ПР ЕДЛ О Г

На основу члана 45. став 1. Зако на о Влади («Службени гл асник РС», бр .
55/05 и 71/05 - испр авка)
Влада доно си

СТРАТЕГИЈУ
РАЗВОЈА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
1. ПОЛАЗНЕ ОСНО ВЕ
Укљу чивање Репу блике Србије у евр опске интегр ационе пр оцесе у циљу
бр жег пр ивр едног, економског и дру штвеног р азвоја, подр азу мева изгр адњу
институција модер не и ефикасне др жаве засноване на владавини пр ава, што
допр иноси квалитету живота њених грађана. Опште пр оцесе демокр атизације
дру штва, пр естру кту ир ања пр ивр еде и р ефор ме со цијалне пол итик е треба да пр ати
ефикасан систем со цијалне заштите.
Област со цијалне заштите усмер ена је ка побољшању социјал ног стату са
гр ађана на личном, пор одично м и шир ем со цијално м плану . Социјал на з аштита
тр еба да јача др у штвену кохезију и да негује независност и спо собност љу ди да
помогну сами себи.
Ефикасан систем социјал не заштите тр еба да одговор и на по тр ебе гр ађана у
новим околностима и да подр жава р ањиве и мар гинализоване појединце и гру пе
којима је неопходна ор ганизована по моћ заједнице и др жаве, као и гр ађане који
нису у стању да у чешћем у економској активно сти обезбеде своју егзистенцију .

Наша др жава је чланица Савета Европе, у коме све др жаве чланице активно
пр омовишу социјал ну кохезију остваривањем следећих ко нкр етних циљева:
- гар антовања адекватног нивоа социјалне заштите;
- подстицања запошљавања, контину ир аног стицањa вештина и
поштовања права р адника;
- обезбеђења заштите најр ањивијих др у штвених гр у па;
- пр омоције једнаких могу ћности грађана;
- забр ане социјалног искљу чивања и дискриминације;
- евр опске сарадње у пр оцесима мигр ације становништва.
1

Стр атегија р азвоја со цијалне заштите (у даљем тексту : Стр атегија) је
интегр ални део у ку пних пр омена у дру штву . Стратегија је ко нцепту ално у склађена,
синхр онизована са основним токовима др у штвених промена и р еална у погледу
матер ијалних могу ћности државе.
Ратификација највећег бр оја међу нар одних конвенција из области људских
пр ава, јасно исказује опр едељење наше земље за у напр еђивањем љу дских права, а
тиме и со цијалних права и пр ава на социјал ну заштиту. Иако је већи део права из
области социјалне заштите већ био заступљен у систему , да би био ефикасан и
флексибил ан, мор а се о савр еменити и мењати. Пр ава се мор ају догр адити и
опер ационализовати, и обезбедити механизми њихове пр авовремене и економичне
пр имене.
Развој социјалне заштите одвијаће се кр оз р ефор мске пр оцесе који се
ослањају на међу народне и евр опске циљеве општег економског и социјалног
развоја дру штва, смањење сир омаштва, и обезбеђ ење квалитетније з аштите
рањивих гр у па деце, инвалидних и стар ијих о соба, као и мар гинал изованих гр у па
гр ађана.
Посебан у тицај на р ефор му система социјалне заштите имају међу нар одни
доку менти: Повеља о основним правима у ЕУ, М еђу нар одни пакт о економским,
социјалним и ку лтурним правима, М еђу нар одни пакт о гр ађанским и политичким
пр авима, М еђунар одна конвенција о у кидању свих обл ика р асне дискр иминације и
Конвенција о пр авима детета.
На правце р азвоја у систему социјал не заштите, такође, у тичу
Миленију мски р азвојни циљеви УН и доку мент УН “Свет по мер и детета”. Наша
земља као активни у чесник и чланица УН и Савета Евр опе, има пол итичку обавезу
да спр оводи, и у пр акси имплементир а бр ојне деклар ације у својене на специјалним
заседањима Генер алне ску пштине УН и Савета Евр опе. Ради се, пр е свега, о
пр епорукама Светског социјал ног самита, Светске ко нфер енције о одрживом
развоју, Четврте светске конфер енције УН о женама, специјално м заседању
Генер алне скупштине УН о деци, Др уге светске ску пштине УН о стар ењу
становништва, к ао и специјално м заседању Генералне ску пштине УН о
ХИВ/АИДС.
Стр атегија полаз и од р ефор мских циљева деф инисаних у стр атешким
доку ментима које је донела Влада Републике Ср бије (у даљем тексту : Влада):
Стратег ија за смањење сиромаштвa, Стратег ија запошљавања, Национални
план акције за децу, као и виш е друг их развојних докумената, који су у припреми
или је у току јавна расправе: Нацрт националног плана акције у области старења
и старости, Нацрт закона против дискриминације особа са инвалидитетом и др.
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Сагледавају ћи достигну ти ниво развоја, међу нар одне стандар де које је
неопходно у градити у систем социјал не заштите и материјал не могу ћности државе,
у Стр атегији се пр оцес р азвоја пр илагођава р еалним могућностима дру штва.
Oдр еђен је вр еменски оквир за постизање циљева и истак ну те пр иоритетне
активности које се одно се на заштиту р ањивих гру па деце и одраслих особа.
Унапр еђивање социјал не заштите заснива се на савр еменим теор ијским з нањима,
домаћим и иску ствима др у гих земаља.
Конципир ање основних пр аваца р азвоја у систему социјалне заштите полази
од:
-

сагледавања акту елних по тр еба;
анализ е постојећ ег стања;
достигну тог степена р азвоја;
у очених пр облема и недо статака;
пр имене међу нар одних стандар да и пр епор у ка.

2. СОЦИЈАЛНА ЗАШТ ИТА У ПРОЦЕСУ ТРАНЗИЦИЈ Е

2.1. Досадашње активности
Уку пне пр омене политичког, пр ивр едног и вредносног система, као и
неповољна демографска кр етања, довела су до нар ушене социјалне р авнотеже
нашег др уштва. Последице су велики пор аст незапослености, сир омаштва и
социјалног р аслојавања и повећ ана угр оженост деце, немоћних и стар ијих
љу ди, у след смањених могу ћности пор одице и дру штва да оствар и своју
заштитну улогу . Реалан изазов тр анзиције пр едставља и пор аст р азличитих
облика асоцијал ног понашања и нових обл ика кр иминал а. У систему социјал не
заштите се, као и у др угим системима со цијалне сигур ности, јављају бр ојни
пр облеми који з ахтевају ново прилагођавање пр оменама и догр адњу система.

-

-

Основни р азлози за рефор му система социјал не заштите су следећи:
положај гр ађана и кор исника у систему социјал не заштите је изразито
пасиван;
мр ежа социјалних у слу га је недовољно р азвијена;
услу ге које ор ганизује невладин сектор (у слу ге које пр ужају физичка лица и
пр авна лица чији оснивач није др жава, затим невладине, социо ху манитар не
ор ганизације, у дру жења) у социјалној заштити нису довољно р азвијене и
искор ишћене;
систем јавних социјално-заштитних институ ција и у слуга је центр ализован,
бир окр атизован, нееластичан, патерналистички и недовољно еконо мичан и
ефикасан.
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Рефор ме у циљу демокр атизације и стабилизације тр жишно ор ијентисаног
дру штва, које се р азвија у правцу евр опских интегр ација, по др азу мевају и
у вођење савр еменог модела социјал не политике. Основни циљ нове социјал не
политик е је ефикасан систем социјал них тр ансфер а и задовољавања основних
потреба грађана који је у фу нкцији заштите љу дских пр ава. Циљеви социјал не
заштите су, у вези с тим, ефикаснe матер ијал не у слу ге и р азвијена мр ежа
институ ција и социјал них у слуга, које могу да отклоне или у блаже основне
р изике којима су изложени гр ађани.
Рефор ма социјалне заштите у Репу блици Ср бији отпочела је на начин који је
у важавао акту елне потр ебе гр ађана за новим пр иступима, мер ама и у слугама у
овој области. Пр оцеси тр анзиције у систему социјалне заштите започети су
2001. године, деловањем Владе и надлежног министар ства, међу нар одних и
домаћих невладиних ор ганизација.
Оствар ена је значајна иницијатива, по моћ и подршка Уједињених нација и
Европске уније, влада и др жавних ор гана стр аних земаља, међу нар одних и
стр аних невладиних ор ганизација, кр оз сар адњу са ор ганима др жавне упр аве,
ор ганима локал не самоу пр аве, као и домаћ им невладиним организацијама.
Рефор мске иницијативе у области социјал не заштите покр ену те су и
кр еир ане од стр ане надлежног министар ства, кр оз фор мир ање и р ад стр атешких
тимова за р еформу система социјалне заштите, конципир ање р еформских
пр ојеката и о снивање Прогр ама Фонда за социјал не иновације (ФСИ).

Рефор мским пр ојектима обу хваћене су нео пходне системске пр омене у
социјалној заштити, у з у важавање захтева савр еменог теор ијског модела
социјалног р ада, као и стандарда европског модела р азвоја у слуга и слу жби
социјалне заштите. У току је р еализација сл едећих пројеката:
1. Развој модела интегр алне социјал не заштите на локал ном нивоу ;
2. Стандар ди и ор ганиз ација у центр у за социјал ни р ад;
3. Трансфор мација у станова за смештај у систему социјал не заштите и р азвој
алтер нативних облика социјал не заштите;
4. Стр атегија р азвоја породичног смештаја и усвојења;
5. Заштита деце од злостављања и занемар ивања.
Рефор мски пр оцеси су подр жани и од низа др у гих иновативних пр ојеката,
који су р еализовани или су у току .
Током пер иода р еформских иницијатива и ак тивности у области социјал не
заштите у Репу блици Србији, створ ено је ново знање, искуство и вештине, као
потенцијал за шир у примену и пр еношење на социјалне актере који нису
у чествовали у њиховом кр еир ању. Усвајањем Стр атегије за смањење
сир омаштва направљен је битан кор ак, јер се овај доку мент великим дело м
односи на развој ефикасније социјал не заштите.
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Најважнији циљеви и мере из Ст рат егије за смањење сиромашт ва у
област и социјалне зашт ит е

Основни циљ је смањење броја сиромашних и развој ефикасније социјал не
заштите:
- побољшање пр епознавања и у твр ђивања најсир омашнијих и већа
усмер еност на р адно неспособне чланове др у штва;
- р азвој у слу га социјал не заштите које подр жавају живот у заједници –
дневних бор авака за лица са по себним потр ебама, ку ћне неге и по моћи,
хр анитељства;
- р азвој пр офесионалних стандар да, пр оцедур а, пр отокола и нор матива;
- побољшање инфор мисања гр ађана о р азличитим пр ограмима со цијалне
заштите;
- повезивање свих актер а социјалне заштите на локално м нивоу;
- пр еиспитивање и у напр еђење заштите особа са инвалидитетом;
- р азвој посебних пр огр ама за интегр ацију Рома, избеглица и расељених
лица.

Пар алелно, промене се дешавају и захваљују ћи политичким и законо давним
активностима Нар одне ску пштине Репу блике Ср бије (у даљем тексту :
Скупштина) и Владе, и активно м анг ажовању надлежног министар ства на
њиховом спр овођењу у пр акси. Извр шене су измене и допуне Зако на о
социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигур ности гр ађана и донет је
Породични закон.
Усвајањем Националног плана акције за децу створ ена је основа за
у напр еђивање у купне заштите деце. У току су активности везане за доношење
Националног плана акције у области стар ења и старости, за доношење закона
пр отив дискр иминације особа са инвалидитето м и обезбеђење ср едстава за
р ефор му у слу га инвалидима.
Даљи развој ефикасније социјал не заштите захтева стр атешко планирање за
наставак р ефор мских пр оцеса у пр авцу кор енитих промена система, у којима ће
у чествовати сви социјални актер и. Системски пр исту п р ефор мама тр еба
наставити кр оз мер е, активно сти и механизме, који ће о безбедити најповољније
исходе за кор иснике.
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2.2. Капацитети и домети социјалне заштите
Сaдaшњи систeм сoциjaл нe зaштитe пoчивa нa вaжeћeм Зaкoну o социјал ној
заштити и обезбеђивању социјалне сигур ности грађана, дo нeтoм 1991. гoдинe, који
је пр етрпео девет измена. Тaдaшњoм пoлитикoм цeнтр aлизaциje надлежности и
ср едстава, у гашени су постојећи фондови со цијалне заштите и на локал ном и на
репу бличком нивоу . Влaдa je пр eузeлa финaнсирaњe и кoнтр oлу oствaр ивaњa свих
пр ава која су законом у тврђена као пр ава од општег интер еса. Наиме, до 1991.
године, обезбеђивање пр ава и у слу га у области социјал не заштите бил а су или
извор но или као пр енета, у надлежности општина, што су пр атили и одговар ају ћи
извор и ср едстава, у з солидар ност у обезбеђивању ср едстава са нивоа Републике
(Покр ајине) оним о пштинама које нису бил е довољно р азвијене. У том систему
одвијао се интензиван р азвој, нар очито отвор ених обл ика заштите, који је
зау стављен када су смештај у у станову у свим својим сег ментима (план мр еже
установа и оснивачка пр ава над њима, обезбеђ ивање средстава како за изгр адњу и
опр емање, тако и з а пр у жену у слугу ), затим пор одични смештај и сва права на
стална новчана давања пр ешла у надлежност Репу блике. У надлежности општина
остаје финансир ање отворених облика заштите (у стaнoвe зa днeвни бoр aвaк
кoр исникa, по моћ и нега у ку ћи, р ад клу бова), са недовољним ср едствима за њихов
даљи развој, те су ретке општине које их обезбеђују. Недовољном р азвоју ових
услу га допр инео је и изостанак механизама контр оле и стиму лације р еализације
пр ава које је локална самоу пр ава у обавези да обезбеди.
Mр ежа центара за со цијални р ад je до бр о р азвијена: свака о пштина има свој
центар или одељење центр а за социјал ни р ад. М еђу тим, ефикасност и квалитет
рада је знатно у мањена због система двостру ке надлежности који је уведен
наведеним законо м о социјал ној заштити: оснивач центар а за социјал ни р ад је
општина, а Репу блика je, пор ед обезбеђивања ср едстава за сва стална новчана
давања и смештај, прeу зeлa у највећој мери и финaсир aњe р ада запослених, као и
надзор над законитошћу и стр у чним р адом. Оснивач центр а је локална самоупр ава,
која обезбеђује у слове за рад у погледу пр остор а и опр еме и мали део зар ада
запослених (оних који р аде на остваривању пр ава које финансир а локална
самоу права). На овај начин центри за со цијални р ад се нал азе у су штинској
зависности од р епу бличких ор гана власти, нису у фу нкционалној вези са ор ганима
локалне самоупр аве, што их у даљава од основног задатка: у твр ђивања социјал них
потр еба гр ађана и одговор ности за њихово задовољавање.
Oствaр ивaњe пр aвa oд oпштeг интeр eсa кo ja г aрaнту je Рeпу бликa тaкoђe je
бир окр атизовано. Прoцeдурe и пoтр eбнa дoкумeнтaциja зa мнoгe гр aђaнe су
кoмпликoвaне. Због недо статка ср едстава, цeнзу с зa oствaр ивaњe пр aвa нe
oмoгу ћaвa већини грaђaна кojи сe нaлaзe у „сивoj зoни сир oмaштвa“ дa oствaр e
пр aвo нa мaтeриjaл нo oбeзбeђeњe. Aнaл изe из Стр атегије за смањење сир омаштва
пoкaзу jу дa aкo сe цeнзу с пoмeр и зa 10% бр oj кoрисникa материјал ног обезбеђења
би биo пoвeћaн двoстр у кo. Постојеће услу ге и облици помоћи, имају веома
огр аничене до мете у пр евазилажењу сир омаштва.
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Мaтeр иjaлнe накнаде за о не гр ађане који нису у стању да самостално
задовоље своје егизистенцијалне потр ебе и потр ебе своје пор одице, а р адно су
способни обезбеђују се у ну тар различитих система. Пар цијално одлу чивање о
пр авима на ове облик е матер ијалних нак нада и њихова дистр ибу ција пу тем
различитих система, доводи до наго милавања администр ативно – бир ократског
апар ата, спор ости у оствар ивању пр ава грађана, изостанка јединствене евиденције
и у вида у целовите потр ебе кор исника односно адекватност пр имењене мер е.
Збoг високог степена централизације, недовољних средстава у бу џетима
општине и гр адова и због тога нeдовољне заинтер есовано сти за систем социјал не
заштите, у слу ге у заједници нису развијене у складу са потр ебама грађана. Oвo je
дoвeлo дo фавор изовања у слу га смештаја у у станову и када о н није неопходан,
поделе у станова према категоријама кор исника, односно дo неaдeквaтнoг
зaдoвoљењa пoтр eбa вeликoг бр oja кoр исникa. Наиме, централизован пр исту п у
планир ању смештајних капацитета и финансир ању пр ава, у з недовољна ср едства на
локалном нивоу , створ ио је и нер ационалну мр ежу установа која не одговар а
ствар ним потребама кор исника и не обезбеђује адекватну пону ду у слу га. Шир oкo
утвр ђeнa и примeњивaнa прaвa нa смeштaj у у стaнoву , у з нeрaзвиjeнoст у слу гa у
зajeдници, дoвeлa je у институ циoнaлну изoлaциjу мнoгe кoр исникe, кojима би
дру ге врсте у слу га квалитетније задовољавале њихове потр ебе.
Због недовољне р азвијености пор одичног смештаја и нер авномер не мр еже
смештено јe joш oкo 1200 дeцe без родитељаског стар ања и сa смeтњaмa у р aзвojу у
установе. Од уку пно око 4900 деце на смештају у институ циjaмa и хр aнитeљским
пoр oдицaмa, између 40 и 50% деце се нал ази ван свог места пр ебивалишта.
Услу гe кoje сe пр ужajу дeци бeз р oдитeљскoг стaрaњa у у стaнoвaмa
сoциjaлнe заштите, нeкoмплeтнe су и нису у фу нкциjи њихoвoг oспoсoбљaвaњa зa
сaмo стaлaн живoт. У тaквoj ситу aциjи дeцa пр eдугo oстajу у устaнoвaмa, излaзe из
њих пo стицaњу пу нoлeтствa oднoснo зaвр шeткa шкoлoвaњa, нajчeшћ e бeз дaље
пoдр шкe зa сaмo стaлaн живoт.
Пoсeбнo су у гр oжeнa дeцa сa смeтњaмa у р азвоју кoja су смeштeнa у пeт
пoстojeћих у стaнoвa. Она нajчeшћe о стају читaв живoт у институ цио нално м
окру жењу , тако да у стaнoвe кoje су првoбитнo билe нaмeњeнe дeци, вр eмeнo м
пoстaју у стaнoвe и зa смeштaj oдр aслих. Одликује их вeлики бр oj кoр исникa (oд 300
дo 650), дeце и oдр aслих у рaспoну oд 4 дo 50 и вишe гoдинa, који је вeћи oд бр oja
пр eдвиђeнoг нoр мaтивимa и стaндaр димa. Стaњe oбjeкaтa је нeз aдoвoљaвajу ћe,
кaдр oвскa структур a у тврђена нормативима јe неaдeквaтнa, а пo стojeћи кaдр oви
нeдoвoљнo oбу чeни зa пр имeну сaвр eмeних присту пa у р aду. Све ово доводи у
питање поштовање прaвa кoр исникa.
Такође, велики бр ој одр аслих особа са инвал идитетом и старијих грађана
није у могу ћности да задовољи потр ебе, јер у више од 100 општина не постоје,
гар антоване услу ге подр шке у прир одном окру жењу. Истовр емено, у великом
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бр оју општина не по стоје смештајни капацитети за оне којима је та у слу га
неопходна. Капацитети за смештај кор исника: особа са инвалидитетом, ментално
недовољно развијених, душевно оболел их, су недовољни, тер итор ијално и
фу нкционално недосту пни.
У 17 устaнoвa зa смeштaj лицa oмeтeних у мeнтaл нoм р aзвojу , душeвнo
oбoлeлих и особа са тeл eсним инвaлидитетом смeштeнo je 5.574 кoр исникa, од
којих је већина ван места свог пребивалишта. Бр ој гр ађана којима је потр ебна
подр шка због њиховог психофизичког стања је већи од о ног који се, често због
недостатка дру гих услу га у локалној средини (дневни бор авак, мале стамбене
заједнице и др ), налази у у становама, а њихова пр ава су у гр ожена због
немогу ћности задовољавања егзистенцијалних потр еба на адекватан начин.
Недостатак р азновр сних обл ика подр шке у прир одном окружењу као и
малих смештајних капацитета у очљив је и код постојећих услу га за стaрe. Око
7.800 кор исника је смештено у домове. У појединим у становама постоје листе
чекања за пр ијем, а у неким локалним заједницама у опште не постоји могућност
смештаја јер нема изгр ађених капацитета. Квалитет у слу га у постојећим
установама је неуједначен, не обезбеђује се у век адекватна подр шка за очу вање
психофиз ичких по тенцијала кор исника и у напр еђење квалитета њиховог живота.
Ове у станове смештају знaтaн бр oj кoрисник a сa мeдицинским индик aциjaмa,
психиjaтр иjским пр oблeмимa и хр oничним болестима, свe дo тeр минaлних стaњa,
често без адекватних матер ијал них и кадр овских услова.
Кoр исници смeштaja су често у сoциjaлнoj изoл aциjи р aзличитoг стeпeнa. За
нeкe гру пe кoр исникa, зa кoje ниje нaђeнo р eшeњe у њихoвoj пр ир oднoj срeдини,
oбeзбeђен je смeштaj у у стaнoвaмa које немају одговар ају ће прогр аме за њих. Тако
се млaде особе са инвал идитето м смештају у дoмoве зa стaр e; деца и млади
oмeтeни у ментал ном р азвоју , искљу чени из oбр aзoвнoг систeмa, смештају се у
дoмoве за ментал но р етардир ане, иако би њихове потр ебе, у з одговар ају ћу
подр шку , могле бити задовољене у пр иродном окру жењу на квалитетнији начин;
дeца сa пр облемима у дру штвеном пo нaшaњу , често нео пр авдано ду го бор аве у
пр ихвaтилишту.
Овакав систем не обезбеђује довољне у слове за р азвој у слу га које су
тер иторијално и фу нкционално досту пне кор исницима, тако да се Стр атегија
усмер ава ка превазилажењу постојећих недостатака.

2.3. Стратешки правци развоја
Рефор ма система социјал не заштите одвијаће се кр оз деловање Ску пштине,
Владе, М инистар ства р ада, запошљавања и социјал не политике,
др у гих
министар става, као и свих актер а социјалне заштите у Репу блици Ср бији.
Основни правци рефор ме су:
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2.3.1. Изградња нове политике и законодавне активности
•

Дефинисање развојне политике социјалне заштите и повезивање са
другим системима и делатностима у друштву

Пр aвoвр eмeнa и дeлo твoр нa зaштитa деце, стар их и особа са инвалидитето м
oбeзбeђу je сe изгр aдњoм пoл итикe сo циjaлнe зaштите кoja aктивнo пр eвeнир a
нaстaнaк сoциjaл них пр oблeмa у дру штву и усaглaшeним дeлoвaњeм систeмa
сoциjaлнe и здр aвствeнe зaштитe, систeмa зaпoшљaвaњa, oбр aзoвaњa, пoлициje и
пр aвoсуђa. У пер иоду наглих и др астичних пр омена у друштву , у социјал ној
заштити дол ази до повећања бр оја кор исника, који р ано у лазе и ду го се задржавају
у систему социјал не заштите, искљу чени из р еалних др уштвених токова. У
постојећим у словима у систему кор исници су пасивни, а у слу ге недовољно
развијају њихове способности за превазилажење неповољних животних околности
и задовољење својих со пствених и животних потреба сопствене пор одице.
Закаснела, несинхр онизована и парцијална р еакција дру штва на социјал не
пр облеме, појачана тр анзиционим пр оцесима, у казује на пoтрeбу рaзвoja
планир аних и ор ганизованих превентивних мер а и пр ограма. Неопходно је
успостављање општег дру штвеног консензу са о начинима и пр авцима подр шке
здр авим стиловима живота гр ађана. Овај циљ се не може остварити само у систему
социјалне заштите, већ захтева ор ганизован и у саглашен пр исту п р азличитих
дру штвених система: обр азовања, здр авства, запошљавања, инфор мисања, култур е,
пр авосуђа, полиције, као и целоку пног дру штва. Основни пр евентивни механиз ми
oбу хвaтajу р азвој р есур са за очување и у напр еђивање квалитета живота гр ађана као
и њихово пр авовр емено инфор мисање и еду ковање о начинима и могу ћностима за
кор ишћење р есур са у заједници.
Изгрaдњa пoлитикe у oблaсти сoциjaл нe з aштитe у кљу чу je aктивнoсти
Ску пштине, Вл адe, М инистар ства р ада, запошљавања и социјал не политике,
дру гих р елевантних министар ства, савета Владе и локалних самоу права, у
пр еиспитивању и р естру кту ир ању система со цијалне заштите пу тем:
1. Израде усаглашених стратешких и акционих планова у ужим областима
које пре свега припадају социјалној заштити: нп р. особама са
инвалидитетом, старијим особама, жртвама насиља у по родици;
2. Усаглашавања активности које се дефинишу различитим стратешким
документима у промови сању здра вих стилова жи вота, информисања и
едуковања грађана за унапређивање квалитета сопственог живота;
3. Развоја ресурса за оснаживање појединаца и породица из рањивих и
маргинализованих група за дo стизaњe самодовољности и независности
у задовољавању сопствених жи вотних потреба и умањење или
отклањање зависности од социјалних служби - доношењем програма
превентивних активности у свим областима.
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Успостављањем и актив ир ањем нaвeдeних мер а и мeхaнизaмa омогу ћава се
пр авовремено и адекватно реаговање др уштва на потребе гр ађана и пр еу зимање
одговорности гр ађана за квалитет со пственог живота, као и реду ковање обима и
интензитета дру штвено неповољних појава, пр евенир ање генер ацијског преноса
сир омаштва, насиља, со цијалне искљу чености и др у гих дру штвено непожељ них
појава.
•

Унапређивање законодавства,
усаглаша вање са прописима ЕУ

хармонизација

прописа

и

њихово

Изгр адња нове политике о двија се и у оквиру у напр еђења законодавства,
хар монизације пр описа и њиховог у саглашавања са пр описима ЕУ. Поједини
закони су већ до нети, поједини су у скупштинској процедури, а неке тек тр еба
донети. Законодавна активност о бухвата:
- Породични закон;
- Закон о малол етним у чинио цима кр ивичних дел а и кр ивичнопр авној
заштити малолетних лица;
- Закон о заштитнику гр ађана;
- Закон о заштитнику деце;
- Закон о изменама и допу нама Заакона о со цијалној заштити и
обезбеђивању социјалне сигур ности грађана;
- Закон о спречавању дискр иминације особа са инвал идитетом;
- Закон о у дру жењима и
све др уге законе којима се р егу лишу области које се додир ују или пр еплићу са
социјално м заштито м, или области које су од значаја за р еализацију социјал нe
заштите гр ађана (здравље, обр азовање, запошљавање, пензијско и инвалидско
осигур ање и друге).

2.3.2. Децентрализација система социјалне заштите
Центр ализован начин у пр ављања је једна од суштинск их кар актеристика
политичког система пр етходног пер иода. Највећи део надл ежно сти за у твр ђивање
пр ава, одлу чивања о начину њиховог остваривања и потр ебним ср едствима
сконцентр исан је на нивоу Репу блике. Локал на самоу права нема довољно
само стал ности, нити је заинтересована за задовољавање потреба грађана
развијањем р азновр сних у слу га у својој средини. Недостатак избор а услу га доводи
до нер ационалног кор ишћења ср едстава кр оз опр едељење за кор ишћење облика
заштите пу тем смештаја у у станове које финансир а Репу блика и недовољног
развијања других пр oгр aмa и у слуга подршке појединцима и пор одицама који се
су очавају са животним тешкоћама. Неопходно је да се општини и гр аду вр ати
фу нкција социјал не заштите њихових грађана, јер се потр ебе људи ефикасно,
економично, пр авовремено и р ационално могу најбоље задовољити у непосредном
окру жењу – пор одици и локалној заједници.

10

• Децентрализација надлежности и средста ва на локални ниво
У пр оцесу децентр ализације тр еба обезбедити у слове и механизме да
локалне самоупр аве имају извор е ср едстава за задовољавање социјалних потр еба
својих гр ађана и да у потпуности р еализују обавезу кор ишћења тих ср едстава за
развијање у слу га социјалне заштите. Измењеном законском р егу лативом тр еба
обезбедити да др жава пр описује минимал на пр ава кор исника којим се могу
задовољити потр ебе у области социјал не заштите, да њихова досту пност бу де
гар антована свако м под једнак им условима, али да тај систем бу де флексибилан и
да дозвољава пр оналажење и пр имену најо птимил анијих услу га. То значи да
облици и обезбеђивање задовољавања оних потр еба гр ађана које се могу
задовољити р азновр сним у слу гама које су повезане и наслањају се једна на др у гу
(контину м у слу га) , као и обезбеђивање средстава за то, тр еба да бу ду на локално м
нивоу , уз обезбеђивање додатних средстава са Репу бличког нивоа о ним општинама
и гр адовима који сами, према критер ију мима које утвр ди Репу блика, нису у
могу ћности да о безбеде довољно. Законом се мор ају обезбедити механизми да
локалне самоупр аве издвајају одр еђен обим ср едстава за социјал не потр ебе својих
гр ађана, а да се у случају њиховог ненаменског тр ошења иста оду зимају и у слу ге
ор ганизују са Репу бличког нивоа. Само права на стална новчана давања тр еба, бар
у пер иоду док се не постиг ну одговар ају ћи економск и и пол итички у слови, да бу ду
у целини у надлежности Републике.
Овакав систем истовремено значи и да надлежност за обезбеђивање у слова
за извршавање делатно сти и р ад центар а за со цијални р ад бу ду у потпу ности у
надлежности локал не самоупр аве, која за то треба да има обезбеђена средства
пу тем извор них и пр енетих пр ихода са Репу бличког нивоа. То ће обезбедити
одговарају ћу заинтересованост и одговор ност општине за потр ебе и пр облеме
њених гр ађана.
Децентрализација социјал не заштите на локал ни ниво допр инеће развоју
разноврсних и еконо мичнијих у слуга у непоср едном окр у жењу кор исника што ће
омогу ћити задовољавање потр еба већег бр оја корисника. Разновр сност и
економичност у слу га ће истовр емено омогу ћити задовољавање по тр еба корисника
на начин који је најпр имеренији по тр ебама корисника у односу на р асполо жива
финансијска средства.
У децентр ализованом систему у слуге се пр у жају првенствено на локално м
нивоу , осим оних за које више актера, на основу интер есног ор ганизовања, процени
да је пру жање неких од њих р ационалније ор ганизовати на р егионал ном нивоу . На
репу бличком нивоу се може ор ганизовати само пр ужање једног, мањег бр оја,
високо специјал изованих у слу га. Без обзир а на ком нивоу се у слу га организује,
локална самоупр ава из својих ср едстава ф инансира потребе својих гр ађана.
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• Развијање механизама за учешће грађана и корисника у одлучивању о
средствима и начинима за задовољавање потреба
Садашњи центр ализовани систем социјалне заштите је довео до тога да
гр ађани социјалну заштиту на локалном нивоу , не доживљавају као систем на који
могу и тр еба да у тичу, те се пасивно одно се пр ема њему и нису мотивисани за било
какво активније у кључивање у доношење одлу ка.
Потр ебно је законом у твр дити механизме који о могу ћавају активно учешће
гр ађана и кор исника социјалне заштите у одлу чивању о начинима за задовољавање
социјалних потр еба и за то неопходним ср едствима, што ће омогу ћити
тр анспар ентност и ефик асност система. Пар тиципација ће о могу ћити гр ађанима и
кор исницима, да као интер есне гр упе, активно и одговорно у чествују у подстицању
развоја и у напређења система со цијалне заштите.

2.3.3. Обезбеђивање ефикаснијих материјалних услуга
у социјалној заштити

Кр оз матер ијалне услу ге које се пр у жају потр ебно је достић и ниво
обезбеђења егзистенцијал ног миниму ма кор исника. Активности се мор ају
пр еду зимати у пр авцу :
• Обезбеђивања матер ијалне сигур ности за егзистенцијално нају гр оженије
гру пе гр ађана, који због свог психофиз ичког стања не могу обезбедити
ср едства за егзистенцију и немају пор одицу или ср однике који су у
могућности да их издр жавају ;
• Пр еду зимања мер а да ср едства за материјал ну сигур ност р адно
способних гр ађана бу ду у функцији њиховог запошљавања, одно сно
ствар ања услова за активир ање њихових потенцијала тако, да својим
р адом, делимично или у потпу ности, обезбеде ср едства за егзистенцију ;
• У оствар ивању матер ијалних у слу га потребно је oбjeдинити р aд
oпштинских
слу жби
кoje
oбeзбeђу jу
oствaр ивaњe
пр aвa.
Деконцентрисањем свих обл ика матер ијал них накнада из социјал не
заштите, које се обезбеђују из бу џета Републике, максимално
р ационализовати администр ативни посту пак. Потребно је фор мир ати
одговар ајући, технички унапр еђени инфор мациони систем са ажур ном
базом података.
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2.3.4. Обезбеђивање квалитетних услуга у социјалној заштити
Смисао и циљ р азвоја со цијалних услу га у локалној заједници је
пр евенир ање пр облема како појединци, пор одице и гр упе у р изику не би дошли у
стање со цијалне изолације и тр ајне зависности од со цијалних слу жби. Квалитетне
услу гe пр oизвoдe пoзитивну пр oмeну, oмoгу ћaвajу свлaдaвaњe р изикa и
пр eду прeђу jу дaљи рaзвoj пр oблeмa и стaњa кo jи нaр у шaвajу квaлитeт живoтa
кoр исникa. Прoцeдурa кoja пр eдхoди кoришћeњу у слу гa тр eбa дa сe спр oвoди нa
смислeн и jaсaн нaчин у оптимално м р oку . Обезбеђење квалитетних у слу га
подр азумева:
•

Подстицање р азвоја разноврсних социјалних у слу га у заједници и
у кљу чивање у сферу пру жања у слуга што више р азличитих социјал них
актер а;

•

Увођење нових у слуга социјалне заштите у оквиру постојећих
институ ција и слу жби социјал не заштите и у заједници ;

•

Подр жавање и афир мацију пор одице као најбољег оквир а заштите
р ањивих гр у па и подстицање р азвоја хр анитељства, у својења, у слу га
дневних центара, ку ћне неге и помоћ и и др у гих у слуга социјал не
заштите;

•

Изр аду стандарда и унапр еђење квалитета у слу га које се пру жају у
оквиру институ ција и слу жби со цијалне заштите;

•

Дефинисање и повез ивање у слуга р азличитих сектор а и подсистема на
свим нивоима;

•

Увођење ефикасног система жалби.

2.3.5. Јачање професионалних капацитета запослених у социјалној
заштити
Јачање професионалних капацитета з апосл ених у
оствар иваће се пу тем:

социјал ној

заштити

•

Контину ир ане еду кације за пр имену нових стандар да и акр едитацију
нових пр огр ама и у слу га, лиценцир ање и у вођење стру чног
напр едовања запослених;

•

Изр аде и aкр eдитaциjе oбр aзoвних пaкeтa, пл ана и пр ограма едукације
стру чних р адника у социјалној з аштити у областима:
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1) одговорности за р еализацију стр у чног посту пка (вођење слу чаја) у
центр има за социјални р ад и др у гим слу жбама;
2) заштите од злостављања и занемар ивања деце, одр аслих и стар их и
насиљ а у пор одици;
3) хр анитељства и у својења;
4) стр атешког планир ања и међу сектор ске сар адње;
5) заснивања пр огр ама у заједници и волонтер ског мeнaџмeнтa
6) пор одичне медијације
7) су пер визије и евалу ације исхода стру чног социјалног р ада;
8) упр ављање у становама и људским ресур сима у социјал ној заштити;
9) специјализовани пр огр ами за посебне гр у пе кор исника.
• Aфир мaциjе о пштих етичких принципа и у напр еђивање стандар да
пр офесионалног по нашања, етичке и пр офесионал не одговор ности у вођењем
Кодекса праксе у систем социјалне заштите;
• Увођења механизама контр оле квалитета кр оз мониторинг, супер визију и
евалу ацију исхода социјал не заштите, као и система независног надзор а и
контр оле стру чног социјалног р ада.

2.4. Учесници у реформи система социјалне заштите
Рефор ма система социјалне заштите одвијаће се деловањем р елевантних
социјалних актер а у области со цијалне заштите у Репу блици Србији.
За р еализацију циљева и задатака, дефинисаних у овом документу,
неопходно је да р елевантни со цијални актер и који имају важан у тицај на со цијалну
заштиту – бу ду адекватно у кљу чени у р ефор му социјалне заштите.
Релеватни социјал ни актер и у пр оцесу р ефор ме система социјалне з аштите
су :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Скупштина
Влада
М инистар ство р ада, запошљавања и социјалне политике
М инистар ство финансија
М инистар ство здравља
М инистар ство пр освете и спор та
М инистар ство у нутр ашњих послова
М инистар ство за др жавну у пр аву и локалну самоу праву
М инистар ство пр авде
М инистар ство науке и заштите животне ср едине
М инистар ство за економске одно се са ино стр анство м
М инистар ство ку лтур е
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ор гани локалних самоу пр ава – ску пштине општина и гр адова
Стална ко нфер енција гр адова и општина
Установе социјалне заштите
Установе из др у гих система – у надлежности по менутих министар става
М еђу нар одна тела и ор ганизације
Ор ганизације и тела др у гих заинтер есованих др жава и влада
М еђу нар одне и стр ане невладине ор ганизације
Домаће невладине ор ганизације
Фондови, фондације и вер ске заједнице
Пр ивр една дру штва и преду зетници
Високошколске у станове и институ ти
Гр ађани и кор исници пр ава и у слу га из система социјал не заштите.

2.4.1. Неопходна сарадња и заједничко деловање
У циљу остваривања ове стратегије нео пходно је заједничко деловање које
тр еба оствар ивати кр оз:
• Сарадњу и деловање у оквиру истог концепту алног, стр атешког и
вр еменског оквира;
• Јасан мандат и поље деловања за вр шење конкр етних пр омена и
у напр еђење одр еђеног дела система со цијалне заштите;
• Обезбеђивање потр ебних инпута једни дру гима, с циљем размене
искустава и тр ансфер а знања од у тицаја на даље р ефор мске пр оцесе;
• Периодично евалу ир ање пр етходних активно сти у оквиру поља свог
деловања;
• Изградњу и р азвијање својих капацитета, нео пходних за р еализацију
пр ипадају ћих активности у пр оцесу р ефор ме социјалне заштите.
Као нарочито важни актер и у р еформи, истичу се:
• Органи локалних самоуправа и Стална конференција градова и
општина – М инистар ство р ада, запошљавања и социјалне пол итике ће, у
сар адњи са Стал ном ко нфер енцијом гр адова и општина и са ор ганима
локалне самоу пр аве:
o договор ити план сарадње који ће обу хватити активно
у кљу чивање локалне самоу пр аве за креир ање социјал не заштите
на локалном нивоу;
o договор ити издвајање средстава локалне самоу пр аве за социјлне
пр огр аме (развој социјал них у слу га на локалном нивоу );
o дефинисати у логе, обавезе и одговор ности актер а у р ефор ми
социјалне заштите на локално м нивоу (ор гана локалне
самоу пр аве, центар а за социјл ни р ад, дру гих у станова социјал не
заштите, невладиних ор ганизација и др.);
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o договар ати пр оцедур е р азмене инфор мација, у твр ђивања потр еба
и капацитета у локалној заједници;
o у тврђивати оквире и критер ијуме за дефинисање неких услу га
социјалне заштите које ће се обезбеђивати на регионал ном нивоу ;
o обавити и др у ге потр ебне активности у циљу р еализације циљева
ове стр атегије.
• Министарст во финансија – М инистар ство р ада, запошљавања и
социјалне политике ће са М инистар ством финансија договор ити план
сар адње на подр у чју :
o стабил ности пр илива бу џетских ср едстава, р ади спр овођења
активности р еформе система социјал не заштите;
o консу лтација о планир ању бу џета за сваку наредну годину ;
o консу лтација о р ебалансу бу џета, с обзир ом на потребе р ефор ме
система социјал не заштит;
o стр учне помоћи у изр ачу навању и евалу ирању цена коштања
у слуга социјал не заштите;
o дру гих потр ебних активно сти у циљу р еализације циљева ове
стр атегије;
• Министарст во п росвете и спорта – Министар ство р ада, запошљавања
и со цијалне политик е ће са М инистар ством пр освете и спор та
договор ити план сар адње на подр у чју :
o р аног откривања пр облема у понашању , обр азовању и развоју
деце;
o неодговар ају ће бриге о детету;
o обезбеђења бенефиција пр описаних законом и дру гим пр описима
(деци из сир омашних пор одица, деци са сметњама у р азвоју и
деци без р одитељског стар ања);
o еду кације кадр ова;
o изр аде пр огр ама за инклу зивно обр азовање деце са сметњама у
р азвоју , деце из мар гинализованих др уштвених гр у па;
o су финансирања заједничких пр огр ама;
o договар ања међуресор ских обавеза, надлежности и одговорности
у области заштите деце;
o изр аде пр огр ама пр евенције;
o дру гих потр ебних активно сти у циљу р еализације циљева ове
стр атегије.
• Министарст во здравља – М инистар ство р ада, запошљавања и
социјалне пол итик е ће са М инистарством здр авља договор ити пл ан
сар адње на подр у чју :
o р аног откривања здр авствених и р азвојних потешкоћа деце;
o р азмене инфор мација о занемаривању и злостављању деце;
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o заједничког р ада у борби против болести зависности (др ога,
алкохол и сл.), HIV/AIDS-а, као и пру жања подр шке њиховим
пор одицама;
o изр аде превентивних пр огр ама здр авственог пр освећивања и
сар адње са ор ганиз ацијама, телима и тимов има са подр у чја
социјалне заштите;
o неге у ку ћи и обезбеђивања здр авствене заштите у у становама
социјалне заштите, палијативног збр ињавања;
o су финансирања заједничких пр огр ама;
o дру гих потр ебних активно сти у циљу р еализације циљева ове
стр атегије.
• Министарст во унутрашњих послова – Министарство р ада,
запошљавања и социјалне политике ће са Министарством у ну тр ашњих
послова:
o договор ити оквире, р ади закљу чења протокола о сарадњи центар а
за социјални р ад и дру гих у станова со цијалне заштите са
надлежним
подр у чним
ор ганизационим
јединицама
М инистар ства, у области пр евенир ања насиља у пор одици и
р еакције у случајевима насиља у породици (фор мир ања
координационих тел а, му лтир есор ских и мултидисциплинар них
тимова и др.);
o р азмене
информација
између
надлежних
подру чних
ор ганизационих јединица М инистар ства, центар а за социјал ни
р ад и дру гих релевантних актер а на локалном нивоу , о
починиоцима кр ивичних дела у којима су жртве малолетна лица,
као и оних дела у којима се малол етна лица јављају као
починиоци;
o обавити и др у ге потр ебне активности у циљу р еализације циљева
ове стр атегије.
• Министарст во пра вде – М инистар ство р ада, запошљавања и социјал не
политик е ће са Министарством пр авде:
o договор ити оквире, р ади закљу чења протокола о сарадњи центар а
за социјални р ад и дру гих у станова со цијалне заштите са
надлежним пр авосу дним ор ганима, у области остваривања пр ава
деце, пр евенир ања насиља у пор одици и р еакције у слу чајевима
насиљ а у породици (фор мир ања координацио них тела,
му лтир есорских и му лтидисциплинар них тимова и др.);
o у тврдити механизме р азмене информација из међу надлежних
пр авосу дних ор гана и центара за со цијални р ад и др у гих
р елевантних ак тера на локално м нивоу, у складу са законом;
o у тврдити механизме сарадње у пр имени Зако на о малолетним
у чиниоцима кр ивичних дела и кривично пр авној заштити
малолетних л ица ;
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o обавити и др у ге потр ебне активности у циљу р еализације циљева
ове стр атегије.
• Министарст во културе
– М инистар ство р ада, запошљавања и
социјалне политике ћ е са М инистар ством ку лтур е:
o заједнички р азвити акцио не пл анове и механизме у циљу
медијске пр омоције здравих стилова живота, а у фу нкцији
пр евенције настанка со цијалних пр облема;
o у оквиру законских надлежности подстицати активности на
инфор мисању гр ађана о начинима и могу ћностима кор ишћења
р асположивих р есур са у систему социјал не заштите;
o обавити и др у ге потр ебне активности у циљу р еализације циљева
ове стр атегије.
•

Министарст во за економске односе са иност ранст вом –
М инистар ство р ада, запошљавања и социјал не политике
ће са
М инистар ством за еконо мске односе са иностранством:
o дефинисати функционал не пу теве сарадње и пр отока
инфор мација у циљу коор динисаног обезбеђивања донатор ске
подршке при имплементацији Стр атег ије;
o обезбедити р азмену иску става и инфор мација са земљама чија
искуства су р елевантна за ефикасну импл ементацију Стр атегије;
o договор ити оквире сар адње и обавити др у ге активности у циљу
р еализације циљева С тратегије и др угих стратегија у којима се
очекује активно у чешће М инистар ства р ада, запошљ авања и
социјалне политике (Стр атег ије за смањење сир омаштва, итд.).

• Министарст во науке и заштите животне средине – Министар ство
р ада, запошљавања и социјалне политике
ће у сар адњи са
М инистар ством нау ке и заштите животне ср едине:
o подржати ду гор очне и систематичне р еализације фу ндаментал них
и пр имењених нау чних пр ојеката, у оквиру р елевантних,
дру штвених нау чних дисциплина који су у основи пр омена које
се предвиђају р ефор мом система со цијалне з аштите;
o нар очито сар ађивати у оствар ивању циљева дефинисаних у
Национално м пр огр аму заштите животне ср едине, у чешћем у
изр ади р елевантних акцио них пл анова, који имају непоср едни
у тицај на имплементацију Стр атегије.
• Министарст во
М инистар ство
М инистар ством
оквир е сарадње

за држа вну управу и локалну самоуправу –
рада, запошљавања и социјал не политике ће са
за др жавну у пр аву и локалну самоу пр аву договор ити
и обавити др уге активности у циљу р еализације циљева
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Стратегије и др угих стратегија у којима се очекује активно учешће
М инистар ства р ада, запошљавања и со цијалне политике (Стр атегије за
смањење сир омаштва, итд.).
.
• Међународна тела и организације; Организације и тела других
заинтересованих држава и влада; Међународне и стране невладине
организације – Министар ство рада, запошљавања и социјалне политике
ће са наведеним актер има договор ити пл ан сар адње и обавез а у односу
на:
o пр ипр еме, спр овођење и финансир ање р ефор мских пр ојеката;
o у тврђивање пр иоритета;
o ду гор очне и систематичне р еализ ације пр ојеката које подржавају
наведени актер и, р ади њиховог фу нкционалног повезивања са
дру гим р ефор мским кр етањима у Републици Ср бији;
o у склађено деловање и др.

3. ПРИНЦИПИ РЕФОРМЕ СИСТЕМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
Поштовање и недељивост људских права је основни пр инцип рефор ме чија
се доследна пр имена обезбеђује у склађивањем домаћ ег пр авног система са
усвојеним међу нар одним доку ментима и савр емено м пр аксом социјал ног р ада.
Развијање поштовања и недељивости љу дских права у рефор ми система социјал не
заштите подр азу мева и пр имену следећих пр инципа:
•

Најбољи интерес кори сника - Пр у жати у слу ге које су у највећем степену
усаглашене са потребама кор исника уз поштовање љу дских права и
достојанства;

•

Доступност услуга корисницима - Обезбеђивати услове и р азвијати
услу ге да гр ађани своје по требе пр иор итетно задовољавају у средини у којој
живе, на лок ално м нивоу ;

•

Најмање рестриктивно окру жење - Пру жати подр шку р азновр сним
услу гама пр иор итетно у прир одном окружењу , уз избор у слуга које су за
кор исника најмање р естр иктивне;

•

Партиципација, одго ворност и са мосталност ко рисника - Обезбедити
учешће кор исника у доношењу одлу ка о начину задовољавања његових
потр еба и одговор ност за избор и коришћење сопствених потенцијала.
Пру жати подршку кор иснику за активир ање потенцијала за самостално
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задовољавање потр еба, пр оду ктиван живот у заједници и пр еду пр еђивање
зависности од со цијалних слу жби;
•

Континуитет заштите и могућност избора услуга и пру жаоца услуга Развијати р азновр сне у слуге у оквиру јавног, невладиног и пр иватног
сектор а. Кориснику се благовремено пр у жа могу ћност кор ишћења
одговарају ће услу ге, у контину итету и потребно м тр ајању .

4. ЦИЉЕВИ РАЗВОЈА СО ЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
4.1. Основни циљ
Рефор ма система социјалне з аштите тр еба да до пр инесе у напређењу
заштите најсиромашнијих грађана, пу тем адекватнијег одр еђивања и обезбеђивања
егзистенцијал ног миниму ма, као и у напређењу квалитета живота оних грађана
којима је из р азличитих разлога потребна по моћ у задовољавању основних
животних по треба који се на др уги начин не могу задовољити, пу тем ствар ања
мр еже р азновр сних, досту пних услу га у заједници у складу са потр ебама и
најбољим интер есом кор исника. Потр ебно је да се услу ге развијају планск и у
складу са идентификованим потр ебама кор исника на р азличитим нивоима.
Увођењем система квал итета у слу га у социјалној заштити, обезбеђује се
стандардизација у р аду служби и пр офесионалаца, одговар ају ћи ниво у слу га и
заштите, омогу ћава пер мененто пр аћење ефеката система со цијалне заштите.
Услу ге социјалне заштите треба да бу ду тер иторијално и фу нкцио нално до сту пне,
да подржавају живот кор исника у заједници, у напр еде пону ду и квалитет смештаја
и обезбеде у слу ге неодложних интер венција.
Основни циљ р ефор ме система социјалне заштите је развијање интегралне
социјалне заштите у којој социјални актери на најефикаснији начин користе
постојеће и развијају нове ресурсе путем доступних, квалитетних и
разноврсних услуга, ради очувања и побољшања квалитета живота рањивих и
маргинализованих појединаца и група, оспособљавања за продуктиван живот у
заједници и предупређења зависности од социјалних служби.
Услу ге социјалне заштите које се састоје од активности и добар а, ну де се
кор иснику како би се побољшао квалитет његовог живота, отклонили или
ублажили р изици ил и огр аничења и максимиз ирао р азвој његових потенцијала за
само сталан и пр оду ктиван живот у заједници.
Полазећи од основних пр инципа у р ефор ми система социјал не з аштите,
изр ажених у поштовању и недељивости људских пр ава, досту пности услу га које су
у најбољем интер есу кор исника, пар тиципације и одговорности кор исника у
избору у слу га које ће се р еализовати у најмање р естр иктивном окр ужењу ,
ефикасна со цијална заштита подр азу мева:
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-

развој програма који превенирају настанак и генерацијски пренос
социјалних проблема;

-

мере, услуге и активности које су по себно усмерене на појединца,
породице у ризику и маргинализоване групе, њихово оспособ љавање
за продуктиван живот у заједници, одговорно родитељство и
предупређење зависности од социјалних служби;

-

мере, услуге и активности за групе којима је потребна посебна
подршка: деца без родитељског старања, деца у сукобу са законом,
одрасли и стари који нису способни за самосталан жи вот, особе са
инвалидитетом и деца и одрасли жрт ве насиља, занемаривања и
експлоатације.

Слика 1. Структура циљева р еформе система социјалне заштите
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ИНТЕГРАЛНA СОЦИЈ АЛНA
ЗАШТ ИТA

Општи
циљ

Посебни
циљеви

Поједи
начни
циљеви

Задаци

УНАПРЕЂЕЊЕ
ЗАШТИТЕ
СИРОМА ШНИХ

Oбезбеђење
eгзистенциј
алног
минумума

Ефикаснији
систем
материјалних
накнада

РАЗВИЈАЊЕ МРЕЖЕ
УСЛУГА У ЗАЈЕДНИЦИ

Интегрална
процена и
планирање у
заједници

Систем
квалитета

Стратешко и
међусистемско
планирање
услуга
Целовита
процена,
планирањe и
евалуација

Tериторијално и
функционално
доступнe
услугe
Развој
услуга за
живот
зајед.
Побољшање
понуде и
квалитета
смештаја

Развој услуга
неодложних
интервенција

Ефикасни систем со цијалне заштите подр азумева и тр ансфор мисање
постојећих институ ција у систему социјалне заштите, у пр авцу кор ишћења нових
методолошк их пр иступа, нове ор ганизације р ада и гар антовања квалитета услу га,
њиховог р есорног и сектор ског повезивања и интегр ације на локално м нивоу.
Рефор мисан систем социјалне заштите о слања се на по стојећу и даље
развија мр ежу институ ција, у слу га и пр огр ама који се пер манентно у склађују са
потр ебама грађана и корисника у з поштовање њихових љу дских пр ава,
расположивих р есур са, достигну тог и планир аног степена др у штвеног р азвоја.
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4.2. Посебни циљеви реформе
4.2.1. Посебни циљ 1. Унапређење заштите најсиромашнијих
грађана
Смањење бр оја сир омашних, активир ање њихових радних потенцијала,
потпу нији, ефикаснији и еконо мичнији обу хват пр огр амима и у слу гама, треба да
бу де део јединствене и целов ите др жавне политике у којој је систем социјал не
заштите ослонац за нају гроженије гр ађане и др у штвене гру пе. У том пр авцу
неопходно је одр едити и обезбедити ниво егзистенцијалног минимума и
успоставити ефикаснији и еконо мичнији систем матер ијал них помоћ и.

Појединачни циљ 1.1. Обезбеђивање егзист енцијалног минумума
Постојеће стање
У оквиру система со цијалне заштите обезбеђују се р азличите вр сте
матер ијалних по моћи (матер ијално обезбеђење, додатак за помоћ и негу дру гог
лица, помоћ за оспо собљавање за рад, једнокр атне помоћ и и др.) за грађане који су
због незапослености, пр ивр емене ил и тр ајне неспособности за р ад онемогу ћени да
обезбеде ср едства за задовољавање својих егзистенцијалних потр еба.
Матер ијално обезбеђење се финансир а из бу џета Репу блике и о ствар ује
пр еко центар а за со цијални р ад, у виду сталних по моћи, док се део новчаних
давања, обезбеђује из ср едстава локал не самоу праве у виду једнокр атних помоћи.
Пр аво на матер ијално обезбеђење оствар ују сви гр ађани који испу њавају законом
пр описане у слове, независно од тог а да ли су матер ијално у гр ожени због
незапо слено сти, или пр ивр емене, односно тр ајне неспособности за р ад.
У у ку пном броју пор одица кор исника матер ијал ног обезбеђења (51.065),
неспо собних за р ад је 17. 000 носилаца овог пр ава или 33%. Због недовољних
ср едстава, новчана давања за лица која су тр ајно у гр ожена због неспо собности за
рад су испод нивоа егз истенцијал ног миниму ма. Са др уге стране ср едства која се
обезебеђују за матер ијалну сигур ност р адно способних кор исника нису у функцији
њиховог запошљавања и активир ања њихових потенцијала за пр оду ктиван живот у
заједници.
Један бр ој сир омашних, иако испу њава у слове, не кор исти пр ава из
социјалне заштите. Разлози су многобр ојни, почев од необавештено сти, одбијања
да се прима државна по моћ, немања сталне адр есе бор авка и сл.
Да би систем социјалне заштите уистину постао ослонац за нају гр оженије
гр ађане, потр ебно је р едефинисати линију сир омаштва на тер итор ији Републике
Ср бије у складу са достигну тим степеном еко номског р азвоја односно р еалним
могу ћностима др жаве, вр шити њену индексацију на основу тр ошкова живота и
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пр еду зимати мер е ради достизања нивоа довољног за задовољавање основних
животних потреба.
Истовремено, активностима ор ганизација за запошљавање нео пходно је
развијати пр огр аме су бвенционалног запошљавања корисника социјал не з аштите
као и јавне р адове. На овај начин се могу активирати потенцијали р адно способних
кор исника матер ијалне помоћ и и створ ити у слови да материјал на по моћ бу де
пр ивр емено средство за пр евазилажење кризних ситу ација, изазваних недо статком
новчаних ср едстава, а да особе са инвал идитетом активир ају своје потенцијале у
складу са својим могућностима. Док се не обезбеде у слови за запошљавање р адно
способних кор исника матер ијал не по моћи, потр ебно је повећ ати со цијалну
сигур ност деце кр оз подр шку у систему дечије заштите и др у гим система.
Мере, активности и механизми
1. Редефинисање линије сиромаштва на територији Републике Србије у
складу са достигнутим степеном економског развоја односно реалним
могућностима државе
Носилац: М инистар ство р ада, запошљавања и социјал не пол итике.
Рок: 2006. година.
2. Развијање програма за запошљавање
материјалног обезбеђења

радно способних корисника

Носиоци: М инистар ство р ада, запошљавања и социјалне политике, локал на
самоу права, организације за запошљавање.
Рок: контину ирано.

Појединачни циљ 1.2. Ефикаснији сист ем материјалних помоћи
Постојеће стање
Матер ијалне по моћи за појединце и пор одице које нису у стању да
само стал но задовоље своје ег изистенцијалне потр ебе обезбеђују се уну тар
различитих система: социјал не, дечије заштите и запошљавања. М атеријално
обезбеђење и додатак за помоћ и негу дру гог лица остварују се поср едством
центар а за социјални р ад, који послове на оствар ивању ових пр ава обављају као
повер ене послове. Дечији додаци и остале накнаде за децу и пор одицу , сходно
Закону о финансијској подр шци пор одици са децо м, оствар ују се у оквиру
општинског ор гана упр аве надлежног за послове дечије и со цијалне заштите.
Одлу кама локалних самоу пр ава обезбеђују се су бвенције у плаћању тр ошкова
кор ишћења електр ичне енер гије, кому налних у слу га, једнокр атних и др у гих
матер ијалних помоћ и, у складу са могу ћностима лок алне заједнице. Ови облици
матер ијалних помоћ и почивају на пр инципима сол идар ности и ствар ању у слова за
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задовољавање основних ег истенцијал них потр еба гр ађана, пр ивр емено или тр ајно
онемогућених да их оствар е по р азличитим о сновама (сир омаштво, незапо слено ст,
инвалидитет). Пар цијал но одлу чивање о пр авима на ове облик е матер ијал них
накнада и њихова дистрибу ција пу тем р азличитих система, доводи до
нагомилавања администр ативно – бир ократског апар ата, спорости у остваривању
пр ава гр ађана, изостанка јединствене евиденције и увида у целовите потр ебе
кор исника.
Оту да и потр еба за декоцентр исањем свих облика матер ијалних по моћи из
социјалне заштите, које се обезбеђују из буџета Репу блике, на сл ичан начин на која
су р егулисана пр ава из дечије заштите. Измештањем административ ног по сту пка у
оствар ивању пр ава на све вр сте матер ијал но-финансијск их давања из центр а за
социјални р ад, створили би се услови за обезбеђивање социјалне сигурности
гр ађана на адекватнији и еф икаснији начин. Сва пр ава која се оствар ују искљу чиво
кр оз у пр авни посту пак на основу јавних испр ава, и не захтевају стру чни посту пак,
ефикасније и рацио нал није ће се оствар ити у обједнињено м општинском ор гану
упр аве надлежном за дечиjу и социјалну заштиту .
Пр офесионал ци у центр има за социјални р ад ће пр именом стр у чно
методолошк их поступака идентификовати по требе корисника, које могу бити и
матер ијалне прир оде, али ћ е се сам поступак за остваривање пр ава реализовати у
надлежном општинском органу . Размена информација, заједничко планирање и
коор динација активности између општинског ор гана у пр аве и локалних центар а за
социјални р ад, омогу ћиће пр авовр емено и адекватно задовољавање потр еба
кор исника.
Мере, активности и механизми
1. Припрема п рописа којима се регулишу материјална давања у области
социјалне заштите, дечије заштите и запошљавања
Носилац: М инистар ство р ада, запошљавања и социјал не пол итике.
Рок: 2008. година.
2. Ојачавање постојећих служби и обједињавање њихових активности
Носици: М инистар ство р ада, запошљавања и со цијалне пол итике, локал на
самоу права.
Рок: 2008. година.
3. Формирање јединствене евиденције материјалних давања
Носиоци: М инистар ство р ада, запошљавања и социјалне политике, локал на
самоу пр ава.
Рок: 2009. година.
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Очекивани ефекти
Пр едложене пр омене допр иносе обезбеђењу миниму ма егзистенције
кор исницима који, због тр ајне немогу ћности за р ад нису у стању да задовоље
основне потр ебе. Активир ање по тенцијала р адно способних кор исника до принеће
ствар ању у слова да воде самосталан живот, ослобођен зависности од социјал них
слу жби.
Измештање матер ијалних давања из центр а за социјални р ад у општински
ор ган упр аве надлежан за послове дечије и социјалне заштите, чвр шћа повезано ст
са ор ганизацијо м за запошљавање и ствар ање слу жбе која повезује све облике
матер ијалне помоћ и на локал ном нивоу, јединствена евиденција и ефикаснија
пр оцедур а, треба да допр инесе ефикаснијем и рационалнијем кор ишћењу
ср едстава, у з квалитетније задовољавање потр еба гр ађана.
Квалитативан по мак у у слу гама које се пр ужају јасним р аздвајањем
стр у чног од администр ативног р ада и измештање послова администрир ања у слу га
матер ијалне по моћи из центар а за социјал ни р ад, обезбедић е лакши присту п
услу гама. Са становишта кор исника, з начајна је пр исту пачно ст инфор мација о
могу ћим облицима подр шке, подр шка у пр ику пљању потр ебних докумената, као и
ефикасна жалбена пр оцедура.

4.2.2. Посебни циљ 2. Развијање мреже услуга у заједници
Идентификовање потр еба кор исника на р азличитим нивоима (појединац,
гру па, заједница), пл анск и и међу системски у склађен р азвој мр еже услу га
тер иторијално и функционал но досту пних грађанима, у спостављање система
квалитета у слу га на стр у чном и ор ганизационом нивоу , омогу ћиће да грађани
већину својих потр еба задовољавају у локалној заједници.
Појединачни циљ 2.1. Интегрални приступ у идентификовању потреба и
планирању услуга у заједници
До пр еклапања и недостатка одр еђених услу га долази у след пар цијалног
пр исту па у идентификовању потр еба кор исника, нејасне подел е у лога и
одговорности и одсуства међу системске сар адње. Уочљив је изостанак планског
пр исту па у р азвијању у слу га пр илагођених индивиду алним и з аједничким
потр ебама гр упа корисника и специфично стима локалних заједница. Последица
свега тога је да се по тр ебе кор исника не сагледавају и задовољавају целовито,
пр авовремено и р ационално. Пр епрека за адекватно планир ање је и неу саглашена
евиденција која се води у различитим системима. Административне пр оцедур е у
оствар ивању у слу га су гломазне, недовољно тр анспар ентне, не обезбеђују
пар тиципацију кор исника, не постоје механиз ми независног засту пања.
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Целовито и благовр емено р еаговање на у грожена пр ава и потр ебе гр ађана
подр азумева неопходну повезаност и сар адњу свих давал аца у слу га, свођење
администр ативне пр оцедур е на меру која обезбеђује и г ар антује пр описан стандар д
услу га, тр анспар ентност и пар тиципацију кор исника.
За успостављање адекватне међу секторске сарадње потр ебно је донети одно сно
закљу чити, на р епу бличком и локалном нивоу , одговарају ће пр отоколе о сарадњи,
којима се дефинишу обавезе и облици сар адње р азличитих система у
идентификацији потреба гр ађана, планир ању и пру жању у слу га. Ови пр отоколи су
од изу зетне важно сти за у спо стављање интегр алне социјал не заштите и р азвијање
пар тнерских односа.
• Задатак 1. Идентификовање потреба група корисника и стратешко,
међусистемски ускла ђено планирање услуга на различитим нивоима

Постојеће стање
Изостанак механизама за идентификовање потр еба кор исника, посебно
рањивих гру па - деце и одр аслих, у тиче на одсу ство планског и пар тнер ског
пр исту па у р азвијању у слу га социјалне заштите на р азличитим нивоима.
Последица тога је неадекватна мр ежа у слу га, недовољно ефикасно и економично
тр ошење р асположивих финансијск их средстава, које обично није у складу са
пр иор итетним по тр ебама гр упа корисника и специфичностима локал них заједница,
односно р егиона.
Анализа потреба и пр ојекција р азвоја у слу га на општинском и
међу општинском нивоу пр венствено тр еба да допр инесе сагледавању потенцијала
локалне заједнице за настављање р азвоја постојећих у слу га у оквиру р есор а
социјалне заштите, р азвоја нових у слу га, као и у кљу чивања нових извођача услу га
(невладине ор ганизације, у станове сектора и пр иватници).
Постојећи систем вођења евиденције и доку ментације је често
неодговар ају ћи, непотпу н и није у функцији адекватне пр оцене потреба и
планир ања у слу га у систему социјалне заштите.
Да би се ови пр облеми отклонил и, потр ебно је у споставити методологију за
пр оцену потр еба р ањивих гру па - деце и одр аслих, и у складу са идентификованим
потр ебама донети стратешке и акцио не планове р азвоја у слу га на р епу бличком и
локалном нивоу . У ту сврху неопходна је израда стратешких планова који ће
утвр дити пр авце р азвоја система за ду жи вр еменски пер иод (тр и до пет година),
као и опер ационал изацију стр атешких пл анова у фор ми акционих планова.
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Мере, активности и механизми
1. Успостављање и развијање методологије за идентификцију потреба
рањивих група - деце и одраслих
Носиоци: М инистар ство р ада, запошљавања и социјал не политике, заводи за
социјалну заштиту .
Рок: контину ирано.
2. Предлагање и усвајање међуресорског протокола о сарадњи којим ће се
дефинисати обавезе и облици сарадње различитих система
Носиоци: М инистар ство р ада, запошљавања и социјал не политике, Влада
Рок: контину ирано до 2008. године.
3. Доношење протокола о сарадњи на локалном нивоу, за процену и
задовољавање потреба посебно рањивих група (деца, инвалиди, стари,
маргинализоване групе, жртве злостављања)
Носиоци: локалне самоу пр аве.
Рок: 2008. године.
4. Израда ст ратешких и акционих планова услуга на различити
нивоима
Носиоци: М инистар ство р ада, запошљавања и социјал не политике, заводи за
социјалну заштиту , локална самоу пр ава.
Рок: 2006 . година – надаље ко нтину ир ано .

6. Формирање локалних савета за социјална питања
Носилац: лок ална самоу пр ава.
Рок: 2006. година.

Очекивани ефекти
Идентификовањем по тр еба гр у па кор исника и гр ађана, о бјективном и
адекватно м проценом и планир ањем нео пходних у слу га допр иноси се о стваривању
свр хе система социјал не заштите, задовољавању целовитих потр еба кор исника,
унапр еђењу квалитета живота, у з рационално и економично кор ишћење досту пних
ресур са.

28

У р ефор мисаним системима социјал не сигурности, у слу ге мор ају на
најеф икаснији начин задовољавати потр ебе гр ађана, при чему се надл ежности и
одговорности давалаца у слуга не поклапају , али не остављају пр азнине и чији
делокруг р ада може да пр у жи интегр алну подр шку потребама гр ађана.
• Задатак 2. Целовита процена потреба корисника, планирање услуга
евалуација

и

Постојеће стање
Модел стру чног р ада је у постојећем систему социјалне заштите кр еир ан на
класично м медицинском присту пу, који је у смер ен на у твр ђивање недостатак а и
патолошких стања и понашања појединца. Центр ални стр у чни посту пак је
дијаг ностички, у смер ен пр венствено на одређивање “категор ије”, одно сно
кар актер истичне гр упе корисника која у жива одр еђену заштиту. Потребе и
пр облеми неких, посебно р ањивих гр у па - деце и одр аслих, су на овај начин остале
недовољно препознате. Истовр емено, пр облем који се означи као доминантан, не
сагледава се у сложено м контексту социјалне, физичке, емо ционалне и финансијске
ситу ације појединца, пор одице и уже социјалне ср едине. То је посебно у очљиво
код мултипр облемских пор одица, деце са сметњама у р азвоју , особа са
инвалидитетом и старијих особа. Овакав модел је у су штини патер налистички, јер
пасив изир а и стигматизује кор исника а не у важава снаге и потенцијале појединца и
пор одице и со цијалне ср едине.
Потр ебно је да слу жбе со цијалне заштите пр у жају у слу ге које су
индивиду ализоване и пр илагођене конкр етним потр ебама кор исника, што
подр азумева целовиту , у склађену и благовр емену пр оцену , високо учешће самог
кор исника, чланова пор одице и значајних особа из животне ср едине кор исника у
пр оцени и планир ању потр ебних у слу га. Корисницима је потр ебна отвор ена,
досту пна и нестигматизирају ћа у слу га. Услу га мор а бити заснована на
одговарају ћој пр оцени и јасном плану изгр ађеном на потенцијал има кор исника,
пор одице и заједнице, као и њиховој активној у кљу чености у пр ипреми и
оствар ивању .
Мере, активности и механизми
1. Обезбеђивање транспарентнијег и ефикаснијег система увођењем:
- јасних пр оцедур а;
Рок: 2006. година.
- потпу ног инфор мисања кор исника.
Рок: контину ир ано.
Носилац: М инистар ство р ада, запошљавања и социјал не пол итике.
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2. Увођење стручних стандарда који се односе на процену, планирање,
праћење и евалуацију
Носиоци: М инистар ство р ада, запошљавања и социјал не политике и заводи
за социјалну заштиту.
Рок: 2007. година.

3. Доношење Програма за перманентну едукацију стручних радника у
систему социјалне заштите
Носиоци: М инистар ство р ада, запошљавања и социјал не политике и заводи
за социјалну заштиту.
Рок: 2006. година.
4. Редефинисање појмова и група кори сника у одгова рајућим законима
и другим п рописима
Носиоци: М инистар ство р ада, запошљавања и социјал не политике и заводи
за социјалну заштиту.
Рок: 2008. година..
5. Едукација запослених у ја вним службама за нови при ступ правима
корисника и ефикаснију организацију рада
Носиоци: М инистар ство р ада, запошљавања и со цијалне пол итике, заводи за
социјалну заштиту , стр у чна у дру жења, образовне институ ције.
Рок: контину ирано.
6. Увођење метода водитеља случаја у центрима за социјални
Носиоци: М инистар ство р ада, запошљавања и социјал не политике и заводи
за социјалну заштиту.
Рок: 2007. година.

Очекивани ефекти
Целовита, у склађена и благовр емена пр оцена, у смер ена на пр ужање у слу га
које су индивиду ализоване и прилагођене конкр етним потр ебама кор исника,
омогу ћава њихово активно у кљу чивање у планир ање заштите, пр еу зимање
властитих одговор ности и обавеза, што је у фу нкцији веће ау тономије и
оснаживања кор исника, чиме се до следно р еализује основни пр инцип социјал не
заштите “од помоћи до самопо моћи”. Истовр емено, повећана је и професионал на
одговорност стру чних р адник а за исходе рада.
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Појединачни циљ 2.2. Увођење сист ема квалит ет а у социјалну
зашт ит у
Постојеће стање
Тр анзиција дру штва захтева неминовно пр илагођавање и даљи р азвој
система со цијалне заштите јер постојећ и квалитет у слу га не о дговар а у потпуности
новим околностима и потр ебама грађана. У ор ганизационо м и стр у чном погледу ,
током досадашњег р азвоја система со цијалне заштите, доминирало је настојање да
се на што по тпу нији начин одговор и на потр ебе кор исника, пр е свег а, р азвојем
установа и слу жби у оквиру јавног сектор а, као и нор мативном делатношћу .
Постојеће у слу ге претежно су усмер ене на недостатке и издвајање особа са
пр епознатим ризицима, чиме доприносе ствар ању тр ајне зависности од слу жби
социјалне заштите и воде ка др у штвеној изолацији и стигматизацији кор исника.
Квалитетне у слу ге у социјалној заштити су оне у слуге које су у најбољем
интер есу кор исника. Оне морају уважавати недељивост пр ава и целовитост потр еба
кор исника, и тр еба да бу ду благовр емене, р ационалне (еф икасне) и делотвор не
(ефективне), односно, да пр оизводе очекиване и жељене исходе.
Достизање квал итета у слуга у области со цијалне заштите постиже се
установљавањем система квалитета на стр у чном и организационо м нивоу, што
подр азумева:
• р азвој система који је о пште пр ихваћ ен од слу жби које у њему
у чествују ;
• пер манентно пр аћење исхода – ефеката обезбеђених у слу га;
• сагласност о показатељима по стигну ћа;
• у саглашене рокове за обезбеђење и кор ишћење у слу га;
• у становљавање стандар да који подр жавају фу нкције слу жби и мер е за
њихову делотвор ност.

Мере, активности и механизми
1. Доношење прописа којима се дефинишу стандарди услуга
Носилац: М инистар ство р ада, запошљавања и социјал не пол итике
Рок: 2007. година.
2. Имплементација стандарда услуга у систем социјалне заштите
Носиоци: М инистар ство р ада, запошљавања и со цијалне пол итике, заводи за
социјалну заштиту и локална самоупр ава.
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Рок: крај 2008. године.
3. Увођење независног заступања
Носилац актив ности: М инистар ство рада, запошљавања и социјал не
политике.
Рок: 2007. година.
4. Увођење у систем кодекса професионалног понашања
Носиоци: М инистар ство р ада, запошљавања и социјалне пол итик е, стр у чна
удру жења.
Рок: крај 2006. године.
5. Увођење у систем акредитације и лиценцирања
Носилац: М инистар ство р ада, запошљавања и социјал не пол итике.
Рок: 2006. година.
6. Формирање јединствене базе података која омогућава праћење потреба,
услуга и исхода на сви м нивоима
Носиоци: М инистар ство р ада, запошљавања и со цијалне пол итике, заводи за
социјалну заштиту и локална самоупр ава.
Рок: крај 2008. године.
7. Оснивање завода за унапређење система социјалне заштите
Носиоци: М инистар ство р ада, запошљавања и социјал не политике и
Покр ајинск и секр етаријат за здр авство и социјалну политику .
Рок: крај 2005. године.
8. Унапређивање материјално-техничких, кадровских и
инфраструктурних усло ва рада
Носиоци: М инистар ство р ада, запошљавања и социјал не политике, локална
самоу права.
Рок: контину ирано .
9. Успостављање система професионалног напредовања кроз
континуирано професионално образовање
Носиоци: М инистар ство р ада, запошљавања и социјал не политике, заводи за
социјалну заштиту .
Рок: 2007. година.
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10. Доношење прописа којима се регулише начин вођења евиденције и
документације у систему социјалне заштите
Носиоци: М инистар ство р ада, запошљавања и со цијалне пол итике, заводи за
социјалну заштиту и Репу блички завод за статистику .
Рок: 2006. година.
Очекивани ефекти
Увођење стандар да стр у чног р ада и остал их мер а и активно сти које
допр иносе повећању квалитета у слу га у систему социјал не заштите довешће до
тога да свр ха пр у жене у слуге испу ни у потпу ности своју намену , да кор исници
бу ду задовољнији добијено м у слу гом, а коначни р езу лтат тр еба да бу де
унапр еђење и очу вање квалитета живота кор исника.
Оснивањем завода за социјал ну заштиту обезбедиће се нау чна и стр у чна
подр шка систему социјал не заштите. Заводи за социјалну заштиту као водеће
стр у чне институ ције, тр еба да оствар е важну у логу у р азвијању система социјал не
заштите, стр у чној подр шци и евалуацији пр аксе, пр оу чавању социјалних пр облема
и даљем стр атешко м планирању р азвоја области.
Стру чни кадрови који су ангажовани у пру жању у слуга и на пословима
социјалне заштите, значајно ће повећати ефик асно ст и пр офесио нално ст у р аду ,
постепено ће се јачати и увећавати стр учни капацитети и унапр еђивати услови
рада, као и перспективе пр офесионалног социјалног р ада.

Појединачни циљ 2.3. Територијално и функционално доступне
услуге
Постојећи систем институ ција и слу жби није обезбедио у слове за р азвој
услу га које омогу ћавају да кор исници задовољавају потр ебе у свом непосредном
животном окру жењу на ефикасан и еко номичан начин. Централизован пр исту п у
планир ању смештајних капацитета и финансир ању пр ава и недовољна ср едства на
локалном нивоу , створ или су нерационалну мр ежу установа која не одговар а
ствар ним по тр ебама кор исника и не обезбеђује адекватну пону ду услу га.
Последица је недовољан обу хват гр ађана постојећим вр стама у слу га у односу на
њихове потр ебе и пр ава.
Адекватно задовољавање потр еба гр ађана подр азумева р азвој низа
различитих у слуга и пр ограма подр шке који подр жавају живот у заједници и
обезбеђују неодложну заштиту . Побољшање пону де и квалитета смештаја
усмер ено је пр венствено на р азвој мр еже хр анитељск их пор одица и у станова
мањих смештајних капацитета.
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• Задатак 1. Развој услуга које подр жавају живот у заједници
Постојеће стање
Мада су Законом о со цијалној заштити и обезбеђивању социјал не
сигур ности грађана дефинисане надлежности локалне самоу праве у задовољавању
социјалних потр еба гр ађана, р етке су општине које своје обавезе у потпуности
реализују . Разлози су у константантно м недостатаку финансијск их ср едстава,
изостанку контр оле р еализације пр ава које је локална самоупр ава у обавези да
оствар и, непо стојању у твр ђених кр итер ију ма о минимал ној стопи издвајања из
бу џета општина за социјалну заштиту . Из свих ових р азлога, нер азвијеност у слу га
у заједници у смерава кор иснике да кор исте постојеће (које нису у век
најадекватније и најрацио налније), јер је то једини начин, да макар делимично,
задовоље своје по требе, док у слуге које би у потпу ности одговарале њиховим
интер есима не постоје у већини локал них заједница.
Због недовољне р азвијености пор одичног смештаја и нер авномер не мр еже
хр анитељских пор одица, као и нер азвијености р азновр сних облика подр шке
пор одици у локалној заједници, око 40% деце без р одитељског стар ања је
смештено у у становe, а око 40 - 50% деце је ван свог места пр ебивал ишта. .
Такође, велики бр ој одр аслих особа са инвал идитетом и старијих грађана
није у могу ћности да задовољи потр ебе, јер у више од 100 општина не постоје
услу ге подр шке у прир одном окружењу . Истовремено, у великом броју локалних
заједница не по стоје смештајни капацитети за оне којима је та у слуга неопходна.
Капацитети за смештај кор исника: особа са инвал идитето м, ментал но недовољно
развијених, душевно оболел их, су недовољни, тер итор ијално и фу нкционално
недоступни.
На овакво стање је у тицала и постојећа доминација јавног сектор а у односу
на невладин сектор . Услу ге невладиног сектора (пр иватних пр у жаоца у слу га и
услу га невладиних ор ганизација) су недовољно развијене
због њиховог
нер авнопр авног положаја у односу на могу ћности финансир ања пр ужених у слу га
из бу џета, али и непостојања стиму ланса за р азвој истих. Последица је
недовољност обима и вр сте и ниска одр живост у слу га невладиног сектор а, као и
њихова слаба повезано ст са у слу гама јавног сектор а у систему социјал не заштите.
Ово доводи до недостатка плур ализма у слу га и извођача, односно немогућности
избор а у слу га пр ема потр ебама. Недовољно се кор исте р есур си волонтер ског р ада.
Све ово доводи до нер ационалног тр ошења, иначе ограничених ср едстава, к ао и
недовољног у важавања интер еса грађана.
Др жава тр еба да обезбеди равноправни стату с свих давалаца у слу га кр оз
финансир ање пр ава и систем акр едитација и лиценци, независно од тога да ли су у
питању јавне слу жбе, пр иватне, или невладине ор ганизације. Како би се по стојећи
капацитети очували и у напредили тр еба подстаћи р азвој постојећих јавних слу жби
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и у кључити у систем дру ге извођаче, чиме се ствар ају у слови за р азвој
флексибил ног и конкур ентнијег мешовитог мо дела социјалне заштите.
Мере, активности и механизми
1. Прип рема, предлагање и доношење закона којим ће се прописати
минимална права, стандарди услуга и контрола оства ривања
права која је локална самуправа у оба вези да обезбеди грађанима
Носиоци: М инистар ство р ада, заапошљавања и социјалне политике,
Влада, Ску пштина.
Рок: крај 2008. године.
2. Прип рема, предлагање и доношење прописа којим ће се
дефинисати минимална стопа издвајања из буџета општине за
социјалну заштиту
Носиоци: М инистар ство р ада, запошљавања и социјалне политике,
Министар ство финансија, Влада, Ску пштина.
Рок: 2008. година.
3. Доношење прописа из надлежности локалне самоуправе којима
се утврђују додатна п рава, као и ближи у слови и врсте услуга
којима се задовољавају све потребе грађана
Носиоци: локалне самоу пр аве.
Рок: 2009. година.
4. Прип рема, предлагање и доношење пропоиса о критеријумима за
дистрибуцију средстава солида рности из буџета Републике и
буџета Покрајине за неразвијене општине
Носиоци: М инистар ство р ада, запошљавања и социјалне политике,
Влада, Ску пштина.
Рок: 2008. година.
5. Развој услуга и служби за подршку при родној породици
(саветодавне, едукативне, патронажне услуге, услуге клубова и
дневних центара са разноврсним садржајима)
Носиоци: М инистар ство р ада, запошљавања и социјалне политике,
локалне самоупр аве.
Рок: контину ирано.
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6. Развој услуга различитих облика смештаја у другу породицу
Носиоци: М инистар ство р ада, запошљавања и социјалне политике,
центр и за со цијални рад, локалне самоу пр аве.
Рок: контину ирано.
7. Развој установа малих смештајних капацитета за недостајуће
услуге за збрињавање корисника (мали домови, мале стамбене
заједнице, «Кућа на пола пута» и сл.).
Носиоци: М инистар ство р ада, запошљавања и социјалне политике,
локалне самоупр аве.
Рок: контину ирано.
8. Стварање услова за ко ришћење постојећих услуга у локалној
заједници које треба да буду инклузивне за децу, инвалидне
особе, старе и све осетљиве групе
Носиоци: М инистар ство р ада, запошљавања и социјалне политике,
Министар ство пр освете и спор та, М инистар ство здр авља,
Министар ство ку лтуре, локалне самоу пр аве.
Рок: контину ирано.
9. Прип рема, предлагање и доношење измена и допуна Закона о
социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности
грађана, којима ће се обезбедити доступност буџетских средстава,
под истим условима, за све акредитоване и лиценциране даваоце
услуга
Носиоци: М инистар ство р ада, запошљавања и социјалне политике,
Влада, Ску пштина.
Рок: 2006. година.
10. Увођење пореских и других стимулативних мера за улагање и
обављање делатности социјалне заштите
Носиоци: М инистар ство р ада, запошљавања и социјал не политике,
Министар ство финансија.
Рок: 2006.-2008. године.
11. Прип рема, предлагање и доношење Закона о удружењима и
прописа и мера које подстичу развој донаторства и волонтерског
рада
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Носиоци: М инистар ство за др жавну у пр аву и локалну самоупр аву ,
Министар ство финансија и М инистар ство р ада, запошљавања и
социјалне политике, Вл ада, Ску пштина.
Рок: 2006. гoдине.
Очекивани ефекти
Развој мр еже услу га и слу жби у локалној заједници допр инећ е остваривању
пр ава грађана на подршку за живот у пор одици и пр ир одном окр у жењу . Омогу ћиће
останак већег бр оја деце, одр аслих и старијих у биолошкој, сродничкој ил и др у гој
пор одици, смањење бр оја деце у установама и смањење потреба за смештајем у
установе одр аслих и стар ијих гр ађана.
Ослобађање капацитета у установама ћ е створ ити у слове за р азвој нових
услу га у систему социјалне заштите којима ће се задовољавати р азновр сне потр ебе
кор исника и грађана.
Мешовити модел ће, поред изнетог, обезбедити услове да квалитет,
ефикасно ст и економично ст, по стану критер ију ми на основу којих кор исници
бир ају у слу ге које ће задовољити њихове потр ебе. Развој овог модела ће имати и
позитивне ефекте на повећано запошљавање и самозапо шљавање.
• Задатак 2. Побољшање понуде и квалитета услуга свих облика смештаја
корисника
Постојеће стање
Пр ема вр сти услу га, пону да у станова за смештај је недовољна, а оне које се
пру жају су р азличитог квалитета и најчешће нису у склађене са ствар ним потребама
кор исника. Услу ге које се пр у жају кор исницима у у становама нису у довољној
мер и у фу нкцији активир ања њихових по тенцијала, њиховог оспособљавања за
само сталан живот, односно у напр еђења квалитета живота. Пор одични смештај је
недовољно р азвијен и квал итетан.
Капацитети за смештај особа са инвалидитетом, ментално недовољно
развијених, душевно оболел их, су недовољни, тер итор ијално и фу нкционално
недоступни. Кор исници се често смештају у у станове на великој у даљености од
места пр ебивал ишта. Бр ој гр ађана којима је потр ебна подршка због њиховог
психофиз ичког стања је већ и од оног који се, често због недо статка дру гих у слу га у
локалној ср едини (дневни бор авак, мале стамбене заједнице и др ), налази у
установама, а њихова пр ава су у гр ожена због немогу ћности задовољавања
егзистенцијал них по тр еба на адекватан начин.
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Недостатак р азновр сних обл ика подр шке у прир одном окружењу као и
малих смештајних капацитета у очљив је и код постојећих у слу га за стaр e. У
појединим у становама постоје листе чек ања за пр ијем, а у неким локалним
заједницама уопште не по стоји могућност смештаја јер нема изгр ађених
капацитета.
Квалитет нег е о пада и у след чињенице да поједине у станове пр имају већи
бр ој кор исника од оних пр едвиђених нормативима. Садр жај и квалитет у слу га у
установама не одговар а потр ебама једног броја кор исника, због недостатка
адекватних прогр ама, недовољне обу чености и неадекватне квалификацио не
стр уктур е особља.
Рефор ма у слу га смештаја тр еба да се одвија у два пр авца:
• пр еиспитивања постојећ е мр еже свих о блика смештаја, у з пр иор итетан
р азвој пор одичног смештаја;
• пр еиспитивања вр сте и квалитета у слу га смештаја које се акту елно
пру жају у систему социјал не заштите.
Деца преду го остају у у становама, излазе из њих по стицању пу нолетства,
односно завр шетка школовања, најчешће без даље подршке за само стал ан живот.
Зато смештај деце треба свести на миниму м, а активности у смер ити на подр шку
пр ир одној пор одици и свим облицима заштите који о могу ћавају живот у
пор одичном окру жењу у з очување и у напр еђење р одитељских компетенција и
повр атак деце са смештаја у биолошку пор одицу. Пр еиспитивање по стојећ е мр еже
дечјих установа подразу мева њихову тр ансфор мацију у пр авцу р азвијања дру гих
вр ста услу га и оспособљавања кадр ова за нове садр жаје р ада. За унапр еђивање
квалитета заштите деце пр имено м пор одичног смештаја и у својења, неопходно је
обезбедити избор адекватних породица и њихову припр ему, обу ку и подр шку
којом се о безбеђује превенирање проблема и квалитетнији живот деце.
Развој смештајних капацитета за о др асле и стар ије кор иснике убу ду ће тр еба
да иде у пр авцу развоја пор одичног смештаја, изгр адње мањих смештајних
капацитета, што ближе пр ир одном окру жењу кор исника, као и повећању вр сте,
бр оја и квалитета у слу га.
Како би се постигли наведени циљев и, нео пходно је до нети ср едњор очне
планове тр ансфор мација у станова и посебне пл анове за сваку установу. Део
капацитета у станова тр еба усмер ити за р азвој нових у слуга које би биле у фу нкцији
побољшања квалитета живота корисника на смештају, а истовр емено би биле и
мер а за смањење пр итиск а за овом вр стом у слу га.
Мере, активости и механизми
1. Доношење средњорочног плана трансформације установа
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Носиоци: М инистар ство р ада, запошљавања и социјал не политике, локалне
самоу праве и установе.
Рок: 2006.година.
2. Доношење посебних планова трансформација за сваку у станову
Носиоци: локалне самоу пр аве, М инистар ство р ада, запошљавања и
социјалне политике, установе.
Рок: 2006. година.
3. Прилагођавање постојеће мреже трансформацији установа
Носилац: М инистар ство р ада, запошљавања и социјал не пол итике.
Рок: 2006.година.
4. Доношење посебних програма за обуку и усавршавање свих
учесника у заштити корисника на смештају
Носиоци: М инистар ство р ада, запошљавања и со цијалне пол итике, заводи за
социјалну заштиту .
Рок: 2006. година.
Очекивани ефекти
Унапр еђивање пону де и квалитета заштите корисника у свим облицима
смештаја допринећ е:
•
•
•

•

побољшању пону да услуга по вр сти и квалитету у свим облицима смештаја
што ће омогу ћити квал итетан живот кор исника,
ствар ању у слова за адекватно задовољавање потр еба кор исник а пу тем
пру жања одговар ају ћих у слу га, уз кр аће задржавање деце и младих у
установама и њиховом адекватно м оспособљавању за самосталан живот,
рационалније кор ишћење средстава за р азвој у слуга које ће на адекватнији
начин задовољавати потр ебе кор исника.

Задатак 3. Развој услуга неодложних интервенција
Постојеће стање

Постојећи систем социјалне заштите не омогу ћава грађанима кор ишћење
услу га у аку тним кризним ситу ацијама које захтевају неодложну интер венцију .
Слу жбе социјал не заштите су кор исницима доступне, углавном, у р адном времену
администр ације, најчешће осам сати, тако да ситу ације које захтевају неодложну
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заштиту деце, одр аслих и стар их, остају без адекватног одговор а. Осим ретких
пр ихватилишта систем социјалне заштите нема слу жбе које би биле гр ађанима на
располагању 24 сата, а интер венције ове вр сте су пр епу штене у главном др у гим
системима, најчешће полицији. Потр еба за ур гентним интер венцијама обично је
условљена сложеним проблемима, што захтева и посебне вештине
пр офесионалаца.
Неопходно је обезбедити у слове за ор ганизацију социјалних слу жби које ће
гр ађанима бити доступне 24 сата и које ће бити о спосо бљене з а интер венције у
кр изним ситу ацијама. Пор ед тога значајне су и коор динир ане активно сти које се
заснивају на јасно дефинисаним пр оцедур ама којима је циљ р азр ешење кр изне
ситу ације.
Основни у слови за о безбеђење у слуга у кризним ситу ацијама обу хватају 24часовно дежурство у центр има за социјални р ад са стр у чњацима који су обу чени за
неодложне интер венције, дежур не слу жбе за ур гентни смештај (у станове и
хр анитељске пор одице за ургентни смештај) и услу ге СОС телефона на локално м
нивоу .
Мере, активности и механизми
1. Прип рема, предлагање и доношење закона којим ће се регулисати
неодложне интервенције
Носиоци: М инистар ство р ада, запошљавања и со цијалне политике, Вл ада,
Ску пштина.
Рок: 2006.година.
2. Доношење општих и посебних протокола који обезбеђују
синхронизовано деловање свих јавних служби у п ружању неодложних
интервенција
Носилац: М инистар ство р ада, запошљавања и социјал не пол итике.
Рок: 2007.година.
3. Увођење 24-часовног дежурства за неодложне интервенције у
центрима центрима за социјални рад
Носиоци: у станове социјалне з аштите, локал на самоу пр ава.
Рок: 2007.година.
4. Оснивање и подршка СОС служби
Носилац: локална самоу пр ава, у станове социјалне заштите, Министар ство
рада, запошљавања и со цијалне политике, невладине ор ганизације.
Рок: 2006. година.
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5. Организовање служби прихвата на локалном нивоу
Носилац: лок ална самоу пр ава.
Рок: 2006.gодина.
6. Селекција и обука дежурних породица за ургентни породични смештај
деце
Носиоци: Министар ство р ада, запошљавања и социјал не политике, центр и за
социјални рад.
Рок: контину ирано.
Очекивани ефекти
Развијањем услу га неодложних интервенција у потпу њује се систем
социјалне заштите у пр авцу :
•
•
•
•

осигур ања безбедног окру жења за децу и одр асле жр тве насиља
неодложног у кљу чивање система социјал не заштите у слу чајевима вр шења
кр ивичних дела малолетника;
благовременог у пу ћивања на здр авствено збр ињавање кор исника;
благовременог у пу ћивања кор исника на услу ге других система и р есур са у
локалној заједници.

5. ФАКТОРИ РАЗВОЈА ЕФИКАСНОГ СИСТЕМА
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
5.1. Фактори одрживог развоја ефикасне социјалне заштите
Улога др жаве у систему социјалне сигур ности и посебно социјал не з аштите,
која се одвија у правцу веће заштите основних љу дских пр ава и ефикаснијег
обезбеђивања егзистенцијално у грожених гр у па деце, инвалидних и стар их и
немоћ них љу ди, тр еба да обезбеди повољнији положај по тенцијалног кор исника
социјалне заштите и сигур ност у погледу исхода пр у жених у слуга.
Нови пр иступи и изгр адња система ефикасне социјалне з аштите
подр азумевају стабилност и одр живост пр еду зетих мер а и активности. Фактор и
одр живог р азвоја система социјал не заштите су :
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1. Законодавна активност, која ће пр атити започете р ефор ме система
доношењем одговар ају ћих закона и из мена и допу на закона р елевантних за област
социјалне заштите;
2. Стабил ни извор и финансир ања, односно р ацио нално планирање и
тр ошење ср едстава за социјал ну заштиту ;
3. Пр илагођавање променама у погледу ор ганизације, кадр ова и квалитета
услу га – стварање мреже у слу га према потр ебама гр ађана и организација у станова
на локално м, регионалном и р епу бличком нивоу и њихово међусобно повезивање;
4. Оспособљавање кадр ова за пр имену нових стру чних стандар да и
ор ганизације у социјалној заштити, и р азвијање капацитета за у пр ављање
ресур сима, као гар анције за успех и контину итет рефор мских процеса;
5. Оснаживање кор исника за пр ихватање одговор ности и партиципацију у
избору у слу га, бољим информисањем и еду ковањем за пр еу зимање нових улога у
систему социјалне заштите;
6. Координирано деловање са дру гим системима у циљу у склађивања
рефор мских процеса од значаја за заштиту гр ађана у систему социјалне заштите,
односно, ефикасније задовољавање потр еба гр ађана;
7. Пер манентно пр аћење и евалу ација спр овођења основних актив ности и
оствар ивања кљу чних циљева, у з активно у чешће свих актера и стално
усаглашавање активности са по стигну тим пр оменама.

5.2. Ограничења у развоју социјалне заштите
Рефор му система социјал не заштите могу у спор авати или огр аничавати
следећи ф актори:
1. Општи дру штвени у слови - Уколико пр оцес општег р азвоја и
демокр атизације др уштва није у склађен. Од по себног у тицаја су р ефор мске
пр омене у системима који су неодвојиво повезани са социјал ном заштито м:
обр азовање, запошљавање, здр авство, пр авосу ђе, пензијско и инвалидско
осигур ање, инфор мисање, култур а, итд.
2. М атер ијални р есур си - Пр облем недовољних и неуједначено
распор еђених р есурса је једно од о сновних огр аничења које повећ ава изазове
рефор мског задатка. Постоји по тр еба за матер ијалним ср едствима за р еализацију
рефор мских процеса, нар очито у почетку активности које захтевају и већа у лагања.
Посматрају ћи целокупну територ ију Републике Ср бије, у овом моменту , постоји и
веома различит ниво р азвијености услу га у односу на потр ебе гр ађана, што захтева
и нова улагања за р азвој у слуга у локалној заједници.
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3. Неуједначеност стр у чних капацитета и у слова за р ад могу значајно да
успор е р ефор му . Не постоји подједнак а спр емност и знање код свих расположивих
кадр ова. М ор ају се у зети у обзир и отпор и пр ема новом и непознатом, недовољна и
непотпуна инфор мисано ст потенцијалних носилаца активно сти, стр ах од губитка
посла и неуједначеност у прихватању пр омена.

6. ОЧЕКИВАНИ ЕФЕКТИ РЕФОРМЕ СИСТЕМА
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
6.1. Активна улога корисника услуга
Акту елне пр омене у дру штву одвијају се у пр авцу све већег пр еу зимања
индивиду алне одговор ности гр ађана за со пствени живот, р азвој, напр едак и
сигур ност. Заједница се о бавезује да у том пр оцесу, у складу са постојећим
ресур сима, гр ађани добијају и одговар ају ћу подр шку . Сагласно овим пр оменама, од
кор исника со цијалне заштите се очекује да у з кор ишћење одговар ају ћих услу га,
оснажују сопствене и потенцијал е своје пор одице. Корисник тр еба да у чествује у
току заштите, предузима део конкретних активности, као и одговорности за
сопствену социјалну сиг урност. Активним односом у напр еђује сопствену
добр обит, као и добробит своје пор одице, а посебно о них чланова који зависе од
њега.
Пр оцеси децентр ализације надлежности и ср едстава ће битно пр оменити
положај потенцијалног кор исника социјалне заштите и обезбедити му сигур није
постизање бољих исхода и р езултата подр шке. Доминантна у лога др жаве у
реализацији у слу га социјалне заштите вр емено м се смањује р азвојем непр офитног
и пр иватног сектор а, чиме се, такође, ствар ају у слови за развој ефикаснијег и
економичнијег система социјал не заштите у целини.

6.2. Локална и регионална интеграција
1. Развој социјалних услуг а у заједници - Повећање бр оја и вр ста социјал них
услу га повећава мoгућнoсти кор исника да остану у својој непоср едној средини,
пор одици или заједници, као и шансе за очу вање пор одичних веза, личног и
ку лтур ног идентитета. На овај начин могу се у блажити, па и пр евазићи пр облеми
социјалне изолације рањивих појединаца и гр у па гр ађана. Слично ст у потребама
гр ађана у одређеним локалним и регионал ним ср единама ће, такође, у тицати на
повезивање актер а и заједнички р азвој у слу га у тим заједницама, да би се постигао
најеф икаснији и најр ацио налнији одговор на потребе.
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2. Стварање мреже социјалних услуг а - Пр оцеси постизања одговар ају ће
социјалне кохезије подр азу мевају снажно у смер авање свих матер ијалних и
ху маних р есурса у локалним заједницама на повезивање социјалних у слу га у
заједници. Основни пр авац р азвоја ефикасне социјал не заштите лежи у ствар ању
мр еже услу га и у међу собном повезивању актер а социјалне заштите. Мр ежа у слу га
подр азумева пр осторно и сaдр жajнo повезивање со цијалних актера у локалној
заједници или р егиону, њихово заједничко и синхр онизовано деловање.

6.3.

Ефикасније установе социјалне заштите

Установе со цијалне заштите заједно са др у гим социјалним актерима у
спр овођењу рефор ми мор ају р асполагати адекватном научном, стручном као и
материјалном подршком.
У свим основ ним стр атешк им пр ојектима као и закону који р егу лише област
социјалне заштите, пр едвиђено је о снивање стру чно-нау чних у станова, завода за
социјалну заштиту . Заводи за со цијалну заштиту, као водеће стр у чне институ ције,
тр еба да имају важну у логу у р азвијању , стру чној помоћи и пр оу чавању ,
евалу ацији и даљем стр атешко м пл анир ању система со цијалне заштите. У
почетним фазама р ефор ме ове институ ције тр еба да буду максимал но ангажоване
као подр шка установама социјал не заштите и свим со цијалним ак тер има.
Неопходно је обезбедити и континуитет у пр у жању непоср едне материјал не
и стр у чне подршке иновативним пројектима, којима се подр жава р азвијање мр еже
социјалних у слу га и пар тнерства у локалним ср единама, кр оз активности пр огр ама
Фонда за социјал не иновације.
Да би се постигао одговар ају ћи квалитет услуга у установама социјалне
заштите, неопходно је у вођење нових стандар да и нове ор ганизације р ада, јачање
стр у чних капацитета запослених, у вођење лиценци и стру чног напр едовања,
акр едитације пр огр ама и у слу га, стручног надзор а, контр оле и евалу ације
постиг ну тих ефеката.
Прог рами рада центар а за социјални р ад мор ају се у напр еђивати у
задовољавању кр итер ију ма квалитетних социјал них пр огр ама за одговар ају ћу
локалну заједницу или р егион и допр иносити целовито м задовољавању потр еба
гр ађана. Ове кр итерију ме мор ају да задовоље и прогр ами р ада свих др у гих
установа со цијалне заштите, р азвојем р азличитих и увођењем нових у слу га за
задовољавање најбољег интер еса кор исника.
Установе со цијалне заштите тр еба да подстичу ефикасно укључивањe друг их
система и сектора у пру жање у слу га, да подр жавају квалитетне со цијалне у слу ге
и контину ир ано обезбеђују информације корисницима о свим прог рамима социјалне
заштите.
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6.4.

Плурализам давалаца услуга

1. Подстицање развоја непрофитног сектора - Развијање и шир ење
социјалне и заштитне фу нкције дру штва не може се оствар ити без подстицаја и
ствар ања у слова за оснивање, р ад и шир ење непр офитног сектор а друштва.
Од битног у тицаја су мере које се покр ећу и спроводе р ади развоја
различитих врста и већег броја социјал них у слу га:
- одговар ају ћи пр описи који ћ е р ационализовати процедуре оснивања,
фу нкционисања и контр оле непр офитних ор ганизација;
- пор еске и дру ге олакшице за ху манитар ни р ад и инвестиције у социјал ној
заштити и ср одним областима;
- пр изнавање и вр едновање др у штвеног стату са појединаца и ор ганизација
за дру штвено кор истан р ад и у лагања у љу дске ресур се (у становљавање пр изнања
и нагр ада за хумане акције, до нације и волонтер ске активности).
2. Подстицање развоја приватног сектора Социјална заштита као
област има потенцијално вео ма шир ок дијапазон социјал них у слу га које се могу
комер цијал изовати и чији је недостатак пр ису тан на целоку пној тер итор ији
Репу блике Србије. Као помоћ свакодневно м животу пор одице р адно активних
гр ађана које се анг ажују у дневном збрињавању деце са ризицима у развоју ,
инвалидних и стар ијих и немоћних особа, нео пходне су р азновр сне и пр ихватљиве
услу ге. Значајан је и бр ој инвалидних и стар ијих гр ађана који живе у самачким
домаћинств има. Због тог а пону ду социјал них у слу га тр еба р азвити, како би
потенцијални кор исници према својим потр ебама и матер ијал ним могу ћностима
имал и одговар ају ћи избор за кор ишћење подр шке која ће им о могу ћити
пр одуктиван и самосталан живот у заједници. Др жава мор а обезбедити, у з
контр олу квалитета у слу га, р авнопр аван стату с овим у становама у кор ишћењу
бу џетских ср едстава за пр ужену услу гу кор иснику , као и одговар ају ћим мер ама
подстицати инвестициона у лагања ради пру жања у слу га.

6.5. Континуитет услуга
Дeцeнтрaлизaциja нaдлeжнoсти и срeдстaвa o мoгу ћaвa рaзвoj рaзнoврсних и
умр eжeних у слу гa нa лoкaлнoм и дру гим нивoимa у склaду сa идeнтификoвaним
пoтр eбaмa гр aђaнa. Пoтр eбнo je рaзвити читaв низ услу гa р aзличитoг нивoa и
интeнзитeтa кoje oмoгу ћaвajу зaдoвoљaвaњe пoтрeбa у гр oжeних и р изичних гру пa,
вр шeњe дру штвeних у лoгa и кoр ишћeњe друштвeних вр eднoсти. Кoр исници
сoциjaлнe зaштитe су oсoбe кo je су у слeд свoг стaњa, кaрaктeр истикa ил и ситу aциje
пoсeбнo р aњивe или су у р изику , тe су им пoтр eбнe у слу гe дa би у нaпр eдили или
oдр жaли квaлитeт свoг живoтa. Тo сe oствaр у je пoмoћу :
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•
•

•

у слу га које користе сви грађани, кр оз пр инцип у кљу чивања у
коришћење универзалних, свима до ступних у слу га;
посебних услу га и интервенција подршке за гр у пе које су у повећаном
р изику , прeкo сeлeктивних у слу гa и интeр вeнциje кoje су у смeрeнe нa
мaргинaлизoвaнe др у штвeнe гру пe и пoр oдицe кojимa тр eбa пoдршкa у
стaрaњу o р aњивoм члaну ;
индикованих у слуга и интер венција које се кор исте у ситуацијама к ада
су негативне последице р изика већ насту пиле, да би се минимал изовали
ефекти стања које о мета оптималан р азвој и благостање.

Пру жаоци у слу га социјалне заштите из јавног, непр офитног и пр иватног
сектор а тр еба да бу ду у стању да пру же шир ок распон у слу га – идеално контину м
подр шке и помоћи појединцима и пор одицама независно од интензитета пр облема
сa кojимa сe oни суoчaвajу. Усаглaшeн и цeлoвит систeм пoдр шкe и пo мoћи
пoдр aзумeвa у склaђeнo дeлoвaњe сoциjaлнoг, здр aвствeнoг, oбр aзoвнoг,
пр aвoсуднoг и дру гих систeмa др у штвa.

6.6. Трансформација установа уз приоритетан развој услуга и
подршке у природном окружењу
1. Смaњeњe притискa нa смeштaj у установе
Развој мр еже услу га у локалној заједници обезбедић е повољније у слове за
оствар ивање пр ава гр ађана на подр шку за живот у пор одици и пр иродном
окружењу . Нa oвaj нaчин о могу ћиће се о станак већег бр оја деце, одр асл их и
старих у биолошкој, ср одничкој ил и др у гој пор одици, чимe ћ e сe смaњити и
пр итисaк нa смeштaj у установу као р естр иктивнији з а кор исника и ску пљи вид
подршке.
2. Смaњeњe брoja кoрисникa смештених у установе
Рaзвoj мр eжe у слу гa у локалној заједници, задовољавање потреба у
пор одици и пр ир одном окру жењу , довешће до смaњења бр оја смештене деце,
пр вeнствeнo дeцe бeз р oдитeљскoг стaр aњa и дeцe сa смeтњaмa у р aзвojу , у
у становама. Нa oвaj нaчин ствoр ићe сe у слoви и зa пру жaњe вeћeг бр ojа
квaлитeтниjих у слу гa кoрисницимa кojимa je смeштaj нeo пхoдaн, као и за р азвој
нових, недостају ћих у слуга у локалној заједници.
.
3.Обезбеђивање мaлих смeштajних кaпaцитeтa нa лoкaлнoм нивoу
Једном бр оју кор исника система социјалне заштите неопхо дне су у слу ге
смештаја. Изгр адњом мањих смештајних капацитета, или тр ансфор мацијо м
у слуга постојећих у станова, обезбедић е се по тр ебне у слу ге са р азновр сним
садржајима пр ема потр ебама кор исника, на локално м и регионално м нивоу ,
омогу ћиће се задовољавање потр еба кор исника у пр ир одном окру жењу . За
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кор иснике који своје вишестр уке потр ебе не могу адекватно задовољити у
у становама малих смештајних капацитета, р азвиће се високо специјал изоване,
пр офесионалне у слу ге, које су у надлежности Репу блике Србије. На овај начин
обезбеђује се контину итет у слу га, сагласан потр ебама кор исника.

7. ИМПЛЕМЕН ТАЦИЈА И ПЕРИОДИЧНО ПРЕСПИТИВАЊ Е
СТРАТЕГИЈЕ
Ова стратегија је о снова за рефор му система социјал не заштите и за изр аду
нор мативних и др у гих аката из области со цијалне заштите.
Министар ство р ада, запошљавања и социјал не политике у пр авља р ефор мом
система социјалне заштите и главни је носил ац и иницијатор досадашњих и даљих
стр атешких р ефор мских активности..
Као носилац р еформе система социјалне заштите, Министар ство р ада,
запошљавања и социјалне политике пр еду зимаће активности да са социјалним
актер има у спостави стр уктур исане и о перативне пар тнер ске односе и да у станови
механизме за координацију стратешких активно сти, к ао и пр оцедур е за
договарање, сар адњу и одлу чивање.
Пер иодично, најмање свак е две године, Министар ство рада запошљавања и
социјалне политике ће спр оводити евалу ацију постигну тих стратешк их активности
и остварених резу лтата. За потр ебе евалу ације Министарство ће кор истити интер не
и екстерне р есур се.
Евалу ација ће се спр оводити на партиципативним о сновама, с циљем:
o Идентификовања стр атешких спор них питања;
o Пр едлагања пр илагођавања стратешког доку мента утвр ђеним потребама
у складу са новим околно стима и преиспитивања плана активности и
његовог прилагођавања утврђеним потребама.
Министар надлежан за послове социјал не заштите ће у твр дити план
активности М инистарства за р елизацију Стр атегије.
За спр овођење Стр атегије р азвоја социјалне заштите нису потребна додатна
ср едства у буџету Репу блике за 2006. годину , односно неопходна ср едства за
почетак пр имене могу се изнаћи у оквиру већ билансир аних средстава и у
ср едствима до нације.
Пр оцена је да ће у нар едним годинама, у појединим фазама, бити потр ебна
већа издвајања из бу џета Репу блике за р еализацију стр атешких циљева, али
доследно спр овођење Стр атегије подр азу мева р азвој квалитетнијих и
рационалнијих у слуга, могу ћност избор а најо птимал није и истовремено
најр ацио налније у слуге према потр ебама. То тр еба да допр инесе у напређењу
квалитета социјалне заштите и повећању обу хвата у грожених гр ађана, у з уку пна
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издвајања (на локално м и Репу бличком нивоу ) која неће бити значајно већа од
ср едстава која се сада издвајају.

8. ОБЈАВЉИВАЊЕ СТРАТЕГИЈЕ
Ову стратегију објавити у «Слу жбеном гласнику Репу блике Србије».
Бр ој:
У Београду
В Л АД А
Потпр едседник,
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О Б Р А З Л ОЖ Е Њ Е

I ПРАВНИ ОСНОВ
Пр авни основ за доношење ове стратег ије садр жан је у члану 45. став 1. Зако на о
Влади («Слу жбени гл асник РС», бр .55/05 и 71/05-испр авка), којим је у твр ђено да
стр атегијо м р азвоја Влада утврђује стање у области из надлежности Репу блике Србије и
мер е које тр еба пр едузети за њен р азвој.
I I РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ
Укљу чивање Ср бије у европске интеграционе пр оцесе у циљу бр жег
пр ивр едног, економског и дру штвеног р азвоја, подр азумева изгр адњу институ ција
модер не и ефик асне др жаве засноване на владавини пр ава, што доприно си
квалитету живота њених гр ађана. Опште процесе демократизације дру штва,
пр еструкту ир ања пр ивр еде и р еформе социјал не политике тр еба да прати ефикасан
систем социјалне заштите.
Пр иступање и р атификација највећ ег броја међу нар одних конвенција из
области љу дских пр ава, јасно исказује опредељење наше земље за у напр еђивањем
љу дских пр ава, а тиме и социјалних пр ава и пр ава на социјалну заштиту . Иако је
већи део пр ава из области социјал не заштите већ био засту пљен у систему , да би
био ефик асан и флексибилан, мора се о савр еменити и мењати. Пр ава се мор ају
догр адити и опер ационализовати, и обезбедити механизми њихове правовр емене и
економичне примене.
II I

ОБЈАШЊЕЊЕ ПРЕДЛОЖЕНЕ СТРАТЕГИЈЕ

Ефикасан систем социјал не заштите тр еба да одговор и на по тр ебе гр ађана у
новим околно стима и да подр жава р ањиве и мар гиналозаване појединце и гр у пе
којима је неопходна ор ганизована по моћ заједнице и др жаве, као и гр ађане који
нису у стању да у чешћем у економској активно сти обезбеде своју егзистенцију .
Стр атегија р азвоја система со цијалне заштите у Ср бији је интегр ални део
уку пних пр омена у дру штву. Стратегија је концепту ално у склађена,
синхр онизована са основним токовима дру штвених промена и р еална у погледу
матер ијалних могу ћности државе.
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Развој система социјал не заштите одвијаће се кроз р ефор мске пр оцесе који
се ослањају на међу нар одне и европске циљеве општег економског и со цијалног
развоја дру штва, смањење сир омаштва, и обезбеђ ење квалитетније з аштите
рањивих гр у па деце, инвалидних и стар ијих о соба, као и мар гинал изованих гр у па
гр ађана.
Стр атегија р азвоја система социјал не заштите полаз и од р ефор мских циљева
дефинисаних у стр атешким доку ментима које је донела Влада Репу блике Ср бије:
Стратег ија за смањење сиромаштвa, Стратег ија запошљавања, Национални
план акције за децу, као и виш е друг их развојних докумената, који су у припреми
или у току демократске расправе: Нацрт националног плана акције у области
старења и старости, Нацрт закона против дискриминације особа са
инвалидитетом и друг и релевантни документи.
Сагледавају ћи достигну ти ниво развоја, међу нар одне стандар де које је
неопходно у градити у систем социјал не заштите и материјал не могу ћности државе,
у документу се пр оцес р ефор ме пр илагођава р еалним могућностима дру штва.
Oдр еђен је вр еменски оквир за постизање циљева и истак ну те пр иоритетне
активности које се одно се на заштиту р ањивих гру па деце и одраслих особа.
Унапр еђивање система со цијалне заштите заснива се на савременим теор ијским
знањима, домаћим, и иску ствима дру гих земаља.
Конципир ање основних праваца р ефор ме у систему социјал не з аштите
полази од:
-

сагледавања акту елних по тр еба,
анализ е постојећ ег стања,
достигну тог степена р азвоја,
у очених пр облема и недо статака, и
пр имене међу нар одних стандар да и пр епор у ка.

Рефор ме у циљу демокр атизације и стабилизације тр жишно ор ијентисаног
дру штва, које се р азвија у правцу евр опских интегр ација, по др азу мевају и
у вођење савр еменог модела социјал не политике. Основни циљ нове социјал не
политик е је ефикасан систем социјал них тр ансфер а и задовољавања основних
потреба грађана које је у фу нкцији заштите љу дских пр ава. Циљеви социјал не
заштите су у вези са тим су ефикаснe материјалне у слу ге и р азвијена мр ежа
институ ција и социјалних у слуга које могу да отклоне или у блаже основне
р изике којима су изложени гр ађани.
Даљи развој ефикасније социјал не заштите захтева стр атешко планирање за
наставак р ефор мских пр оцеса у пр авцу кор енитих промена система, у којима ће
у чествовати сви социјални актер и. Системски пр исту п р ефор мама тр еба
наставити кр оз мер е, активно сти и механизме, који ће о безбедити најповољније
исходе за кор иснике.
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I V ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА
За спр овођење Стр атегије развоја социјалне заштите нису потр ебна
додатна ср едства у бу џету Репу блике за 2006. годину, односно неопходна ср едства за
почетак пр имене могу се изнаћи у оквиру већ билансир аних ср едстава и у ср едствима
донације.
Пр оцена је да ће у нар едним годинама, у појединим фазама, бити
потр ебна већ а издвајања из Бу џета Репу блике за р еализацију стр атешких циљева,
али, досл едно спровођење Стратегије подразу мева р азвој квалитетнијих и
рационалнијих у слуга, могу ћност избор а најо птимал није и истовремено
најр ацио налније у слуге према потр ебама. То тр еба да допр инесе у напређењу
квалитета социјалне заштите и повећању обу хвата у грожених гр ађана, у з уку пна
издвајања (на локално м и Репу бличлком нивоу ) која неће бити значајно већа од
ср едстава која се сада издвајају.
V ЕФЕКТИ СТРАТЕГИЈЕ
Оствар ивање мер а у твр ђених Стр атегијом допр инеће квалитетнијем животу
гр ађана пу тем смањења сиромаштва и адекватније задовољавање р азновр сних со цијално
заштитних по тр еба грађана. Ово ће се по стић и кроз оствар ивање:
-

активне у логе кор исника у слу га (учешће у избору и одговор ности),
што ће омогу ћити квал итетно задовољавање његових потр еба,

-

локалну и р егионалну интеграцију свих учесника који су значајни за
задовољавање социјално заштитних потр еба гр ађана, одно сно р азвој
социјалних у слу га у заједници и ствар ање мр еже со цијалних услу га,
заједничко и синхроно деловање свих области и целовито
задовољавање потр еба кор исника у контину итету,

-

ефикаснијег рада јавних институ ција и њихову адекватну нау чну ,
стр у чну и матер ијалну подр шку

-

рационалније пр оцедур е оснивања и адекватну контр олу
фу нкционисања пр у жаоца у слу га, уз пор еске олакшице и пр изнавање
и вр едновање дру штвено корисног р ада.

Ефекти појединих стр атешк их пр аваца и циљева наведени
Стратегије.

су у тексту
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