ЗАКЉУЧЦИ СА САСТАНКА ОДРЖАНОГ У
ТРСТЕНИКУ 01.02.2019.ГОДИНЕ

Поштоване колеге,
Како је у свакодневном раду центара за социјални рад уочен велики број проблема у
раду и функционисању, међу којима се истичу:
1. збрињавање корисника - смештај (дементних, непокретних, душевно оболелих лица, као и
малолетних лица), било да се тиче редовног или ургентног смештаја;
2. недостатак одговарајуће сарадње између центара и установа за смештај; као и
3. недостатак конкретних инструкција, ради уједначавања праксе...
те је због тога одржан иницијални састанак 01.02.2019. године у Центру за социјални рад
„Трстеник“ у Трстенику, на коме су узели учешће директори Центара за социјални рад и то: из
Чачка (Бранимирка Радосавчевић), из Крагујевца (Момир Борић), из Краљева (Светлана
Дражовић), из Крушевца (Слађана Чабрић) и домаћин састанка, Драгојло Минић, директор
Центра за социјални рад у Трстенику.
Састанком је модерирао директор Републичког завода за социјалну заштиту
Републике Србије, г-дин Божидар Дакић.
Крајњи циљ састанка био је формулисање закључака о актуелним проблемима са
којима се суочавају центри, укључивање што већег броја центара и прибављање предлога и
сагласности са закључцима, који би касније били прослеђени ресорном Министарству, као
иницијатива за доношење инструкција у вези кандидованих тема.
Након одржаног састанка и свеобухватних дискусија учесника, у вези напред
наведених тема, формулисани су следећи:
ЗАКЉУЧЦИ
• изражена потреба за сазивањем заједничког састанка представника Центара и установа
за смештај, ради усаглашавања процедура и решавања проблема у пракси смештаја.
• препозната потреба да код превођења корисника са ургентног на редован смештај;
корисник ургентног смештаја треба имати приоритет у односу на друге кориснике који
чекају на редован смештај, као и потреба за унификацијом потребне документације на
нивоу свих установа за смештај;
• потреба дефинисања и разрађивања института ургентног смештаја путем инструкције
ресорног министарства (која би предвидела обавезу установа да за потребе ургентног
смештаја мора држати одређен број лежаја слободним и друго);
• потреба за прецизирањем ситуација када је у питању ургентни смештај деце у
„Звечанској“, наглашавањем да се тиче деце са сметњама у менталном здрављу или
озбиљним поремећајима у понашању услед менталног здравља и када су у питању
кадровски проблеми прецизирати да се тиче ангажовања психијатра;
• констатована потреба за ажурним објављивањем информација о слободним смештајним
капацитетима по степенима подршке на сајту сваке установе за смештај корисника;
• проблем неблаговременог уплаћивања од стране ресорног Министарства трошкова
смештаја корисника и непреношења средстава од ТНП-а и пензије приватним домовима;
• важност ојачавања пријемне канцеларије Центра, као начина да се селекцијом шта јесте
а шта није насиље, добије на расположивом времену за квалитетније обављање
старатељске заштите, као изворне делатности центара;
• изражена потреба за развијањем услуга на регионалном нивоу;
• иницирати код ресорног Министарства доношење појединачних инструкција по сваком
од института (усвојење, хранитељство, старатељство, смештај, насиље у породици и др.)
које би биле конкретне и употребљиве, које би уједначавале праксу и користиле свима;

• потреба за организовањем међусекторског састанка ради усаглашавања поступања и
надлежностима између различитих система који су упућени једни на друге приликом
збрињавања корисника (соц.заштита, школство, здравство и др.);
• проблем недостајућих капацитета ЦПСУ и непокривености територије Крушевца
надлежношћу неког од ЦПСУ;
• препозната појава недовољног рада стручних радника на повратку деце из хранитељских
породица и одраслих смештених у установе, који би уз становање уз подршку
представљао велики потенцијал за растерећење смештајних капацитета, односно као
начин пражњења установа за смештај;
• потреба организовања обука које би се бавиле анализом добијених резултата у
годишњим извештајима, како би подаци из извештаја били употребљиви за Центре и
служили унапређењу социјалне заштите на нивоу локалних самоуправа;
• потреба за корекцијама начина одржавања супервизијских састанака у вези са форматом извештавања, записницима са састанка, службених белешки, као и потребе да
се након састанака доносе закључци који би користили уједначавању праксе и допринели
одговорнијем приступу учесника и „држалаца“ супервизијских састанака;
• заузет став да пасивна дежурства (приправност за рад по позиву) спадају у поверене
послове, који су поверени Центру у целини и да се ту не може правити разлика у односу
на начин финансирања радника, те да се трошкови дежурстава требају фактурисати
ресорном министарству и за раднике које финансира Буџет РС и за раднике које
финансира локална самоуправа;
• анимирати што већи број директора Центара путем заједничких састанака и на друге
начине, ради окупљања око заједничке идеје унапређења система социјалне заштите,
као и прецизног формулисања закључака који би били послати ресорном министарству
ради доношења обавезујућих инструкција и уједначавања праксе.
Закључке доставити:
1. Министру за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, г-дину Зорану Ђорђевићу,
2. Помоћници министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, г-ђи Сузани Мишић,
и
3. Директору Републичког завода за социјалну заштиту, г-дину Божидару Дакићу.
Напомена: Пре достављања закључака министру, помоћници министра и директору Републичког
завода, проследити закључке и прикупити евентуалне нове предлоге и сагласности
са закључцима од свих центара за социјални рад, као и доставити Удружењу
стручних радника социјалне заштите Републике Србије и Асоцијацији центара за
социјални рад, ради истицања на својим сајтовима и обавештавања и анимирања
чланства.

