
 

 

Стратегије развпја Удружеоа стручних радника спцијалне 
заштите Србије 2016-2020 

 

Овај документ резултат је једногодишњег рада више сарадника који су уложили своје 

знање, време и посвећеност у припрему и његову израду, уз подршку организације 

ТАCSO ресурсног центра Грађанских Иницијатива. Да бисмо обезбедили 

свобухватније стратешко планирање развоја Удружења, индирекно су допринели и 

бројни стручни радници као чланови Удружења.Наша највећа снага и ресурс су 

стручњаци, ангажовани у оквиру јавног и цивилног сектора,који су незаобилазан 

фактор промена у успостављању ефикасног и флексибилног система социјалне заштите 

у циљу адекватног одговара на социјалне потребе становништва,посебно рањивих 

група.Скупштина и Управни одбор Удружења су  усвојили  Стратегију развоја 

Удружења за период 2016-2020 . 

 

ИСТПРИЈАТ И ДПСАДАШОИ УСПЕСИ 

 
Удружеое стручних радника спцијалне заштите Републике Србије пснпванп је 

на иницијативу струшоака у пбласти спцијалне защтите кап пдгпвпр на дпнпщеое 
Закпна п спцијалнпј защтити и пбезбеђеоу спцијалне сигурнпсти грађана (1991) и 
ппследица кпје је  пвај закпн ствприп у систему спцијалне защтите. Закпн је ппследишнп 
прпизвеп брпјне негативне ппјаве а тишу се пре свега, развпја и унапређеоа струшнпг, 
аналитишкп-истраживашкпг рада у пбласти спцијалне защтите и ппсебнп струшнпг 
спцијалнпг рада. Укинути су Завпди за прпушаваое спцијалних прпблема у Бепграду, 
Нпвпм Саду и Прищтини и Институт за спцијалну пплитику, шиме је ппдрщка над 
струшним радпм и пружаоем струшне ппмпћи радницима и устанпвама спцијалне 
защтите, дугпрпшнп дпведена у питаое. Гпдинама је фавпризпван административнп 
правни ппступак и управни надзпр. Престаје перманентнп струшнп усаврщаваое 
радника у пбласти спцијалне и ппрпдишнп правне защтите крпз семинаре, саветпваоа 
и сл. Престап је да излази шасппис "Спцијална пплитика и спцијални рад" кап једини 
шасппис за теприју и праксу у пвпј пбласти. Нису дпдељиване Републишке награде за 
ппсебан дппринпс развпју и унапређеоу спцијалне защтите и дпбрпвпљнпг спцијалнп 
хуманитарнпг рада у Републици Србији кпје је устанпвип Републишки фпнд за спцијалну 
защтиту, јпщ далеке 1967. гпдине. Паралелнп се смаоивап и брпј студената кпји су 
уписивали и заврщавали студије за спцијалне раднике и сл. Према пцени великпг брпја 
струшних радника заппслених у систему спцијалне защтите, пвп је услпвилп велику 
стагнацију струшнпг спцијалнпг рада и дефицитарнпст прпфесије спцијалних 
радника.Кпнашнп, кпнстатпванп је неппвпљнп стаое свеукупнпг статуса струшних 
радниказаппслених у пбласти спцијалне и ппрпдишнп правне защтите, неадекватнп 
вреднпваое оихпвпг рада и неппстпјаое гптпвп никаквих мпгућнпсти за оихпвп 
напредпваое у служби и струци. Oви и други разлпзи, били су аларм за неппхпднпст 
ургентнпг делпваоа у правцу пшуваоа  спцијалнпг рада и защтите квалитета спцијалне 
защтите у земљи. 



 
Пплазећи пд наведених пцена и кпнстатација, ппкренута је иницијатива за 

пдржаваое ппщтег сабпра струшних радника заппслених у устанпвама спцијалне 
защтите Републике Србије. Сабпр је пдржан 3-4. нпвембра 1994. гпдине, у Аранђелпвцу 
када је, између псталпг, дата ппдрщка псниваоу Удружеоа струшних радника 
спцијалне защтите Републике Србије. Ствараое пве независне струкпвне прганизације 
ималп је за циљ птклаоаое недпстатака  прпузрпкпваних укидаоем ппменутих 
институција (завпда и института). У првпј деценији свпг делпваоа, Удружеое је билп 
пслпнац пбезбеђеоа квалитета струшнпг рада кап јединп прпфесипналнп удружеое у 
пбласти спцијалне защтите у земљи.Од свпг псниваоа дп данас, прганизпвалп је вище 
десетина струшних скуппва на наципналнпм али и на  међунарпднпм нивпу, пдржалп је 
щест сабпра спцијалне защтите, припремилп брпјне публикације и сл. Тпкпм 
двпдеценијскпг ппстпјаоа, ппкренулп је и друге кљушне иницијативе у пбласти 
спцијалне защтите у земљи кап щтп су: иницираое сарадое са невладиним сектпрпм 
(1999); иницијатива за регулисаое механизама финансираоа здраваствених радника у 
систему спцијалне защтите и сл.Такпђе, Удружеое је билп прганизатпр знашајнпг 
саветпваоа "Kа систему квалитета у спцијалнпј защтити", пдржанпг 2008. гпдине на 
Дившибарама, кпјим су се у знашајнпј мери афирмисали даљи стратещки правци развпја 
рефпрме спцијалне защтите у Србији.Јпщ 2007. гпдине, ппкренулп је идеју и далп 
снажан дппринпс у иницираоуи фпрмираоу Кпмпре спцијалне защтите РС (пснпване 
2013. Гпдине). Пракса је ппказала важнпст псниваоа Кпмпре кап нпве устанпве 
спцијалне защтите кпја пбавља ппслпве защтите и унапређеоа квалитета струшнпг 
рада, лиценцираоа струшних радника икпја се залаже за применуи пшуваое кпдекса 
прпфесипналне етике и заступаоа прпфесипналних интереса шланпва и заппслених у 
спцијалнпј защтити. 

 
Удружеое је данас важна струкпвна прганизација кпја пкупља, на најщирпј 

пснпви, представнике пружалаца услуга из јавнпги приватнпг сектпра,у систему 
спцијалне защтитекап свпјеврсна крпвна прганизацијашији су капацитети, пре свега 
брпјнп и разнпврснп шланствп, у функцији ефикаснпг пдгпвпра на разлишите изазпве са 
кпјима сесупшавамп. Чланице Удружеоа су све устанпве спцијалне защтите из јавнпг 
сектпра: центри за спцијални рад са међуппщтинским пделеоима (140), устанпве за 
смещтај разлишитих кприснишких група (72), центри за ппрпдишни смещтај и усвпјеое 
(6), Центар за защтиту жртава тргпвине људима, Завпди за спцијалну защтиту (2), 
Кпмпра спцијалне защтите и велики брпј лпкалних пружалаца услуга. Скупщтина 
Удружеоа, псим представника јавнпг сектпра актуелнп у свпм саставу има и 
представнике невладинпг сектпра (10%) и приватних дпмпва за старе. 

 
Издавашка делатнпст Удружеоа вепма је бпгата наслпвима из дпмена делпваоа 

спцијале защтите("Спцијални рад у устанпвама спцијалне защтите" пд аутпра др 
Милпрада Милпванпвића; "Увпд у теприју спцијалнпг рада" пд Davida Howea, у 
превпду Факултета пплитишких наука у Бепграду; "Метпде групнпг спцијалнпг рада" пд 
аутпра: Др Дущана Петрпвића и Др Тпмислава Седмака;"Решник спцијалнпг рада" пд 
аутпра: Др Ивана Виданпвића). Ппсебнп преппзнатљива су два струшна шаспписа, 
"Актуелнпсти" и "Спцијална пплитика"пд кпјих други има статус наушнпг и 
међунарпднпг шаспписа.  

 



У дугпј традицији Удружеоа, устанпвљена је дпдела Републишке награде за 
ванредне дппринпсе ппјединцима и устанпвама у систему спцијалне защтите щтп 
представља дппринпс афирмацији укупнпг спцијалнпг рада у земљи. Ова важна 
награда је, у некпликп деценија ппстпјаоа, претрпела пдређене измене али и даље 
изазива пптребнп интереспваое у струшнпј јавнпсти, какп ппјединцима такп и 
прганизацијама и устанпвама у систему спцијалне защтите. Ппказалп се да је, у 
нареднпм перипду, пптребнп вище радити на оенпј прпмпцији, инфпрмисаоу струшне 
јавнпсти и ппвећаоа транспарентнпсти пдлушиваоа,јер дпдела пвих признаоа 
представља афирмацију и струке и пбласти спцијалне защтите у јавнпсти. 

Специфишнпст делпваоа нащег Удружеоа је рад Актива струшних радника кап 
вид прганизпваоа струшоака из ппјединашних наушних дисциплина - 
психплпгије,права,спцијалнпг рада,педагпгије,спциплпгије, медицине и сл.На 
састанцима струшних активаразматрају се ускп струшна питаоа и практишне 
дилеме,размеоују искуства у раду и уједнашава пракса ппступаоа са кпнкретним 
групацијама кприсника - ппкрећу разлишите идеје и иницијативе,пд прпцедуралних дп 
нпрмативних и закпнских. Спрпвпђеоем  рефпрме система спцијалне защтите, јављају 
се пптребе за другашијим удруживаоима (Актив супервизпра спцијалне защтите, 
иницијатива ппвезиваоа разлишитих пружапца услуга).Удружеое је ималп знашајну 
прпактивну улпгу у претхпдним прпцесима рефпрме спцијалне защтите у 
неппсреднијпј сарадои са респрним министарствпм и оеним прпгрампмФпндпм за 
спцијалне инпвације и пба усппстављена Завпда за спцијалну защтиту, радећи на 
ппдизаоу и јашаоу разлишитих кпмпетенција струшних струшоака у спцијалнпј защтити. 

 
У кпнтексту прпцеса придруживаоа ЕУ и примене нпвпг Закпна п спцијалнпј 

защтити (2011), Удружеое ппследоих  гпдина бележи раст укупне делатнпсти. Један 
деп шланства преузеп је активнију улпгу щтп се пдражава у шиоеници пбезбеђеоа 
једнпг брпја прпјеката у кпјима се прганизација налази кап нпсилац 
прпцесаусппстављаоа система квалитета, ппсебнп нпвих услуга ппдрщке примарнпј 
ппрпдици у ризику пд издвајаоа детета,дппринпса ппдстицаоу усппстављаоа нпвих 
пбразпвних прпграма знашајних за спцијалну пплитику и спцијалну защтиту, измене и 
дппуне актуелнпг закпнпдавства и сл. Неки пд тих прпјеката су финансирании 
ппдржани пд стране фпндпва Еврппске уније (Темпус, ИПА 2013, УНИЦЕФ и др), а неки 
из дпмаћих извпра щтп ппвећава видљивпст и утицај Удружеоа у прпцесу 
трансфпрмације система спцијалне защтите. Осавремеоаваое рада прганизације 
пгледа се и крпз ппвећану ефикаснпст канцеларије Удружеоа, унапређеое 
нпрмативне делатнпсти и усппстављаоа транспарентнијег ппслпваоа прганизације 
(ппвећана инфпрмисанпст путем интернет странице, друщтвених мрежа и сл)шиме би 
се ппвећала укупна видљивпст и утицај прганизације на развпјне прпцесе спцијалне 
защтите.  

КПНТЕКСТ 

Пплитички, екпнпмски и спцијални кпнтекст 

Какп се наща земља налази у прпцесу пплитишких, друщтвених и екпнпмских 
рефпрми и закаснеле транзиције, сппљне и унутращое слабпсти привреднп 
екпнпмскпг развпја,дпдатнпсу ппјашане настанкпм глпбалне екпнпмске кризе. Опщти 
екпнпмски пплпжај земље знашајнп утише на ппгпрщаое спцијалнпг пплпжаја грађана, 



на ппраст сирпмащтва и смаоиваое живптнпг стандарда грађана. Претхпдна деценија 
је пбележила „раст без заппсленпсти“, стoпa зaпoслeнoсти раднп сппспбнпг 
стaнoвнищтвa зa шeтири гoдинeoпaлaje зa дeсeт прoцeнтних пoeнa (сa 54% у aприлу 
2008. нa 44% у aприлу 2012. гoдинe).  

Живптни стaндaрд у Србиjи je нa нискпм нивпу, a сирпмaщтвп je 
рaспрпстрaоeнп.Ппслeдоих гпдинaу Србиjи,стппaaпсплутнпг сирпмaщтвa прeмa 
пптрпщои ппкaзуje дa, измeђу 6% и 9% укупнe пппулaциje нe мпжe дa зaдпвпљи ни 
пснпвнe пптрeбe1. Стппa ризикa сирпмaщтвa пд 24,6% и стппa изрaзитe 
мaтeриjaлнeдeпривaциje пд 27% (2012), ппкaзуjу дaje угрпжeнпст знaшajнп вeћa, судeћи 
прeмa нискпм дпхптку и вeликпм брпjу стaвки кпje ппjeдинци нe мпгу себи дa приущтe. 
Прeмa пвим индикaтпримaa ппсeбнп прeмa индикатпру ризика сирпмaщтвa, 
угрпжeнпст у земљизнашајнп је вeћa нeгп у зeмљaмaEУ.  

  Кaп и у мнпгим другим зeмљaмa и кпд нас су највеће стппe сирпмaщтвa 
присутне кпд дeцe. Израженп у брпјкама,приближнп200.000 деце се налази 
исппдлиније сирпмащтва, прпцена је да је пкп 1/3 пд 2 милипна деце у Србији, на 
разлишите нашине ппгпђенп сирпмащтвпм. Истп, изрaзита је угрпжeнпст ппjeдиних 
групa кaп щтп су Рпми у нeфпрмaлним нaсeљимa, интeрнп рaсeљeнa лицa, пспбe сa 
виспким стeпeнпм инвaлидитeтa, стaрa лицa бeз пeнзиje, лица без пбразпваоа или са 
ниским нивппм пбразпваоа,  станпвнищтвп изван градских средина.2 Ппстпји и један 
брпј угрпжених група кпје нису у дпвпљнпј мери преппзнате какп у систему такп и у 
јавнпсти, кап щтп су млади зависници пд психп активних супстанци, пспбе кпје су биле 
на изврщеоу кривишних санкција, деца жртве прпсјашеоа, деца из ппрпдица са 
непризнатим пшинствпм и др.  

  Демпграфска кретаоа у земљи, карактерищу изразит депппулаципни тренд: у 
перипду 2002-2012. гпдине Србија изгубила 301.000 лица, низак фертилитет3, 
релативнп виспке (у еврппским пквирима) специфишне стппе смртнпсти, виспку 
прпсешну старпст станпвнищтва (42.2 гпдине, према ппдацима Ппписа, 2011) и 
неппвпљну старпсну структуру. Иакп је тпкпм 2012. настављен тренд ппвећаоа 
пшекиванпг трајаоа живпта на рпђеоу и дпстигнут истпријски максимум пд 74,8 
гпдина, живптни век у Републици Србији је за пет гпдина краћи у пднпсу на ЕУ. У 2012. 
гпдини, брпј станпвника старијих пд 65 гпдина бип је за 21,6% већи негп брпј 
станпвника млађих пд 15 гпдина. 

  Mнпгa сирпмaщнa дпмaћинствa излпжeнaсу вищеструким фaктпримa 
дeпривaциje, щтп зaхтeвa слпжeнe интeрвeнциje прeвeнтивнпг типaaли и мeрeaктивнe 
инклузиje кпje кпмбинуjу нпвшaнe нaкнaдe, зaппщљaвaоe/aктивaциjу кприсникa и 
квaлитeтнe услугe интeгрaлнe спциjaлнe зaщтитe.У услпвимa трaнзициje сaврeмeних 
ппрпдишних мпдeлa, изрaзитпг стaрeоa стaнпвнищтвa и дeпппулaциje, ппстпje и брпjнe 
другe пптрeбe кпje нису нужнп или нису примaрнп пбeлeжeнe сaмп сирпмaщтвпм a 
кпje зaхтeвajу пдрeђeни пдгпвпр зajeдницe и државе. Међу оима су пптребе везане за 
усклађиваоа рада и рпдитељства, дугптрајну негу али и неппхпднпст защтите ппсебнп 

                                                           
1Mиjaтoвић, Б. (2014) Aпсoлутнo сирoмaштвo у Србиjи 2011-2012, ЦЛДС и ЦПС, нaцрт. 
2
Рeпубликa Србиja. (2011). Први нaциoнaлни извeштajo сoциjaлнoм укључивaњу и смaњeњу сирoмaштвa 

у Рeпублици Србиjи. Република Србија. (2014). Други национални извештај о социјалном укључивању и 

смањењу сиромаштва у Републици Србији. 
3
Пет година заредом просечан број деце по жени у Републици Србији је стабилизован на нивоу између 

1,40 и 1,45. Извор: Центар за демографска истраживања Института друштвених наука. 



псетљивих група. Истпврeмeнп, услугe у зajeдници нa лпкaлнпм нивпу су jпщ увeк 
нeдпвпљнп дпступнe, нeрaвнпмeрнп рaзвиjeнea шeстп и нeпдрживe4. Ппслeдоих 
гпдинa ппрастап је брпj приjaвљeних слушajeвa нaсиљa у ппрпдици, ппвeћaвa сe брпj 
дeцe бeз рпдитeљскпг стaрaоa, једнпрпдитељских ппрпдица, стaрих кпjимaje пптрeбнa 
ппмпћ у кући, дeцe и пдрaслих пспбa сa инвaлидитeтпм кпjи нe мпгу дa сe укљушe у 
друщтвп бeз разлишитих сeрвисa ппдрщкe.5 

  Удружеое је супшенп са брпјним изазпвима кпје ппстављају ппщте друщтвена 
кретаоа у нащпј земљи кпд најпсетљивијих група грађана(ппрпдица и ппјединци) кпје, 
из разлишитих разлпга, требају ппдрщку или интервенцију система спцијалне защтите. 
Ппсебнп псетљиве групе грађана свакпдневнп се суапшавају са брпјним негативним 
ппјавама и прпблемима кап щтп су: све присутније сирпмащтвп станпвнищтва, велика 
стппа незаппсленпсти, прпблеми савремене ппрпдице (ппремећени ппрпдишни 
пднпси, ппрпдишнп насиље), нарущенп психп физишкп здравље људи, недпстатак 
културних пбразпвних и других садржаја и активнпсти, присуствп дискриминације и 
недпвпљнп укљушиваое вищеструкп псетљивих друщтвених група(деца, стари, 
ппрпдице у ризику, пспбе са инвалидитетпм, Рпми и сл.)у живпт заједнице и друщтва. 

 

ЕУ интеграције 
Србија се кап земља налази у прпцесу еврппских интеграција и стекла је статус 

кандидата за шланствп у Еврппску унију. У прпцесу придруживаоа, птвпрена су прва 
прегпварашка ппглавља, шиме је Србија ущла у нпву фазу, на путу ка шланству Еврппске 
уније. 

 
Прпцес ЕУ интеграција дпдатнп пбавезује да кпнцепти спцијалне укљушенпсти и 

смаоеоа сирпмащтва  представљају  пснпв у планираоу развпја спцијалне защтите. 
Гледанп из међунарпднпг угла, Стратегија заппшљаваоа иразвпја Еврппске Уније 
''Еврппа 2020'', усвпјена  2010. гпдине, предвиђа мере за превазилажеое екпнпмске 
кризе  са нагласкпм на пствариваое пптребнпг нивпа заппсленпсти, прпдуктивнпсти и 
спцијалне кпхезије. Стратегије указује на нужнпст да се брпј људи у ризику пд 
сирпмащтва и спцијалне искљушенпсти смаои. У  Еврппскпј платфпрми за бпрбу 
прптив сирпмаштва и спцијалне искљученпсти, указује се на  мере и механизме 
превазилажеоа ризика пд сирпмащтва и спцијалне искљушенпсти у перипду испред 
нас и тп у правцу адаптације и бпљих пплитика на тржищту рада, квалитетнијем 
кприщћеоу фпндпва за ппдрщку спцијалнпј инклузији и ефикаснијпј сарадои са 
прганизацијама цивилнпг друщтва и кприщћеоу Отвпренпг метпда кппрдинације кпји 
ппспещује сарадоу међу државама у сфери спцијалне защтите.   

 
Органи Еврппске уније на темељима дпсадащое примене наведене Стратегије 

"Еврппа 2020" у пбласти спцијалне пплитике, преппрушују ппвећаое утицаја и ушещћа 
свих спцијалних партнера и прганизација цивилнпг друщтва у кпнцептуализацији 

                                                           
4http://www.inkluzija.gov.rs/wp-content/uploads/2013/11/mapiranje_usluga_socijalne_zastite_izvestaj.pdf 
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наципналних пплитика а самим тим и прпфесипналних, експертских удружеоа кап щтп 
је пвп. 
 

 

Стаое спцијалне заштите у Србији 

 
 Трансфпрмищући се у тржищну привреду, у Србији се  меоа  и шитав кпрпус 
принципа и система вреднпсти у друщтву. Перипд прпдужене транзиције дугп траје и 
знашајнп исцрпљује енергију оених грађана. У таквим услпвима, у пбласти спцијалне 
защтите стреми се да грађани преузму већу пдгпвпрнпст за свпју спцијалну сигурнпст и 
сигурнпст сппствене ппрпдице. Овп стратещкп ппределеое п већпј пдгпвпрнпсти 
ппјединаца за сппствени спцијалнп екпнпмски пплпжај, у супрптнпсти је са виспкпм 
стпппм незаппсленпсти и шиоеницпм да је стппа ризика пд сирпмащтва у земљи у 
укупнпј пппулацији 24,6% у 2012 (ппдатак из Анкете п прихпдима и услпвима живпта). 
Такпђе, битнп је ппвећан брпј кприсника нпвшаних ппмпћи (50%) пд мпмента усвајаоа 
нпвпг рефпрмскпг Закпна п спцијалнпј защтити из 2011. гпдине. Закпн шија примена 
траје већ пет гпдина, представља пснпв за „нпву“ рефпрмисану спцијалну защтиту јер је 
увеп брпјне нпвине, пд ппдстицаоа и усппстављаоа спцијалних услуга прекп 
плурализма пружалаца тих услуга - равнпправан пплпжај пружалаца услуга из јавнпг, 
приватнпг и цивилнпг сектпра дп усппствљаоа система квалитета - лиценцираое, 
акредитација прпграма пбука за развпј вещтина и кпмпетенција струшних радника и 
прганизација кпје пружају услуге. 
 
 Рефпрмски прпцеси у пбласти спцијалне защтите, заппшети 2004. гпдине, дпвели 
су дп напредка у защтити деце. Одлукпм министарства и применпм адекватних мера 
дпщлп је дп знашајнпг смаоеоа смещтаја деце у устанпве спцијалне защтите. 
Чиоеница је да су деца са сметоама у развпју и даље најзаступљенија (60%) група деце 
у резиденцијалнпј защтити. Већина деце смещтенау велике устанпве,са пзбиљним и 
слпженим су прпблемима – са вищеструким пптещкпћама, тещким инвалидитетпм и 
менталнпм пметенпщћу. У претхпдпм перипду, у фпкусу је бип развпј хранитељства 
али не ипружаое ппдрщке прирпднпј ппрпдици и задпвпљеоу пптреба детета у циљу 
спрешаваоа измещтаоа и ппвратка деце. Тп гарантује пснпвнп правп детета за живпт у 
ппрпдици и правп на идентитет и ппреклп. У планираоу защтите деце, недпвпљнп се 
впдилп рашуна п дугпрпшним рещеоима пп дете (ппвраћај деце из институција у свпје 
ппрпдице или неки други пблик алтернативнпг стараоа: услуге српднишкпг 
хранитељства, услуге ппрпдишнпг сарадника, услуге ппвремени ппрпдишни смещтај и 
другп)у правцу наставка децентрализације и деинституципнализације спцијалне 
защтите. 
 У услпвима даљег  наставка  прпцеса  стареоа станпвнищтва Републике Србије 
кпји траје већ вище  деценија, пдвија се прпцес рефпрме укупнпг система спцијалне 
защтите.Прпграми  ппдрщке и спцијалних и интегрисаних услуга и сервиса за ппдрщку 
старијпј пппулацији у лпкалним заједницама, један су пд незпбилазних припритета у 
систему спцијалне защтите. 

Недпвпљни ефекти нашиоени су у пбезбеђиваоу услуга у заједници, намеоених 
пдраслим пспбама са инвалидитетпм(упркпс ппкренутим прпјектима), ппсебнп за 
пспбе са менталним и интелектуалним тещкпћама. Када гпвпримп п развпју услуга у 



заједници, пдрживпст већ усппстављених услуга у заједници је дпведена у питаое кап 
и усппстављаое нпвих услуга у заједници. Велика екпнпмска криза и недпстатак 
бучетских средстава у градпвима и ппщтинама дпвели су у питаое пдрживпст, развпј 
кап и финансираое услуга спцијалне защтите на лпкалнпм нивпу. Обзирпм да је, накпн 
дугпгпдищоих пшекиваоа, ппшеткпм пве гпдине усвпјена и Уредба п наменским 
трансферима, пптребнп је видети какп ће пна утицати на кпнцепт децентрализације 
система спцијалне защтите у земљи и усппстављаое и развпј услуга у заједници. 

 
 Мигрантска криза кпја је захватила еврппски кпнтинент кап и пбим и прпцене 
оенпг трајаоа, намећу пптребу редефинисаоа припритета делпваоа у пбласти 
спцијалне защтите, пре свега из угла бриге п деци и пбезбеђеоа ппщтпваоа дешијих 
права и оихпве безбеднпсти. Овп ће свакакп бити јпщ један изазпв за спцијалну 
защтиту и нпвп пшекиваое пд заппслених струшоака да пмпгуће дпсезаое 
међунарпдних стандарда у раду са мигрантима и пре свих са децпм без пратое и у 
екстремнпм ризику.У пвпм тренутку спцијална защтита је првенственп усмерена на 
пбезбеђиваое ппдрщке деци без пратое рпдитеља и у егзистенцијалнпм ризику  у 
смислу предузимаоа мера старатељске защтите и смещтаја (у ппрпдицу или неки 
други привремени смещтај)  и пбезбеђеое пкп 6000 места за бправак миграната и 
оихпвих ппрпдица. Од  струшних  радника  центара за спцијални рад и других 
устанпва(Центри за ппрпдишни смещтај,дпмпви за децу)пшекује се да ефикаснп 
пдгпвпре и интервенищу у пвим кризним ситуацијама(нпћу, у дане викенда идржавних 
празника) щтп дпдатнп птежава дпсезаое стандарда рада и квалитета услуга кпје су у 
оихпвпј ингеренцији.  
 
 Примена Закпна п спцијалнпј защтити није дала пшекиване резултате у пунпј 
мери, те су у тпку прпцеси прилагпђаваоа тпг и других системских закпна (п 
финансијскпј ппдрщци ппрпдици, п браку и ппрпдици и сл.). Пре свега, нису израђена 
сва неппхпдна и закпнпм предвиђена ппдзакпнска акта щтп представља изазпв за 
праксу спцијалне защтите. Изражена су пшекиваоа пд заппслених у спцијалнпј защтити 
да се врлп брзп дпсегну дефинисани стандарди квалитета у свим сферама рада (пд 
насиља у ппрпдици, дп малплетнишкпг преступнищтва, тргпвине људима и ппсебнп 
децпм, прекп изразитих пптреба старијег станпвнищтва, жена у сепским ппдрушјима) и 
брпјне изазпве кап щтп су:  присуствп недпвпљнпг брпја заппслених у устанпвама 
спцијалне защтите, недпстатак ппдрщке, недпстатак кпмпетенција и дпдатних вещтина 
неппхпдних да се пдгпвпри савременим пшекиваоима струшнпг спцијалнпг рада. 
 
 Удружеое свпју делатнпст развија у услпвима нараслпг брпја актера у пбласти 
спцијалне защтите,пд српдних аспцијација(Аспцијација центара за спцијални 
рад,Удружеое ппслпдаваца устанпва спцијалне защтите) и друщтава(Друщтвп 
спцијалних радника Србије) дп све већег брпја нпвих пружалаца услуга из приватнпг 
(прпфитнпг и непрпфитнпг) сектпра и ппвећанпг јавнпг сектпра.  

У пвпм тренутку у систему спцијалне защтите делују:  
- 140 центара за спцијални рад, ппдразумевајући и међуппщтинске центре кпји 
ппкривају вище ппщтина(нпр.Бепград - ГЦСР за 17 ппщтина)  
- 16 устанпва за смещтај деце и младих  
- 6 Центара за ппрпдишни смещтај и усвпјеое,  
- 1 Центар за защтиту жртава тргпвине људима 



- 55 устанпва за смещтај пдраслих и старијих 
- 123 приватна дпма за смещтај старих (ппдатак из 2015) 
- 2 Завпда за спцијалну защтиту 
-    Кпмпра спцијалне защтите 
- 39 лиценцираних пружапца других спцијалних услуга. 
 
Брпј актера је неуппредивп већи јер сви пружапци услуга нису лиценцирани (делују 
најшещће прпјектнп и тп су најшещће прганизације цивилнпг друщтва). 
 

Пплпжај стручних радника у спцијалнпј заштити 
 

Ппдаци п пплпжају и актуелнпм статусу струшних радника у систему спцијалне 
защтите, сакупљени супд самих струшоака у пквиру истраживашкпг прпцеса, кпји 
сепаралелнп спрпвпдип са прпцеспм израде пвпг дпкумента. У наставку су извпди 
мищљеоа и ставпва струшних радника заппслених у систему спцијалне защтите у нащпј 
земљи. 
 

У вепма слпженпм друщтвенп екпнпмским кпнтексту, статус и пплпжај струшних 
радника у спцијалнпј защтитиппстап је пптерећен брпјним изазпвима кап щтп су маоак 
брпја заппслених, ппвећан брпј кприсника и слпженпст прпблематике (претеранп 
администрираое), кпмплексни захтеви спцијалне рефпрме, пднпснп неуслпвнпст 
оенпг спрпвпђеоа у пракси, препптерећенпст у раду, негативнп медијскп 
представљаое и сл. Таквп актуалнп стаое спцијалне защтите знашајнп утише на 
квалитет рада и пружаое ефикасне ппдрщке крајоим кприсницима. Заппсленима у 
систему спцијалне защтите ппнестаје прпфесипнална сатисфакција и мптивација за 
унапређиваоем прпфесипналних капацитета (прпфесипнална исцрпљенпст и 'синдрпм 
сагпреваоа') па и капацитета у пбласти у кпјпј делују. Збпг присуства брпјних прпблема 
у друщтву а самим тим и великих незадпвпљстава међу кприсницима услуга, 
недпвпљнпг угледа струке и аутпритета струшоака, у нпвије време шести су притисци и 
разлишити пблици непримеренпг ппнащаоа пд стране кприсника у пднпсу на 
заппслене у систему спцијалне защтите, шиме је угрпжена  оихпва сигурнпст и 
безбеднпст. 
 

Пред спцијалну защтиту су ппстављени пзбиљни и захтевни задаци и велика 
пвлащћеоа али не и реални услпви да се тп и пствари. У систему је присутан раскпрак 
између нпрмативнпг и практишнпг, непрецизна закпнска пдређеоа у вези пружаоа 
услуга,недпвпљнп јасна стандардизација (недпстатак прптпкпла и прпцедура у раду), 
неппстпјаое нпрмативау раду (велики пбим ппслпва щтп дпвпди дп немпгућнпсти да 
се ппслпви пбаве у закпнскпм рпку, квалитетнп и пп пптребним прпцедурама и 
важећем Правилнику). Осим недпвпљнпг брпја заппслених у систему спцијалне 
защтите, знашајнп је питаое и квалификпванпсти заппсленпг кадра јер је, ппследоих 
гпдина, дпщлп дп пплитизације и флуктуације заппслених (пплитишкп ппстављаое 
рукпвпдилаца кпји не ппзнају дпвпљнп прпблематику и пптребе кприсника, Центри за 
спцијални рад и друге устанпве спцијалне защтите пстају без спцијалних радника кпји 
су замеоени другим струшним прпфилима и сл.). 
 



Увпђеое прпцеса лиценираоа увелп је бригу и стрепоу (пд губитка лиценце, 
ппсла) кпд заппслених у спцијалнпј защтити, пптерећених брпјем бпдпва а маое 
стицаоем знаоа и неппхпдних вещтина. Пптреба за кпнтинуираним псппспбљаваоем 
и струшним усаврщаваоем јепретвпрена у ''трку за бпдпве'' уместп јашаое и развијаое 
струшних кпмпетенција. Недпстају квалитетне специјализпване тематске пбуке(ппсебнп 
рад са жртвама насиља, рад са малплетницима са аспцијалним ппнащаоем и сл.) из 
разлишитих пбласти спцијалне защтите.  
 

Такпђе је велики прпблем щтп у прпцесима рефпрме и даље ппстпји 
пдсуствпинтерсектпрске сарадое у раду са крајоим кприсницима - ппвезанпсти и 
разгранишеоа надлежнпсти међу системима(спцијална защтита - правпсуђе - здравствп 
– пплиција) на лпкалнпм нивпу. Знашајнп је и питаое недпвпљне укљушенпсти струшних 
радника у креираоеспцијалне пплитике. Они реткп имају прилику да ушествују у 
радним групама за предлагаое аката пп кпјима ппступају иакп су практишари кпји 
највище "псећају" нелпгишнпсти и недпстатке пдлука пп кпјима ппступају. Изузимајући 
негативни медијски притисак на центре за спцијални рад и друге устанпве спцијалне 
защтите, пптребнп је знашајније ппзитивнп представљаое струке у медијима и јавнпсти 
у циљу афирмацијеи струке и спцијалне защтите у земљи и щире. 6 
 

Анализа стаоа у Удружеоу 
 

Имајући у виду дпсадащое трајаое али и тренутне пкплнпсти, Удружеое 
стручних радника спцијалне заштитеје, марта 2015. гпдине, дпнелп пдлуку п 
неппхпднпсти стратещкпг планираоа развпја Удружеоа за наредни перипд. У пквиру 
пвпг прпцеса, пдржане су две радипнице (прва у Ешкпј и друга у Сремским Карлпвцима) 
на кпјима су активнп ушествпвали брпјни актери, пд шланпва Управнпг и Надзпрнпг 
пдбпра дп представника јавнпг и приватнпг (прпфитнпг и непрпфитнпг) сектпра. 
Спрпведенп је и  истраживаое крајем 2015. гпдине, кпје је ималп за циљ испитиваое 
ставпва, мищљеоа и задпвпљства струшоака и кљушних партнера (ОЦД, јавни и 
приватни партнери, академска заједница и др.)п пствареним резултатима Удружеоа у 
дпсадащоемраду шиме је и шланствп активнп ушествпвалп у креираоу даљих праваца 
развпја Удружеоа. Применпм анкетнпг упитника, пд 110 ппзваних испитаника, упитник 
је пппунилп 67 лица (61%). Највећи брпј (90%) Упитника је ппслат на адресу шланица 
Скупщтине Удружеоа дпк је 10% Упитника упућенп другим заинтереспваним странама 
(другим ОЦД, фпндацијама, јавним устанпвама...). Схпднп тпме, и највећи брпј 
пдгпвпра (82%) је пд стране шланпва Удружеоа струшних радника спцијалне защтите 
Србије дпк су пстали представници приватних устанпва (6%), јавних устанпва (4%), 
других мрежа/удружеоа/аспцијација(4%), ОЦД (2%) и академске заједнице (2%). Одзив 
је репрезентативан и даје дпвпљнп инфпрмација за анализу стаоа у Удружеоу и 
сагледаваое будућих праваца делпваоа. Такп су и сами ушесници анкете знашајнп 
дппринели дефинисаоу стратещких припритета и циљева тпкпм израде нпвпг 
Стратещкпг плана Удружеоа.  
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Анализпм прикупљених резултата (пдгпвпри струшоака из ппменутпг 
истраживаоа, примена SWOT – анализе), преппзнатп је да су главне снаге Удружеоа: 
Струшнпст и капацитети (знаоа и искуства) брпјнпг шланства; Заједнишкп наступаое; 
Трајаое и традиција ппстпјаоа и Ентузијазам и активизам ппјединих шланпва. 
Маспвнпст и брпјнпст шланства је такпђе истакнутп кап знашајна снага на кпју се 
Удружеое треба пслаоати у будућнпсти. 

 
 Кап главне слабпсти Удружеоа, преппзнате су: Пасивнпст већине шланства и 
недпстатак мптивације;  Недпвпљна искприщћенпст ппстпјећих (људских) ресурса; 
Одсуствп механизма утицаја на јавне пплитике; Недпвпљна видљивпст и углед у 
заједници; Одсуствп или недпвпљнпст сарадое и умрежаваоа са другим актерима. Све 
наведене слабпсти су преппзнате кап мпгућнпст кпју треба искпристити ради даљег 
развпја Удружеоа.   

 
Преппзнате су шетирикљушне групе изазпваса кпјима је мпгуће да ће се 

Удружеое супшити у нареднпм перипду, кап прилике или щансе кпје ппстпје у 
пкружеоу: 
 

1. УКЉУЧЕНПСТ ЧЛАНСТВА У РАД - недпвпљнп или слабп ушещће шланства у раду 
Удружеоа и реализацији планираних активнпсти/пшекиваоа гптпвих рещеоа 

2. УТИЦАЈИ НА ЈАВНЕ ППЛИТИКЕ - недпвпљан утицај Удружеоа на загпвараое и 
креираое пплитика и сарадоу са креатприма спцијалних пплитика, упркпс 
брпјнпм и разнпврснпм шланству билп услед недпстатка механизма, 
недпвпљнпг утицаја крпз свакпдневни рад или шиоенице да Удружеое није 
преппзнатп кап партнер у прпцесима дпнпщеоа пдлука 

3. ФИНАНСИЈСКА ППДРШКА У РАДУ - ризици недпстатка средстава за реализацију 
планираних активнпсти, пптреба развпја прпјектнпг финансираоа и немпгућнпст 
дугпрпшнпг планираоа  

4. ЈАВНП ПРЕДСТАВЉАОЕРАДАУдружеоа кап и спцијалнпг рада и пбласти 
спцијалне защтите. Генералнп, спцијална защтита је видљива самп када су у 
питаоу неки скандали или слушајеви у кпјима се ЦСР ппјављује у негативнпм 
кпнтексту не и пп знашајним стварима, кпје се у опј дещавају. Овп намеће 
пптребу веће медијске (ппзитивне) заступљенпсти и слаоа ппзитивних ппрука 
дп ппзитивних прпмена и ппмака. 

 
 



СТРАТЕШКИ ПРАВЦИ РАЗВПЈА ЗА ПЕРИПД 2016-2020 

  
 Накпн вище пд 20 гпдина ппстпјаоа и делпваоа,Удружеое стручних радника 
спцијалне заштите Србијесе у пвпм тренутку нащлп у нпвпј фази развпја, са 
тенденцијпм да ппстане пзбиљан партнер нпсипцима јавних пплитика и дпнпсипцима 
пдлука на унапређеоу спцијалне защтите у земљи. Прпцена је да пнп има релевантне 
капацитете кпје је пптребнп адекватније кпристити у циљу оегпвпг даљег развпја и 
делпваоа. Стпга се, марта 2015. гпдине,Управни пдбпр прганизације усагласип да је 
неппхпднп дефинисати дугпрпшне стратещке правце развпја за перипд 2016-2020. какп 
би Удружеое ствприлп нпву платфпрму за знашајнији и далекпсежнији рад и правце 
даљег делпваоа. 
  

Удружеое кап "крпвна прганизација" у систему спцијалне защтите тежи да 
ппстане центар пкупљаоа свих актера кпји делују у пбласти спцијалне защтите, 
укљушујући и кприснишке прганизације. Струшоаци, ангажпвани у пквиру јавнпг, 
приватнпг и цивилнпг сектпра су наща највећа снага и ресурс. Незапбилазан су фактпр 
прпмена и усппстављаоа ефикаснпг и флексибилнпг система спцијалне защтите. 
Истпвременп су наще шланице, прганизације и устанпве из система спцијалне защтите, 
дакле центри за спцијални рад, устанпве за смещтај кприсника,приватни пружапци 
спцијалних услуга,умрежени и представљени крпз наще Удружеое и имају мпгућнпст 
за ппкретаое развпјних иницијатива и кпнкретних идеја у правцу ствараоа спцијалне 
защтите кпја ппспещује спцијалну кпхезију и ефикаснп смаоује мпгућнпст спцијалне 
искљушенпсти, ппсебнппсетљивих друщтвених група. 
 Ппказалп се пптребним да Удружеое ппстане прпактивније и видљивије и да, 
кпристећи сппствене снаге и ресурсе, ппстане знашајан партнер у прпцесу умрежаваоа 
са српдним субјектима и прганизацијама те знашајан фактпр утицаја на креатпре јавних 
пплитика у пбласти спцијалне защтите. Удружеое ће се у нареднпм перипду 
ппределити за већу усмеренпст ка стварним пптребама струшних радника, залагаће се 
за ппщтпваое усппстављених стандарда у спцијалнпј защтити и ппдизаое 
кпмпетенција струшних радника путем: бпљег инфпрмисаоа и кпнтинуираних 
едукација струшних радника, прпактивнијег укљушиваоа већег брпја шланпва у рад 
Удружеоа (укљушиваое већег брпја кплега кпји мпгу да дппринпсе развпју Удружеоа, 
активираоеппстпјећег и укљушиваое нпвпг шланства из других сектпра) кап и 
предствљаое струке и спцијалне защтите у медијима и јавнпсти. 

Визија 

Друщтвп заснпванп на виспкпм степену спцијалне кпхезије, у кпјем струшоаци 
спцијалне защтите пружају  квалитетнe услуге и сигурну ппдрщку за дпстпјанствен 
живпт и благпстаое грађана. 

 



Мисија 

Ппдржати струшоаке спцијалне защтите из јавнпг, приватнпг и цивилнпг сектпра у 
развпју ефикаснпг и флексибилнпг система спцијалне защтите, јашаоу прпфесипналнпг 
угледа и кпмпетенција струшоака кпји адекватнп пдгпварају на спцијалне пптребе 
станпвнищтва, ппсебнп раоивих група.  

 

Вреднпсти 

Принципи кпјих се придржавамп: независнпст и сампсталнпст у раду, пдгпвпрнпст и 
јавнпст рада, прпфесипнализам и струшнпст у раду. 
Наща кљушна вреднпст је брига п људима - ппсебнп псетљивим спцијалним групама 
грађана и грађанки у земљи, укљушујући ппщтпваое пснпвних људских права и 
слпбпда свих грађана, сплидарнпсти, дппринпс бпрби прптив свих пблика 
дискриминације,тплеранција, равнпправнпст и ппщтпваое разлишитпсти и једнаких 
мпгућнпстиза све. 

 
У складу са пбављенпм анализпм кпнтекста, утврђенпг стаоем у кпјем се налази 

систем спцијалне защтите кап и пплпжајем струшоака а имајући у виду мисију 
Удружеоа кпја тежи да ппдстакне развпј система спцијалне защтите крпз јашаое 
кпмпетенција струшних радника, Удружеое ће у свпм Стратещкпм плану развпја 2016-
20207, следити утврђене стратещке правце: 
 

Стратешки правац 1: Унапредити стручне кпмпетенције и 
пбезбедити ппдршку стручним радницима у систему 
спцијалне заштите. 

 
Стратешки правац ћемп пстварити крпз ппвећанп инфпрмисаое, едукације, пренпс 
знаоа и размене дпбрих пракси, пдржаваое пбука, скуппва и кпнференција, 
унапређеое пптенцијала и штампаое стручних публикација. 
 
Специфични циљ 1.1. 
Правпвременп и квалитетнп инфпрмисаое струшних радника спцијалне защтите - 
шланица Удружеоа п радупрганизације кап ип темама и трендпвима релевантним за 
пбласт спцијалне защтите. 
 
Задаци: 
1.1.1. Унапредити и инпвирати ппстпјећи сајт, правпвременпи кпнтинуиранп 

ажурирати веб страницу (Инфпрмације на вебсајту укључују представљаое 
радаУдружеоа, нпвине у закпнпдавству, смернице из ЕУ директива, 
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тематски чланци, активнпсти чланица, пдгпвпри на најчешће ппстављана 
питаоа..) 

1.1.2. Отвараое фејсбук странице, правпвременп и ажуриранп кприщћеое 
друщтвених мрежа 

1.1.3. Израдити редизајн и графишки идентитет Удружеоа (лпгп, прпмп материјали, 
банери..) 

1.1.4. Фпрмирати базу ппдатака п шланицама (База ппдатака чланица: списак, 
кпнтакти) 

 
Специфични циљ 1.2. 
Унапредити капацитете струшних радника путем кпнтинуиранпг прганизпваоа 
едукације и струшних скуппва ради размене знаоа, искустава и примерадпбрих пракси. 
 
Задаци: 
1.2.1. Идентификпватинајшещће прпблеме струшних радника и пптребе свакпдневне 

праксе и нашина за оихпвп превазилажеое 
1.2.2. Организпвати најмаое један наципнални струшни скуп гпдищое, сампсталнп 

или у сарадои са другим српдним прганизација на актуелне теме ( рад са 
жртвама насиља,  рад са малплетницима са ппремећајима у ппнащаоу и сл. ) 

1.2.3. Организпвати кпнференцију са међунарпдним ушещћем у земљи, ради размена 
дпбрих пракси у регипну и ЕУ  

1.2.4. Организпвати једнпдневне регипналне или лпкалне струшне скуппве, 
разлишитих фпрмата (трибина, фпкус група и сл.) са релевантним темама из 
актуелне пбласти спцијалне защтите  

1.2.5. Организпвати редпвне састанке актива струшоака (спцијалних радника, 
психплпга, правника, педагпга, супервизпра...) и пдређених пружалаца услуга ( 
Дневни бправак, услуге ппмпћ у кући, услуга сигурне куће и сл. ) 

1.2.6. Обезбедити представницима Удружеоа ушещће на релевантним скуппвима 
изван земље 

1.2.7. Обезбедити утицај на виспкпщкплске устанпве кпје пбразују кадрпве, пптребне 
спцијалнпј защтити (Учешће у припреми и дизајнираоу прпграма пбразпваоа 
стручних радника за недпстајуће прпфиле и занимаоа, дпктпрске студије, 
нефпрмалнп пбразпваое и сл.) 

1.2.8. Представљати и публикпвати резултатеструшнпг рада и дпбрих пракси шланства 
Удружеоа путем щтампаоа разлишитих публикација (Утврђиваое издавачке 
пплитике стручнпг часпписа ''Спцијална пплитика'' и ''Актуелнпсти''; 
Унапређиваое издавачке делатнпсти ради ппдизаоа степена научнпг 
рејтинга часпписа) 

Резултати: 
                        1. Правпвременп и квалитетнп инфпрмисани струшни радници п раду и 
делпваоу Удружеоа и уппзнати п битним прпцесима и прпблемима праксе спцијалне 
защтите у земљи 
                         2. Унапређене кпмпетенције струшних радника спцијалне защтите 
неппхпдне за неппсредни струшни рад 
                        3. Струшни шаспписи редпвнп излазе (минималнп 4 брпја гпдищое) и 
ппдигнут степен наушнпг рејтинга на пдгпварајућпј скали министарства за науку 

4.  Ппвећан брпј студената кпји заврщавају студије за спцијалнпг рад  



 

Стратешки правац 2: Ппвећати утицај на дпнпсипце пдлука и 
креатпре спцијалних пплитика. 

 

Укључиваое у дпнпшеое пдлука, унапређиваое и праћеое нпрмативних пквира и 

кпнтинуирану сарадоу са релевантним актерима на лпкалнпм, регипналнпм, 

наципналнпм и међунарпднпм нивпу. 

Специфични циљ 2.1.Ппвећати утицај на дпнпсипце пдлука и креатпре спцијалних 
пплитика у дпнпщеое пдлука и кпнцептуализацији и изради правних прпписа кпја 
регулищу пбласт спцијалне защтите. 
 
Задаци: 
2.1.1. Праћеое актуелних дещаваоа, прпцеса дпнпщеоа и примене аката у пбласти 
спцијалне защтите 
2.1.2. Иницираое прпмена и фпрмулисаое предлпга за измену аката дпнпсипцима 
пдлука, са ппсебним фпкуспм на увпђеое ЕУ стандарда и пракси у систем спцијалне 
защтите 
2.1.3. Обезбедити сталнп ушещће представника Удружеоа у радним групама и телима 
кпја утврђују закпнскп нпрмативну регулативу у пбласти спцијалне защтите  
2.1.4. Редпвнп пбјављивати ставпве и саппщтеоа радних тела и пргана 
Удружеоапрема дпнпсипцима пдлука и струшнпј и ппщтпј јавнпсти 
2.1.5. Загпвараое равнпправнпсти у пружаоу услуга спцијалне защтите, прпмпција 
плурализма кап и других принципа спцијалне защтите кпју дефинище Закпн п 
спцијалнпј защтити  
 
Резултати: 
1. Удружеое је преппзнатп пд стране дпнпсипца пдлука крпз заједнишки 
прганизпване: струшне скуппве, радне групе, измене и дппуне аката и сл.  
2. Нпва закпнска и друга нпрмативна рещеоа у пбласти спцијалне защтите 
ппбпљщана захваљујући предлпзима Удружеоа на наципналнпм,регипналнпм и 
лпкалнпм нивпу 
3. Усппстављен механизам за ушещће/утицај на дпнпсипце пдлука и креатпре 
спцијалних пплитика 
4. Oстварена размена искустава пружалаца услуга спцијалне защтите из приватнпг 
и невладинпг сектпра. 
 

Стратешки правац 3: Ппзиципнирати Удружеое кап 
релевантнпг и незапбилазнпг актера у пбласти спцијалне 
заштите 

 
Стратешки правац ћемп пстварити крпз кпнтинуирану изградоу капацитета 

заппслених и чланпва Удружеоа и крпз развијену ппслпвну инфраструктуру.  



 

Специфични циљ 3.1:Развити и пбезбедити нпву прганизаципну структуруУдружеоа и 

материјалнп финансијске услпве за реализацију делатнпсти Удружеоа.  

Задаци: 
3.1.1. Измене Статута и других нпрмативних аката 
3.1.2. Израда Правилника п усппстављаоу и функципнисаоу Прпграма за иницијатеве  
и развпј 
3.1.3. Обезбедити нпву прганизаципну структуру (укинути Сабпр, нпва прганизација,     
           увпђеое регипналних кппрдинатпра) 
3.1.4. Обезбедити прпфесипнални рад канцеларије - заппслити 2 прпфесипналца 
3.1.5. Усппставити мрежу регипналних кппрдинатпра 
3.1.6. Обезбедити  ефикасну наплату  реалних прихпда - шланарина  
3.1.7. Обезбедити финансијска средства фпрмулисаоем Плана за прикупљаое  
средстава щтп укљушује и прикупљаое средстава путем припреме, писаоа и  
аплицираоа предлпга прпјеката Удружеоа на јавним ппзивима 
3.1.8. Израдити План мпнитпринга и евалуације спрпвпђеоа стратещкпг плана 
 
Специфични циљ 3.2: Развијена и унапређена сарадоа, партнерствп и ппвезанпст са 
другим прганизацијама (мрежама) у земљи и инпстранству 
 
Задаци: 
3.2.1. Инфпрмисаое и кпнтинуиранп пдржаваое заједнишких састанака са слишним 
струкпвним прганизацијама у пбласти спцијалне защтите (Аспцијација Центара за 
спцијални рад, Кпмпра спцијалне защтите и сл.)   
3.2.2. Организпваое пбука ради јашаоа ресурса  за припрему, писаое и управљаое 
прпјектима према ЕУ метпдплпгији 
3.2.3. Ппвезиваое са другим прганизацијама и мрежама у земљи кпје се баве 
питаоима спцијалне защтите - кприснишке прганизације (Савез удружеоа пспба с 
инвалидитетпм, Еврппска мрежа прптив сирпмащтва Србија, Мрежа прптив насиља 
над женама, Женска рпмска мрежа, Мрежа за защтиту деце и сл.) крпз заједнишке 
активнпсти, заједнишкепрпјекте и друге активнпсти 
3.2.4. Сарадоа са владиним канцеларијама и телима кап другим независним телима 
(Ппвереник за равнпправнпст, Омбудсман и Ппвереник за инфпрмације) 
3.2.5. Ппвезати се са слишним струкпвним прганизацијама и мрежама изван земље 
(пбезбедити студијске ппсете и размену искустава, заједнишке прпјекте)  
 

Специфични циљ 3.3: Ппвећатиприсуствп и видљивпст Удружеоа у јавнпсти и угледа 

прпфесије спцијалнпг рада 

Задаци: 
3.3.1. Ппвећати степен инфпрмисанпсти и транспарентнпсти дпделе републишких 
награда за ппјединце и устанпве  
3.3.2. Јавнп презентаваое интереса и струке спцијалнпг рада путем щтампаних и 
електрпнских медија (3 емисије, 3 пбавещтеоа за јавнпст/гпдищое)  
3.3.3. Активнп ушещће на друщтвеним мрежама крпз вплпнтерскп ангажпваое млађих 
кплега у рад Удружеоа 



3.3.4. Чланпви Удружеоа раде на прпмпцији Удружеоа пп градпвима и ппщтинама 
 

Резултати: 
1.Усппстављена нпва прганизаципна структура Удружеоа и изврщене неппхпдне    
     нпрмативне прпмене  
2. Прпфесипнализпван рад у канцеларији Удружеоа, крпз примаое у радни пднпс 
најмаое две пспбе  
3. Усппстављенп партнерствп са брпјним  дпмаћим и једним брпјем међунарпдних  
струкпвних и српдних удружеоа и ппвећан брпј заједнишких прпјеката  
4. Прпмпвисанпст струке и прпфесипналаца у спцијалнпј защтити крпз ппвећану 
видљивпст и утицај Удружеоа на афирмацију струке    

СПРПВПЂЕОЕ, МПНИТПРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА 

Пптребнп је да се Стратегија развпја Удружеоа за перипд 2016-2020заснива на 
праћеоу степена пстваренпсти ппстављених циљева и задатака. Мпнитпринг 
(праћеое) је непрестани прпцес прикупљаоа инфпрмација прекп дефинисаних 
индикатпра за мереое напретка у реализацији стратещких циљева, пднпснп задатака. 
Мпнитпринг се усредсређује на испуоаваое планиранпг и пбавља се кпнтинуиранп, 
при шему се прати реализација прпјекта и идентификују се успеси и прпблеми. На 
пснпву резултата мпнитпринга, прикупљених ппдатака, инфпрмација и извещтаја, 
анализира се изврщаваое прпјекта у пквиру дефинисаних циљева. Тп пбезбеђује да се 
ппстпјећа средства Удружеоа искпристе на најефикаснији нашин и у пвпм прпцесу 
пптребнп је да су укљушени актери укљушени у имплементацију прпјеката. 

 
 Вреднпваое (евалуација) је пдређиваое квалитета реализпваних активнпсти и 
ппстигнутих циљева. Оцеоује кпнкретне узрпшнп ппследишне везе између активнпсти и 
резултата. Надпвезује се на праћеое и пптребнп је да се спрпвпди на ппшетку, на 
средини и на крају перипда за кпји је стратегија дефинисана. Нпсипц пвпг прпцеса је 
Управни пдбпр, пднпснп задужен кппрдинатпр Прпграма за иницијативе и развпј (ПИР) 
кпји ће пратити прпцес и ефекте реализације Стратегије развпја Удружеоа за перипд 
2016-2020. и п тпме пбавещтаватиУправни пдбпр. Резултати евалуације биће 
представљени у Извещтају п раду Удружеоа, за претхпдну гпдину. Праћеое и 
вреднпваое пмпгућиће увид у тпк спрпвпђеоа стратегије кап и прпстпр за упшаваое 
евентуалних грещака и преузимаое кпнкретних акција за оихпвп превазилажеое. 
 
 
У тпку имплементације стратегије, пптребнп је пдгпвприти на следећа питаоа: 

 Да ли су елементи у SWOT анализи и даље валидни? 
 Да ли су неке пд идентификпваних претои птклпоене и да ли су се ппјавиле 

нпве? 
 Кпји су прпјекти из дефинисанпг пквира циљева и задатака реализпвани? 
 Да ли су индикатпри и даље валидни? 
 Да ли су циљеви пдрживи и да ли их треба мпдификпвати? 
 Да ли функципнище пперативна структура за спрпвпђеое прпјекта и сл.? 
 Да ли су се пкплнпсти битнп прпмениле да је пптребнп ревидирати стратегију? 

 



Удружеое ће, за пптребе праћеоа и евалуације спрпвпђеоа стратегије дп краја 
2016. гпдине, припремити ппсебан план са индикатприма и метпдама кпје ће се 
кпристити у наредних пет гпдина кап пквир мпнитпринга и евалуације. Сваке гпдине, 
УО ће припремати извещтај за гпдищоу скупщтину Удружеоа п степену пстваренпсти 
ппстављених циљева, задатака и резултата и предлагаће кпрективне мере, пднпснп 
сугестије за унапређеое у примени Стратегије.  

СТРУКТУРА УДРУЖЕОА 

Органи Удружеоа су: Сабпр, Скупщтина, Управни и Надзпрни пдбпр.  
Сабпр сашиоавају пвлащћени представници устанпва спцијалне защтите, 

ппмажући и ппшасни шланпви Удружеоа, ппјединци или представници устанпва или 
прганизација. Сабпр заседа сваке шетврте гпдине. Сабпр бира Скупщтину, впдећи 
рашуна п заступљенпсти разлишитих струка шланица, затим теритпријалнпј 
уједнашенпсти, рпднпј равнпправнпсти и сл. Скупщтина је највищи прган Удружеоа, 
између два Сабпра и шини је 100 шланпва. Бира се на шетири гпдине а пснпвни задаци 
су: усвајаое нпрмативних аката Удружеоа, пдлушује п статусним прпменама, бира 
председника и секретара Скупщтине, шланпве Управнпг пдбпра и пбавља друге 
ппслпве пд важнпсти за рад Удружеоа.  

Управни прган је кплегијални прган Удружеоа, кпји брпји 15 шланпва кпје бира 
Скупщтина. Управни пдбпр разматра п знашајним питаоима за рад Удружеоа, 
изврщава пдлуке Скупщтине, даје предлпг ппщтих аката, утврђује предлпг гпдищоег 
прпграма рада и извещтаја п раду, финансијскпг плана и заврщнпг рашуна, прганизује 
струшне скуппве, утврђује ставпве и мищљеоа п ппјединим закпнским прпписима и 
развпјним планпвима и пбавља друге важне ппслпве за рад Удружеоа. 

Надзпрни пдбпр је сампстални прган управљаоа, предлаже усвајаое 
финансијскпг и материјалнпг ппслпваоа Удружеоа и ппднпси извещтај УО, врщи увид у 
рад и ппслпваое струшне службе и пбавља друге ппслпве у складу са закпнпм и 
Статутпм и другим ппщтим актима Удружеоа. 

Секретара именује Скупщтина на мандатни перипд пд 4 гпдине. Секретар 
неппсреднп рукпвпди струшнпм службпм Удружеоа, ушествује у припремаоу седница 
тела, заступа Удружеое у импвинскп правним пднпсима, стара се п спрпвпђеоу 
прпграма рада и пдлука тела, прганизује и впди текуће ппслпве и пдгпвара за свпј рад 
УО.  

У нареднпм перипду, планирају се разлишите врсте измена фпрмалнп правнпг 
карактера щтп се пгледа у изради и усвајаоу брпјних правних регулатива (Статута, 
Правилника) неппхпдних за пперативније функципнисаое рада Удружеоа. 

Такпђе, у складу са планираним стратещким правцима, планирају се прпмене и 
у прганизацији радаУдружеоа, у смислу фпрмираоа нпве прганизаципне структуре 
Удружеоа у циљу прпфесипнализације (заппщљаваое пспбља) и веће 
ппераципнализације делпваоа Удружеоа. 

 
 

 

 


