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УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Прошлу годину карактерише чињеница да је Удружење обележавало вредан јубилеј20 година од оснивања организације.Дакле,те давне 1994.године у Аранђеловцу је на
Сабору социјалне заштите основано Удружење стручних радника социјалне заштите
Републике Србије.У складу са овим јубилејем,чини се да је Удружење претходне
календарске године заиста подигло ниво активности и присутности у најширој
стручној јавности.
Скупштина Удружења је током прошле године одржала своју редовну,годишњу
седницу на којој је дала добар импулс за реализацију предвиђених програмских
активности.Седница је одржана у Врњачкој Бањи као део веома запаженог
саветовања у сарадњи са Асоцијацијом центара за социјални рад .Подсећања
ради,седница Скупштине Удружења се одржавала непосредно након великих
поплава у нашој земљи које су нанеле катастрофалне штете и однеле људске
жртве.Тада су усвојени сви неопходни годишњи извештаји,о раду и финансијском
пословању,усвојен је Програм рада за 2014.г. ,а усвојене су и одређене измене
Статута којим се ниво ефикасности рада довео на виши ниво.
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.Управни одбор је одржао 5 седница током прошле године,у Темерину
и Београду и још три електронске .И Надзорни одбор је одржао своју редовну
,годишњу седницу на којој је разматрао пословање Удружења у 2013.години.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(социолози,правници,социјални радници).
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 лап топ рачунара и другом канцеларијском
опремом (флип чарт табла,флешеви,хефталица,..) Током прошле године било је
уочљиво колико је важан рад канцеларије Удружења имајући у виду мноштво
активности које је требало испратити ,почев од пројеката па до комуникације са
пословном банком(отварање и девизног рачуна..). Дистрибуција и пријем поште је
увелико повећана,и то чињеницом да издајемо два стручна часописа ,да имамо
активности које су значајне и а процеас релиценцирања(одржавање едукативних
скупова,прослеђивање потврда о учешћу,архивирање докумената у вези едукативних
скупова одобрених од коморе..).
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..).
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Истичемо 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 мејл
организације.Остала је идеја да је нужно обезбедити у перспективи и једну директну
телефонску линију за рад Удружења.Мејл и сајт Удружења су свакако повећали
видљивост организације,сајт се редовно ажурира и према подацима добро је
посећен,а расте и број обраћања појединачних сарадника из система социјалне
заштите са различитим питањима,иницијативама,предлозима посредством
електронске поште.

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ

Удружење је током 2014.г.имало мноштво активности захваљујући чињеници да су
претходних година чињени напори на обезбеђењу услова за реализацију укупне
делатности организације,а посебно је то било видљиво у години када смо
обележавали две деценије постојања и функционисања.Идеја преточена кроз
успостављање посебног Програма за иницијативе и развој у склопу делатности
Удружења,активирала је један део чланства који је аплицирао пројектним
предлозима
на
различитим,међународним
и
домаћим
отвореним
конкурсима.Суштина наведеног Програма за иницијативе и развој се огледа у
подстицању чланства да концептуализује своје идеје посредством(преко )Удружења
стручних радника социјалне заштите Србије ,да их пласира према фондовима и
потенцијалним финансијерима и да их евентуално и реализује као део делатности
Удружења.Управни одбор је место где се процењује да ли су пројектни предлози у
складу са мисијом и вредностима организације ,а у периоду испред нас предстоји
додатни рад на операционализацији процедура и правила функцуионисања Програма
за иницијативе и развој.Определење организације је да се на овај начин утире пут
стварању значајних референци потребних у данашњем времену за функционисање и
остваривање утицаја у систему социјалне заштите(циљеви и мисија организације),као
и стварању услова за даљи раст Удружења као аутентичне професионалне
организације која интегрише и делове јавног сектора,али и приватни и невладин.
Током прошле године различите радне групе(тимови) су концептуализовале
неколико пројектних идеја и у име Удружења усмериле их ка отвореним
конкурсима,и то према Канцеларији за људска и мањинска права,затим ка ГаспромуНИС Србија ,ресорном министарству , а један пројекат у сарадњи са удружењем
грађана из Темерина,»Бајка» ка европским фондовима .Нажалост ниједан од та
четири предлога пројекта није одобрен у конкуренцији других апликаната,али остало
је једно искуство рада тимова стручњака испред Удружења стручних радника
социјалне заштите.У «власништву»организације су и готови пројекти који се могу
пласирати на неком другом конкурсу ,аутентични или дорађени у складу са
пропозицијама и протоком времена.Потребно је истаћи да је уложена огромна
енергија у рад на дефинисању пројеката ,да се ради о тимовима састављених од
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наших колега из различитих градова и да је израда тих пројектних апликација био и
својеврстан тест стварних потенцијала организације.
То није сва активност везана за Програм за иницијативе и развој ,јер су три предлога
пројекта које су креирали наши чланови током 2014. препознати као квалитетни и
као такви су подржани за реализацију.Ради се о пројектима подржаним од стране
Министарства за рад , запошљавање , борачка и социјална питања ,од ИМГ
(међународна консултантска агенција) који финансира део реформе правосуђакомпонента малолетничко правосуђе у Србији,као и од Уницефа.О реализацији тих
пројеката биће речи у наставку текста.
Овако изражена активност на пољу формулисања пројектних идеја била је усмерена
и чињеницом да смо желели да 20 година од оснивања буде пропраћено
реализацијом ,неких пригодних пројеката и догађаја у вези с тим који би били део
презентације укупне делатности Удружења и додатни импулс даљој афирмацији и
јачању улоге у систему социјалне заштите.У сваком случају,ово су драгоцена
искуства и свакако треба подстаћи даљи развој Програма за иницијативу и развој ,у
правцу обезбеђења да се што шири круг сарадника укључи у ове активности и
допринесе развоју организације,остварењу својих-личних амбиција и задовољењу
потреба грађана и породица на коју се одређени предлог пројекта односи.

Најпре,да подсетимо да је у првој половини прошле године довршен пројекат
«Развој социјалних услуга-пут ка побољшању положаја друштвено осетљивих
група» подржан од стране Министарства рада,запошљавања и социјалне политике,а
започет крајем 2013.године.Активности у овом периоду су биле усмерене на
одржавање три округла стола у срединама које до тада нису покретале социјалне
услуге(у сваком случају ако је и било услуга,оне су биле пројектне и општине их
нису учиниле одрживим) са идејом да Удружење буде тај кључни иницијатор и да се
локалне самоуправе одлуче на успостављање локалних социјалних услуга.Ове сесије
су одржане у Богатићу,Љигу и Бачу и биле су веома добро организоване и посећене
од свих релевантних структура,оних који могу реализовати социјалне услугеудружења грађана и центри за социјални рад и доносиоци одлука-представници
локалних власти.Пратећи збивања у области социјалне заштите,уочили смо да се
након одржаног округлог стола у општини Љиг(а обухваћени су и учесници из
Мионице и Лајковца) ова општина-Љиг нашла на листи ресорног министарства за
успостављање услуге помоћ и нега у кући за старе.Овај пројекат је окончан
одржавањем заједничког стручног скупа у сарадњи са Асоцијацијом центара за
социјални рад,почетком јуна убрзо након завршетка ванредне ситуације коју је
изазвала поплава која је попримила катастрофалне размере у земљи.Тема овог
стручног скупа је указивала на значај покретања и одрживости социјалних услуга у
заједници као темељу реформисане социјалне заштите.На основу искуства и
својеврсне евалуације дела активности овог пројекта,сарадници који су реализовали
округле столове у наведеним градовима исказали су задовољство овом врстом
комуникације са представницима социјалне заштите и актерима у локалним
самоуправама.Потврдили су да је овакав начин рада прилика за додатну афирмацију
Удружења ,за његову видљивост у систему социјалне заштите и за утицај на
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одређене токове и процесе изградње реформисане социјалне заштите,у локалу али и
на националном нивоу.
Настављен је рад на реализацији «ТЕМПУС» пројекта подржаног од стране
Европских фондова у којем Удружење има скромну улогу и обавезу представљања
ставова стручњака из праксе социјалног рада.Пројекат, «Јачање високог
образовања у области социјалне политике и социјалне заштите“ реализује
међународни конзорцијум универзитета и организација,а Универзитет у Нишу је
носилац пројекта. 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.Подсећамо да овај двогодишњи пројекат подразумева осавремењивање
наставе на катедри за социјални рад и социјалну политику ,Факултета политичких
наука у Београду,али и успостављање нових наставних база за школовање
социјалних радника(Ниш,Нови Сад).Представници Удружења су учествовали у свим
значајним активностима пројекта,од мапирања потреба за социјалним радницима у
Србији,до утврђивања потреба за развојем нових струка у области социјалне
политике-социјални аналитичар , социјални педагог , па до дефинисања стандарда и
компетенција за образовање социјалних радника.Удружење је пружило логистичку
подршку тимовима Факултета политичких наука Београд,Филозофског факултета у
Нишу и Новом Саду у припреми и реализацији истраживања потреба за стручним
профилом- социјални радник усмерених на центре за социјални рад,друге установе
из система социјалне заштите ,али и представнике неких невладиних
организација,пеналних установа,приватних домова и локалних самоуправа. Састанци
се одвијају у Србији и то у Нишу,Београду и Новом Саду , а током прошле године
представници Удружења су били и део делегације у студијској посети Данској.Један
од продуката рада на наведеном пројекту , а реч је о општим стандардима и
компетенцијама образовања социјалних радника на базичном , мастерс нивоу и
специјалистичким студијама разматран је и на седници УО Удружења , а постоји и
потреба да се у израду овог документа укључи чланство Удружења(пре свих
социјални радници,али и други представници струка из области социјалне заштите) .
На сајту Удружења , у рубрици «пројекти» и «вести»може се пратити ток
реализације овог пројекта,али и свих других које реализује Удружење.
Ресорно министарство је финансијски подржало реализацију пројекта Удружења под
називом“ Квалитетом стручног часописа до повећања компетенција у социјалној
заштити“,фактички као наставак пружања подршке делатности организације
уведене током претходних година.Значај реализације овог пројекта је у обезбеђењу
наставка издавања стручног часописа“Социјална политика“ који је врло брзо након
реактивирања обезбедио статус-научни часопис.У сарадњи са Институтом за
политичкке студије из Београда конципирала су се и јавности су представљена три
тематска броја овог часописа.Часопис „Социјална политика“ је изазвао завидно
интересовање дела стручне јавности , на састанку Редакције и Савета часописа
евалуиран је досадашњи ток и квалитет овог издавачког подухвата нашег
Удружења.Пројекат је окончан крајем 2014.године,а важно је напоменути да су
организовани и округли столови у неколико градова Србије који су фактички
„пратили“ тематску структуру часописа и промовисали,како часопис „Социјална
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политика“ тако и неке актуелне теме,попут родне равноправности,положаја старих и
политика усмерених ка њиховим потребама и значаја социјалних услуга за живот у
заједници наспрам институционачлне заштите.Ове трибине,односно округли столови
су одржани у Београду,Сремској Митровици и Врању.На тај начин афирмисано је
Удружење,његова делатност је била видљива и у неким ситуацијама медијски
покривена од неких локалних и регионалних електронских и писаних медија.Овим
округлим столовима присуствовали су стручни радници из система социјалне
заштите,превасходно из јавног сектора,али и представници организација цивилног
друштва(тако је било у С.Митровици),а у Врању је група на којој је презентована
тема о положају старијих у савременом друштву била хетерогена и обухватила је
сараднике из цивилног друштва али и из јавног сектора социјалне заштите.За
појединачне учеснике ових стручних састанака који су у процесу релиценцирања
обезбеђено је бодовање,тако што је стручни скуп категоризован од стране Коморе
социјалне заштите.
У склопу реформе правосуђа,а посебно малолетничког Удружење је
концептуализовало пројекат на тему „Постинституционална заштитареинтеграција малолетника у социјалну средину"и конкурисало код IMG
,консултантске агенције која је у том тренутку средствима Норвешке владе
подржавала реформу правосуђа у Србији.У суштини се радило о пилотирању
пројектне идеје-могућем моделу реинтеграције малолетника,а за потребе наведене
консултантске агенције .Током децембра претходне године организоване су
дводневне радионице за учеснике у четири града,и то у Нишу,Књажевцу,Крушевцу и
Београду.Учесници,њих око 100 полазника,су били представници центара за
социјални рад и Завода за васпитање деце и омладине и Васпитно поправног дома.И
ти скупови су учесницима доносили одговарајући број бодова у процесу
релиценцирања,што је било довољно мотивационо за стручне раднике из система
социјалне заштите.Учесници су позитивно реаговали на покренуту тему
доживљавајући је као изузетно важну али и маргинализовану кад је реч о стручном
раду у центрима за социјални рад.Исказана је мотивисаност да се приступи
концептуализацији модела реинтеграције који у фокусу има ослањање на ресурсе у
заједници,али су се чули и ставови да је орган старатељства пренатрпан пословима и
да је ,без додатних кадровских ојачања,неизвестан ефекат у овој веома битној фази
третмана малолетних починилаца кривичних дела.
На позив УНИЦЕФ-а,а на предлог ресорног министарства Удружење стручних
радника социјалне заштите је укључено у припреме за реализацију пројекта,ИПА
2013 „Унапређење права детета кроз јачање система правосуђа и социјалне
заштите у Србији“.Ради се о пројекту који окупља велики број партнера, а наш
задатак је дефинисан као стварање механизма подршке породицама у ризику од
измештања деце са инвалидитетом.У том правцу током претходне године Удружење
је као и друга два партнера,Републички и Покрајински Завод за социјалну
заштиту,покренуло припремни пројекат у функцији утврђивања карактеристика
праксе у центрима за социјални рад и у установама за смештај деце и омладине(и
малим домским заједницама) у поступању са породицама деце са сметњама у
развоју.Наше интересовање је ишло у два правца,шта центри за социјални рад чине
да не дође до измештања детета из породице и шта се даље чини да тај евентуални
смештај буде привремен и дете поново врати у породицу.Одржано је 6 фокус
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група,четири са представницима центара за социјални рад(водитељи случаја и
супервизори) и то у Краљеву,Суботици,Београду и Врању ,са око 80 стручњака из
наведених организација.Одржана је једна фокус група за представнике
резиденцијелних установа и малих домских заједница које на смештају имају децу и
младе са сметњама у развоју,и то у Новом Саду.Истовремено је одржана и фокус
група са родитељима у Новом Саду, како родитељима чијасу деца у домовима тако и
са родитељима који се старају о својој деци.Утврђивани су ставови о најчешћим
разлозима који су довели до смештаја у установу социјалне заштите,као и о
индикаторима препознавања ризика од измештања детета са инвалидитетом из
породице.На тим фокус групама покренуто је и питање домета примене Мера за
отклањање неправилности код вршења послова смештаја деце и омладине у установе
социјалне заштите,са акцентом на давању препорука за унапређење стручног рада у
правцу подршке породицама да не дође до измештања детета,али и наставка подршке
породици да што пре опет преузме своје дете на старање и бригу(одржавање личних
контаката...).Истраживање,које је Удружење покренуло окончаће се формулисањем
Извештаја са закључцима и препорукама за унапређење стручног рада у центрима за
социјални рад и установама за смештај деце и младих са сметњама у развоју и
установљавањем механизма којим се обезбеђује интензивна подршка породицама у
кризи од измештања детета.
Овај припремни пројекат је садржао и другу компоненту која се односила на
покретање иницијативе за измене и допуне Закона о социјалној заштити ,стварајући
претпоставке за ефикасан рад формиране Радне групе од стране Министра нашег
ресорног министарства.Наведени припремни пројекат Удружења „Јачањем система
социјалне заштите до ефикасније подршке породици-инклузија деце са
сметњама у развоју“се завршава у марту 2015.
Све фокус групе организоване кроз овај предпројекат су учесницима донеле бодове у
процесу релиценцирања,јер су скупови категорисани од стране Коморе социјалне
заштите.

Сагласно Програму рада Удружење је у години када обележава 20 година постојања
тежило да бројниим и садржајним активностима подсети стручну јавност на те
године из Аранђеловца,1994. када су трасирани темељи организације.Тим поводом је
у Врњачкој Бањи,почетком јуна одржан дводневни стручни скуп,у сарадњи са
Асоцијацијом центара за социјални рад који је одржан у условима скорог завршетка
великих поплава које су захватиле земљу и у тренутку када је то била прилика да се
стручној јавности представи политика у области од стране тек формираног
Министарства за рад,запошљавање,борачка и социјална питања. И тема «Актуелни
тренутак у развоју социјалне заштите» је била усмерена на дефинисање ситуације у
вези одрживости већ успостављених социјалних услуга у заједници ,даље примене
Закона о социјалној заштити и приоритетима у складу са економском политиком
земље која се успоставила тих месеци и значила је смањење трошкова на свим
нивоима.Овај стручни скуп је био изузетно посећен,а у склопу саветовања одржана
је и седница Скупштине и Управног одбора.На том саветовању имали смо прилику
да чујемо и концепт будућих измена и допуна Закона о социјалној заштити у односу
на искуства из праксе ,попут потребе да се додатно дефинише позиција надзора над
стручним радом,проблем примене јавних набавки и упута код обезбеђивања
социјалних услуга и сл..
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Почетком септембра прошле године,на иницијативу Удружења(програмски задатак
за 2014.)а у сарадњи са Комором социјалне заштите и носиоцем посла Друштвом
социјалних радника Србије одржани су у Врњачкој Бањи»Дани социјалног рада».
Била је то веома посећена манифестација на којој су социјални радници из свих
области деловања,из социјалне заштите,из цивилног сектора,приватних домова за
старе,здравства,служби запошљавања ,говорили о својим достигнућима али и
изазовима.Посебан акценат у програмском делу ове новоуспостављене форме рада и
размене искуства био је усмерен на новине у образовању социјалних радника,и том
приликом је представљен приватни департман за социјални рад,при Универзитету
Сингидунум а из позиције ФПН и катедре за социјални рад и социјалну политику
било је говора о трендовима у осавремењивању наставних садржаја и процесима
стандардизације образовања социјалних радника.Овај скуп је подржан и финансијско
од стране ресорног министарства,а носилац пројекта је било Друштво социјалних
радника Србије.
Оба саветовања су била и израз опредељења нашег Удружења да треба објединити
снаге и енергију и заједнички наступати у оваквим активностима,рационално
користећи на тај начин ресурсе којима располажемо и који су прилично расути.Свака
од организација је извукла одређене поуке из заједничког наступа,и Комора
социјалне заштите и Асоцијација центара за социјални рад и Друштво социјалних
радника и ми,те ће време свакако показати да ли су то била добра искуства која ће се
у будућности и понављати чешће него до тада.
Приликом катастрофалних поплава чланице Удружења су свакако исказивале
мобилност и намеру да у границама реалног помогну где год је било потребно тих
месеци.Ставили смо наше скромне ресурсе у функцију општих напора друштва и
државе да спречи настајање већих штета и учини све да се што пре превазићу
огромне последице.С тим у вези на Управном одбору је покренута иницијатива ,а на
редовној годишњој Скупштини донета је и релевантна одлука у том правцу, да се
финансијски помогне једном броју колега и колегиница чија су домаћинствастамбени простор страдала у поплавама.Помоћ је одређена у износу од 20.000,00
динара по појединачном домаћинсту и за ту намену је одвојено укупно средстава за
помоћ која је упућена на адресе 8 домаћинстава наших колега из система социјалне
заштите.Финансијска,донацијска
помоћ
упућена
је
у
Обреновац,Трстеник,Краљево,Крупањ ,Параћин и Уб,највише колегама и
колегиницама из Центра за социјални рад у Обреновцу(три домаћинства).
У тежњи да будемо у контакту са чланицама Удружења,како онима из јавног сектора
тако и онима из цивилног и приватног сектора на иницијативу Управног одбора и
Председника Скупштине обратили смо се у писаној форми чланицама са циљем да
дефинишу нека отворена питања везана за стручни поступак и пословање својих
организација.Идеја се садржала у намери да Удружење у контакту са надлежним
актерима,најпре Министарством за рад,запошљавање,борачка и социјална питања
,систематузује проблеме и отворена питања из домена овлашћења и делатности
центара за социјални рад и установа за смештај корисника и у форми мишљења и
препорука достави одговоре на уочене проблеме у пракси.Показало се ово као добра
пракса , иако је мањи број(око 20) организација упутио и кандидовао неке недоумице
и најесноће у поступању делова система социјалне заштите .У сваком случају
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Удружење приводи крају систематизацију тих отворених питања(ангажован је и
укључен Актив правника као најрелевантнији за давање мишљења о начинима
разрешења појединих отворених питања) и један део тих инпута искористиће се у
аргументацији у вези измене законских прописа,а чланице ће бити обавештене о
начинима решавања покренутих питања.
Седнице Управног одбора су биле предвиђене да се одржавају и у градовима и
општинама одакле потичу чланице Удружења.али је током прошле године то
учињено само једном и то у Темерину.Била је то прилика да се поред разматрања
битних тема на самој седници,афирмише како Удружење у овој локалној заједници
тако и локални систем социјалне заштите кроз медије. Ова пракса да се седнице УО
одржавају по општинама (ван Београда и седишта организације) је свакако добра
иако је многим члановима УО тешко да обезбеде квалитетан и ефикасан превоз и
средства за ту намену,те већ од наредне године треба донети одређене одлуке на
надлежним телима и органима да се за ту намену (долазак на седницу УО) у
финансијском плану одреде извесни новчани износи у складу са могућностима
организације.Једна од седница Управног одбора је одржана у Београду,а
консултативна и у Врњачкој Бањи ,а прошлу годину карактеришу и електронске
седнице које су одржаване у складу са изменама и допунама Статута Удружења
усвојеним на редовној,годишњој Скупштини почетком јуна месеца 2014.г.
И седнице других тела и органа су углавном одржаване у Београду и то седница
Надзорног одбора,затим седница Комисије за доделу Републичких награда и
састанак Редакције и Савета часописа“Социјална политика“.
Услед поплава великих размера и усмерености опште јавности на санирање
огромних штета одустало се од свечане седнице Скупштине у поводу обележавања
јубилеја-20 година од оснивања.Покушали смо да се «прича» о јубилеју провлачи
током целе године,на нашим издањима(Актуелност,пре свих),на лифлетима и на
другој врсти пропагандног материјала(хемијске оловке,нотеси,пригодни стони
сат..),као и на интернет страници.Тим поводом је штампан и јубилеју је посвећен
стручни часопис»Актуелности» чији је тираж том приликом комплетно
дистрибуиран и тражен и након објављивања.Актуелности су садржале подсећање на
Сабор социјалне заштите одржан у Аранђеловцу ,у хотелу Извор 3-4 новембра
1994.г.када је формирано УДРУЖЕЊЕ СТРУЧНИХ РАДНИКА СОЦИЈАЛНЕ
ЗАШТИТЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ.Поред других садржаја,часопис је привукао
посебну пажњу јер је објављен списак свих дотадашњих добитника Републичких
награда за ванредне доприносе развоју социјалне заштите ,у категоријама појединаца
, установа и организација,обухватајући период од 1968. па до 2012. године.
Представници Удружења су били укључени
и у неке активности других
организација,попут «Амитија» који нас је позвао на представљање и дискусију о
дометима сталне новчане помоћи у систему социјалне заштите.Слична активност је
забележена и након позива Покрајинског Завода за социјалну заштиту да
представник Удружења учествује у дискусији и представљању пројектних
активности усмерене на подршку биолошким породицама и анализи услова за
примену тзв.»подељене бриге» о родитељству.Посебно запажена је улога Удружења
на међународном Сајму књига који је одржан у октобру у Београду,а на којем смо ми
наступили на штанду Министарства за рад,запошљавање ,борачка и социјална
питања.Том приликом Удружење је изложило и представило своја актуелна издања и
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промовисало своју организацију у изузетно стимулативном амбијенту,а суштински
смо организовали и водили два округла стола тим поводом.

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 само једанпут,као стручни часопис Удружења јер се посебна пажња
поклања афирмацији новог стручног часописа»Социјална политика», насталог као
стремљење Удружења да се обезбеди часопис са научним рејтингом.Трудећи се да
рационално послујемо,часопис «Актуелности» је објављен као двоброј и био је
посвећен подсећању на ЈУБИЛАРНИХ 20 година функционисања .Поред дваи стручна
чланка који су третирали неке исходе савремених политика старења,затим вредносне и
етичке оријентације у социјалном раду ,нашло се простора и за скретање пажње на
проблеме лиценцирања пружалаца услуга у пракси.Садржај часописа је био обогаћен и
са неколико обавезујућих Упутстава и мишљења донетих од стране ресорног
министарства,што је наишло на прилично добар одјек у стручној јавности.Па
ипак,»Актуелности»број ½, 2014. Је превасходно подсећао на оснивачке дане
Удружења,новембра 1994.,на састав прве Скупштине,Председништва и других тела
организације.Пригодним текстом кроз часопис се обратила и тадашња Помоћница
Министра,Душанка Лукић подсећајући нас на мотиве и разлоге формирања Удружења
стручних радника социјалне заштите.
У овом броју «Актуелности» објављен је и Конкурс за доделу Републичких награда за
2013.г. (Конкурс је иначе објављен и на сајту Удружења) годину у конкуренцији
појединаца и установа из система социјалне заштите.
Захваљујући финансијској подршци ресорног министарства кроз пројекат,Удружење је
наставило и током 2014,издавање стручног часописа»Социјална политика» који је
категорисан као часопис од научног значаја.Овај часопис се издаје и концептуализује у
сарадњи са Институтом за политичке студије из Београда,на основу уговора о
сарадњи.И током прошле године су изашла три броја часописа од који је један део
бесплатно дистрибуиран ка чланицама Удружења .Часопис је иначе доступан и на
посебном сајту,а може се читати и посредством интернет странице Удружења.Сва три
броја су замишљена као тематске целине.
Тако је број 1/2014 био усмерен на разматрање и анализу процеса везаних за досезање
вредности на пољу родне равноправности у савременом друштву.Међу ауторима су се
издвојили,у том првом прошлогодишњем броју,Ирена Војачкова-Солорано ,Весна
Јарић,Тања Игњатовић и Анита Бургунд и Марина Пантелић.Њихове теме су третирале
допринос УН у превенцији и борби против насиља над женама у Србији,затим осврт на
феминизацију менталних поремећаја,анализу појаве насиља у партнерским релацијама
из угла родне асиметрије и подсећање на феминистичке идеје у социјалном раду у
Србији.Као посебан прилог издвојио се Нацрт Правилника о минималним стандардима
услуге СОС телефон за жене и девојке са искуством родно заснованог насиља.
У броју «Социјалне политике» 2/2014 садржани су ауторски чланци који одговарају
теми броја-од институција до услуга у заједници.Определење за ову тему се свакако
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налази у њеној актуелности и процесима деинституционализације(актуелан је
пројекат»Отворени загрљај») који се воде на националном нивоу и усмерени су на
повратак корисника из установа за смештај лица са сметњама у менталном развоју и
функционисању.Аутор,Вито Флакер из Словеније је забележуо врло илустративне
тврдње о штетности домова за живот појединца,поготову на погубност у смислу
могућности развоја потенцијала појединца у условима колективног режима живота у
установи резиденцијелног типа.Бркић Мирослав и Марта Сјеничић су из два одвојена
угла разматрали услове неопходне за деинституционализацију и повратак корисника са
менталним сметњама и интелектуалним потешкоћама у зеједницу и њихово
реинтегрисање у социјалну средину,али и апострофирали значај развоја социјалних
услуга и сервиса.
Трећи број часописа»Социјална политика» је осветљавао положај старих и
карактеристике савремених политика у земљама окружења које се воде у области
старења.Овај број је припремљен крајем претходне године и предат штампарији,а у
јавности се пијавио почетком 2015.године.
Крајем године одржана је заједничка седница Редакције и Савета часописа «Социјална
политика» на којем је разматран досадашњи ток у концептуализацији овог
часописа.Истакнута је потреба да се следеће године покрене иницијатива о
напредовању часописа на листи категорисаних научних часописа,установљени су
додатни критеријуми које треба испунити како би се ово напредовање на научној листи
часописа и остварило.Указано је и на изазове у обезбеђењу потребног броја ауторских
прилога и стручних саопштења како би часопис одржао и свакако подигао квалитет
објављених текстова.
Других издавачких подухвата током претходне године није било,али је вредно истаћи
чињеницу да смо донели одлуку да Удружење буде суиздавач 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.Очекује се да се поменути Речник социјалног рада ,иначе припремљен и
предат штампарији децембра прошле године,ускоро појави пред стручном јавношћу.
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ДОДЕЛА РЕПУБЛИЧКИХ НАГРАДА
Приликом одржавања Дана социјалног рада одржаних у Врњачкој Бањи септембра
2014. уручене су свечано Републичке награде појединцима за 2012.годину.Догађај је
протекао у доброј атмосфери и овакав вид друштвеног вредновања ванредних
доприноса развоју социјалне заштите значи свим награђенима .Поред уручења
награде добитнику Прве Републичке награде за појединце,на том скупу је и указано
на чињеницу да је у управо у току и нови Конкурс за доделу Републичких награда за
2013.г.
Чињеница да је и наше Министарство за рад,запошљавање,борачка и
социјална питања успоставило признање „Човек године“ и први пут почев од 2014.
додељује награде појединцима из области социјалне заштите ,говори о потреби
додатне и још веће афирмације социјалног рада у укупном јавном животу.Удружење
је учествовало и у оквиру тада расписаног конкурса за „Човека године“
представљајући Јавни конкурс на сајту организације
и својим конкретним
предлозима за добитнике награда.
Дакле и током претходне године расписан је и реализован конкурс за доделу
Републичких награда за 2013.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 2013.г.Том
приликом донета је следеће одлука:
Гајић Живорад,социјални радник из Београда,из Републичког Завода за социјалну
заштиту добитник је ПРВЕ РЕПУБЛИЧКЕ НАГРАДЕ у категорији појединаца.
Маричић Биљана,педагог из Центра за социјални рад Темерин је добитница ДРУГЕ
РЕПУБЛИЧКЕ НАГРАДЕ у категорији појединаца.
Милојевић Драгана,социјална радница из Геронтолошког центра Крушевац је
добитница ТРЕЋЕ РЕПУБЛИЧКЕ НАГРАДЕ у категорији појединаца.
Комисија за доделу Републички награда је констатовала да ни на овом конкурсу није
било предложених установа и организација за признање у 2013.години.Ту чињеницу
треба имати у виду и током трајања следећег конкурса-за 2014. појачати кампању и
довести до предлога и за категорију организација и установа.
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РАД АКТИВА
Упркос настојањима која сежу доста већ дуго ни претходне године Удружење није
успело да у потпуности реафирмише рад и активности Актива стручних
радника,предвиђеног као један од механизама размене добре праксе и искустава у
социјалној заштити.Суштински бележимо активности Актива социолога и Актива
правника ,док рада других Актива стручних радника није било у очекиваној мери.
Почетко децембра претходне године,у Београду у простору Геронтолошког центра
одржана је конститутивна седница Актива правника у социјалној заштити.Том
приликом је изабран Председник Актива правника,колега Минић Драгојло и
секретар Актива,колега Никодијевић Зоран,а усвојен је и Пословник о раду Актива
правника.Оформљена је радна група у коју је ушло 7 правника чији је задатак да
убрзо формулише концепт поступања,односно одговоре на нека истакнута отворена
питања или правно формалне недоумице које су Удружењу упутили центри за
социјални рад и установе за смештај.Изражена су очекивања да ће овај Актив дати
прави импулс раду Удружења и уједначавању праксе у спровођењу делатности
чланица Удружења,а за очекивати је и доприос Актива правника у будућим изменама
Закона о социјалној заштити и Породичном закону.Приликом одржавања
конститутивне седнице на Активу правника је представљен први број «Социјалне
политике» из претходне године и промовисан је садржај који се односи на проблем
родне (не)равнопрвности у савременом друштву.Иначе на иницијативу Актива
правника дошло је до промена концепта законског акта који регулише бесплатну
правну помоћ ,а уз то је и обавезивао центар за социјални рад да буде носилац овог
посла што би изазвало драматичан развој у раду органа старатељства.
Актив социолога је у Београду,у простору Републичкоз завода за социјалну заштиту
одржан такође у децембру претходне године и био је веома посећен(присутно преко
40 учесника).Том прилико усвојен је Програм рада Актива социолога за 2015,г, и
разматрана су бројна важна питања;положај социолога у систему социјалне
заштите,питање формата образаца за годишњи извештај о раду организација у
систему социјалне заштите,као и изазова у вези лиценцирања послова планирања и
развоја у евентуалним изменама одговарајућег подзаконског акта.Покренуто је и
питање
бављења
неким
специјалистичким
пословима(медијација,третман
починилаца насиља..) као и статусом социолога у Комори социјалне заштите.С тим у
вези истакнут је и захтев за извесним променама у Закону о социјалној заштити ,а
пре свега у стицању услова за лиценцирањем социолога.
Актив здравствених радника по први пут у поседњих десетак година није забележио
никакве организоване активности осим на нивоу договора и консултација унутар
секретаријата Актива здравствених радника о могућим активностима и проблемимау
непосредном раду.Слична је ситуација са Активима социјалних радника и
супервизора који нису током прошле године бележили видљивије активности,осим
неких иницијатива у вези организовања «Дана социјалног рада» -инцијатива о
установљавању наведене манифестације је и потекла од стране Актива социјални
радника.
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ЗАКЉУЧАК
Констатујемо да је Удружење стручних радника социјалне заштите током прошле
године уложило пристојан напор и да је одговорно спроводило усвојени Програм
рада,што се ,верујемо,може видети из претходног текста.Истичемо да је заиста
уложена велика енергија једног броја колега и колегиница,пре свих чланова
Управног одбора,на изради пројектних предлога којима смо аплицирали код
различитих фондова и фондација,државних органа и организација из европских
структура.Тај напор је уродио плодом,иза нас је искуство на пројектним
апликацијама,организација располаже са неколико пројеката и спремно чека прилику
да пласира те пројекте(теме су:антидискриминација и социјална укљученост
маргинализованих група,активација корисника у систему социјалне заштите..).А број
подржаних пројектних иницијатива свакако је дао печат укупним активностима
организације.Иза нас је година у којој смо одржали 16 округлих столова,фокус група
или трибина у готово исто толико градова широм Србије,два велика саветовања и
бројне друге манифестације(сајам књига,радне групе,округли столови),чиме је
видљивост организације заиста подигнута на задовољавајући ниво.Било је мноштво
медијских наступа у овим градовима,а процена је да се на ових 16 сесија окупило
око 300 учесника,углавном из система социјалне заштите,али и из других локалних
структура.
Активи стручних радника нису поље рада где смо постигли очекиване резултате,али
свакако радује податак да је Актив правника конституисан и да већ бећежи прве
резултате рада.Њима су се придружиле и колеге и колегинице испред Актива
социолога који заиста имају континуитет деловања и иницијатива ,релеавнтних за
љихов положај и статус али и за унапређење рада и делатности организација
социјалне заштите.
Наше активности су учесницима из система социјалне заштите доносили неопходне
стимулансе у процесу релиценцирања.јер смо те скупове евидентирали код надлежне
Коморе социјалне заштите.
О садржајности нашег прошлогодишњег рада и видљивости организације сведочи и
чињеница да је решењем Министра Министарства за рад,запошљавање,борачка и
социјална питања представник Удружења именован у радну групу за измене и
допуне Закона о социјалној заштити,што свакако представља својеврсно признање
значаја организације која окупља најшири могући део професионалаца из сва три
сектора,јавни,приватни и цивилни.
Колико ће Удружење даље наставити да се развија као» кровна организација»
зависиће само од спремности сарадника у органима и телима организације,од њихове
амбиције и посвећености у времену када је веома изазовно радити и деловати
посредством овакве организације професионалаца.Изазовно,пре свега због мноштва
обавеза које ми професионалци имамо у својим колективима и средини у којој
делујемо и живимо и услед мањка времена за захтевно учешће у раду Удружења.
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