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РАЗВОЈ ЛОКАЛНИХ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

УВОД

Стратегија развоја социјалне политике је усмерена на решавање социјалних проблема и
потреба грађана општине Мало Црниће. Локална самоуправа одговорно преузима улогу у
развоју услуга социјалне заштите и њиховом финасирању. Планиране локалне услуге
засноване су на идентификованим приоритетима у општини Мало Црниће.
У изради стратегије постигнута је подстицајна међусекторска сарадња и створени почетни
услови за плурализам пружања услуга.
Уважавајући ограничена буџетска средства локалне самуоправе настојало се да се
приоритетне делатности јасно и прецизно дефинишу и активности усмере
идентификованим циљним групама и корисницима услуга.
Стратешки план развоја социјалне политике је први плански корак ка приближавању
постављеним циљевима.
Акциони планови идентификованих стратешких приоритета су подложни ревизији, чиме
стретешки план постаје квалитетнији, а циљеви реалнији и остварљивији.
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У изради овог документа учествовали су представници следећих
институција и организација
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Председник општине Мало Црниће је дана 04.01.2008 године донео Решење о образовању
Одбора за социјалну политику Општине Мало Црниће за дефинисање приоритета у
области социјалне политике и у складу са тим израду Општинских стратешких докумената
– Акционих планова из области социјалне политике, иницирање, развој и праћење
партнерства између локалне самоуправе са једне стране и институција, као и организација
са друге стране на локалном нивоу.
Председница Одбора за социјалну политику општине Мало Црниће је Дијана Мирковић,
представник социјалне заштите.
Чланови Одбора за социјалну политику општине Мало Црниће су: Јелица Мрдак и
Гордан Васић – представници Општине, Ружица Јовичић и Светлана Стојадиновић представници социјалне заштите, Љубинка Јаковљевић и Љупка Корда - представници
просвете, Мирјана Милошевић и Марија Милошевић - представници предшколске
установе, Владан Павловић и Предраг Николић - представници ОУП-а, Новица
Мојсиловић и Милада Костић представници здравства, Весна Пејчић и Паросија
Николовска - представници Национале службе запошљавања, Јасмина Јовић и Горан
Стокић - представници Асоцијације за развој општине Мало Црниће, Радмила Стевић и
Живадин Вељковић – представници Општинске организације пензионера, Мирјана
Гајић и Раде Лазић - представници Општинског одбора Црвеног крста.
Менторка за израду Стратегије социјалне политике
социјалне политике је Весна Стојановић.

испред Министарства рада и

Поред секторских институција које имају представнике у Одбору за социјалну политику
општине Мало Црниће могући актери на локалном нивоу су и следеће организације и
удружења: Центар за културу општине Мало Црниће, Библиотека „Србољуб Митић“
Мало Црниће, Удружење Рома општине Мало Црниће, Спортски савез, локални медији,
као и међуопштинске организације ( Савез глувих и наглувих и Савез слепих и
слабовидих) који су значајно допринели изради акционих планова стратегије.
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1. Анализа развоја стратегије општине Мало Црниће
1.1 Визија
Мало Црниће ће од 2013 године бити општина са развијеним услугама за живот у
заједници и подједнаким шансама за све и у којој ће се грађани/ке осећати сигурно,
срећно и задовољно.
1.2 Мисија
Уважавање интереса и потреба корисника кроз развој услуга у заједници заснован на
активном учешћу корисника, коришћењу постојећих ресурса и примера добре праксе уз
ангажовање носилаца развоја социјалне политике и партнерско одлучивање.

1.3. Вредности
Стратешки план за социјалну политику настао је из потребе да се достигну европски
стандарди у области социјалане политике и представља резултат рада Одбора за
социјалану политику општине Мало Црниће у оквиру пројекта „ Планирање локалних
услуга социјалне заштите – ПЛУС“ који Министарство рада и социјалне политике
спроводи у сарадњи са Програмом Уједињених нација за развој и Европском агенцијом за
реконструкцију са циљем развоја одрживог модела интегралне социјалне заштите.
Овај документ дефинише улоге, обавезе и одговорности свих актера у развоју социјалне
политике на локалном нивоу. Он подразумева организован, плански и рационалан
приступ у унапређењу развоја социјалне заштите у општини Мало Црниће полазећи од
препознатих проблема свих релевантних иституција, установа и организација .
Стратешки план је намењен
свим институцијама, организацијама, установама,
донаторима, појединцима који се баве и који могу да помогну у решавању проблема у овој
области.
Стратешки план ствара везу између потреба својих грађана и услуга чинећи их
доступним, рационалним и ефикасним.
Такође пружа могућност за међусекторско повезивање и рационалано коришћење
постојећих ресурса у заједници , развој нових услуга у заједници , подстиче плурализам
пружалаца услуга и развој мреже социјалних услуга .
Стратешки план
поштује принципе Стратегије за смањење сиромаштва, Стратегије
развоја социјалне заштите Републике Србије, Националне стратегије о старењу и осталих
стретешких докумената из области социјалне политике.
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Његово спровођење треба да допринесе порасту приступачности услуга корисницима
којима су најпотребније, смањењењу сиромаштва,
предупређењу социјалне
искључености, задовољству корисника и грађана општине Мало Црниће.
Овај документ је приступачан свакоме ко у њему види могућност за остваривање
постављених циљева, а такође је отворен за нове идеје које ће допринети квалитету
плана, тј развоја социјалне политике на подручју општине Мало Црниће.

1.4 Принципи Стретешког плана

Израда Стретешког плана је заснована на принципима:

-

транспарентност процеса планирања – доступност информација свим
заинтересованим странама;
мултидисциплинарност и међусекторски приступ – партнерство;
активно учешће корисника у процесу планирања и у процесу праћења;
свеобухватност – усмерена на појединце, групе и институције и организације;
дугорочност – циљно усмерена планска активност у припреми и праћењу;
континуитет у остваривању циљева;
ефикасност ( исплативост кроз економичност), уз максимално коришћење
постојећих ресурса;
мерљивост ефеката краткорочним и дугорочним инструментима евалуације
заснованим на индикаторима успешности;
етапност у одвијању програма по фазама, уз поштовање термина;
усклађеност са Стратегијом за смањење сиромаштва и Стратегијом развоја
социјалне заштите.

Услуге планиране Стратешким планом карактеришу принципи:

-

заснованост услуга на потребама корисника у заједници;
компетентност пружаоца услуга – професионалност, одговорност и доследност у
приступу пружаоца услуга;
јасно дефинисане услуге доступне свим корисницима;
мултидисциплинарност и међусекторска заступљеност у континуитету –
партнерство у пружању услуга;
транспрентност планираних услуга, мерљивост и анализа остварених резултата;
континуирано подизање професионалне компетентности пружаоца услуга;
једнакост и доступност услугама
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2.

КОНТЕКСТ – АНАЛИЗА ОКРУЖЕЊА

2.1 Демографски подаци
Oпштина Мало Црниће се простире на територији од 269 квадратна километара, са 19
насеља сеоског типа. Седиште општине је у Малом Црнићу.
Укупан број сталног становништва општине је: 13 853 становника. Око 5 000
становника налази се на привременом раду у иностранству.
Општина Мало Црниће спада у демографски угрожено подручје јер је број становника
смањен за више од 40 % - од 1971. године до последњег пописа становника 2002. године.
Узрок смањење броја становника је пре свега, миграција становништва у земље западне
Европе, као и миграција становника у веће градове. Последњих година код наших грађана
на привременом раду у иностранству уочена је појава покретања поступка за отпуст из
држављанства.
Табела 1. Упоредни преглед броја становника по годинама1
Општина Мало Црниће – упоредни преглед броја становника по годинама
1948
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1991

2002

24408

24808

24347

23169

21953

19940

18783
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Општина Мало Црниће – упоредни преглед броја становника по годинама

1

Попис становништва општине Мало Црниће из 2002. године,Републички завод за статистику, Београд
2002.
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273

-

-

На 1000
становн
ика

Умрла одојчад на
1000 живорођених

Умрла одојчад

Прир. прираштај
-181

умрли

92

живорођ
ени

13467

Умрли

Живо-рођени

Број станов. 30.06.
2005.

Табела 2. Витални догађаји општине Мало Црниће 2005.г.2

6.8

20.3

природни
прираштај
2004
-5.4

2005
- 13.4

Стопа незапослености: На основу статистичких података по попису из 2002. године
на 1000 становника 21 лица је незапослено. Општина Мало Црниће спада у ред општина
са најнижом стопом запослености (податак из Стратегије регионалног развоја).
Образовна структура: 4361 – основно образовање, 1842 – средње образовање, 124
– више образовање, 69 – високо образовање

Основно
Средње
Основно
68%

Више
Високо

Средње
29%

Високо
1%

Више
2%

График образовна структура

2

Исто.
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Табела 3. Преглед лица која се налазе на евиденцији незапослених за период јануармај 2007. године према степену стручне спреме:3
Редни
број
1
2
3
4
5
6
7

Степен стручне спреме
I
II
III
IV
V
VI
VII

Укупно:

Укупно

жене

119
47
94
77
3
17
4
361

II
13%

III
26%

74
18
32
53
0
9
4
190

I
II
III
IV
V

I
33%

VI
VII
1%

VI
5%

V
1%

IV
21%

VII

3

. Преглед лица која се налазе на евиденцији незапослених за период јануар-мај 2007. године према степену
стручне спреме, Нацинална служба за запошљавање Пожаревац.
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Табела 4. Становништво према полу4
Мушкарци
6721

Жене
7132

Укупно
13853

Мушкарци
49%
Жене
51%

Мушкарци
Жене

Табела 5. Становништво према старости по попису из 2002 године5
Старосна доба
0 до 4
5 до 9
10 до 14
15 до 19
20 до 24
25 до 29
30 до 34
35 до 39
40 до 44
45 до 49
50 до 54
55 до 59
60 до 64
65 до 69
70 до 74
75 до 79
80 и више
непознато
предшколска деца
пунолетно становништво

Укупно
678
755
795
790
825
980
863
722
723
899
914
584
764
897
1212
910
475
67
973
11.140

4

Попис становништва општине Мало Црниће према полној припадности, Републички завод за статистику,
Београд 2002.
5
Исто.
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1400
0 до 4
5 до 9

1200

10 до 14
15 до 19
20 до 24

1000

25 до 29
30 до 34
35 до 39

800

40 до 44
45 до 49
50 до 54

600

55 до 59
60 до 64
65 до 69

400

70 до 74
75 до 79
80 и више

200

непознато
предшколска деца

0

Из табеле се може констатовати изузетно велики број старих лица на територији општине
Мало Црниће, што се уклапа у слику општег старења становништва на подручју региона.
Просечна старост је 43,1 година.

Табела 6. Становништво према националној или етничкој припадности по попису 2002
год.6

Националност
Срби
Власи
Роми
Румуни
Хрвати
Македонци
Црногорци
Остали
Свега

Број
12708
401
194
76
10
23
3
438
13853

6

Попис становништва општине Мало Црниће према националној или етничкој припадности, Републички
завод за статистику, Београд 20002.

12

Срби 91,73%

Срби
Власи
Остали
3,16%

Роми
Румуни
Хрвати
Македонци
Црногорци

Црногорци
0,02%

Остали

Хрвати
0,07%

Роми
1,40%

Македонци
0,17%

Власи
2,89%

Румуни
0,55%

Табела 7. Број домаћинстава и број југословенских грађана на раду-боравку у
иностранству у пописима 2002. и 1991.7

7

4612

4463

507

Индекс 1991=100

Апсолутни пораст
- пад 1991-2002.

- 216

9
5
4970
,
3

1991

Индекс 1991=100

4396

1991

2002

Мало
Црниће

Апсолутни пораст
- пад 1991-2002.

Домаћинства

2002

Југословенски грађани на раду у
иностранству код страног послодавца или на
самосталном раду и чланови породице који с
њима бораве

111.4

Попис становништва опшине Мало Црниће 2002 године, Републички завод за статистику, Београд 2002.
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2.2. Социо-економски контекст
Општина Мало Црниће је изразито аграрно подручје и као такво у регионалним
оквирима има изузетно важну улогу у производњи хране. Локално становништво највеће
искуство и способности има у пољопривредној производњи и прехрамбеној индустрији (
млинска индустрија, производња производа од брашна и сл.). На територији општине
евидентан је проблем постојања одређеног вишка радне снаге који нема услова за
запошљавање у општини Мало Црниће па се из тих разлога запошљава ван општине, у
оближњим градовима и најчешће у земљама западне Европе.
На територији општине регистровано је око 60 привредних друштава и око
250 предузетничких радњи, што указује на неразвијен сектор малих и средњих предузећа.
Инвестициони приоритети су поспешивање и проширивање развоја пољопривреде и за њу
везане прерађивачке индустрије (млинско-пекарске и друге), привлачење других
индустријских грана и капацитета мале привреде. Посебну улогу у
индустријализацији може да има метало-прерађивачка индустрија која омогућује да се у
овом центру развију капацитети мале привреде ослоњени на основне програме развоја ове
гране, као и на опслуживање пољопривреде.
Народни доходак за 2005. годину за подручје општине Мало Црниће износи
757.691.000 дин., односно 54.695 динара по глави становника.
Просечна бруто плата:
24 953 дин.
Просечна нето плата:
16 990 дин.
Просечна бруто и нето плата односи се на све секторе.
Сви напред приказани подаци указују да је општина Мало Црниће подручје са
одређеним проблемима, који се могу дефинисати у следећем:
- недовољно улагање у пољопривреду као кључну привредну грану,
- знатан број људи на привременом раду у иностранству,
- најнижа стопа запослености;
- низак ниво достигнутог образовања младих;
- демографски угрожено подручје;
- најнижи ниво инвестиција по становнику;
- неразвијен сектор малих и средњих предузећа.
Највећи број привредних субјеката бави се трговином и другим услугама, а у области
производње заступљена је производња алуминијске столарије, производња бетонске
галантерије, производња бројлера-живинарске фарме и производња млинских производа.
Општина Мало Црниће поред неразвијеног сектора малих и средњих предузећа има и
најнижи ниво инвестиција по становнику.

2.3 Подаци о социјалној заштити на нивоу општине
Табела 8. Табеларни преглед укупног броја корисника Центра за социјални рад за
општину Мало Црниће, по годинама.8

8

Извештај о раду Центра за социјални рад Мало Црниће, 2006.
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Година
2002
2003
2004
2005
2006

Број корисника
690
657
620
699
722

Ланчани индекс
95,2
94,4
107,9
107,9

750
2002

700

2003
2004

650

2005
2006

600
550

Табела 9. Кретање броја корисника Центра за социјални рад
обележју старости9

2005

Мало Црниће према

2006

Старосна група

Број

%

Број

%

Деца и омладина
Одрасла лица
Остарела лица
УКУПНО:

269
333
67
669

40,2
49,8
10
100

262
329
131
722

36,3
45,6
18,1
100.0

Индекс
2006/
2005
97,4
98,8
195,5
107,9

Деца и млади: Према евиденцији Центра за социјални рад у 2006. години број деце без
родитељског старања је 43, деце жртве злостављања и занемаривања је 8, деце из породица
са поремећеним породичним односима 61, деце са асоцијалним понашањем 11, деце
извршилаца прекрашаја 37, извршилаца кривичног дела - нема. Евидентирано је 20-торо
деце психофизички ометене.
Стари: Према евиденцији Центра за социјални рад у 2006. години број старих без
породичног старања је 7, без средстава за живот 32, душевно оболелих 5, теже хронично
оболелелих 35 и осталих 70. Стара лица смештена у установама социјалне заштите у 2006.
години – 20.

9

Исто.
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Особе са инвалидитетом: Према евиденцији Центра за социјални рад у 2006. години број
деце са инвалидитетом је 20 а одраслих 57.
Сиромашни: Према евиденцији Центра за социјални рад у 2006. години број лица која су
остварила право на једнократну помоћ је 115, а корисника материјалног обезбеђења је 38.
Роми: Не постоје прецизни подаци о броју Рома који су користили права из области
социјалне заштите.
Незапослени: У 2006.години, према подацима Националне службе запошљавања било је
361 незапослених од чега су 190 жене.
Избегла лица: Број избеглих лица на територији општине Мало Црниће је 97.
Жртве насиља: Према евиденцији Центра за социјални рад Мало Црниће у 2006. години
број занемерене и злостављане деце је 8, а одраслих и старих - 2.

2.4. Издвајања из буџета за финансирање социјалне заштите

Tабела 10. Тренд издвајања за социјалну заштиту у 2003,2004,2005 и 2006 .г.
2003 година

553.412,00

2004 година

594.130,00

2005 година

719.968,00

2006 година

1200.000,00

1.200.000,00
1.000.000,00
800.000,00

2003 година

600.000,00

2004 година
2005 година

400.000,00

2006 година

200.000,00
0,00
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Увид у извршење буџета од 31. 12. 2006. године – 794.055,00 динара , односно 66,2% у
односу на планирана средства.

Табела 11. Средства која град ( општина) издвојио преко центра за социјални рад, за
социјалану и породичну заштиту 10
Намена средстава
За права корисника
За финсирање радника у центру
За услове рада ( инвентар, возило идр.)
За трошкове грејања
За друге намене ( превоз радника на посао)
Права корисника ( надлежни орган општине

Укупно у динарима ( 2006 )
204.575,00
362.628,90
12.300,00
26.871,34
57.450,00
130.230,00

Центар за социјални рад Мало Црниће у 2006. години из буџета општине Мало
Црниће финансиран је у укупном износу од 663.825,00 динара. Средства су утрошена за
остваривање проширених права из области социјалне заштите (једнократне помоћи –
тренутне помоћи) и друге услуге социјалног рада везане за проширена права. Остатак
средстава у износу од 130.230,00 динара утрошена су такође за реализацију проширених
права грађана и породица који су се налазили у стању социјалне потребе, на основу
спроведеног поступка Службе за социјалну заштиту Општинске управе Мало Црниће и
решења о признавању права која је доносио председник Општине.
У оквиру Службе социјалне заштите у Општинској управи Мало Црниће корисници
социјалне заштите остваривали су права на основу скупштинских одлука: Одлука о
проширеним правима (једнократне новчане помоћи о којима одлучје председник
Општине: набавка основних животних намирница, набавка огрева, набавка уџбеника за
сиромашну децу), Одлука о накнади трошкова исхране за децу школског и предшколско
узраста на територији општине Мало Црниће и Одлука о праву на новчану помоћ за
новорођену децу.
За решавање по захтевима из области проширених права формирана је Комисија од
представника Општине и Центра за социјални рад, са циљем да сваки захтев размотри,
оцени материјалну ситуацију подносиоца захтева, оцени поднете доказе и предложи
надлежном органу начин решавања захтева. У 2006. години укупно 40 корисника
социјалне заштите су остварили помоћ из области проширених права у Општини Мало
Црниће.

10

Извештај о раду Центра за социјални рад Мало Црниће, 2006.
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Скупштинске одлуке везане за област остваривања права из области социјалне заштите:
- Одлука о проширеним правима и облицима социјалне заштите грађана општине
Мало Црниће;
- Одлука о накнади трошкова исхране за децу школског и предшколског узраста на
територији општине Мало Црниће;
- Одлука о праву на новчану помоћ за новорођену децу на територији општине
Мало Црниће.
Табела 12. Спецификација буџета по врсти проширених права која финансира Општина:11

Структура исплаћених једнократних помоћи
Трошкови основних животних потреба
Трошкови здравствене заштите
Регулисање личне документације
Куповина одеће и обуће
Трошкови редовне посете корисницима у
установама
Погребни трошкови
Трошкови постављања привр. заступника код
Општинског суда у Пожаревцу
Куповина божићних пакетића за децу на смештају
Исплаћене једнократне помоћи по решењима
председника
Општине ( за основне животне
намирнице,уџбенике, лечење, набавка огрева и др.)
Трошкови бесплатног оброка за треће дете и децу
из социјално угрожених породица
Новчана помоћ за новорођену децу
Смештај, превоз и исхрана ученика средњих
школа који се налазе у стању социјалне потребе
Стипендије
УКУПНО

Укупно у динарима ( 2006)
90.500,00
46.625,00
9.000,00
5.000,00
2.000,00
38.150,00
8.5000,00
4.500,00
130.230,00

71.101,00
305.000,00
157.766,00
92.000,00
962.672,00

Општина Мало Црниће нема развијене услуге типа геронто домаћице, клуб за старе
и слично.
Снимањем стања на терену од стране заједничке Комисије Центра за
социјални рад и општине Мало Црниће, 2006. године утврђено је да на подручју општине
постоји велики број старачких домаћинстава без породичног старања у стању социјалне
потребе. Том приликом евидентирано је 135 старијих лица за која постоји потреба за овим
обликом заштите – помоћ у кући.

11

Извештај о раду Центра за социјални рад Мало Црниће, 2006.
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2.5 SWOT АНАЛИЗА

УНУТРАШЊИ ФАКТОРИ
ПРЕДНОСТИ
- Подршка локалне самоуправе
- Међусекторска сарадња
- Мотивисаност актера социјалне политике
на локалном нивоу за развој услуга
- Стручност у раду, одговорност и искуство
локалног тима
- Заједнички јасан циљ
- Познавање стања на терену
- Предност мале средине
МОГУЋНОСТИ
- Израда плана економског развоја општине
као основе за препознавање ресурса,
могућности и капацитета локалне заједнице
- Изградња индустријске зоне
- Разне донације и инвестиције
- Дијаспора
- Развој и унапређивање цивилног сектора
- Средства НИП-а и јавни радови

СЛАБОСТИ
- Недовољна партиципација корисника у
одлучивању
- Недостатак младог и стручног кадра
- Недовољно издвајање средстава у буџету
- Непостојање базе података о корисницима
- Неразвијен невладин сектор
- Оптерећеност другим обавезама
- Недостатак услова и опреме за рад
- Неравномеран рурални развој
ПРЕТЊЕ
- Нестабилна политичка ситуација
- Фискална централизација
- Недовољна економска развијеност
- Недовољно улагање у аграр
- Низак наталитет
- Миграције становништва
- Незапосленост
- Изражено старење становништва

СПОЉАШЊИ ФАКТОРИ

2.6 СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТИ
Одбор за социјалну политику општине Мало Црниће идентификовао је проблеме и
одредио стратешке приоритете према угрожености.
У Стратешком плану дефинисани су и разрађени следећи приоритети:
1. Јачање капацитета заједнице за развијање услуга ванинституционалне
заштите старијих лица
2. Унапређивање заштите особа са инвалидитетом
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3. Подршка маргинализованим и рањивим групама – Роми, избегла лица, жртве
насиља ...

2.6.1
Јачање капацитета заједнице за развијање услуга ванинституционалне
заштите старијих лица

Опис проблема

У општини Мало Црниће према званичним статистичким подацима ( попис из 2002
године) број становника старијих од 65 година је 3944 или 22%. Просечна старост је 43,1
година. Укупан број старих лица која живе сама износи 11,5% у односу на утврђену
категорију лица старијих од 65 година.
На подручју општине према обављеном истраживању из 2006 године има 319 старачких
домаћинстава , а укупан број старих лица која живе сама без породичног старања износи
392. То су махом једночлана или двочлана сеоска домаћинства чији се чланови налазе на
привременом раду у иностранству или су у потрази за послом и бољим стандардом
напустили подручје општине. Такође је евидентиран и одређен број старачких
домаћинстава који немају ближе сроднике.
Основни проблем који се јавља поред социо-економског и материјалног статуса је и
проблем усамљености, отуђености, изолације, неразумевања средине за потребе старијих
лица , као и неразвијен систем услуга који би подржавао живот у заједници

Циљеви

Приоритет „ Јачање капацитета заједнице за развијање услуга ванинституционалне
заштите старијих лица „ могуће је остварити помоћу два дефинисана циља:
1. Развој услуга за старија лица кроз
оснивање службе помоћи у кући,
2. Формирање и унапређивање рада
клуба за старија лица

Да би се појединачни циљеви остварили потребно је обезбедити начине и средства, као и
предузети одређене радње за њихову реализацију.

Циљ 1. Развој услуга за старија лица кроз оснивање службе помоћи у кући
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Оснивањем службе помоћи у кући очекује се смањење корисника институционалног
збрињавања старијих лица. Старији људи би остали у природном окружењу, у познатој
средини где би њихове егзистенцијлане и животне потребе биле задовољене на ефикасан и
економичан начин, а они би се у психолошком погледу, у односу на средину и окружење
осећали сигурније, били би мање отуђени и издвојени.
Да би се горе наведени циљ остварио планирали смо активности, предвидели резултате
њиховог спровођења и дефинисали индикаторе успешности.
-

-

-

-

-

-

Информисање локалне заједнице о потребама старијих лица; као резултат
спровођења ове активности очекује се боља информисаност грађана о
потребама стријих лица кроз локална средства информисања ( радио. штампа),
израда плаката и брошура. Показатељ остврених резултата био би број
медијских наступа, број учесника у кампањи, број дистрибуираних плаката и
брошура.
Набавка и дистрибуција животних намирница, одржавање хигијене у кући,
личне хигијене, извођење у шетњу, мале поправке у кући, пружање
здравствене помоћи, подела терапије; очекивани резултат је побољшан
квалитет живота старијих лица, а индикатор успешности се огледа кроз број
пружених услуга корисницима, обраду анкета и интервјуа о задовољству
корисника;
Ангажовање незапослених лица, геронтодомаћица, едукација, утврђивање
критеријума за одабир пружаоца услуга; резултат спровођења ове активности
су ангажована незапослена лица и волонтери, а показатељ успешности је број
ангажованих лица, евиденција пружених услуга, евалуационе листе са
едукације;
Опремање простора за пружаоце услуга; од ове активности очекујемо да
имамо квалитетно опремљен простор, а о остварљивости нам говори набављена
опрема ( рачунар, телефонска линија, и фотографија опремљеног простора);
Одређивање чланова стручног тима ( из социјалне заштите и здравствене
заштите) ангажованих у раду са корисницима; предвиђени резултат ове
активности су ангажовани стручни радници у раду са корисницима, а
индикатор успешности је број обављених кућних посета, број прегледа,
евиденција о раду чланова тима;
Едукације кроз семинаре и тренинге ; резултат ове активности су посете и
разговори и обављене едукације корисника услуга и лица која пружају услуге.
О успешности ове активности говори нам број обављених посета, семинара,
радионица, интервјуа, евалуационих листа, ТВ емисија.

Циљ 2. Формирање и унапређивање рада клуба за старија лица

У вези са претходно описаним проблемом старијих лица ( усамљеност, изопштеност,
отуђеност, изолованост, предрасуде средине) наметнула се потреба оснивања клуба за
старија лица.
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За остваривање постављеног циља планиране су активности, предвидели смо резултате тих
активности и дефинисали индикаторе његове успешности.
-

-

-

-

-

-

-

2.6.2

Испитивање потребе старијих лица за оснивањем клуба; очекивани
резултат дате активности је постојење потребе за оснивањем клуба, а индикатор
успешности ове активности је резултат обраде упитника којима су испитане и
утврђене жеље старијих лица за оснивањем клуба;
Обезбеђивање простора; као резултат ове активности очекује се обезбеђен
адекватан простор за рад клуба, а индикатор успешности је уговор о
коришћењу простора, фотографије простора.
Уређење простора; од ове активности очекујемо одговарајуће уређен простор
за рад клуба, а показатељ успешности су обављени радови на уређењу
простора, фотографије простора пре и након уређења;
Опремање простора; спровођењем ове активности очекује се добијање
квалитетно опремљеног простора, а индикатор успешности је набављена опрема
за рад клуба ( ТВ, ДВД, столови, столице, број гарнитура за друштвене игре, (
шах, домине), прибор за кување кафе и чаја;
Промотивне активности; укључивањем што већег броја медија очекује се
упознавање јавности са нашим циљем и начином његовог спровођења, а
показатељ успешности у овом случају је број укључених медија, учесталост
рекламирања, број новинских чланака и реклама;
Избор сарадника ангажованих у раду клуба; очекивани резултат ове
активности су ангажовани стручни сарадници и волонтери , а индикатор
успешности је број стручних сарадника и број волонтера који се повремено
укључују;
Отварање и почетак рада клуба; очекивани резултат је квалитеније провођење
слободног времена старијих суграђана, а као индикатор спроведене активности
послужиће задовољство корисника кроз обрађене анкете, књигу утисака,
разговоре са сродницима итд.

Унапређивање заштите особа са инвалидитетом

Опис проблема
У општини Мало Црниће нема тачних података о броју особа са инвалидитетом.
Институције или оргганизације које се баве заштитом особа са инвалидитетом поседују
податке о својим корисницима и њих има око 150, али ниједна од установа нема устројену
базу података. Процењујемо да је број лица са инвалидитетом знатно већи, ако се узму у
обзир инвалидна лица која нису евидентирана, а њих према незваничним проценама има
око 100.
На општинском нивоу нема удружења за лица са инвалидитетом, а поједине категорије
инвалида су чланови међуопштинских удружења ( слепи, слабовиди, глуви, наглуви,
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дистрофичари) чији рад финансијски подржава општина Мало Црниће издвајањем
средстава из буџета за њихово финансирање.
На локалном нивоу један од проблема је неразвијен систем услуга за особе са
инвалидитетом, непостојање сервиса и служби, као и недовољна сензибилизација у односу
на потребе.
Треба истаћи да не постоји и довољна координација између институција које се баве
социјалном заштитом, здравственом заштитом и удружења на међуопштинском нивоу.
Уочено је непостојање програма обуке и подршке за родитеље и породице особа са
инвалидитетом, а такође и недостатак едукованих стручњака за пружање психосоцијалне и
правне подршке, па су инвалидне особе издвојене, изопштене, затворене у својим кућама,
препуштене својим породицама које нису оснажене, често неспремне да се суоче са
проблемом, да га прихвате и да адекватно одреагују.
Постојање архитектонских баријера, информатичко-комуникацијских и социјалноекономских ( предрасуде и неразумевање средине ), недостатак кампања и програма
промоције толеранције и промоција вештине доприносе да се особе са инвалидитетом
налазе на маргини друштвеног живота.
У оквиру приоритета „ Унапређивање заштите особа са инвалидитетом“ дефинисана су
два стратешка циља :
1. Оснивање клуба за особе са инвалидитетом
2. Оснивање саветовалишта за пружање психосоцијалне подршке породицама особа са
инвалидитетом

За остваривање постављених циљева планиране су активности, резултати спровођења и
индикатори успешности

Циљ 1. Оснивање клуба за особе са инвалидитетом

-

-

Испитивање потребе особа са инвалидитетом за оснивањем клуба;
очекивани резултат ове активности је утврђена потреба за оснивањем клуба, а
показатељ успешности ове активности је резултат обраде упитника којим је
утврђене жеље и потребе корисника за оснивањем клуба;
Обезбеђивање простора за рад клуба; као резултат ове активности очекује се
обезбеђен адекватан простор који ће одговарати потребама клуба, а показатељ
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-

-

-

-

-

успешности је квалитет простора у коме ће се обављати активности клуба,
уговор о закупу простора и фотографија истог;
Уређење простора; реализацијом ове активности очекује се адекватно уређен
простор, а показатељ успешности су обављени радови на уређењу простора,,
кречење, подови, светло итд, фотографије истог пре уређења и фотографије са
корисницима;
Опремање простора; резултат спровођења ове активности је квалитетно
опремљен простор за рад клуба, а индикатор успешности је набаљена опрема,
рачунар, телефонска линија, ДВД, телевизор, столови столице, прибор за кафу и
чај што ће бити у функцији клуба;
Израда плана и програма рада клуба; резултат ове активности је написан
план и програм рада клуба, а индикатор је примена истог;
Промотивне активности; реализација ове активности се очекује кроз
укључивање што већег броја медија путем којих ће бити информисана јавност
са нашим циљем и начином његовог остваривања , а показатељ активности је
број укључених медија, учесталост наступа и рекламирања;
Избор сарадника ангажованих у раду клуба; очекивани резултат су
ангажовани сарадници и волонтери, а индикатори су број сарадника и број
волонтера ангажованих у раду клуба;
Отварање и рад клуба; очекивани резултат ове активности је квалитетније
провођење слободног времена особа са инвалидитетом, а индикатор успешности
је број особа које посећују клуб, задовољство корисника, књига утисака,
фотографије.

Циљ 2. Оснивање саветовалишта за пружање психосоцијалне подршке
породицама особа са инвалидитетом
У циљу пружања психо-социјалне подршке породицама особа са инвалидитетом оснива се
саветовалиште. Предвиђене су следеће активности које ће допринети остваривању
постављеног циља, очекивани резултати и индикатори успешности.
Промовисање породичног окружења као примарног и најбољег за особу са
инвалидитетом уз потребу остваривања у природној средини.
Резултат ове активности је смањење смештаја особа са инвалидитетом у институције, а
индикатор је повећан број корисника збринутих у природном окружењу у односу на
број смештених у институције.
Обезбеђивање редовног информисања особа са инвалидитетом и њихових
породица о правима и обавезама радом на терену ( обиласцима), медијском кампањом,
наступима на локалним медијима и информисањем путем штампе.
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На овај начин ћемо постићи бољу информисаност особа са инвалидитетом о
остваривању својих права, начине и могућности за остваривање права, а индикатор је
број корисника који су на овај начин тражили помоћ као и задовољство пруженим
услугама.
Оснаживање породица које имају особу са инвалидитетом
Ова активност ће се остварити кроз пружање стручне помоћи ( психолога, педагога,
здравственог радника, социјалног радника и правника) кроз саветодавни рад на
превазилажењу кризних ситуација, а резултат ове активности је могућност породице
да на функционалан начин разреши настале проблеме, а показатељ успешности је
задовољство породице и број пружених услуга.
Развијање програма едукације родитеља и њихово укључивање у програме
рехабилитације деце са инвалидитетом.
Резултат ове активности су едуковани родитељи који су спремни да пруже
психолошку и здравствену помоћ и оспособљени да пруже рехабилитацију својој деци,
а индикатор је број укључених чланова породица у програме едукације и
оспособљених за помоћ.
Пружање додатне помоћи самохраним родитељима деце са инвалидитетом као и
породицама које имају два или више чланова са инвалидитетом или имају остарелог
члана. Резултат ове активности су оспособљене и оснажене породице, а индикатор је
број укључених породица и одржаних кампања и промоција.
Спровођење програма едукације пружалаца услуга ( лица која су професионално
укључена и волонтера), а резултат су едуковани стручњаци и волонтери, индикатор
успешности је број особа обухваћених едукацијом.

2.6.3 Подршка маргинализованим и рањивим друштвеним групама
Опис проблема

У општини Мало Црниће не постоји ниједан ванинституционални програм подршке
лицима из маргинализованих и рањивих друштвених група. Задовољавање њихових
потреба се одвија посредством постојећих институција система ( центра за социјални рад,
здравствених установа, црвеног крста итд.) у оквиру законских овлашћења, али ово није
довољно, јер не постоји могућност ургентног збрињавања злостављаних жена и деце,
специјализованих хранитељских породица, саветовалишта, СОС служби и других сервиса
на локалном нивоу.
Према подацима из пописа становништва ( 2002 год.) на подручју општине Мало Црниће
живи 194 становника ромске националности, a претпоставља се да је тај број већи
обзиром на чињеницу да се један број припадника ове популације не изјашњавају као
Роми, а због предрасуда које постоје према овој популацији. Према подацима повереника
за избеглице општине Мало Црниће на подручју општине је тренутно 80 избеглих и
расељених лица.
Треба рећи да не постоји устројена база података за маргинализоване
и рањиве
друштвене групе, па су подаци којима располажемо незванични.
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Незаинтересованост средине, предрасуде, амбивалентност, нечињење је доминантан
принцип односа према овим особама.
Ако томе додамо трпљење као пожељно понашање које је наметнула средина као модел,
страх од осуде средине, срамоту, породичну тајну, јасно је да се ове особе налазе на
маргини друштвеног живота и да су дискриминисане.
Сиромаштво, низак образовни ниво, социјална искљученост, недостатак координације
између удружења, институција и организација као и осталих актера на локалном и
међуопштинском нивоу, као и недостатак услуга неодложних интервенција су препознати
проблеми који прате лица из маргинализованих и рањивих друштвених група.

Циљеви
У оквиру стратешког приоритета „Подршка маргинализованим и рањивим друштвеним
групама „ дефинисана су два циља :
1. Формирање саветовалишта за маргинализоване и рањиве друштвене групе
2. Јачање капацитета удружења
која пружају подршку маргинализованим
друштвеним групама формирањем Асоцијације удружења
За остваривање постављених циљева планиране су активности, предвиђени резултати тих
активности и индикатори успешности.

Циљ 1. Формирање саветовалишта за маргинализоване и рањиве друштвене групе
- Испитивање потребе за формирањем саветовалишта; резултат ове активности је
утврђена потреба за оснивањем саветовалишта, а показатељ успешности је резултат обраде
упитника којим је утврђена потреба за оснивањем саветовалишта;
- Обезбеђивање простора; спровођењем ове активности очекује се адекватан простор за
рад саветовалишта, а индикатор успешности је уговор о закупу простора;
- Уређивање простора; ова активност предвиђа адекватно уређен простор за рад, а
индикатори су обављени радови на уређењу простора.
- Опремање простора; спровођењем ове активности очекује се квалитетно опремљен
простор у функцији саветовалишта, а показатељ ове активности су фотографија пре
опремања и након опремања са корисницима;
- Избор стручних сарадника као пружалаца услуга из области психосоцијалне и правне
подршке; очекивани резултат су ангажовани стручни сарадници, а показатељ ове
активности су следећи стручни сарадници: социјални радник, психолог, педагог, правник,
лекар;
- Едукација стручних сарадника; споровођењем ове активности добиће се едуковани
стручни сарадници, а показатељ успешности су сертификати са едукације и број
едукованих сарадника;
- Промотивне активности; резултат ове активности је упознавање јавности кроз
укључивање што већег броја медија, а показатељ је број укљученик медија, учесталост
рекламирања , број подељених брошура и плаката;
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- Отварање и почетак рада саветовалишта; резултат ове активности је обезбеђена
одговарајуће психосоцијална помоћ и подршка и правна помоћ, а индикатор успешности је
број пружених интервенција, СОС позива, месечни извештаји
- Промоција услуге 24 сатног приступа услугама неодложних интервенција; резултат
ове активности je благовремено упућивање корисника на услуге других система и ресурса
локалне заједнице, а показатењ успешности је број пружених услуга, месечни извештаји.

Циљ 2. Јачање капацитета удружења која пружају подршку маргинализованим
друштвеним групама формирањем Асоцијације удружења
У циљу пружања подршке маргинализованим и рањивим друштвеним групама формира
се Асоцијација удружења маргинализованих и рањивих друштвених група.
Активности Асоцијације су : обезбеђивање адекватног простора за седиште Асоцијације,
попис свих удружења на подручју општине која се баве маргинализованим и рањивим
друштвеним групама, израда плана и програма Асоцијације полазећи од постојећих
годишњих планова сваког Удружења како би се установиле активности којима ће се
Асоцијација бавити и потписивање протокола о сарадњи између удружења.
Заједнички концепт за формирање Асоцијације су следећа удружења на територији
општине Мало Црниће: Удружење Рома, Унија Рома, Удружење пензионера, Удружење
инвалида рада, Међуопштинска организација глувих и наглувих, Међуопштинска
организација слепих и слабовидих , Повереништво за избегла и расељена лица,
Општинска организација Црвеног крста, Републички фонд ПИО запослених , самосталних
делатности и земљорадника, - филијала у Пожаревцу, основне школе на подручју општине
Мало Црниће, Установа за децу предшколског узраста Мало Црниће , као и одговарајуће
институције: Центар за социјални рад, здравствене установе и друга удружења на нивоу
округа која се баве проблематиком ове популације становника.
Сарадња између наведених удружења и институција има за циљ унапређивање подршке
маргинализованим и рањивим групама кроз испитивање потреба одређених категорија
маргинализованих и рањивих друштвених група, развијање модела алтернативне подршке
ради задовољења утврђених потреба , успостављање сервиса подршке на локалном нивоу,
као и успостављање базе података.

Да би се остварио циљ сарадње, партерске орагнизације ће сарађивати у следећим
областима: промовисање заједничког наступа везаног за пружање помоћи
маргинализованим и рањивим друштвеним групама, идентификовању потреба одређених
категорија датих група, идентификовању, развоју и реализацији плана и програма
Удружења, планирању и спровођењу активности у погледу задовољавања потреба и
подизања нивоа услуга у области социјалне заштите.
Да би се остварио постављени циљ планиране су следеће активности, предвиђени су
резултати тих активности и дефинисани показатељи успешности.
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-

-

-

-

Попис свих маргинализованих и рањивих група; очекивани резултат
спровођења ове активности је формирана база података о свим рањивим и
маргинализованим групама, а показатељ успешности су спискови са именименима
и утврђеним потребама;
Испитивање потреба одређених рањивих и маргинализованих друштвених
група; предвиђени резултат ове активности је постојање потребе, а индикатор
успешности је резултат испитивања којим је утврђена потреба;
Обезбеђивање простора за седиште Асоцијације; реализацијом ове активности
очекује се адеквано обезбеђен простор, а показатељ успешности је уговор о закупу
простора;
Израда плана и програма рада Асоцијације; резултат спровођења ове активности
је написан план и програм, а показатељ успешности је текст плана и програма;

- Потписивање протокола о сарадњи између свих удружења на територији
општине и међуопштинском нивоу, представника удружења и локална самоуправе;
очекивани резултат спровођења ове активности је међусекторско повезивање, а показатељ
успешности је број удружења, организација и институција које су потписале протокол;
-

Промотивне активности; очекивани резултат ове активности је информисана
јавност о формирању Асоцијације, начину рада Асоцијације и услугама које ће
пружити, индикатор успешности је број јавних наступа у медијима, број огласа,
чланака, одржаних трибина, плаката;
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3. АКЦИОНИ ПЛАНОВИ
Акционим плановима су представљене активности које ће се спровести током 2008 године на постизању
дефинисаних циљева. Имплементацију прати Одбор за социјалну политику општине Мало Црниће у партнерству
са препознатим носиоцима развоја социјалне политике на нивоу општине.
Листа учесника у изради акционих планова:

 Заштита старијих

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Дијана Мирковић, координатор
Радмила Стевић
Мирјана Гајић
Драгица Митровић
Зоран Живковић
Емилија Несторовић
Драган Илић
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 Особе са инвалидитетом

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Јелица Мрдак, координатор
Јасмина Јовић
Добрица Несторовић
Весна Даниловић
Зорица Миладиновић
Радослав Јовић
Тихомир Стевић

 Маргинализоване и рањиве друштвене групе
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Мирјана Милошевић, координатор
Јелена Јевремовић
Драган Перић
Мирослав Митровић
Милада Костић
Никодије Адамовић
Зорица Ђурђановић
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3.1 AКЦИОНИ ПЛАН ЗА ПРИОРИТЕТ
Јачање капацитета заједнице за развијање услуга ванинституционалне заштите старијих лица

Циљ

Активности/мере

Информисање
локалне
заједнице о
потребама
старијих лица

Развој услуга за
старија лица
кроз оснивање Ангажовање
службе помоћи незапослених
лица,
у кући
геронтодомаћица
, едукација
геронтодомаћица
и волонтера,
утврђивање
критеријума за
одабир пружаоца
услуга
Избор стручних
сарадника (
здравствених и
радника из
социјалне

АКЦИОНИ ПЛАН
Време
Одговорна
особа/
институција
Први и други
Центар за
месец
социјални рад
М. Црниће,
Асоцијација за
развој општине
Мало Црниће

Очекивани
резултати
Повећана је
информисаност
локалне
заједнице о
потребама
старијих лица

Први месец и
други месец

Центар за
социјални рад
Мало Црниће,
Национална
службе за
запошљавање

Ангажована су
незапослена
лица и
волонтери

Први и други
месец

Центар за
социјални рад,
Дом здравља у
Малом Црнићу

Изабрани су
стручни
радници који су
ангажовасни у
раду са

Индикатори

Трошкови

- Број учесника 30.000
у медијској
кампањи, број
наступа у
медијима, број
дистрибуираних
брошура и
постабљених
плаката
- Број
50.000
ангажованих
лица,
евиденција
пружених
услуга,
евалуационе
листе са
едукације

Стручни
радници:
социјални
радници,
психолог,

50.000
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заштите)
чланова тима
који ће радити са
стријима
Опремање
Први и други
простора за
месец
пружаоце услуга

Набавка и
дистрибуција
основних
животних
намирница,
одржавање
хигијене у кући (
чишћење и
одржавање
простора=,
помоћ у
одржавању
личне хигијене,
извођење у
шетњу, плаћање
комуналних
рачуна, набавка
огрева, кречење,
здрваствена
помоћ кроз
позивање лекара
и патронажне
службе, подела
терапије

Други –
дванаести
месец

старијима

педагог, лекар,
патронажна
сестра.

Центар за
социјални рад,
Општинска
управа

Добијен је
адекватано
опремљен
простор

Центар за
социјални рад
Мало црниће,
Месне
заједнице, Дом
здравља

Побољшан је
квалитет
живота
старијих лица и
чланова
старачких
домаћинстава

Набављена је
опрема (
рачунар,
телефонска
линија)
Број пружених
услуга, изјаве о
квалитету
пружених
услуга, број
подељених
пакета са
животним
намирницама,
обрада анкета и
интевјуа о
задовољству
корисника

155.000

2.000.000
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ДругиДванаести
месец

Центар за
социјлани рад
М. Црниће,
Асоцијација за
развој општине
Мало Црниће

Организоване
су посете и
разговори,
обављена је
едукација
корисника и
лица која
пружају услуге

Број обављених
посета и
разговора, број
семинара,
радионица,
интервјуа,
евалуационих
листа, ТВ
емисија

50.000
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Циљ

Активности/ мере

Формирање и
унапређивање
рада клуба за
старија лица

Испитивање
потребе старијих
лица за оснивањем
клуба

АКЦИОНИ ПЛАН
Време
Одговорна
особа/
инстируција
Први месец Центар за
социјлани рад
- директор -

Начелник
одељења за
општу управу

Очекивани
резултати

Индикатори

Трошкови

Утврђена је
потреба за
оснивањем
клуба

Број обрађених
упитника
којима су
испитане и
утврђене жење
старијих лица
за оснивањем
клуба
- уговор о
закупу
простора,
- фотографије
простора
Обављени
радови на
уређењу
простора,
простор је
фотографисан
пре и након
уређења са
корисницима
Опрема:
рачунар, ДВД,
ТВ, мини
линија,
столиви,
столице, ормар,
прибор за кафу

20.000

Обезбеђивање
простора за рад
клуба

Први месец

Уређење простора

Други и
Начелник
трећи месец општинске
управе

Уређен је
простор за рад
клуба

Опремање простора

Трећи
месец

Простор је
квалитетно
опремљен

Начелник
одељења за
финансије и
руководилац
сектора за
економски
развој

Обезбеђен је
простор

8.000

300.000

300.000
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Промотивне
активности

Првидванаести
месец

Директор
центра за
социјални рад

и чај
Информисана је Број укључених
јавност са
медија, број
нашим циљем и наступа,
активностима,
новинских
начином
чланака и
спровођења и
реклама
резултатима

15.000
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3. 2. АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ПРИОРИТЕТ
Унапређивање заштите особа са инвалидитетом

АКЦИОНИ ПЛАН
Циљ

Активности/ мере Време

Оснивање клуба
за особе са
инвалидитетом

Попис свих
инвалидних лица
на територији
општине

Одговорна
особа/
институција

Први месец Јелица Мрдак

Очекивани
резултати

Индикатори

Трошкови

Устројена је база Програм са базом
података
података

200.000

Испитивање
Први месец, Директор ЦСР
потреба особа са други месец
инвалидитетом за
оснивањем клуба

Утврђена је
Резултат обраде
потреба за
упитника којим су
оснивањем клуба утврђене жеље и
потребе корисника

20.000

Обезбеђивање
простора за рад
клуба

Начелник
одељења за
општу управу

Обезбеђен је
простор

Уговор о закупу
простора

8.000

Уређење простора Трећи
месец

Начелник
општинске
управе

Адекватно
уређен простот

Обављени радови на
уређењеу, кречење,
подови, светло итд,
простор је
фотографисан пре и
након уређења

500.000

Опремање
простора

Начелник
одељења за
финансије и
руководилац

Квалитетно
опремљен
простор

Набављена је опрема: 300.000
рачунар, телефонска
линија, ДВД, мини
линија, ТВ, столови,

Други
месец

Други
месец

Трећи
месец

Оптинска управа
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сектора за
економски развој
Израда плана и
програма рада
клуба

Други
месец

столице, прибор за
кафу или чај

Центар за соц.
Написан је план Утврђен резултат
рад и Дом
и програм
здравља ( тим за
израду плана и
програма)

30.000

Промотивне
Првиактивностидванаести
укључивање свих месец
доступних медија

Директор центра Информисана је
за социјални рад јавност са нашим
циљем и
начином његовог
остваривања

Број укључених
медија,учесталост
наступа и
рекламирања

30.000

Избор сарадника
ангажованих у
раду клуба

Центар за
социјални рад,

Ангажовани су
стручни
сарадници и
волонтери

Број сарадника и
волонтера

5.000

Квалитетније
провођење
слободног
времена

Број особа које
15.000
посећују клуб,
задовољство
корисника, књига
утисака, фотографије

Други
месец

Дом здравља,
Национална
служба
запошљавања
Отварање и рад
клуба

Трећи
месец

Председник
општине

37

АКЦИОНИ ПЛАН
Циљ

Активности/ мере

Оснивање
саветовалишта
за пружање
психосоцијалне
подршке
породицама
осба са
инвалидитетом

Време

Одговрна
особа/институција

Очекивани
резултати

Индикатори

Трошкови

Промовисање
Првипородичног
дванаести
окружења као
месец
примарног и
најбољег уз потребу
остваривања у
природној средини

Центар за соци

Смањење броја
инсистуционално
збринутих особа
са
инвалидитетом

Број
збринутих
особа у
природном
окружењу

50000

ПрвиОбезбеђивање
дванаести
редовног
информисања особа месец
са инвалидитетом и
њихових породица
радом на терену,
обиласцима,
наступима на
локалним медијима

Центар за социјални рад,
Општина Мало црниће

Постигнута је
боља
информисаност о
остваривању
права,
могућностима и
начинима

Број
50000
корисника
који су на овај
начин
информисани,
задовољство
пруженим
услугама

Оснаживање
Првипородица које имају дванаести
особу са
месец
инвалидитетом
пружањем стручне
помоћи ( психолога,
здраственог
радника, социјалног
радника, правника)

Центар за социјални рад,
Дом здравља

Оснажене
породице
спремна да на
функционалан
начин разреше
настале проблеме

Број пружених 120000
услуга и
задовољаство
корисника

Едуковани и
оспособљени
родитељи

Број
укључених
родитеља и

јални рад, директор

Развијање програма Први месец Центар за социјални рад,
едукације родитеља –
Здравствени центар
и њихово
дванаести Пожаревац

200000
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укључивање у
месец
програме
рехабилитације деце
са инвалидитетом

спремни да
пруже
психолошку
помоћ и
рехабилитацију
својој деци

чланова
породица у
програме
едукације и
број
оспособљених
за помоћ

Пружање додатне
Први помоћи самохраним дванаести
родитељима деце са месец
инвалидитетом и
породицама са два и
више чланова са
инвалидитетом

Центар за социјални рад

Оспособљене и
оснажене
породице за
пружање
подршке својим
члановима

Број
укључених
породица,
одржаних
кампања и
промоција

30000

Спровођење
Први и
програма едукације други
пружалаца услуга ( месец
професионалаца и
волонтера)

Центар за социјални рад

Едуковани
стручњаци и
волонтери

Број особа
обухваћених
едукацијом

50000
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3.3. АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ПРИОРИТЕТ
Подршка маргинализованим и рањивим друштвеним групама

Циљ

Активности/
мере
Испитивање
потребе
за
формирањем
саветовалиш
та
Обезбеђивањ
е простора

Формирање
саветовалишта
за
Уређивње
маргинализован простора
е и рањиве
друштвене
групе

Време

Одговорна особа/ институција

Очекивани резултати

Индикатори

Трошкови

Први
Центар за социјални рад, - Утвршена је потреба Резултат обраде 20.000
и други директор
за саветовалиштем
упитника којим
месец
се
потврђује
потреба
за
саветовалиштем
Други
Начелник општинске управе
Обезбеђен је простор Уговор о закупу 8.000
месец
простора
Други и Начелник општинске управе
трећи
Центар за социјални рад
месец
- директор -

Избор
Други
стручних
месец
радника као
пружалаца
услуга
из
области
психосоцијал

Центар за социјални рад
Дом здравља

Простор је уређен

Набављен
је 300.000
рачунар,
уведена је СОС
линија,
факс,
столови
и
столице, ормар,
простор
је
фотографисан
пре и након
опремања
са
корисницима
Изабрани су стручни Број стручних 20.000
радници
радника
(
психолог,
педагог,
социјални
радник, лекар,
правник)
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не и правне
подршке
Едукација
Други
стручних
трећи
сарадника
месец

и Центар за социјлани рад

Едуковани
сарадници

стручни Број стручних 30.000
сарадника
обухваћених
едукацијом,
сертификати
Промотивне ПрвиЦентар за социјални рад, Упозната је јавност Број наступа на 50.000
активности
дванаести основна школа у М. Црнићу, са
нашим локалним
месец
Дом здравља
активностима
и медијима,
циљем
реклама,
чланака,
брошура,
плаката
Отварање и Трећи
Председник општине
Обезбеђена
Број пружених 15.000
почетак рада месец
психосоцијална
и интрвенција,
саветовалиш
правна помоћ
СОС позива
та
Промоција
Трећи – Центар за социјални рад
Благовремено
Број
позива
услуге
24 дванаести
упућивање корисника недељно, број
сатног
месец
на услуге дригих пружених
приступа
система и ресурса услуга
и
услугама
локалне заједнице
интервенција из
неодложних
области
интервенција
здравствене
услуге,
социјалне
заштите,
полиције
Избор
Други
Центар за социјални рад М. Благовремено
Број волонтера, 10.000
волонтера
месец
Црниће,
упућивање корисника број
позива
Секретар Црвеног крста Мало на услуге других недељно, број
Црниће
система,
полиције, пружених
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здравства,
заштите

соц. услуга
и
интервенција из
области
полиције,
здравства
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АКЦИОНИ ПЛАН
Циљ

Формирање
Асоцијације
удружења
маргинализованих
и рањивих група

Активности/ мере

Време

Испитивање
Први месец
потреба
одређених
категорија
рањивих
и
маргинализованих
група
Обезбеђивање
Први месец
простора
Попис
свих
маргинализованих
и рањивих група
на
територији
општине
Мало
Црниће
Израда плана и
програма
рада
Асоцијације
Потписивање
протокола
о
сарадњи између
свих удружења од
стране
представника
локалне
самоуправе,
представника

Одговорна
особа/
институција

Очекивани
резултати

Индикатори

Постојање
потребе

Резултати
испитивања

Пронађен простор

Простор
у
функцији рада
Асоцијације
Спискови са
именима
и
утврђеним
потребама

Први и други
месец

Јединствена база
података о свим
рањивим
и
маргинализованим
групама

Други месец

Адекватан план и Текст плана и
програм
програма рада

Други месец

Међусекторско
повезивање

Трошкови

Број
институција и
организација
које
су
потписале
протокол
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удружења
Медијаска
промоција

Први месцдванаести
месец

Праћење
рада ДругиАсоцијације
дванаести
месец

Број
огласа,
Информисање
јавности
о радио и ТВ
формирању
емисија,
Асицијације , о чланака
у
начину рада и новинама,
услугама које се трибина
могу добити у
оквиру
Асоцијације
Евалуационе
листе
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