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УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Сви индикатори указују да је и током прошле године настављен интензиван тренд раста
укупне делатности Удружења на фактички свим пољима деловања.Постоји језгро
професионалаца које „даје тон“ раду и активностима и засада постоји подстицајна
атмосфера деловања и креирања нових иницијатива.Након године јубилеја,прошла година
је карактеристична по одржаном САБОРУ и по новоизабраним структурама-органима и
телима Удружења која је задржала континуитет деловања и омогућила новим
сарадницима да своје амбиције уграде у укупну интензивну активност организације.
Отпочети процес стратешког планирања је представљао веома значајан импулс актуелним
али и будућим усмерењима Удружења,напросто отворене су нове перспективе развоја
наше организације.
Скупштина Удружења је током прошле године одржала своју редовну,годишњу
седницу на којој је дала добар импулс за реализацију предвиђених програмских и
изборних активности. Седница је одржана На Дивчибарама као део веома
запаженог саветовања у сарадњи са Асоцијацијом центара за социјални рад и
Министарством
за
рад,запошљавање,борачка
и
социјална
питања.Конструктивна атмосфера на Скупштини допринела је усвајању свих
предложених докумената ,почев од Извештаја о раду и Извештаја о
фнансијском пословању за 2014.годину па до Програма рада и Финансијског
плана за 2015.годину.Рад Скупштине био је добар увод у организовање 6
САБОРА као изборног механизма у Удружењу,а том приликом је усвојен и
Правилник о материјално финансијском пословању чиме је настављен тренд
заокруживања нормативне заснованости рада Удружења.
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 у старом сазиву је одржао 5 седница током прошле
године,у
Београду две и у Ечкој као и две електронске,док је нови сазив УО
изабраног на 6 .Сабору одржао конститутивну седницу за време трајања САБОРА на
Дивчибарама и још једну у Београду као редовну. .И Надзорни одбор је одржао
своју редовну,годишњу седницу на којој је разматрао пословање Удружења у
2014.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,).
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 додатних лап топ рачунара из ИПА пројекта и
другом канцеларијском опремом .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.
Дистрибуција и пријем поште је увелико повећана,и то чињеницом да издајемо два
стручна часописа ,да имамо активности које су значајне и за процеас
релиценцирања(одржавање
едукативних
скупова,прослеђивање
потврда
о
учешћу,архивирање докумената у вези едукативних скупова одобрених од коморе..).
3

И овом приликом треба истаћи улогу Геронтолошког центра у Београду-Земуну у
чијим просторијама радимо и послујемо ,и који нам је несебично обезбедио реално
солидне 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..).
Канцеларија Удружења ради сваки радни дан у времену од 10.00 до 15,00 часова и тада
је наша сарадница увек присутна ,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

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 текућој години предстоји додатни
рад на операционализацији процедура и правила функцуионисања Програма за
иницијативе и развој,односно усвајање посебног Правилника .Определење
организације је да се на овај начин утире пут стварању значајних референци
потребних у данашњем времену за функционисање и остваривање утицаја у систему
4

социјалне заштите(циљеви и мисија организације),као и стварању услова за даљи
раст Удружења као аутентичне и независне професионалне организације која
интегрише и делове јавног сектора,али и приватни и невладин.
О улози ПИР (Програм за иницијативе и развој) информисали смо током прошле
године чланство и најширу стручну јавност на редовним састанцима органа и тела
Удружења,на Скупштини,Сабору и неколико пута на сајту организације и једном
директним обраћањем свим чланицама Удружења.
Током прошле године различите радне групе (тимови) су израдиле пар
пројектних
идеја нпр.o превенцији професионалног изгарања и ефективној
супервизији у социјалном раду и проблему насиља у породици и
у
име
Удружења усмериле их ка отвореним конкурсима,и то према Амбасади САД и
неким канадским фондовима .Нажалост ниједан од та два 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 конкурса.
На управо одржаном Сабору,прошле године упућена је додатна информација
чланству о могућности аплицирања пројектних идеја користећи Удружење као
правни оквир-као подносиоц захтева и неких иницијатива је било крајем године од
стране неких локалних тимова .Нажалост,није дошло до реализације партнерства ,али
још једном истичемо могућност да се конкурише пројектима под именом Удружења
уколико се процењује да је то усклађено са критеријумима конкурса и евентуалном
„проходношћу“ пројектне идеје.Наравно и уколико је то у складу са вредностима за
које се залаже Удружење.
Припремљен је и предлог пројекта у сарадњи са Уницефом и ресорним
министарством намењен подршци и јачању компетенција укупног система
социјалне заштите у раду са мигрантима,а посебно угроженом децом и децом
без пратње.Очекујемо реакцију Уницефа у првим месецима 2016. године када ћемо
знати да ли је ова пројектна идеја одобрена и у ком обиму и трајању.
То није сва активност везана за Програм за иницијативе и развој ,јер су два предлога
пројекта које су креирали наши чланови током 2015. препознати као квалитетни и
као такви су подржани за реализацију.Ради се о пројекту подржаним од стране
Уницефа "Јачање улоге социјалне заштите у пружању подршке породицама у
ризику од измештања деце" као дела великог националног пројекта ИПА 2013 који
је отпочео августа 2015. и завршава се крајем наредне године.Истовремено ,пројекат
"Подстицај даљем развоју система квалитета у социјалној заштити"с краја године
подржан је на отвореном конкурсу Министарства за рад,запошљавање,борачка и
социјална питања иследи његова реализација у 2016.години.

Спровођење пројеката

1.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
5

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 досада 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. Током прошле године
акценат рада је био у присуству наших представника радионицама у
Нишу,Новом Саду и Београду на којима се расправљало о стандардима
образовања социјалних радника и условима које мора да испуњава одређена
високошколска установа.Током прошле године представници Удружења су били и
део делегације пројекта у студијској
посети Италији и тамошњим
Универзитетима. Неки од продуката овог пројекта,попут стандарда образовања
социјалних радника били су предмет расправе и на Управном одбору,а посредством
сајта дата је могућност чланству да упути своје сугестије и предлоге.

2.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 у првој половини године(мај месец 2015.) завршило реализацију припремног
пројекта „Јачањем система социјалне заштите до ефикасније подршке
породици-инклузија деце са сметњама у развоју“. Наведени припремни пројекат
је заокружен израдом посебне анализе „Обележја праксе социјалне заштите у раду
са породицама деце са сметњама у развоју“ који је предат Уницефу и публикован у
стручном часопису „Актуелности“ и на сајту са идејом да текст буде потпуно
стављен на увид стручне и заинтересоване јавности.Резултати анализе ,односно
спроведеног истраживања међу центрима за социјални рад,установама за смештај
деце и родитеља деце са сметњама у развоју су биле основ за планирање наставка
пројекта у оквиру ИПА 2013.што је и учињено у првој половини године. Подсећања
ради ,овај припремни пројекат је имао и другу компоненту која се односила на
израду текста будућих измена и допуна Закона о социјалној заштити што је и
постигнуто .
3."Јачање улоге социјалне заштите у пружању подршке породицама у ризику од
измештања деце"је двогодишњи пројекат који је Удружење отпочело са реализацијом
августа 2015. и трајаће све до краја наредне године.Ради се о изузетно важном пројекту
саставном делу ИПА 2013.који је усмерен на подстицање развоја посебних и
иновативних услуга подршке породици у кризи од измештања детета и који Удружењу
омогућава снажан утицај на актуелне процесе деинституционализације и
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трансформације установа за смештај деце.
Током прошле године ауторски тимови ангажовани у име Удружења а састављени од
великог броја стручњака из самог система социјалне заштите,најпре из центара за
социјални рад али и из ресорног министарства и Универзитета у Београду спровели су
планиране активности и то:
-концептуализован је садржај и почетно пилотиран (једна обука у Београду за групу
сарадника Градског ЦСР) будући акредитовани програм обуке који развија вештине
водитеља случаја у превенирању и раном откривању ризика од измештања детета из
породице и наглашава значај останка у природној породици,
-израђене су Смернице за планирање Плана сталности за дете приликом измештања из
породицеи , и
-спроведено је пилотирање помоћног инструмента процене-Листа индикатора за процену
ризика
од
измештања
детета
из
породице
у
четири
кључна
града(Београд,Ниш.Крагијевац и Нови Сад).
Одржане су и 4 инфо сесије у Београду,Новом Саду,Нишу и Крагујевцу које су поред
тога што су реализоване пројектне активности додатно афирмисале Удружење у овим
срединама.
Вредно је констатовати да у склопу рада на пројекту ИПА 2013 ,захваљујући чињеници
да смо партнери у реализацији, да су наши представници ангажовани и као чланови
формираних радних група у изради стандарда за развој сродничког хранитељства и
повременог породичног смештаја(представници ЦСР из Пирота и Деспотовца),као и за
израду стандарда услуге породични сарадник.
Имплементација овог пројекта представницима Удружења омогућава утицај на битне
токове развоја социјалне заштите,на приоритизацију деловања као што је овде реч о
подршци биолошкој породици ,па надаље на стандардизацију сета услуга из групе социо
едукативних.Стога је и посебна одговорност представника Удружења да пруже
повратну информацију органима и да „поделе“ сазнања о неким процесима са најширим
чланством(информације на сајту,саопштења на стручним скуповима).

4."Подршка процесу стратешког планирања" је специфичан пројект логистичке и
техничке подршке процесу стратешког планирања Удружења остварен преко УН
организације TACSO и НВО „Грађанске иницијативе“.Специфичност овог пројекта се
огледа и у чињеници да средства нису дозначивана на рачун Удружења ,већ донатор
преузима обавезу финансирања одређених и уговорених активности.Подршка је
подразумевала финансирање две сесије стратешког планирања и то је одржано у
Сремским Карловцима негде у новембру 2015.године уз ангажман консултанта-аксперта
за израду планова развоја.На том веома добром дводневном скупу учешће је узело 15
сарадника из Удружења ,али и неколико представница-социјалних радника из приватних
домова за старе.Продукти овог процеса се заокружују у коначан текст Стратегија развоја
Удружења за период 2016-2020,који ће бити разматран на релевантним органима
Удружења.
Учешће сарадница из приватних лиценцираних домова за старе ,социјалне раднице и
власница ,дало је посебан значај овој радионици у С.Карловцима и потврдило значај
Удружења као „кровне „ организације и интерс и амбицију приватних пружалаац услуга
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за интегрисањем у систем социјалне заштите.

5. "Подстицај даљем развоју система квалитета у социјалној заштити"је пројекат
који је отпочео са реализацијом крајем 2015.године ,а средства су обезбеђена на
Конкурсу ресорног министарства.Пројекат предвиђа припрему и издавање 4 броја
часописа „Социјална политика“(два броја за 2015 и два броја за 2016) и једног броја
„Актуелности“, а трајање пројекта је одређено на 12 месеци.Током прошле године
реализована је припрема и штампање једног броја часописа „Социјална политика“
тематски намењеног положају особа са инвалидитетом и примени Конвенције УН о
правима ове популације.Пројектом је предвиђено и одржавање 4 округла стола у
неразвијеним регијама Србије,као једна врста промоције часописа и њених тематских
целина(положај оси,насиље над женама..),али и као деловање Удружења на регионалном
нивоу као део стратешких опредељења „приближавања“чланству.
Пројекат предвиђа и организовање једног стручног скупа на националном нивоу.

Током прошле године Удружење је организовало два велика скупа на националном
нивоу и то оба на Дивчибарама.Први стручни скуп је организован 18. и 19. Јуна у
хотелу „Нарцис“ Дивчибаре у сарадњи са Асоцијацијом центара за социјални рад и
Министарством за рад,запошљавање,борачка и социјална питања на тему „Закон о
социјалној заштити“.Скуп је обележио Министар Александар Вулин својим учешћем и
обраћањем великом броју учесника.а процењује се да је тада било око 220 присутних.Са
тох скупа послате су јасне одреднице и залагања акртуелног састава ресорног
министарства о будућим изменама Закона о социјалној заштити и о даљем јачању улоге
професионалних удружења као незаобилазних партнера у процесима трансформисања
социјалне заштите у Републици.Изазови и динамика лиценцирања установа за смештај и
других пружалаца услуга нашла је своје посебно место током трајања овог стручног
скупа.Током трајања овог стручног скупа одржана је и редовна седница Скупштине
Удружења,као и Асоцијације Центара за социјални рад ,тако да је и ова директна и
конструктивна сарадња два удружења показала правац и за даљи заједнички
ефикасан,економичан и успешан рад у будућности.
6 САБОР је други стручни скуп одржан у организацији Удружења стручних радника
социјалне заштите и то на националном нивоу.Током трајања Сабора било је присутно
близу 250 учесника. САБОР је одржан на Дивчибарама,од 5 до 7 новембра 2015.
Одржавање Сабора је имало карактер избора за нови сазив органа и тела Удружења и то
–Скупштина,Управни и Надзорни одбор и Секретар.Претходила му је садржајна
активност канцеларије Удружења и Управног одбора током лета и периода септембарновембар на спровођењу изборних радњи по окрузима Србије и према динамици
одређеној на седници УО.Поштујући успостављене критеријуме –територијална
заступљеност ,равномерна заступљеност професија и струка,родна равноправност
,мотивисаност за ангажовање и одређивање представника који нису ангажовани и у
другим сродним асоцијацијама ,покренута је активност предлагања кандидата за будући
сазив Скупштине Удружења у периоду 2015-2019.Можемо констатовати да се највећи
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број округа одговорно односио према овим предизборним активностима које су пратили
повериоци одређени релевантним одлукама УО.Изабрана је Скупштина од 100 чланова
која укључује и десетину представника приватних пружалаац услуга-домова за старије
пре свих али и једног дела цивилног сектора чиме се Удружење декларисало и овом
приликом као „кровно“.За Председника Скупштине изабран је Минић Драгојло,правник
ЦСР Трстеника.
За Председницу Управног одбора изабрана је Маричић Биљана,педагог ЦСР Темерин,а
за Секретара је изабран Гајић Живорад,дипл.социјални радник Републички завод за
социјалну заштиту.Председник Надзорног одбора је Веселиновић драган,економиста ГЦ
Алексинац.
Атмосфера на самом САБОРУ приликом изборних радњи ,велики број предложених
представника будућег сазива Скупштине присутан на Дивчибарама –далеко изнад
потребног броја за кворум потврдила су очекивања стручне јавности од наше
организације,али и потврдили одговоран и предан рад претходног сазива Управног
одбора и других тела.
Централна стручна тема 6.Сабора је била '' Ка услугама интензивне подршке
породици –спречавање издвајања деце'' . Полазећи од чињенице да смо стратешки
партнери на пројекту ИПА 2013 у сарадњи са Уницефом и ресорним министарством
определили смо се да дамо свој стручни допринос подстицају развоја социјалних услуга
и програма који превенирају измештање деце из природне,биолошке породице.Била је то
прилика да велики број стручњака из јавног сектора,али и из дела приватног добије
информације о садржају нових услуга-породични сарадник,привремени породични
смештај и промишљања о унапређивању сродничког хранитељства,али и о другим
програмима подршке породици(СОС „Дечије село“С.Каменица),затим о породичном
сараднику.Истакнут је и значај примене смерница УН о алтернативном старању о деци
које је наша земља
и систем социјалне заштите у потпуности вредносно
прихватио.Омогућено је великом броју учесника да представе своје радове и
активности,од локалног до националног нивоа ,што је свакако био квалитет овог
саветовања у склопу трајања и одржавања 6.Сабора социјалне заштите Србије. Дат је
снажан импулс установљавању услуга и програма,стандарда и вреднсти у склопу
укупног развоја социо едукативних услуга предвиђених Законом о социјалној заштити
,а намењених спречавању измештања деце из породица и остваривању темељног права
на детета на живот са родитељима,у породици.
Стратешко планирање даљег развоја Удружења представљало је битан сегмент
активности организације током прошле године.Кренуло се у тај процес без супервизије
„споља“ ,без ангажовања експерата за процес тратешког планирања ослањајући се на
сопствене снаге и ресурсе.У Ечкој је у априлу прошле године одржана заједничка
седница УО и НО ,уз присуство Председника Скупштине и директорке ГЦ Зрењанин као
представника система социјалне заштите на чијој се територији организовала ова сесија
намењена основама будућег стратешког развоја Удружења. Том приликом су у склопу
дводневног рада установљени неки могући правци стратешког развоја до 2020 . године
и анализиране снаге и могућности(СВОТ анализа) организације и окружења.
Таадшња чланица УО,Маричић Биљана је именована за координатора активности на
плану стратешког планирања организације .
Учесници рада у Ечкој су се залагали за даље јачање улоге и позиционирања Удружења
као значајног актера у процесима социјалне заштите на темељима независног и
самосталног одлучивања о интересима струке.Поред наведеног,заложили су се за
снажнију подршку развоју компетенција запослених,за међународну сарадњу и низ
неких других стремљења.
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Одобравање посебног пројекта од стране TACSO организације и НВО „Грађанске
иницијативе“ намењеном процесу стратешког планирања дат је нови импулс квалитету
овог процеса.У Сремским Карловцима је у новембру прошле године одржана дводневна
радионица у којој је учешће узело око 15 сарадника из јавног сектора,али и четворо
представница приватних лиценцираних домова за старе.У изванредном амбијенту
хотела“Президент“ косултанткиња и сарадник из „Грађанских иницијатива“ водили су
процес стратешког планирања по свим правилима и методологији.И директорка TACSO
организације је била присутна на овој радионици и сказала је велико интересовање за
квалитетан процес и израду Стратешког плана Удружења.Расправљали смо о
досадашњим успесима организације,о очекивањима чланства од Удружења али и о
перцепцији од стране доносиоца одлука и других релевантних учесника
и наших
циљних група.Документ,иако радни из Ечке био је подвргнут ревизији,а много времена
је утрошено на визију будуће организационе структуре Удружења(професионализација и
запошљавање стручњака у Канцеларији).
Треба истаћи да је око 70 наших колега и колегиница посредством анкете-упитника
достављеном електронским путем изразило своје ставове и очекивања од деловања
организације,чиме је ниво партиципативности подигнут на задовољавајући ниво,јер ће
анализа тих упитника свакако бити инкорпонирана у коначан тескт СП Удружења за
период 2016-2020.
Тим Удружења је одржао један састанак са консултантима Грађанских иницијатива
након радионице у С.Карловцима на којем је прецизирана динамика рада на изради
предлога будућег документа СП,а договорени су и даљи кораци подршке од стране ове
организације цивилног друштва.
Након овог састанка настављен је рад на систематизацији и припреми предлога,радне
верзије СП за период 2016-2020.
Током прошле године извршена је анализа и систематизација проблема из праксе који
су добијени посредством наших чланица,како центара за социјални рад тако и установа
за смештај различитих корисничких група.Важну улогу у селекцији и обради пристиглих
„проблема и изазова“ праксе социјалног рада имали су представници Актива
правника.Договорено је да се сајт још више „отвори“ за ову врсту комуникације,јер је
исказано велико интересовање и очекивање колега и колегиница из праксе да ће се нека
питања решити ауторитетом и иницијативом Удружења ка ресорном министарству и ка
заводима.На седници УО је именована радна група која ће ускоро операционализовати
кораке у решавању неких проблема везаних за реаговања и улоге и одговорности актера
у ситуацијама породичног насиља.
Констатовано је да Удружење мора пронаћи ресурсе и начин да колегама и
колегиницама врати повратну информацију о иницијативи и конкретном реаговању на
сет исказаних проблема у непосредном раду органа старатељства и других установа у
систему социјалне заштите.
Састанци Управног одбора(било их је укупно 7) и других релевантних тела Удружења
одржавана су по потреби и у намери да састанци буду и економични и
ефикасни.Настављен је тренд нормативног уобличавања рада Удружења,донета је
посебна Одлука којом је установљена могућност обезбеђивања дневница и путних
трошкова приликом учешћа у раду тела и органа организације,у складу са финансијским
могућностима.Израђен је и усвојен и посебан Правилник о материјално финансијском
пословању Удружења,као недостајући и као корак даље у успостављању јасних правила
и процедура пословања и деловања.Овај Правилник је усвојен на Скупштини одржаној
на Дивчибарама.Успостављени су критеријуми и принципи учешћа у раду на пројектима
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које реализује Удружење(донет закључак УО),а формиран је радна група која треба да
припреми предлог посебног Правилника којим ће се регулисати функционисање
Програма за иницијативе и развој.
Одржаване су и заједничке седнице УО и НО ,са представницима Скупштине као израз
транспарентности и партиципативности у раду Удружења и то је наилазило на позитиван
одјек.
Наравно,Надзорни одбор је заседао и одвојено као самостално тело,исто као и Комисија
за доделу Републичких награда.
Примопредаја одговорности са сазива најважнијих тела и органа, пре и после САБОРА је
успешно завршена,тако да новоизабрана тела и органи су конституисани и већ брше
своја овлашћења и послове.
Удружење је било веома активно у заузимању ставова и било заступљено у раду
формиране радне групе за измене и допуне Закона о социјалној заштити .Радна група
је своју мисију завршила негде у септембру прошле године и предлог измена је од тада у
„власништву“
Министарства
за
рад,запошљавање,борачка
и
социјална
питања.Подсећамо да је један састанак Радне групе у Ечкој финансиран од стране
Удружења као израз наше одговорности за реализацију овог веома значајног посла и
могућности да издвојим конкретна финансијска средства из редовног прилива.
Бележи се и запажена активност Удружења прилико расправе и анализе Каталога
радних места који дефинишу стандардне послове у области социјалне заштите.Успели
смо да обезбедимо мишљење појединих чланица Удружења постављањем позива на сајт
и директним обраћањем.Може се са сигурношћу констатовати да сајт Удружења постаје
солидан „медиј“за непосредну и брзу комуникацију са чланицама о чему сведочи број
посетилаца и број обраћања организацији у вези различитих питања(како набавити неку
публикацију,како постати члан Удружења и сл.).
На позив Уницефа у Шапцу смо учествовали на дводневној радионици,као стратешки
партнер,посвећеној установљавању приоритета деловања ове организације УН у
наредном двогодишњем периоду.Представник Удружења је узео учешће у раду ове
радионице која је у фокусу имала право детета на живот у породици,превенцију и
заштиту деце од занемаривања,насиња и злостављања и права детета у правосудном
систему.

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»
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су изашле током прошле године 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.
„Актуелности“ су из штампе изашле септембра прошле године и значајне су по
чињеници да је у том двоброју,1-2/2015 објављен текст истраживања које је спровело
Удружење „Анализа праксе социјалне заштите у раду са децом са сметњама у развоју“
потписано од стране групе аутора(представници центара за социјални рад и
РЗСЗ).Након дуго година
ово је прво истраживање које је реализовала наша
организација и уверени смо да је то добра пракса коју треба наставити.
Као и претходних година у овом броју „Актуелности“ објављен је и редовни Конкурс
за доделу Републичких награда за 2014. годину који је и реализован до краја прошле
године.Тираж часописа је и даље преко 300 примерака и упућен је на адресу сваког
центра за социјални рад и установа за смештај из система социјалне заштите,али и на
велики број додатниох адреса-појединаца и институција.
Часопис „Социјална политика“ је изашао два пута ,први број на време али зато је било
великих изазова код припреме другог броја за 2015.годину.Број 1/2015 је био
намењен изазовима реформе социјалне политике и социјалне заштите и тај број је
финасиран из аутентичних средстава Удружења јер нису била обезбеђена средства
постредством ресорног министарства.
Број 2/2015 је концептуализован крајем године када је и изашао из штампе а тематски
је био намењен положају особа са инвалидитетом у Србији.Финансијска средства су
обезбеђена из пројекта који је подржан од стране ресорног министарства на конкурсу
расписаног крајем прошле године.
Кад говоримо о часопису „Социјална политика“ уочен је један веома озбиљан
проблем,а то је недостатак квалитетних текстова који би одржавали ,па и подигли
рејтинг часописа на скали научних часописа.Било је покушаја да се овај проблем
превазиђе ,али засада нисмо нашли ефикасан одговор на овај изазов тако да ћемо
перспективно пратити дешавања око овог часописа и предузимати мере у складу са
ставовима релевантних учесника-ресорно министарство,ИПС и Удружење и стручна
јавност.
Настављена је промоција „Речника социјалног рада“ аутора Проф.др Ивана
Видановића чији смо ми суиздавачи и захваљујући бројним активностима лагано се
бележи тренд повећања продаје ове публикације,која доживљава фактички друго
издање.

ДОДЕЛА РЕПУБЛИЧКИХ НАГРАДА

Традиципнална делатнпст удружеоа везана је за ппступак дпделе републичких
награда,такп је билп и пве гпдине.Наиме,за време трајаоа 6.Сабпра спцијалне
заштите на Дивчибарама прганизпвана је свечанпст уручиваоа ПОВЕЉА и
Републичких награда за ппјединце дпбитнике за 2013.гпдину.Тиме је пва
дугпгпдишоа активнпст настављена и упркпс псетнп маоем интереспваоу,пва
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свечанпст увек пптврђује чиоеницу важнпсти за свакпг дпбитника престижне
Републичке награде.
И током претходне године расписан је и реализован конкурс за доделу Републичких
награда за 2014.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 у
новом саставу и на својој седници у Београду донела одлуку о добитницима за
2014.г.Том приликом донета је следеће одлука:
Станковић Љиљана,социолог из Крагујевца,из Ц е н т р а з а р а з в о ј у с л у г а
с о ц и ј а л н е з а ш т и т е „ К н е г и њ а Љ уб и ц а “ д обитник је ПРВЕ РЕПУБЛИЧКЕ
НАГРАДЕ у категорији појединаца.
Стаменковић Даница,социјална радница из Центра за породични смештај и
усвојење Ћуприја и Ранђеловић Владимир,спец.педагог из ЦСР Параћин
добитници су ДРУГЕ РЕПУБЛИЧКЕ НАГРАДЕ у категорији појединаца.
Шулеић Стевановић Радмила ,социјална радница из ЦСР Кучево, добитница је
ТРЕЋЕ РЕПУБЛИЧКЕ НАГРАДЕ у категорији појединаца.
У групацији установа и организација добитници ПОВЕЉЕ за ванредне доприносе
развоју социјалне заштите за 2014.годину су :
-Центар за породични смештај и усвојење Ниш и
-Центар за развој услуга социјалне заштите „Кнегиња Љубица“ Крагујевац.
Финансијски део награда који припада само појединцима је већ исплаћен а свечаност
уручивања ПОВЕЉА ће бити ускоро организована приликом одржавања неких
стручних скупова на којима се очекује већа посећеност.
Удружење је активно учествовало и у организацији новоуспостављеног Конкурса за
„Човек године“ за 2015 под покровитељством Министрства за рад,запошљавање,борачка
и социјална питања.Своје представнике смо имали и на свечаном уручењу награда у
Народном позоришту у Београду.

РАД АКТИВА
Упркос настојањима 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
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бележимо активности Актива социолога и Актива правника ,док рада других Актива
стручних радника није било у очекиваној мери.
Актив спциплпга је и прпшле гпдине бип вепма активан и пдржап је седницу Секретаријата
Актива у Крагујевцу у мају 2015. и један вепма ппсећен Актив у Бепграду,у децембру у
прпстпријама Републичкпг завпда за спцијалну заштиту.Реагпвалп се на прпцесе измена и
дппуна Закпна п спцијалнпј заштити и у вези Каталпга радних места.
Актив правника је пдржап некпликп кпнсултација у вези измена и дппуна Закпна п спцијалнпј
заштити и у вези систематизпваоа прпблема у пракси дпбијених пд стране чланица Удружеоа а
кпја су дпминантнп праве прирпде.Накпн тпг систематизпваоа прпблема у пракси предлпжени
су мпдели кпмуникације са пдреженим правпсудним институцијама и респрним министаствпм и
завпдима у циљу превазилажеоа упчених правниг изазпва и дилема(у пбласти делпваоа кпд
насиља у ппрпдици превасхпднп..).

ЗАКЉУЧАК
Одржава се тренд све већег учешћа Удружеоа у актуелним прпцесима унутар система
спцијалне заштите.Нивп активнпсти је из гпдину у гпдину већи и тп се сада већ преппзнаје и у
делу стручне јавнпсти.
Успешнп је реализпвана избпрна гпдина и са сигурнпшћу мпжемп рећи да је псигуран
кпнтинуитет делпваоа и учешће већ преппзнатљивих прпфесипналаца у креираоу и
реализацији укупне делатнпсти прганизације,а истпвременп је птвпрена мпгућнпст укључиваоа
нпвих сарадника у рад Удружеоа,и тп млађих и мптивисаних за нпве идеје.
Расте и фпрмални брпј нпвих чланица Удружеоа(Центар за ппрпдични смештај и усвпјеое Нпви
Сад..) из јавнпг сектпра,али у ппрасту је и интереспваое приватних лиценцираних пружалаца
услуга за чланствп и сарадоу са Удружеоем.Пример су приватни дпмпви за старије кпји имају и
свпја три представника у Скупштини Удружеоа и ускпрп се пчекује даља ппераципнализација
сарадое наведених пружалаца услуга и наше прганизације.
У Скупштини Удружеоа се налази и један брпј прганизација цивилнпг друштва штп свакакп
гпвпри у прилпг п нашпј птвпренпсти и амбицији да будемп местп интегрисаоа и пкупљаоа свих
распшплпживих ресурса у пбласти спцијалне заштите.
Стратешкп планираое ,ппкренутп тпкпм 2015.гпдине ће сигурнп утицати на будући тпк развпја
прганизације и пствареое амбиције п даљпј дпградои прганизаципне структуре и
ппзиципнираоа кап сампсталнпг и независнпг прпфесипналнпг удружеоа.
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