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УВОДНЕ НАПОМЕНЕ
Удружење стручних радника социјалне заштите Србије је наставило континуитет
интензивног раста укупне делатности. Примена стратешког документа развоја и
осетан број пројеката релизованих у претходним годинама дали су замајац
видљивости и утицали на укупну ефикасност организације. Евидентно је и повећање
броја сарадника који активно учествују у активностима Удружења. И на даље, постоји
уходано професионално језгро сарадника које ''даје тон'' позитивној атмосфери у којој
се одвијају активности и планирају различите иницијативе, што се најбоље види кроз
редовну присутност и рад чланова Управног одбора али и свих других тела
Удружења, од Надзорног одбора, Скупштине до рада појединих Актива стручњака. У
наведена тела организације укључени су и нови, млађи и агилнији сарадници што, уз
поменуто језгро носиоца активности и деловања Удружења, даје печат квалитету рада.
Скупштина Удружења је и током прошле године одржала своју редовну, годишњу
седницу на којој су разматрана документа од значаја за реализацију делатности
организације. Седница је одржана као део веома запаженог саветовања „Даљи
правци развоја система социјалне заштите-положај ЦСР у судским поступцима“ у
сарадњи са Асоцијацијом центара за социјални рад и Министарством за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања, крајем маја месеца на Дивчибарама.
Конструктивна клима у раду Скупштине, резултирала је усвајањем свих предложених
докумената, почев од Извештаја о раду и Извештаја о финансијском пословању за
2016. годину до Програма рада и Финансијског плана за 2017. годину.
Управни одбор је имао динамичну активност како формалну кроз одржавање
седница тако и радно-консултативну кроз повремене радне сусрете уже групе
најодговорнијих носилаца улога Удружења који су резултирали конкретним
активностима. Управни одбор је одржао четири (4) седница током прошле
године, и то једну електронску почетком године а остале три у
Београду и
Сомбору (једну у простору Геронтолошког центра и једну Републичком заводу за
социјалну заштиту као и седницу у Сомбору у Дому „Мика Антић“). Надзорни
одбор је одржао своју редовну, годишњу седницу на којој је разматрао пословање
Удружења у 2016. години. Запажен је био и рад других тела и органа, попут
Комисије за доделу Републичких награда али и појединих Актива, организованих у
склопу укупног рада Удружења (социолози, правници).
Имајући у виду повећан обим и врсту активности Удружења, испоставио се веома
значајан
рад канцеларије, почев од подршке реализацији
пројеката па до
комуникације са пословном банком,Управом за трезор и сарадницима из области,
учесницима обука . Пријем и дистрибуција поште увелико је повећана 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 и сл.).
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Канцеларија Удружења ради, сваким радним даном у времену од 09.00 до 14,00
часова (присутна сарадница), доступан је 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.
И овом приликом, треба истаћи значајну подршку Геронтолошког центра у
Београду - Земуну у чијим просторијама радимо и послујемо, који нам је обезбедио
реално солидне услове за рад и приступ канцеларији (радним данима, током викенда
и празника када такође има извесних активности), интернет везу и перманентно
одржавање просторије Удружења.

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ
Нормативно дефинисање Програма за иницијативе и развој у склопу делатности
Удружења,заокружено је усвајањем посебног Правилника о избору носиоца
пројеката и именовањем Комисије за избор носиоца пројеката и пројектних
активности.
Суштина наведеног Програма за иницијативе и развој се огледа у подстицању
чланства да концептуализује своје идеје (изради пројектне предлоге), посредством
Удружења стручних радника социјалне заштите Србије, да их пласира према
фондовима и потенцијалним финансијерима и да их евентуално и реализује као део
делатности Удружења.
Дакле,идеја нам је да се формирају оперативни пројектни тимови које чине
запослени у систему социјалне заштите са територије читаве Србије ,чланови
нашег Удружења и да концептуализују конкретне пројектне идеје и аплицирају
на јавним конкурсима , у име Удружења.
Управни одбор је место где се процењује да ли су пројектни предлози у складу са
мисијом, циљевима и вредностима организације а на предлог посебне Комисије.
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 и независне професионалне
организације која интегрише и делове јавног сектора али и приватног и невладиног.
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О овом програму као и другим релевантним активностима, континуирано је
информисано чланство и најшира стручна јавност, на редовним састанцима органа и
тела Удружења, на Скупштини, посредством сајта организације и директним
обраћањем учесницима путем састанака Актива и сл.
У вези са пројектним иницијативама, током извештајне године Удружење је
припремило један пројекат и конкурисало за средства тзв.“опортунитета“ и
половином године Решењем Владе Србије подржано у реализацији пројекта
„Људи који чекају“.
Крајем прошле године отпочели смо и са припремом пројекта-идејне скице
поводом Конкурса за прекограничну сарадњу са Црном Гором .Тим поводом је у
Пријепољу оформљен пројектни тим који ће у складу са Програмом за
иницијативе и развој концептуализовати евентуални пројекат сагласно
процедурама конкурса.У фокусу је подршка јачању положаја жене.
Треба напоменути да претходне године нисмо обезбедили финансијску подршку
ресорног министарства за већ готово уобичајени и стадардни годишњи пројекат –
издавање часописа и организација саветовања .Ова значајна финансијска подршка је
изостала и сигурно да је усложнила амбиције у спровођењу програмских активности
током прошле године.
Међународна сарадња
Прошла година је карактеристична јер смо забележили две студијске посете
Словачкој и Словенији.
Делегације Удружења су у другој половини године реализовале планиране посете
системима социјалне заштите у Словачкој(Братислава) и Словенији (Марибор)
,поднеле о томе на седницама Управног одбора исцрпне извештаје и импресије.На пут
у Словачку је ишао тим од четири сарадника а у Словенији је то био тим од два
представника Удружења (заједничка делегација са представницима Коморе социјалне
заштите). Тиме је успостављена комуникација и сарадња и на међународном плану
што је један од садржаја стратешког плана развоја Удружења .Потписан је и
конкретан протокол о сарадњи са Омбудсманом за дечија права у Словачкој и
отворена могућност да сличне споразуме успоставимо и са другим партнерима у обе
земље и евентуално заједнички наступимо према неким европским фондовима,као
партнери у пројектним иницијативама.
Реализација пројектних активности

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
међународни конзорцијум универзитета и организација. У прошлој години није било
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посебних активности представника Удружења осим учешћа на састанцима пројектног
тима и раду на завршном наративном и финансијском извештају.Пројекат је продужен
без додатног финансирања и завршиио се половином 2017. године.

2. Пројекат "Јачање улоге социјалне заштите у пружању подршке породицама у
ризику од измештања деце" је двогодишњи пројекат чију је реализацију Удружење
отпочело августа 2015. и трајао је до половине 2017. године. Реч је 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. Реализацијом
овог пројекта, Удружењу је омогућена важна улога и снажан утицај на актуелне
процесе деинституционализације и трансформације установа за смештај деце.
Током прошле године ауторски тимови ангажовани у име Удружења, чинили су
велики број стручњака из самог система социјалне заштите, најпре из центара за
социјални рад, из ресорног министарства и Универзитета у Београду спровели су
планиране активности.
Реализовани су бројни и мерљиви резултати, и то:
 Реализовано укупно 9 једнодневних тренинга '' Поступање центра за социјални
рад у организовању помоћи и подршке породици у случајевима постојања
ризика од измештања деце'' који развија вештине водитеља случаја у
превенирању и раном откривању ризика од измештања детета из породице и
наглашава значај останка детета у природној породици, одржани на територији
целе земље
 Претходним тренинзима је обучено близу 120 водитеља случаја (укупно 519 за
време трајања овог двогодишњег пројекта , одржано чак 28 обука), стручних
радника и сарадника из ЦСР, установа за смештај деце и других. Представници
чланица Удружења стекли нова знања и вештине за ефикасније и одговорније
пружање подршке породицама деце у ризику од институционализације
 Реализовано 19 обука/тренинга за планирање сталности за децу и младе
којим су обухваћени стручни радници у центрима за социјални рад и другим
установама и организацијама цивилног друштва ,укупно је током прошле године
ову обуку похађало око 300 учесника (укупно 511 током две године и укупно 28
реализованих тренинга).

 Акредитован програм обуке '' Поступање центра за социјални рад у
организовању помоћи и подршке породици у случајевима постојања ризика од
измештања деце'' код Одбора за акредитацију Републичког завода за социјалну
заштиту у Београду, који истовремено представља први акредитовани програм
чији је носилац Удружење чиме се повећава кредибилитет наше организације
Одбору за акредитацију је предат и програм обуке „Планирање сталности у
центрима за социјални рад“ ,ауторке Жегарац Невенке ,а предвиђено је да
носилац ауторких права буде Удружење.Очекује се скоро заседање Одбора за
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акредитацију .
Генерално гледано, реализација овог пројекта обезбедила је Удружењу и њеним
чланицама вишеструке користи, од позиционирања Удружења као релевантног
партнера у процесима реформе социјалне заштите до повећања деловања и ширења
видљивости резултата међу својим чланицама - у стручној јавности и шире.
Обезбедила је важан утицај на битне токове развоја социјалне заштите, на
приоритизацију деловања као што је подршка биолошкој породици.

3. Реализација пројекта ''Јачање капацитета сарадника у социјалној заштити'',
подржаног од стране ресорног министарства а који се односи на издавачку делатност
Удружења и припрему часописа Актуелности и Социјална политика окончана је
током прошле календарске године
Организована је посебна панел расправа
о нелогичностима положаја органа
старатељства у поступцима пред судовима (нпр. захтев да се преузме улога сведока) у
области заштите жртава од породичног насиља. Посебан проблем се тиче и пресуда о
накнади штете трећим лицима којима се центри за социјални рад оптерећују и доводе
у изузетно неповољан финансијски положај услед чињенице да је ту штету
проузроковало лице под старатељством. Одржана је панел расправа у Трстенику а
међу учесницима су били и представници правосуђа и тужилаштава и ресорног
министарства за област социјалне заштите.
Као посебан продукт рада на овом пројекту где је значајну улогу имао и Актив
правника истичу се одговори које је експертски тим састављен од представника
правосуђа и правника у области социјалне заштите конципирао и објавио на сајту
Удружења ,а касније и у часопису „Актуелности“.Понуђени су одговори на бројна
„отворена правна питања“ као оријентир за поступање у пракси ,како судова тако и
органа старатељства.
4.“Људи који чекају „је једини, од наведених пројеката, подржан у извештајној
години, у оквиру јавног позива Министарства правде Владе Републике Србије. Идеја
за покретањем овог пројекта је смањење социјалне искључености најугрожених група
у неразвијеним подручјима земље која оставља озбиљне дугорочне последице
(негативни депопулациони тренд, старење становништва и сиромаштво у сеоским
срединама, изумирање општина, зависност од социјалних служби и сл.). Пројекат се
бавио истраживањем положаја и препознавањем изазова са којима се суочавају
најугроженије групе становништва, пре свега старија лица, особе са инвалидитетом и
угрожене жене у 44 неразвијене општине Србије, које су у највећем ризику од
сиромаштва и социјалне укључености. Одржано је 10 фокус група у најугроженијим
регионима Србије које су водиле наше колеге и колегинице из Удружења. Анализа
података сакупљених од представника осетљивих група као и представника
професионалаца који непосредно раде са њима (транскрибовани разговори) и анализа
расположевих статистичких показатеља, постојећих истраживања, уобличени су у
вредну публикацију која је припремљена и штампана за даљу употребу. Како би се
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повећала видљивост положаја угрожених група у неразвијеном подручјима, почетком
2018. године планирана је завршна конференција пројекта али и путем штампаних
промо материјала (ролапи, Билтен, флајери, фасцикле) те присуство у електронским
медијима и на друштвеним порталима. Дистрибуција штампане публикације ''Људи
који чекају – положај угрожених група у неразвијеним подручјима'' биће доступна
општинама као и релевантним субјектима који су учествовали у истраживању али и
заинтересованој стручној јавности. Учешћу у овом истраживачком пројекту, веома
важном за организацију ствара темељ за даље развијање иницијатива усмерених на
побољшање положаја искључених друштвених група, узело је 35 општина, односно
релевантних актера (представника из центара за социјални рад, Црвеног крста,
непосредно осетљивих група, организација цивилног друштва, представника
локалних самоуправа, медија и слично). Пројектом је обезбеђено постављање важних
информација о Удружењу на енглеском језику. Такође је обезбеђена додатна
компјутерска опрема за рад Удружења. Пројекат најдиректније доприноси
реализацији више стратешких циљева зацртаних у Стратегији развоја 2016-2020.

Стручни скупови и иницијативе
У 2017. години, Удружење је организовало један стручни скуп у сарадњи са
Асоцијацијом центара за социјални рад Србије што је већ постала добра пракса ове
две организације .Тема овог саветовања одржаног на Дивчибарама,крајем маја и
почетком јуна претходне године је била „Даљи правци развоја система социјалне
заштите-положај ЦСР у судским поступцима“.Као и свих претходних година
стручни скуп је био изузетно посећен ,посебно другог дана када су своја саопштења
имали представници правосуђа о неким „горућим“ питањима ,попут накнада штете
која учине лица под старатељском заштитом и послова везаних за улогу ЦСР у
примени новог закона о счпречавању насиља у породици.
Посебно истичемо да је Удружење званично покренуло иницијативу у области
правосуђа , а преко Основног суда у Трстенику о потреби заузимања правних
ставова по неким спорним питањима и то:
Да ли у судским поступцима за накнаду штете по основу одговорности за другог,
ради одлучивања о тужбеном захтеву Суд треба да примењује принцип објективне
одговорности или принцип претпостављене кривице?
Да ли је правилно поступање суда када у судским поступцима, у вези датог налаза и
стручног мишљења Центра за социјални рад, позива и саслушава као сведока радника
који је учествао у изради тог налаза и стручног мишљења?
Да ли у судским поступцима у којима се као иницијатор поступка (тужилац,
преглагач) појављује Центар за социјални рад, трошкови извођења доказа чије је
извођење предложио Центар за социјални рад – треба да падају на терет буџетских
средстава суда? Да ли је неопходно да предлог да трошкови извођења предложених
доказа падају на терет буџетских средстава суда, и формално буде постављен у
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иницијалном акту?
Шта се подразумева под виђањем детета у контролисаним условима? Да ли Центар
за социјални рад може предложити суду да један од родитеља уопште не виђа дете –
уколико оцени да је то у складу са најбољим интересом детета?
Ко процењује да ли је дете способно да формира сопствено мишљење, и на који
начин - да ли то чини Суд или други орган пред којим се води поступак, или
привремени, односно колизијски старатељ детета, и да ли се ради о њиховој слободној
процени, односно слободном уверењу?
Како суд треба да поступи када је налаз и стручно мишљење Центра за социјални
рад у супротности са мишљењем детета које је старије од 10 година?
Како права и интереси детета могу бити заштићени у ситуацији када суд (или други
орган поступка), очигледно погрешно (самовољно) процени да дететово мишљење
није у његовом најбољем интересу, а лице које заступа дете и за којег постоји процена
суда да правилно заступа дете - не користи право на жалбу, односно не предузима
процесна овлашћења да заштити права и интересе детета?
Ова иницијатива је од великог значаја за афирмисање Удружења у укупној стручној
јавности (посебно правосуђу) као релевантног актера у области социјалне заштите
,као и за допринос решавању неких конкретних проблема из праксе која оптерећују
функционисање центара за социјални рад. Кренуло се од Основног суда у Трстенику
,јер је то пут и процедура у правосуђу која на крају треба да резултира ставом
Касационог суда који постаје стандардом поступања.

У Панчеву је 20. априла 2017. у Геронтолошком центру одржан округли сто
,окупивши један број социјалних радника који је анализирао нека актуелна обележја
социјалног рада у установама за смештај старих.Овај округли сто је инициран од
стране социјалних радница из ГЦ Панчево и на њему је учешће узело 15 социјалних
радника из окружења.Расправа и дискусија настала након уводних саопштења која је
била веома садржајна, показала је потребу стручњака да у „мањим групама“
елаборирају одређене проблеме из непосредне праксе .
На иницијативу Коморе социјалне заштите која је и финансирала активности,одржана
су 4 тренинга акредитованог програма обуке '' Поступање центра за социјални рад у
организовању помоћи и подршке породици у случајевима постојања ризика од
измештања деце“ који су обухватили око 80 учесника .Тренинзи су одржани у
Зајечару,Суботици,Лесковцу и Крушевцу.
Представници Удружења су учествовали у раду , на седници УО Асоцијације центара
за социјални рад ,одржаној у Врњачкој бањи и том приликом се разговарало о
могућностима продубљавања сарадње две организације ,имајући у виду да у
последњих неколико година врло често наступамо заједно у припреми саветовања и
покретању бројних иницијатива од значаја за праксу социјалне заштите.Истакнута је
намера да се дефинишу области сарадње и у том правцу потпише и одговарајући
Споразум о обавезама и заједничком деловању.
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ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ
Стручни часопис „Актуелности“ је наставио са редовним излажењем ,иако са
смањеном учесталошћу и прошле године је припремљен двоброј 3-4 /2016 који је из
штампе изашао крајем маја месеца.Овај ,као и претходни бројеви часописа
дистрибуирани су свим чланицама Удружења и постављен је на сајт организације ,те
је и на тај начин доступан стручној јавности.
Запажену улогу у концептуализацији овог броја часописа,поред Главног Уредника
има и Председница Уређивачког одбора .Очекивања су да ће у наредном периоду и
укупан састав Уређивачког одбора имати већу одговорност и утицај на издавачку
политику нашег дугогодишњег часописа.Припреме за одржавање седнице
Уређивачког одбора су отпочете и очекује се да у наредној години забележимо и
прве радне састанке овог тела Удружења.
Током прошле године припремљен је двоброј „Актуелности“ за 2017. годину ,али је
његово штампање померено почетак следеће године.
Часопис „Социјална политика „ који има статус научног и ознаку М 53 је са
извесним тешкоћама (недостатак довољног броја ауторских радова ) наставио да
буде присутан у јавности и током 2017. године. Из штампе је је изашао број 3/2016
чији је садржај био посвећен теми социјалног предузетништва. Овај број часописа
бележи 7 ауторских радова еминентних сарадника из универзитетске заједнице и
система социјалне заштите, из Србије али и неких околних земаља.Читаоцима је
омогућено да поред текстова који говоре о перспективама развоја социјалног
предузетништва, те социјалним компетенцијама посебних друштвено осетљивих
група у процесу запошљавања, у броју 3/2016 „Социјалне политике“ могу пронаћи и
текстове о примени мултисистемског приступа у раду са младима са антисоцијалним
понашањем.
"Социјална политика " број 1/2017 донео је текстове интегрисане у тематски оквир
изазова социјалне политике у транзиционим друштвима. Прилоге у овом броју
часописа имале су колегинице из Македоније, колега из Босне и Херцеговине и
неколико аутора са подручја Републике Србије, а објављени радови третирају
проблеме у вези режима дугорочне неге, квалитета управљања јавним расходима у
систему социјалне заштите као и и неке теме о социодемографским факторима од
утицаја на запошљавање глувих и наглувих особа.
И овај часопис се бесплатно дистрибуира чланицама Удружења,али у стотинак
примерака јер је то број који Удружење преузима од Института за политичке студије
као суиздавача.
Остаје отворен изазов даљег наставка излажења овог часописа , што ће ускоро бити
и предмет формалних разговора партнера на овом издавачком подухвату ,али и
неких других актера у систему социјалне заштите и изван овог система (Факултети и
новоформиране високошколске установе за образовање у социјалној заштити).
Треба напоменути да је Удружење донело одлуку да обезбеди средства за штампање
Приручника за супервизоре у центрима за социјални рад и тај издавачки подухват
видимо као стимуланс развоју и учвршћивању супервизије у социјалном раду ,али и
као могућност ,подстицај организовању супервизора кроз Актив супервизора.

ДОДЕЛА РЕПУБЛИЧКИХ НАГРАДА
Ова традиционална делатност Удружења везана је за поступак доделе републичких
награда за посебан допринос унапређењу социјалне заштите РС реализована је и у
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2016-ој години. Републичка награда има дугу традицију и одрживост и значајан је
подстицај раду појединаца и установа као и допринос свеукупној афирмацији
социјалног рада и социјалне заштите у земљи. Удружење је на свечаности, у оквиру
саветовања на Дивчибарама, у мају уручило ПОВЕЉЕ, Републичке награде за
појединце и установе добитницима за 2015. годину. Тиме је ова дугогодишња
активност настављена и свечаност доделе повеља протекла је у веома добром
расположењу што потврђује чињеницу важности за сваког добитника и установе.
У п р в о ј половини 2 017 - е године, расписан је и конкурс за доделу Републичких
награда за 2016. годину, о б јављен у часопису „Актуелности“ и на сајту
Удружења. Комисија за доделу Републичких награда је крајем септембра
прошле године заседала и на својој седници у Београду донела одлуку о
добитницима за 2016. годину:
Милачић Зоран, дипл.соц.радник, директор Ц е н т р а з а о д о ј ч а д , д е ц у и
омладину
Б е о г р а д д обитник је ПРВЕ РЕПУБЛИЧКЕ НАГРАДЕ у
категорији појединаца.
Радисављевић Светлана, дипл.социјални радник ГЦ Матарушка Бања добитница је
ДРУГЕ РЕПУБЛИЧКЕ НАГРАДЕ у категорији појединаца.
Факић Музафера, дипл.педагог из ЦСР Нови Пазар добитник је ТРЕЋЕ
РЕПУБЛИЧКЕ НАГРАДЕ у категорији појединаца.
У групацији установа и организација добитници ПОВЕЉЕ за ванредне доприносе
развоју социјалне заштите за 2016. годину добио је:
Центар за социјални рад Кула
Финансијски део награда који припада само појединцима је исплаћен а свечаност
уручивања ПОВЕЉА биће организована приликом одржавања неких стручних
скупова на којима се очекује већа посећеност.

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
бележимо активности Актива социолога и Актива правника и наговештај дела
социјалних радника, најпре из Геронтолошких центара, о потреби активирања
Актива социјалних радника (иницијатива колегиница из ГЦ Панчево).
Актив социолога је и прошле године у Београду , у простору Републичког завода за
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социјалну заштиту, 8. децембра одржао свој редовни,годишњи скуп. Том приликом
разматрани су предстојећи послови на плану праћења и извештавања, као и неки
битни аспекти положаја и функционисања социолога унутар система социјалне
заштите.Скупу је присуствовало око тридесетак социолога.
Актив правника је одржао активности и током прошле године посебно кроз пројекат
''Јачање капацитета сарадника у социјалној заштити'' који је омогућио садржајан рад и
анализу неких отворених правних питања у пракси пред судовима.Поред састанка
који је одржан у Трстенику ,фактички је овај Актив имао битну улогу у конципирању
садржаја стручног скупа на Дивчибарама. И након формалног окончања поменутог
пројекта настављен је рад успостављене експертске групе (представници правосуђа и
чланови Актива правника ). Том приликом анализирана су и обрађена нека
појединачна питања пристигла од стране ЦСР и формулисани одговори који могу
послужити као оријентир у непосредном раду.Ови одговори су постављени на сајт
Удружења и биће садржани и у часопису „Актуелности“.

Прошле године је одржан иницијативни састанак који је као циљ продуковао
реактивирање Актива социјалних радника .У Панчеву,априла прошле године у
Геронтолошком центру ,на иницијативу тамошњих социјалних радница одржан је
Округли сто „Обележја социјалног рада у установама за смештај старих“ .Том скупу
је присуствовало 15 учесника и договорено је да се приступи формирању
Секретаријата Актива социјалних радника.Током јесени на основу консултација са
чланицама Удружења у нови Секретаријат Актива социјалних радника предложено је
15 колега и колегиница из свих установа система социјалне заштите ,припремљен је
Пословник о раду Актива и очекује се скоро формирање Секретаријата који ће након
конститутивне седнице конципирати програм рада овог најбројнијег Актива
стручњака у нашој области.

ЗАКЉУЧАК
Генерално посматрано, током 2017-е године, Удружење је наставило са реализацијом
акционог плана Стратегије развоја Удружења 2016-2020, мислећи пре свега на
унапређење компетенција стручних радника кроз: информисање (значајно присуство
на терену), одржане едукације и обуке, одржавање стручних скупова, повећање
видљивости рада Удружења, штампање стручних публикација (књига, брошура,
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Смерница, Упутстава) и промотивних публикација, ширење и повећање утицаја на
јавне политике у процесу трансформације социјалне заштите у циљу позиционирања
Удружења као незаобилазног реалевантног актера у области социјалне заштите.
Одржано је мноштво догађаја, једно саветовање, панел расправа, преко 25 тренинга и
обука за бројне полазнике и десет фокус група на локалном и регионалном нивоу.
Настављен је раст активности Удружења, све је већи број иницијатива које
организација покреће али је све веће и обраћање и очекивање чланица да Удружење
реагује на неке проблеме из праксе социјалне заштите.
Сарадња са сродним удружењима и асоцијацијама је на коректном нивоу .Крајем
године покренута је иницијатива да се успостави Протокол о сарадњи са
Асоцијацијом центара за социјални рад.
Успостављени су и први контакти са представницима међународних организација
удружења из Словеније и Словачке и ускоро можемо очекивати и неке конкретне
заједничке активности.
Током године, Удружење је обезбедило јавност рада и омогућио доступност
информација о свим реализованим активностима путем: састанака различитих тела,
информисања и ажурирања веб странице (www.udruzenjesz.rs), штампања новог
промо материјала, у директним контактима са чланицама а све у циљу успостављања
квалитетнијег и ефикаснијег система социјалне заштите, како би адекватно
одговорити потребама угрожених група у земљи.
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