању концепта закона о бесплатној правној помоћи и покретао је
иницијативе у вези процесног положаја органа старатељства у поступцима насиља у
породици и сл.
И Актив социјалних радника је покретао иницијативу за наставком дугогодишњих
активности које су тренутно застале, а идеје су усмерене ка заједничком деловању
овог Актива са Друштвом социјалних радника Србије на покретању манифестације ,
под радним називом,»Дани социјалног рада» као својеврсној активности која
супституише изостанак некадашњих конгресних дешавања.Идеја је да се ова идеја
пласира у најскорије време и да се заједно са другим асиоцијацијама и релевантним
синдикалним акерима успостави редован годишњи скуп који окупља социјалне
раднике из свих области деловања(од система здравства, образовања, цивилног и
приватног сектора..).
Током године остварени су контакти са једним бројем стручњака, пре свих
социјалних радника ангажованих у приватним домовима за старе у вези њиховог
укључивања у рад Удружења.Помогли смо овој групацији у појашњењу поступка
лиценцирања и њихових обавеза и обавеза њихових послодаваца,упутили смо их на
процесе акредитације програма обуке и на могућности организовања похађања
конкретних, одабраних програма обуке усклађених са њиховим потребама и
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потребама циљне групе са којом раде.Остаје простор да се у наредном периоду ова
групација колега и колегиница још више интегрише у рад самог Удружења, тако и
Актива социјалних радника.
И коначно, иницијатива која је упућена овом Удружењу од стране једног броја
центара за социјални рад из Рашког и Расинског округа крунисана је оснивачким
састанком Актива супервизора у социјалној заштити одржаном у Деспотовцу,
новембра прошле године.У присуству једном мањег броја супервизора и директора
центара за социјални рад успостављена су правила рада Актива супервизора(урађена
је радна верзија Пословника о раду), изабрано је прелиминарно вођство(председник и
секретар Актива) и направљен први корак ка концептуализацији програмских
активности и функционисању .Нисмо у потпуности задовољни степеном укључености
супервизора имајући у виду територијалну заступљеност,али у сваком случају остаје
период испред нас као период додатног укључивања заинтересованих представника
супервизора. Очекивања од активности наведеног Актива су огромна имајући у виду
да је супервизија истинска новина у социјалном раду и да је потребно доста енергије
и развоја вештина и компетенција како би супервизори обављали те функције у
најбољем интересу свих.На том оснивачком састанку у Деспотовцу ,у организацији
тамошњег Центра за социјални рад истакнуто је очекивање да ће почетни програм
рада овог Актива потпомоћи и представници оба завода за социјалну заштиту,
имајући у виду улогу тих институција у успостављању и досадашњем развоју
супервизије у центрима за социјални рад, али и у целини социјалне заштите.
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ЗАКЉУЧАК
Две деценије рада Удружења стручних радника социјалне заштите обавезују на онај
ниво активности који је усклађен са тежњом да наша организација има активнију
улогу у конституисању реформисаног система социјалне заштите.Улогом која се
мери високим степеном отворености и интегративности свих актера у области
социјалне заштите, како ових из јавног сектора тако и приватних организација и
организација цивилног друштва.Неких наговештаја, попут пројектних
иницијатива,покретања још једног стручног часописа научног статуса, формирања
неких нових Актива стручњака,попут Актива супервизора и покретања статутарних
промена и сталног усавршавања организације и капацитета Удружења, за потоњи
приметнији развој делатности има.Остаје да се ова приметна енергија
каналише,обједини и направи ефикасна синергија са другим релевантним
удружењима и организацијама.
На седницама Управног одбора разматран је концепт обележавања 20 година рада и
донети су ставови да се тај јубилеј обележи радно и скромно у складу са друштвеним
контекстом, да се припреми издавање часописа»Актуелности» тим поводом да се
кроз садржај часописа направи својеврсна ретроспектива развоја Удружења, да се
припреми одговарајући промо материјал и сл. Скупштина Удружења ће свакако бити
догађај који ће на јасан начин указати на значајан јубилеј-20 година деловања ,већ су
обезбеђене претпоставке да се том приликом поред одмерене свечаности организује
и један стручни скуп који би се бавио темама од значаја за укупан систем социјалне
заштите.И сасвим сигурно да ће цела наредна година бити у знаку радног
обележавања овог јубилеја, више као повод на појачање укупног деловања
Удружења у систему социјалне заштите Србије који тек треба да утемељи одређене
промене које су сада сасвим извесне(стандарди услуга, лиценцирање, акредитација
програма обуке, плурализам пружалаца услуга..).
Уочљиве су тенденције повећања видљивости организације посредством сајта који се
стално усавршава новим рубрикама(нпр.пројекти ..) и изгледом али и припремљеном
верзијом на енглеском.Израда лифлета и другог промотивног материјала је такође
присутна а усавршава се и укупно пословање(постоји процедура доношења и
усвајања Финансијског плана, ради се на успостављању ефикаснијег и оперативнијег
Статута, креће се ка успостављању неких нових тела-нпр.Комисија за попис ,
Пословник о раду Актива, Програм за развој и иницијативу..) и доводи у ниво
обавезних процедура.
Процеси лиценцирања отворили су неке нове циљеве и преусмерили извесна
очекивања стручне јавности, а то се односи најпре на додатни значај организовања
стручних скупова који су поред процеса едукације и стручног усавршавања
запослених, важни и на плану обезбеђивања услова-бодова за релиценцирање.
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