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1. ПРЕДСТАВЉАЊЕ ОПШТИНЕ
1.1. УВОД
Ппщтина Апатин је изабрана за ушещће у прпјекту „Планираое лпкалних услуга
спцијалне защтите – ПЛУС“, кпји Министарствп рада и спцијалне пплитике (МРСП) спрпвпди
у партнерству са Прпгрампм за развпј Уједиоених нација (UNDP), а кпји финансира Еврппска
агенција за рекпнструкцију (ЕАR). Oвај прпјекат има за циљ развпј услуга спцијалне защтите
на лпкалнпм нивпу.
За реализацију пвпг амбиципнпг прпјекта Ппщтини је пружена ментпрска ппдрщка,
кап и едукативна пбука и усаврщаваое у пбласти стратещкпг планираоа везанпг за
спцијалну пплитику.
Ментпрка на изради стратегије била је Ивана Кппривица, диплпмирани психплпг,
специјалисткиоа за ппслпвну психплпгију.
Преседник ппщтине Апатин Др. Живпрад Смиљанић је 02. Фебруара 2008. гпдине
пбразпвап Савет за спцијалну пплитику Ппщтине Апатин, за дефинисаое припритета у
пбласти спцијалне пплитике и израду стратещких дпкумената из пве пбласти.
Председница Савета за спцијалну пплитику и кппрдинатпр предметнпг стратещкпг
плана била је Ленка Бпјић, диплпмирани правник, директпр Центра за спцијални рад
Апатин.
Стратегија развпја спцијалне защтите је кљушни дпкумент кпји пмпгућава ппщтини
Апатин да се укљуши у рефпрме из пбласти спцијалне защтите, у прпцес децентрализације,
да ппбпљща ппстпјеће и развије нпве недпстајуће сервисе и услуге спцијалне защтите, кпјим
се ппбпљщава квалитет живпта оених грађана и пмпгућава живпт у прирпднпм пкружеоу.
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1.2. УВОДНА РЕЧ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
Задпвпљствп ми је щтп бащ ја заппшиоем кпнтинуирани рефпрмски прпцес у oпщтини
Апатин, кпји је укљушује у рефпрму спцијалне пплитике кпја треба да прати ефикасан систем
спцијалне защтите.
Иакп су права и услуге из пбласти спцијалне защтите већ заступљена у садащоем
систему у нащпј лпкалнпј заједници, oпщтина Апатин јаснп исказује свпје ппределеое за
унапређиваоем људских права и развпја услуга и сервиса спцијалне защтите какп би тај
систем бип ефикаснији и усклађенији са пптребама грађана.
Сматрам да ће се, усппстављаоем предвиђених механизама кпји гарантују адекватан
нивп спцијалне защтите свима кпјима је пна пптребна, пстварити и принципи на кпјима смп
заснивали свпју стратегију развпја спцијалне защтите, а тп је: једнаке мпгућнпсти за све
грађане, защтита најраоивијих група, развијаое механизама забране спцијалнпг искљушиваоа и дискриминације, ппбпљщаое квалитета живпта грађана и пмпгућаваое живпта у
прирпднпм пкружеоу.
Пвај стратещки дпкумент ће свакакп пптврдити да се Ппщтина Апатин, захваљујући
пдлишним развпјним и инвестиципним планпвима, прпграмима и прпјектима, сврставе међу
најреспектабилније и најперспективније ппщтине у Републици Србији.
Мпј дппринпс реализацији планиране стратегије спцијалне защтите биће ангажпваое
свих распплпживих материјалних и кадрпвских ресурса у Oпщтини, укљушујући и све људе
дпбре впље какп би се партнерски и на хуман нашин рещавала спцијална питаоа , прпблеми
и пптребе нащих грађана.
ПРЕДСЕДНИК ППШТИНЕ АПАТИН

Др. Живорад Смиљанић
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1.3. УВОДНА РЕЧ САВЕТА ЗА СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

У тпку израде Стратегије развпја спцијалне защтите Савет за спцијалну пплитику у
ппщтини Апатин, радип је тимски и ппсвећенп. Пдржанп је 16 седница савета и 4 oкругла
стпла. Представници Савета присуствпвали су на 6 семинара п прпцесу стратещкпг и
акципнпг планираоа.
Приступ у изради Стратегије развпја спцијалне защтите бип је :
1. Рефпрмски, јер пплази пд рефпрмских циљева дефинисаних у стратещким
дпкументима кпје је усвпјила Влада Републике Србије: Стратегије за смаоеое
сирпмащтва, Стратегије развпја спцијалне защтите, Наципналне стратегије п стареоу,
Наципналне стратегије прптив дискриминације пспба са инвалидитетпм,
Наципналнпг плана акције за децу, кап и других релевантних дпкумената.
2. Партиципативан, јер укљушује све битне актере спцијалне защтите у нащпј лпкалнпј
заједници.
3. Утемељен, јер се заснива на преппзнатим пптребама нащих грађана, распплпживим
ресурсима и анализама свих важних елемената пптребних за дпнпщеое стратегије из
пве пбласти.
4. Усмерен на развпј услуга ппдрщке раоивим групама станпвнищтва, децентрализацију и пдгпвпрнп управљаое ресурсима на нивпу лпкалне заједнице и
5. Прилагпђен пптребама грађана кпјима је ппмпћ пптребна, актерима спцијалне
защтите и ппзитивнпј прпмени кпја се жели пстварити.
Стратещкп планираое је пдгпвпр на развпјне пптребе лпкалне заједнице кап целине и
представља интегрални деп укупних прпмена у опј и материјалних мпгућнпсти заједнице.
Унапређиваое система спцијалне защтите у ппщтини заснивалп се на савременим
тепријским знаоима, пднпснп дпстигнућима спцијалнпг рада и мпделима дпбр праксе.

САВЕТ ЗА СПЦИЈАЛНУ ППЛИТИКУ
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1.4. ЗАХВАЛНОСТ УЧЕСНИЦИМА
У прпцесу планираоа развпја спцијалне защтите у ппщтини Апатин ушествпвали су
представници актера спцијалне защтите, пднпснп представници јавнпг, цивилнпг и
приватнпг сектпра.
Савет за спцијалну пплитику ппщтине Апатин је у тпку свпг рада у прикупљаоу
инфпрмација, преппзнаваоа пптреба кпд грађана и циљних група станпвнищтва, впдип
разгпвпре у пквиру институција и удружеоа грађана, кап и на пкруглим стплпвима.
Савет је у изради стратегије у великпј мери кпристип ппдатке, инфпрмације и струшна
знаоа и искуства радника Центра за спцијални рад Апатин.
Свима, кпји су на билп кпји нашин ппмпгли Савету за спцијалну пплитику у изради
Стратегије развпја спцијалне защтите пвим путем изражавамп захвалнпст у нади да ће
усвпјена Стратегија у мнпгпме дппринети ппбпљщаоу квалитета живпта грађанима наще
ппщтине, а ппсебнп правилнијем психп – физишкпм развпју наще деце и пмладине.
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1.5. РЕЗИМЕ
Стрaтегија развпја спцијалне защтите у ппщтини Апатин, дпкумент кпји је пред Вама,
представља петпгпдищои план унапређеоа ппстпјећих, развпј нпвих услуга, сервиса и
пблика защтите у нащпј лпкалнпј заједници, кпјима се унапређује пплпжај и квалитет живпта
нащих грађана у прирпднпм пкружеоу, ппсебнп најраоивијих група станпвнищтва (деце и
пмладине, пспба са инвалидитетпм, старих пспба и дисфункципналних ппрпдица).
Стратегијпм смп се пбавезали пбезбедити пптребне предуслпве (прпстпр, финансијска
средства и струшни рад пружалаца услуга) за пдрживпст ппстпјећих и увпђеое нпвих,
инпвативних услуга и тп:
 Развпјнпг саветпвалищта за младе,
 Дебатнпг клуба за младе,
 Станпваоа уз ппдрщку за младе без рпдитељскпг стараоа,
 Клуба хранитеља,
 Дневнпг бправака за децу и младе са инвалидитетпм,
 Службе за перспналну асистенцију,
 Сервиса за ппмпћ у кући, здравствену негу и надзпр, психпспцијалну ппдрщку старим
пспбама,
 Дневнпг клуба за старе пспбе,
 Саветпвалищта за брак и ппрпдицу,
 Мпбилнпг тима за интервенције у слушају насиља у ппрпдици, спрешаваоа
злпстављаоа и занемариваоа деце и старих пспба и
 СПС телефпна, кап и
 Прганизпвани вплпнтерски рад.
Стратегијпм развпја спцијалне защтите такпђе смп се пбавезали да ћемп и даље
унапређивати :
 Спцијалнп станпваое у защтићеним услпвима,
 Защтићенп станпваое за пспбе без ппрпдишнпг стараоа и сампхране рпдитеље и
 Даље ппмагати ппрпдице кпје се нађу у стаоу спцијалне пптребе признаваоем права
утврђених Пдлукпм п правима и признаваоу права из пбласти спцијалне защтите.
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1.6. ОДЛУКА СО АПАТИН О УСВАЈАЊУ ОВЕ СТРАТЕГИЈЕ

На пснпву шлана 32. ташка 4. Закпна п лпкалнпј сампуправи („Службени гласник РС“ брпј
129/2007) и шлана 73. став 1. Статута ппщтине Апатин („Службени лист Ппщтине Апатин“
брпј 6/02, 7/05, 8/05, 4/06, 9/08), Скупщтина ппщтине Апатин на 3. седници пдржанпј дана
28. Јула 2008. гпдине, дпнпси

ПДЛУКУ П УСВАЈАОУ
СТРАТЕГИЈЕ СПЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
ППШТИНЕ АПАТИН
2008. – 2013.
Члан 1.
Усваја се Стратегија спцијалне защтите ппщтине Апатин 2008. – 2013., кпју је сашинип
Савет за спцијалну пплитику ппщтине Апатин, пбразпван 02. Фебруара 2008. гпдине
Рещеоем председника ппщтине Апатин брпј 02-7/2008-II.
Члан 2.
Стратегија спцијалне защтите ппщтине Апатин 2008. – 2013., кпја је саставни деп пве
пдлуке, биће пбјављена на Web лпкацијама ппщтине Апатин: www.soapatin.org и Центра
за спцијални рад Апатин: www.csrapatin.org.rs
Члан 3.
Пва пдлука ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа у „Службенпм листу
ппщтине Апатин“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТПНПМНА ППКРАЈИНА ВПЈВПДИНА
ППШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ППШТИНЕ
Брпј: 011-21/08-I
Дана: 28. Јула 2008. гпдине
АПАТИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ППШТИНЕ

Милан ШКРБИЋ
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ПБРАЗЛПЖЕОЕ

Правни пснпв за дпнпщеое Пдлуке п усвајаоу Стратегије развпја спцијалне защтите
Ппщтине Апатин пд 2008 – 2013. гпдине садржан је у шлану 32. ташка 4. Закпна п лпкалнпј
сампуправи и шлану 73. став 1. Статута Ппщтине Апатин.
Сашиоаваоу Стратегије предхедип је изабпр ппщтине Апатин п ушещћу у прпјекту
„Планираое лпкалних услуга спцијалне защтите – ПЛУС“, кпји Министарствп рада и
спцијалне пплитике (МРСП) спрпвпди у партнерству са Прпгрампм за развпј Уједиоених
нација (UNDP), а кпји финансира Еврппска агенција за рекпнструкцију (ЕАR).
При сашиоаваоу прпјекта Ппщтини је пружена ментпрска ппдрщка, кап и едукативна
пбука и усаврщаваое у пбласти стратещкпг планираоа везанпг за спцијалну пплитику.
Ментпрка на изради стратегије била је Ивана Кппривица, диплпмирани психплпг,
специјалисткиоа за ппслпвну психплпгију.
Преседник ппщтине Апатин Др. Живпрад Смиљанић је 02. Фебруара 2008. гпдине
пбразпвап Савет за спцијалну пплитику Ппщтине Апатин, за дефинисаое припритета у
пбласти спцијалне пплитике и израду стратещких дпкумената из пве пбласти.
Председница Савета за спцијалну пплитику и кппрдинатпр предметнпг стратещкпг
плана била је Ленка Бпјић, диплпмирани правник, Директпр Центра за спцијални рад
Апатин.
Стратегија развпја спцијалне защтите је кљушни дпкумент кпји пмпгућава ппщтини
Апатин да се укљуши у рефпрме из пбласти спцијалне защтите, у прпцес децентрализације,
да ппбпљща ппстпјеће и развије нпве недпстајуће сервисе и услуге спцијалне защтите, кпјим
се ппбпљщава квалитет живпта оених грађана и пмпгућава живпт у прирпднпм пкружеоу.
У тпку израде Стратегије Савет за спцијалну пплитику у ппщтини Апатин, радип је
тимски и ппсвећенп. Пдржанп је 16 седница савета и 4 пкругла стпла. Представници Савета
присуствпвали су на 6 семинара п прпцесу стратещкпг и акципнпг планираоа.
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2. САДРЖАЈ ДОКУМЕНАТА

2.1. ВИЗИЈА СИСТЕМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У ОПШТИНИ АПАТИН
Ппщтина Апатин пбезбеђује сигурнпст, дпступнпст и пдрживпст свих видпва спцијалне
защтите свпјим грађанима.

2.2. МИСИЈА СИСТЕМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
Тимским радпм ушествујемп у креираоу ефикасније спцијалне пплитике, уз
ангажпваое нпвих спцијалних партнера и активним ушещћем кприсника услуга спцијалне
защтите, уважавајући оихпв најбпљи интерес.

2.3. ПРИНЦИПИ И ВРЕДНОСТИ
Принципи и вреднпсти на кпјима се заснива систем спцијалне защтите су:

1. Утврђиваое припритетних пптреба, уз пдсуствп свакпг вида дискриминације.
Из мнпщтва пптреба грађана, уз птвпрену кпмуникацију са оима и демпкратскп
пдлушиваое, утврдићемп припритетне пптребе, кпје ће се рещавати крпз ппстпјеће и
нпве услуге, ппщтујући најбпљи интерес кприсника, једнаке мпгућнпсти за све и
квалитетнији живпт у прирпднпм пкружеоу.
2. Дпступнпст и системска умреженпст актера спцијалне защтите.
У складу са мпгућнпстима ушинићемп услуге спцијалне защтите дпступне щтп
већем брпју грађана
Сппразумпм п сарадои умрежићемп све актре спцијалне защтите, јавнпг,
приватнпг и цивилнпг сектпра, и дефинисати ппља, пблике и циљеве заједнишкпг
рада, на дпбрпбит свих кприсника.
3. Неппвредивпст и уважаваое лишнпг дпстпјанства и приватнпсти кприсника
У раду са кприсникпм ппсебну пажоу ппсветићемп неппвредивпсти људскпг
дпстпјанства, дискрецији и пшуваоу лишних ппдатака дп кпјих дпђемп у ппступцима
пствариваоа права и пружаоа услуга.
4. Пдрживпст услуга и пптималнп ангажпваое материјалних и људских ресурса
Kпнтинуитет защтите, благпвремену и квалитетну защтиту кприсника
пбезбеђујемп уједиоеоем и раципнализацијпм знаоа кпја ппседујемп и
материјалних средства кпјима распплажемп.
5. Активнп ушещће, пдгпвпрнпст и сампсталнпст кприсника
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Крпз едукативне и мптивищуће прпграме пбезбедити активнп ушещће и
пдгпвпрнпст кприсника у задпвпљаваоу сппствених пптреба, кап и оихпвп
ангажпваое у дпбрпвпљнпм друщтвенпм и вплпнтерскпм раду, с циљем да
дппринесу ефикаснијем систему спцијалне защтите.
6. Кпнтинуиранп инфпрмисаое кприсника и јавнпсти
У нащем раду знашајнп местп заузимаће правпвременп и квалитетнп
инфпрмисаое, бпрба прптив предрасуда и ствараое у јавнпсти ппзитивне слике п
нама и п знашају сектпрскпг партнерства

2.4. АНАЛИЗА КОНТЕКСТА СТАЊА
2.4.1. Основни подаци о општини

Ппщтина Апатин налази се на северпзападу Башке, на левпј пбали Дунава. Прпстире
се на 333 км2 и шини је 5 насељених места: Апатин, Спнта, Пригревица, Купусина и
Свилпјевп.
Близина Мађарске, граница са Хрватскпм, наслаоаое на Дунав и прирпдна бпгатства
кпја ппседује, мнпги привредни, туристишки, сппртски и рекреативни садржаји, шине
Ппщтину туристишки привлашнпм и лидерпм лпвнпг туризма у земљи, а здравственпг и
сппртскпг у регији.

Фптпграфија 1.: Приказ гепграфскпг пплпжаја Апатина

У писаним дпкументима Апатин се први пут сппмиое у 1011. гпдине. Крпз истприју бип
је ппзнат кап занатски центар шији су прпизвпди Дунавпм извпжени щирпм Еврппе.
Изградоа великпг рпбнп-трансппртнпг центра ппред Дунава, пбезбеђеое лпкација за
индустријске паркпве, пднпснп нпве индустријске пбјекте, гасификација ппщтине, путна и
друга инфраструктура, птвпренпст према дпмаћем и странпм капиталу у мнпгпме ппвећава
перспективнпст Ппщтине, ппсебнп на ппљу заппщљаваоа (птвараоа нпвих радних места).
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У нащпј Ппщтини културе истпка и запада стпје једна наспрам друге, а
разлишитих нација и религија живе слпбпднп и заједнп.

људи

2.4.2. Демографски подаци

Према пппису станпвнищтва из 2002. гпдине, ппщтина Апатин има укупнп 32813
станпвника, щтп је 963 станпвника маое у пднпсу на брпј станпвника према претхпднпм
пппису из 1991. гпдине.
Прпмене брпја станпвника ппщтине Апатин крпз ппслератне ппписе, приказан је у
нареднпј табели. Ппдаци из ппследоа два ппписа станпвнищтва узети су према старпј
метпдплпгији ппписа ради уппредивпсти са ппдацима из претхпдних ппписа.
Година
пописа
1948
1953
1961
1971
1981
1991
2002
Просек

Апатин

Сонта

13195
14465
17191
17565
18320
18389
19933
17008,29

Пригревица

Купусина

Свилојево

Укупно

5219
5480
5449
5033
5026
4842
4932
5140,14

3200
3146
3133
3063
2694
2500
2498
2890,57

1750
1917
1785
1667
1490
1278
1399
1612,29

31145
32612
34836
34279
33843
32999
34068

7781
7604
7278
6951
6313
5990
5306
6746,14

Табела 1.: Прпмене брпја станпвника у местима ппщтине Апатин према ппслератним ппписима

Графишки приказ прпмене брпја станпвника ппщтине Апатин дат је на нареднпм
графикпну.
Прпмене брпја станпвника ппщтине Апатин
у перипду пд 1948. дп 2002. гпдине
35000
R² = 0,953

Брпј станпвника

34500
34000
33500
33000
32500
32000
31500
31000
1948

1953

Брпј станпвника

1961

1971

1981

1991

2002

Гпдина ппписа
Пплинпмни тренд (Брпј станпвника)

Графикпн 1.: Прпмене брпја станпвника ппщтине Апатин према ппслератним ппписима

Пд укупнпг брпја станпвника 16837 или 51,31% станпвника је женскпг ппла, а 15976 или
48,69% мущкпг ппла.
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У ппгледу старпсне структуре станпвнищтва, пп ппследоем пппису, деце дп 7 гпдина је
укупнп 1944 или 6,08%, деце пд 8 дп 14 гпдина је укупнп 2749 или 8,38%, станпвника узраста
пд 15 дп 27 гпдина је укупнп 5789 или 17,64%, станпвника узраста пд 28 дп 59 гпдина је
14549 или 44,34%, дпк је станпвника пд 60 и вище гпдина укупнп 7732 или 23,56%.

Графикпн 2.: Старпсна структура станпвнищтва ппщтине Апатин према пппису из 2002. гпдине

Наципнална структура станпвнищтва
ппщтине Апатин

Мађари;
11,54%

Срби; 61,61%

Хрвати; 11,48%
Румуни; 3,63%
Југпслпвени;
2,22%
Рпми; 1,60%
Немци; 0,48%
Срби
Хрвати
Југпслпвени
Немци
Пстали

Мађари
Пстали; 1,68%
Румуни
Рпми
Неппредељени

Неппредељен
и; 5,77%

Графикпн 3.: Наципнална структура станпвнищтва ппщтине Апатин према пппису из 2002. гпдине

У ппщтини Апатин је укупнп 11278 дпмаћинстава. Пд тпга је 6127 или 54,33%
дпмаћинстава у Апатину, 2038 или 18,07% у Спнти, 1594 или 14,13% у Пригревици, 1019 или
9,04% у Купусини и 500 или 4,43% у Свилпјеву.
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2.4.3. Привреда

Пснпв привреднпг развпја ппщтине Апатин шиниле су следеће привредне гране:
брпдпградоа, метална индустрија, дрвппрерађивашка, прехрамбена, текстилна, идустрија
пбуће, ппљппривреда и туризам у кпјима је крајем псамдесетих гпдина прпщлпг века билп
заппсленп прекп 11000 радника.

Фптпграфија 2.: Ппглед на Апатинску пивару и Брпдпградилищте „Апатин“

Перипд распада бивще Југпславије, ратпва на оеним прпстприма, а накпн тпга и
транзиције, услпвили су престанак рада мнпгих предузећа или рад са знатнп смаоеним
капацитетпм.
Пд 34 друщтвена предузећа, 21 предузеће је приватизпванп и у мпменту приватизације
заппщљавалп је 3654 радника. Сада у тим предузећима ради 45% маое радника, оих 1646.
У 88 нпвпснпваних малих и средоих предузећа данас ради 436 радника.
Кпд малих предузетника, кпјих је 801, заппсленп је 1614 радника.
Данас је Апатин великп градилищте: заврщава се марина, пристанищте за беле
брпдпве, при крају је изградоа фабрике впде, заврщена је гасификација Апатина, врще се
припрема за гасификацију насељених места, нишу индустриски паркпви, а у тпку је и
изградоа инфраструктуре рпбнп – трансппртнпг центра.
Ппщтина Апатин је птвпрена према свакпм инвеститпру, јер стратегија предвиђа
привлашеое директних страних инвестиција, шиме би се знатнп ппвећала стппа раста
друщтвенпг прпизвпда и смаоила незаппсленпст.
2.4.4. Комунална инфраструктура

Ппщтина Апатин има врлп развијену кпмуналну инфраструктуру, какп у граду такп и
насељеним местима. У тпку је изградоа нпве фабрике впде и припреме за изградоу
регипналнпг система пдвпђеоа птпадних впда. Кпмуналну делатнпст пбавља Ј.К.П. „Нащ
дпм“ Апатин и месне заједнице насељених места у кппрдинацији са лпкалнпм сампуправпм
и Ј.П. Дирекција за изградоу ппщтине Апатин.
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2.4.5. Култура

Ппщтина Апатин је мултикултурална средина. На оенпј теритприји делује 7 културнп
уметнишких друщтава, кпја сарађују са Културним центрпм Апатин. Пна се мпгу ппхвалити
ушещћем на брпјним манифестацијама у земљи и инпстранству, где су презентпвала
културну традицију српскпг нарпда, традицију наципналних заједница Мађара, Хрвата и
Рпма и где су вищеструкп награђивани.
Ппсебнп местп у дпмену културе припада Културнпм центру Апатин, кпји у свпм саставу
има галерију „Меандар“ и бипскпп са редпвним репертпарпм.
Нарпдна библиптека Апатин, кпја следеће гпдине слави 60 гпдина ппстпјаоа, ппседује
респектабилни коижни фпнд.
Свакп насељенп местп има свпју библиптеку.
2.4.6. Медији

На теритприји ппщтине Апатин ппслује:
Инфпрмативни центар „Глас Кпмуне“ кпји издаје истпимени лпкални лист, и у
пквиру кпга је и Радип „Апатин“. Пва два медија представљају незамеоив извпр
инфпрмација пд ппсебнпг знашаја за станпвнике ппщтине Апатин пд 1969. Гпдине,
Радип „Дунав“,
Радип „Планета“ и
Каблпвска телевизија Апатин

2.5. КЉУЧНИ АКТЕРИ
Кљушни актери и институције у пбласти спцијалне защтите у ппщтини Апатин су:
Лпкална сампуправа
Центар за спцијални рад ппщтине Апатин
Дпм за старе и пензипнере ппщтине Апатин
Дпм здравља са баопм Јунакпвић
Устанпве предщкплскпг, пснпвнпг и средоег пбразпваоа
Устанпва за струшнп псппспбљаваое пдраслих
Наципнална служба за заппщљаваое и
Прганизације цивилнпг сектпра
2.5.1. Локална самоуправа

У пквиру ппщтинске управе Апатин делује Пделеое за ппщту управу и друщтвене
делатнпсти, кпје пбавља нпрмативнп струшне и административне ппслпве из пбласти:
Бпрашкп – инвалидске защтите,
Примарне здраствене защтите,
Спцијалне защтите,
Дешије защтите,
Пснпвнпг и средоег пбразпваоа и
Ушенишкпг и студентскпг стандарда.
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Фптпграфија 3.: Ппглед на зграду Скупщтине ппщтине Апатин

Скупщтина ппщтине Апатин дпнела је Пдлуку п правима и пствариваоу права из
пбласти спцијалне защтие („Службени лист ппщтине Апатин“ бр. 9/2005. гпдине). Пвпм
пдлукпм скупщтина ппщтине пснива Центар за спцијални рад Апатин, уређује права и услуге
спцијалне и ппрпдишнп - правне защтите у складу са Закпнпм п спцијалнпј защтити и
пбезбеђиваоу спцијалне сигурнпсти грађана, кап и нашин, услпве и ппступак за пствариваое
пвих права и услуга. Пдлукпм се такпђе уређује пбезбеђиваое средстава за реализацију
утврђених права и услуга, зарада радника кпји пбављају струшне ппслпве и материјани
трпщкпви кпји прате изврщеое истих.
Ппред наведене Пдлуке, Ппщтина је свпјим пдлукама регулисала и друга питаоа из
пбласти спцијалне защтите, кап щтп су:
регресираое трпщкпва превпза ушеника из материјалнп угрпжених ппрпдица (за 80
ушеника 100% се регресирају трпщкпви, а за пстале 30% пд цене карте у јавнпм
превпзу),
плаћаое трпщкпва ужине за децу из материјалнп угрпжених ппрпдица у
предщкплскпј устанпви и пснпвним щкплама,
студентске стипендије (228 стипендија),
накнаду за вплпнтере кпји стишу раднп искуствп за сампсталнп пбављаое ппслпва
свпје струке, ради лакщег заппщљаваоа ( 57 вплпнтера).
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2.5.2. Центар за социјални рад апатин

Центар за спцијални рад Апатин [ www.csrapatin.org.rs ] кап специјализпвана устанпва у
систему спцијалне защтите :
Прати спцијалне пптребе грађана, оихпве прпблеме и ппјаве у пбласти спцијалне
защтите у ппщтини Апатин,
Предлаже и предузима мере везане за рещаваое спцијалних пптреба и прпблема
грађана, кап и превазилажеоа недппустивих спцијалних стаоа и ппјава у лпкалнпј
заједници,
Утврђује права из свпје надлежнпсти и стара се п оихпвпм изврщеоу. Брпј
кприсника ппјединих права у 2007. гпдини је:
- Правп на материјалнп пбезбеђеое ппјединца и ппрпдице - 278 ппрпдица и
ппјединаца,
- Правп на смещтај у устанпву спцијалне защтите или другу ппрпдицу - 187
кприсника (18 деце, 45 пдраслих лица и 124 старих пспба),
- Правп на дпдатк за ппмпћ и негу другпг лица - 42 кприсника,
- Правп на увећани дпдатка за ппмпћ и негу другпг лица - 116 кприсника,
- Правп на псппспбљаваое за рад - 6 кприсника,
- Правп на једнпкратну ппмпћ у нпвцу, једнпм или вище пута у тпку гпдине - 623
ппрпдице,
- Правп на једнпкратну ппмпћ у натури, једнпм или вище пута у тпку гпдине - 297
ппрпдица,
- Правп на материјалнп пбезбеђеое ппрпдице, кпја се налази у нарпшитп тещкпм
материјалнпм пплпжају и шији хранитељ је пспба са инвалидитетпм - 11
ппрпдица.
Центар ппред набрпјаних права исплаћује следећа права и накнаде, кпја утврђује
лпкална сампуправа, и стара се п оихпвпј реализацији и тп:
Правп на материјалнп пбезбеђеое ппрпдице шији хранитељ се налази на пслужеоу
впјнпг рпка - за 8 ппрпдица свакпг месеца и
Накнаду за вплпнтере кпји стишу раднп искуствп у струци ради лакщег заппщљаваоа за 57 кприсника месешнп.
Центар реализујући пблике защтите и спрпвпдећи мере и услуге ппрпдишнп – правне
защтите врщи ппслпве:
Пргана старатељства, института усвпјеоа,
Ппслпве защтите деце без рпдитељскпг стараоа (27 деце), пметене у развпју (71
дете), из ппрпдица са ппремећеним ппрпдишним пднпсима (92 детета), са
ппремећајем у ппнащаоу (106 деце),
Ппслпве защтите пдраслих лица (са ппремећајем у ппнащаоу – 32 кприсника,
материјалнп незбринутих и непбезбеђених – 2954 кприсника, са ппремећеним
ппрпдишним пднпсима – 156, психпфизшки пметених - 133 и псталих 97),
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Ппслпве защтите пстарелих лица (без ппрпдишнпг стараоа – 9, без средстава за живпт
– 105, теже хрпнишнп пбплела и инвалидна – 297 , пстала – 194).
Центар пружа саветпдавне услуге, струшну ппмпћ и дијнпагнпстишке услуге, пднпснп
спрпвпди пдгпварајуће третмане у раду са пдређеним кприсницима,
Крпз Саветпвалищте за брак и ппрпдицу (У 2007.гпдини рађенп са 83 ппрпдице и 33
ппјединца) Центар ради на јашаоу рпдитељске кпмпетенције и рпдитељских
пптенцијала, на мптивисаоу, ппдстицаоу и јашаоу партнерских пптенцијала, усвајаоу
ппзитивних вреднпсти и пбразаца ппнащаоа, сампппщтпваоа, пснаживаоу
кприсника и оегпвпј партиципацији у рещаваоу прпблема, ублажаваоу ризишних
фактпра кпји дпвпде дп дисфункципналнпсти ппрпдице или утишу на неприхватљиве
пбразце ппнащаоа.
Крпз Мпбилни интервентни тим за спрешаваое насиља у ппрпдици, занемариваоа и
злпстављаоа деце (перманентнп дежурствп 24 сата, у 2007. гпдини рађенп са 201
ппрпдицпм) Центар превасхпднп ради на терену, улази у ппрпдице и предузима
интервенције везане за прекид насиља у ппрпдици, злпстављаое и занемариваое
деце и старих пспба, тренутнп смириваое сукпба, рад у саветпвалищту са неким пд
ппрпдица кпји има за циљ пјашаваое жртве, предузимаое мера и пблика защтите из
свпје надлежнпсти.
Центар збриоава 57 старих и инвалдних лица без ппрпдишнпг стараоа и сампхране
рпдитеље са децпм у пбјектима „Спцијалнпг станпваоа у защтићеним услпвима“ (29
кприсника) и „Станпваоа уз ппдрщку за пспбе без ппрпдишнпг стараоа“ (28
кприсника).
Центар крпз прганизпвану Теренску службу спрпвпди ппмпћ у кући за стара лица и
инвалидне пспбе (97 кприсника), пружа здравсвене услуге неге и надзпра, психпспцијалну и материјалну ппмпћ.
Центар у Клубу за децу и пмладину са сметома у развпју - ппсебним пптребама (25
кприсника) прпвпди спциализацијскп едукативни групни рад пдржаваоем психплпщких радипница и радипнице раднп пкупаципне терапије.
Ппред пвих активнпсти, унутар клуба, пружа психпспцијалну ппдрщку рпдитељима пве
деце, размеоује искуства са оима, даје савете са циљем ппдстицаоа лишнпг развпја,
унапређеоа здравља, ппмпћи и ппзитивнпг приступа прпблему.
Преглед брпја кприсника према старпснпј дпби у претхпдне две гпдине приказан је у
нареднпј табели.
Старпсна група

2006.

Деца и пмладина

2007.
712

694

Пдрасла лица

3478

3372

Пстарела лица

373

605

4227

4671

УКУПАН БРПЈ КПРИСНИКА

Табела 2.: Преглед брпја кприсника услуга ЦСР у претхпдне две гпдине, према старпснпј дпби
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У Бучету Ппщтине за 2008. гпдину за рад Центра пбезбеђена су средства за
финансираое спцијалне защтите у изнпсу пд 19.151.840,00 динара.
У Центру је заппсленп 15 радника на непдређенп време и тп правник, психплпг, 5
спцијалних радника, специјални педагпг, рукпвпдилац пбјеката, щеф рашунпвпдства,
коигпвпђа, пператер-благајник, впзаш и курир кап и 14 радника на пдређенп време (8
герпнтпдпмаћица, 2 медицинска радника, физиптерапеут, 2 перспнална асистента и впзаш).
2.5.3. Дом за старе и пензионере Апатин

Дпм за старе и пензипнере Апатин [ www.domapatin.com ] пснпван је 17.04.2002.
гпдине пдлукпм Изврщнпг већа Аутпнпмне Ппкрајине Впјвпдине, а у складу са мрежпм
устанпва спцијалне защтите за смещтај кприсника кпју утврђује Република Србија.
Пп писаним дпкументима пва устанпва је ппшела са радпм јпщ далеке 1888. гпдине
када га је, ппд називпм „Дпм убпгих“, пснпвап лпкални велеппседник Антун Фернбах уз
патрпнат и ппмпћ катплишке цркве.
Делатнпст пве устанпве је збриоаваое пензипнера и других старих лица, пдраслих
лица пптпунп и трајнп несппспбних за рад, пдраслих лакще дущевнп пбплелих и лакще
менталнп недпвпљнп развијених лица.
Кприсницима је у устанпви пбезбеђен смещтај, исхрана, нега, здраствена защтита, кап
и задпвпљаваое рекреаципних, културнп – забавних и верских пптреба. У пквиру устанпве
прганизују се раднп – пкупаципне радипнице и спрпвпде друге активнпсти у складу са
интереспваоима кприсника и оихпвим препсталим психпфизишким сппспбнпстима.
Устанпва, с' пбзирпм на свпје капацитете, мпже у сарадои са лпкалнпм сампуправпм и
Центрпм за спцијални рад, прганизпвати пдређене пблике птвпрене защтите, кап щтп су:
„Храна на тпшкпвима“, клубпви ради задпвпљаваоа дневних живптних пптреба кприсника,
прганизпваое културнп – рекреаципних садржаја и рехабилитације.
СТАРПСНА ДПБ

Жене

Мущкарци

Укупнп

дп 50 гпдина

14

10

24

пд 51 дп 60 гпдина

29

20

49

пд 61 дп 70 гпдина

25

15

40

пд 71 дп 80 гпдина

20

12

32

пд 81 дп 90 гпдина

12

5

17

8

4

12

108

66

174

прекп 90 гпдина
УКУПНП

Табела 3.: Старпсна и пплна структура кприсника Дпма за старе и пензипнере Апатин

НЕЗАВИСНИ КПРИСНИЦИ
ППЛУЗАВИСНИ КПРИСНИЦИ
ЗАВИСНИ КПРИСНИЦИ

5
105
64

УКУПНП

174

Табела 4.: Брпј кприсника Дпма за старе и пензипнере Апатин према степену зависнпсти
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Фптпграфија 4.: Слпбпднп време у Дпму за старе и пензипнере у Апатину

2.5.4. Дом здравља са Бањом „Јунаковић“

Дпм здравља Апатин је здраствена устанпва амбулантнп – пплуклинишкпг типа са
специјалистишким службама за негу и лешеое бплесника. Бави се примарнпм здраственпм
защтитпм, а секундарну здравствену защтиту пбавља Здравствени центар Спмбпр.
У амбулантама Дпма здравља пбављају се прегледи бплесника, пдређује терапија,
кпнтрплище лешеое и упућују бплесници на даље лешеое.
Хитна ппмпћ пружа услуге у свим насељеним местима Ппщтине. Састпји се пд пет
екипа сестара и једнпг лекарскпг тима. У плану је фпрмираое вище лекарских тимпва, какп
би се грађанима пбезбедила квалитетнија здраствена защтита.
У склппу Дпма здравља Апатин налазе се здравствене станице на ппдрушју свих
насељених места ппщтине. Планира се ппвећаое брпја лекара стпматплпга, дпградоа
ппстпјећих здравствених пбјеката и набавка савремене ппреме, какп би грађанима
насељених места била пружене адекватније здраствене услуге. У прптеклпм перипду
изграђена је нпва зграда здравствене станице у Свилпјеву и птвпрена амбуланта у насељу
Рпма у Апатину.
У саставу Дпма здравља ппслује и Баоа „Јунакпвић“ [ www.banja-junakovic.co.yu ]. Пна
се налази на термалним извприма пткривеним 1913. гпдине. Впде пве баое спадају у исти
ред кап и пне у Карлпвим Варима, Харкаоу и Шипфпку.
Баоа се налази у близини Апатина на ивици щуме „Јунакпвић“. Распплаже са 270
лежајева и нуди услуге медицинске рехабилитације и хптелскпг смещтаја. Медицинске
терапије пбухватају лешеое свих врста реуматизма, пртппедских, неурплпщких пбплеоа,
гинекплпщких прпблема и стерилитета.
Уз велику струшнпст медицинскпг пспбља пбављају се хидрптерапије, електрптерапије,
термптерапије, кинези терапије, радне терапије и рушне масаже.
За рекреацију гпсти имају на распплагаоу кпмплекс пд 10 птвпрених базена, затвпрени
терапијски базен, терене за тенис, мали фудбал, рукпмет, две сауне и теретану.
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Фптпграфија 5.: Ппглед на Баоу „Јунакпвић“

2.5.5. Установе образовања
ПРЕДШКПЛСКА УСТАНПВА

Предщкплска устанпва „Пшелица“ у свпм саставу има 9 радних пделеоа (пбјеката) на
теритприји Ппщтине (Апатин, Пригревица, Спнта, Свилпјевп и Купусина), где се прганизпванп
извпди васпитнп – пбразпвни рад, пбезбеђује смещтај, нега, исхрана спцијални рад и
превентивна здраствена защтита.
Шкплске 2007/2008. гпдине у вртићу бправи 678 деце узраста пд 3 дп 7 гпдина,
расппређених у 28 васпитних група. Рад је прганизпван крпз пплудневни бправак за 394 деце
и целпдневни бправак за 271 дете.
Припремним предщкплским прпгрампм пбухваћенп је укупнп 396 деце (80 у
целпдневнпм и 316 у пплудневнпм бправку). Пбухваћена су сва деца на теритприји
Ппщтине, а ппсебнп знашајан ппдатак је да су пбухваћена и сва рпмска деца.
Пве щкплске гпдине у устанпви има 64 „трећерпђене“ деце, кпја имају бесплатан
бправак. Средства су пбезбеђена из ппкрајинскпг и ппщтинскпг бучета.
У пквиру екпнпмске скале (цена бправка) ппстпји категприја рпдитеља кприсника
спцијалне ппмпћи, за шију децу је цена бправка изнпси 10% пд важеће екпнпмске цене.
ПСНПВНП ПБРАЗПВАОЕ

У ппщтини Апатин има пет пснпвних щкпла. Свакп насељенп местп има пснпвну щкплу.
Укупан брпј ушеника је 2370, а пд тпга у Апатину 1470, Спнти 367, Пригревици 323, Свилпјеву
70 и Купусини 136.
У пснпвним щкплама у Апатину, Пригревици и Спнти настава се пдвија на српскпм
језику, а у Свилпјеву и Купусини на мађарскпм језику.
Пснпвна щкпла „Жаркп Зреоанин“ у Апатину [ www.zarko.edu.rs ] једна је пд највећих
пснпвних щкпла у Републици Србији. Пва Шкпла има усвпјен Развпјни план пбразпваоа и
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васпитаоа за средопрпшни перипд 2007. – 2012. гпдине. У тпку је прпцес инклузије деце
рпмске пппулације у мещпвита пделеоа у пвпј Шкпли.
У фебруару 2007. гпдине при пвпј Шкпли птвпрен је прпдужени целпдневни бправак за
децу пд првпг дп шетвртпг разреда, а истп се планира и у пснпвнпј щкпли у Спнти.
Лпкална сампуправа пбезбеђује средства за превпз ушеника и бесплатну исхрану за сву
децу из материјалнп угрпжених ппрпдица (460 ушеника).
СРЕДОЕ ПБРАЗПВАОЕ

У Апатину ппстпје три средое щкпле.
Гимназију „Никпла Тесла“ [ www.gimntapatin.edu.yu ], кпја је ппщтег смера, у дванаест
пдељеоа ппхађа 269 ушеника.
Технишка щкпла са дпмпм ушеника [ www.tehnicka-apatin.edu.yu ] има 286 ђака и опј се
пбразују:
мащински технишари за кпмпјутерскп кпнструисаое,
аутпмеханишари,
механишари радних мащина,
кувари и
кпнпбари.
Средоа грађевинска и дрвппрерађивашка струшна щкпла [ www.gradedu.net ] има 207
ушеника. Пна пбразује:
Грађевинске технишаре за виспкпградоу,
Технишаре за пејзажну архиктетуру,
Стпларе,
Тапетаре,
Декпратере зидних ппврщина и
Керамишаре – терацере – пећаре.

Фптпграфија 6.: Ппглед на Средоу грађевинску и дрвппрерађивашку струшну щкплу

Специјалну щкплу „Вук Карачић“ [ www.vuk-centar.edu.yu ] у Спмбпру ппхађа 20 деце
пметене у развпју са ппдрушја Ппщтине Апатин.
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СТРУЧНП ПСППСПБЉАВАОЕ ПДРАСЛИХ

Устанпва за струшнп псппспбљаваое пдраслих у Апатину ппстпји пд 1947. гпдине.
Ппред пснпвне делатнпсти пбразпваоа пдраслих, у склппу пве устанпве се врщи струшнп
усаврщаваое и преквалификација .
2.5.6. Национална служба за запошљавање

Према ппдацима Наципналне службе за заппщљаваое на дан 31.12.2007. гпдине у
Ппщтини Апатин је билп 5322 незаппслена пд шега је 2635 жена.
ПРЕГЛЕД НЕЗАППСЛЕНИХ ЛИЦА ПРЕМА ППЛУ И СТРУЧНПЈ СПРЕМИ
Степен струшне спреме

Мущкарци

Жене

Укупнп

I степен струшне спреме

1089

1248

2337

II степен струшне спреме

78

96

174

III степен струшне спреме

928

530

1458

IV степен струшне спреме

427

631

1058

V степен струшне спреме

67

14

81

VI степен струшне спреме

53

64

117

VII степен струшне спреме

45

52

97

Табела 3.: Преглед брпја незаппслених лица у ппщтини Апатин према пплу и струшнпј спреми

Тренутнп у ппщтини Апатин има 6855 заппслених, щтп је самп 50% заппслених у
пднпсу на 1990. гпдину. У привреди ради 5397, а у ванпривреди 1458 лица.
Пп ппдацима Републишкпг фпнда ПИП (Филијале Апатин), на теритприји ппщтине
Апатин у јануару 2008. гпдине је билп укупнп 6297 пензипнера, пд тпга 2229 инвалидских,
1474 ппрпдишних и 2594 старпсних .
2.5.7. Цивилни сектор

Цивилни сектпр је преппзнап пптребу да је неппхпднп да заузме активнију улпгу у
систему спцијалне защтите и да у партнерству са другим актерима развија услуге за циљну
групу кпју пкупља или у складу са свпјпм делатнпщћу.
Удружеое грађана „Бреза“
Удружеое „Бреза“ пкупља лакп и умеренп менталнп недпвпљнп развијену децу и
пмладину (21 шлан).
Пснпвни циљ удружеоа је ппбпљщаое укупнпг друщтвенпг пплпжаја пве категприје
деце и пмладине. Псим тпга, у делатнпст удружеоа спада пружаое ппмпћи избеглим,
прпгнаним и расељеним лицима, кап и преппзнаваое скривенпг сирпмащтва и пружаое
ппмпћи тпј категприји станпвнищтва.
Прпграмски циљеви пвпг удружеоа су, такпђе, пшуваое традиције, ппдстицаое лишнпг
развпја и сплидарнпсти међу људима.
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Удружеое је у сарадои са Центрпм за спцијални рад реализпвалп низ прпјеката:
Ппдрщка спцијализацији и развпју сппспбнпсти младих са психп-физишкпм пметенпщћу,
Психпспцијална ппдрщка избеглим и расељеним лицима, Ппдрщка етнишким маоинама итд.
Друщтвп за дешију и церебралну парализу
Друщтвп за церебралну и дешију парализу ппщтине Апатин пкупља пспбе са дешијпм и
церебралнпм парализпм (20 шланпва). Друщтвп је шлан Ппкрајинскпг и Републишкпг савеза за
дешију и церебралну парализу кпји и финансирају деп прпграма рада Друщтва.
Пснпвни циљ Друщтва је пствариваое права пве циљне групе, спцијализација и
укљушиваое у друщтвене тпкпве у заједници.
Друщтвп се бави рехабилитацијпм, рекреацијпм, прганизпваоем раднп – пкупаципних
радипница, излета, кап и прганизпваоем ппмпћи свпјим шланпвима.
Један пд најзнашајнијих прпјеката кпје је Друщтвп реализпвалп, у сарадои са Центрпм
за спцијални рад, је Ппмпћ мпбилних тимпва пспбама са инвалидитетпм. Пвај прпјекат се
реализпвап на целпј теритприји Ппщтине, а финансиралп га је Министарствп рада и
спцијалне пплитке. Направљене су база ппдатака и спцијална карта инвалида кпји су
пбухваћени пвим прпјектпм.
При пвпм Друщтву, уз ппмпћ Центра за спцијални рад, једнп време је радила и
канцеларија за инвалидна лица, кпја је пружала правну, спцијалну и сваку другу врсту
ппмпћи пспбама са инвалидитетпм.
Удружеое грађана „Фемина“
Удружеоа грађана „Фемина“ бави се рпднпм равнпправнпщћу и защтитпм права жена
и деце. Тп је оихпва пснпвна делатнст.
Аналпгнп пснпвнпј делатнпсти, у прптеклпм перипду „Фемина“ је уз финансијску
ппмпћ Ппкрајинскпг секретаријата за рад, заппщљаваое и равнпправнпст пплпва,
реализпвалп Прпјекат „Курс рашунпвпђа и ппслпвне кпмуникације“, Прпјекат „Преппзнаваое
насиља над децпм“ унутар кпга је давалп и бесплатну правну ппмпћ за жене жртве насиља.
Такпђе, у 2008. гпдини пвп удружеое је прганизпвалп трибину „Мпгућнпсти и нашини
екпнпмскпг пснаживаоа жене“.
С' пбзирпм да се удружеое, ппред пснпвне делатнпсти, бави и прпблемима псталих
група станпвнищтва пнп је у 2007. Гпдини реализпвалп и прпјекат „Саветпвалищте за децу са
ппсебним пптребама и оихпве рпдитеље“, кпје је финансиралп Министарствп рада и
спцијалне пплитике.
Ппщтинска прганизација Црвенпг крста
Ппщтинска прганизација Црвенпг крста је невладина прганизација кпја едукује децу и
пмладину из пбласти здравствене защтите, пружаоа прве ппмпћи, превентивне защтите пд
ХИВ-а, бплести зависнпсти (наркпманија, алкпхплизам). Такпђе, Црнени крст спрпвпди
Прпграме „Ппмпћ старима“ крпз ппсете старим и изнемпглим лицима, Прганизује и
спрпвпди хуманитарне акције „Дпбрпвпљнп даваое крви“, “Прикупљаое и ппдела пбуће и
пдеће“. Ушествује у раду службе тражеоа свих несталих лица.
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2.6. СТРАТЕШКИ ПРАВЦИ И ЦИЉЕВИ У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ
1. Унапређеое ппстпјећих и изналажеое нпвих извпра финансираоа.

1.

Унапређеое квалитета кприщћеоа ппстпјећих средстава из бучета ппщтине,
намеоених спцијалнпј защтити, крпз инпвативна системска рещеоа.

2.

Пснаживаое система спцијалне защтите у ппщтини анимираоем бизнис сектпра и
прпналажеоем алтернативних извпра финансираоа, кап и ппдстицаоем лпкалне
филантрппије.

2. Унапређеое ппстпјећих и развпј инпвативних услуга и сервиса крпз партнерствп и
међусектпрску сарадоу јавнпг, цивилнпг и приватнпг сектпра.

1.

Ппдизаое квалитета ппстпјећих услуга крпз јашаое партнерства и међусектпрске
сарадое.

2.

Развијаое система инпвативних услуга и сервиса, кпји ће бити дпступни щтп већем
брпју кприсника, а ппсебнп припритетним циљним групама.

3. Развпј људских капацитета и ресурса у систему спцијалне защтите.

1.
2.

Ппвећаое квалитета и пбима ппстпјећих и инпвативаних услуга и сервиса,
псппспбљаваоем и мптивисаоем пптребнпг прпфесипналнпг кадра.
Пдржаваое и унапређиваое дпстигнутпг квалитета услуга крпз кпнтинуирану
едукацију ппстпјећих људских ресурса.
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2.7. СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТИ
При пдабиру припритетних циљних група имали смп у виду наципнална стратещка
дпкумента: Стратегију развпја спцијалне защтите, Наципналну стратегију за смаоеое
сирпмащтва, Наципналну стратегију п стареоу, Стратегију за бригу п пспбама са
инвалидитетпм, Наципналну стратегију за младе, а ппсебнп Наципналну стратегију за
смаоеое сирпмащтва, кпја преппзнају седам припритетних циљних група:
Деца,
Млади,
Жене,
Рпми,
Пспбе са инвалидитетпм,
Избегла и интернп расељена лица и
Стара лица.
Савет за спцијалну пплитику ппщтине Апатин, је имајући у виду стаое у пбласти
спцијалне пплитике, на свпјпј седмпј седници 10. марта 2008. Гпдине, прпценип да ће у
перипду пд 2008. дп 2013. гпдине ппсебна пажоа бити ппсвећена следећим циљним
групама:
Деца и пмладина,
Пспбе са инвалидитетпм,
Стара лица,
Дисфункципналне ппрпдице.
Пстале припритетне групе кпје преппзнаје Наципнална стратегија за смаоеое
сирпмащтва, иакп нису пдређене кап припритетне, заузимаће знашајнп местп у спцијалнпј
пплитици ппщтине Апатин.
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2.7.1. ДЕЦА И МЛАДИ
2.7.1.1. Анализа циљне групе

У ппщтини Апатин има 10532 пспбе млађе пд 27 гпдина щтп шини 1/3 укупнпг брпја
станпвнищтва. Предщкплским пбразпваоем пбухваћенп је 678 деце. Пснпвну щкплу ппхађа
2370 ђака, а средоим пбразпваоем пбухваћенп је 756 младих. На факултетима и вищим
щкплама студира 1400 студената.
У свим пбразпвним устанпвама уз ппмпћ лпкалне заједнице пбезбеђени су пптребни
услпви за нпрмалнп пдвијаое прпцеса пбразпваоа и укљушиваое у ванщкплске активнпсти.

Фптпграфија 7.: Средопщкплци на настави

Мнпги ушеници укљушени су у секцијски рад кпји се пдвија унутар оихпвих щкпла.
Такпђе пдређен брпј деце укљушен је у 44 сппртска клуба кпликп их има у нащпј
ппщтини. Према ппдацима Сппртскпг савеза ппщтине Апатин у регистрпваним сппртпвима
укљушенп је 1020, а у нерегистрпваним 816 пспба пд шега је 1500 пспба млађих пд 18 гпдина.
У Бучету ппщтине Апатин за 2008. гпдину за сппрт и Прпграмске активнпсти сппртских
клубпва резервисанп је прекп 20.000.000,00 динара
Културнп - уметнишка друщтва, кпјих има 7 у нащпј Ппщтини, претежнп пкупљају децу и
пмладину.
У Апатину и насељеним местима Пригревици и Спнти изграђене су савремене и
вищефункципналне сппртске хале, шиме је пмпгућенп деци и младима да се баве сппртпм и
другим рекреативним активнпстима у слпбпднп време.

Фптпграфија 8.: Нпвпизграђена сппртска хала у Пригревици
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У тпку су активнпсти на припреми изградое јпщ две сппртске хале, шиме би сва
насељена места на теритприји ппщтине Апатин ппседпвала адекватан прпстпр за здрав
живпт младих.
У марту 2008. гпдине Ребаланспм ппщтинскпг бучета и из других извпра пбезбеђена су
средства за изградоу највећег Аква парка у регији и затвпренпг плимпијскпг базена такп да,
са дпсадащоих 10 базена и мпгућнпстима кпје пружа река Дунав, ппстпје сви услпви за
бављеое впденим сппртпвима и рекреацијпм на впди.
Међутим, и ппред наведених мпгућнпсти, евидентнп је да наща пмладина није
ппщтеђена ппјава и прпблема кпји су карактеристишни и за друге средине, а кпје су
представници младих истакли на пкруглпм стплу кпји је прганизпван за пву циљну групу, щтп
их спутава да узму активније ушещће у рещаваоу свпјих прпблема.
ДЕЦА И ПМЛАДИНА СА ППРЕМЕЋАЈИМА У ППНАШАОУ
Кретаое брпја малплетника са ппремећајем у ппнащаоу:
Малплетници
са аспцијалним
ппнащаоем
кривишнп
непдгпвпрни
кривишнп пдгпвпрни
- кривичнп делп
- прекршај
УКУПНП

2002.

2003.

2004.

2005.

2006.

Инд.
06/05

Нпви
2006

2007.

11

9

7

15

24

160,0

12

14

4

3

4

11

16

145,5

16

5

74
26
48

74
23
51

166
28
138

131
21
110

105
20
85

80,2
95,2
77,3

99
15
84

87
12
75

163

160

343

288

250

86,8

226

106

Табела 4.: Кретаое брпја малплетника са ппремећајима у ппнащаоу

Брпј нпвпевидентираних малплетника је 106, а оихпвп ушещће у укупнпм брпју деце и
пмладине са ппремећајима у ппнащаоу изнпси 15,27%
Кретаое брпја кривишнп пдгпвпрних малплетника са изрешенпм мерпм:
малплетнишки
затвпр
Укупнп

0
5

0
10

0
10

0
36

0
13

0
12

Табела 5.: Кретаое брпја кривишнп пдгпвпрних малплетника са изрећенпм мерпм

Суд је самп у једнпм слушају пдредип млдб. ушинипцу к.д. ппсебну пбавезу такп да се
не мпже навести најшещће пдређивана ппсебна пбавеза.
Прпблем са кпји се Центар за спцијални рад супшава у раду са пвпм децпм и
пмладинпм је недпвпљна сарадоа рпдитеља и деце.
Предлпжене и изрешене васпитне мере немају пшекиванп дејствп пбзирпм да пд
евидентираоа ппремећаја у ппнащаоу дп изрицаоа мере прпђе велики временски перипд,
такп да изрешене мере шестп немају никакав ефекат .
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Деца и млади са ппремећајима у ппнащаоу најшещће пптишу из дисфункципналних
ппрпдица у кпјима су присутни лпщи супружнишки пднпси кпји пбилују кпнфликтима,
неквалитетна кпмуникација, ниски васпитни пптенцијали и немптивисанпст за прпмене,
материјална угрпженпст ппрпдице, међугенерацијски сукпби, насиље у ппрпдици и бплести
зависнпсти (алкпхплизам, наркпманија и кпцка).
2.7.1.2. Дефинисање проблема циљне групе

Прпблеми кпји су преппзнати у пквиру пве циљне групе су:
недпвпљнп активнп ушещће младих у друщтвенпм живпту,
неинфпрмисанпст младих,
недпстатак функципналних знаоа неппхпдних за наставак щкплпваоа,
недпстатак финансијске ппдрщке кпја пмпгућује пгранизпванпст у пквиру интересних
група младих,
ппстпјаое нетплеранције међу младима и ривалства,
ппстпјаое разних пблика дискриминације унутар врщоашких група,
недпвпљна ппдрщка и разумеваое ппрпдице кад је реш п пптребнпј аутпнпмнпсти
младих,
недпвпљна ппдрщка пбразпвних устанпва и лпкалне сампуправе кад је реш п
недпступнпсти ресурса за младе.
Даље, међу младима не ппстпји дпвпљан степен ппзитивне кпмуникације и недпвпљнп
ппзнаваое и практикпваое здравих стилпва живпта.
Ппред пвих прпблема међу младима је присутан страх за лишну безбеднпст збпг
ппвећанпг врщоашкпг насиља.
Пшекиваоа младих су разумеваое оихпвих прпблема и пптреба те ппдрщка пре свега
оихпвих ппрпдица, пбразпвних устанпва, лпкалне заједнице и државних институција.
2.7.1.3. Закључци о циљној групи

Деци и младима, кап најперспективнијпј циљнпј групи у заједници, треба пмпгућити да
партиципирају кпд дпнпщеоа пдлука кпјима се пдлушује п оихпвпм пплпжају и правима, да
се самппрганизују према свпјим склпнпстима и пптребама, да се едукују какп би били
едукатпри свпјим врщоацима и нпсипци и прпмптери здравих стилпва живпта, знаоа и
развпја.
2.7.1.5. Препоруке и стратешке интервенције

Јашати финансијске капацитете на свим нивпима власти и усмеравати исте за развпј
услуга спцијалне защтите намеоених деци и младима у складу са оихпвим пптребама.
Развијати нпве услуге спцијалне защтите за децу и младе кпје би их мптивисале на
самппрганизпваое и ппдизаое свести п знашају пбразпваоа, тплеранције, квалитетније
кпмуникације и здравих стилпва живпта.
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Усппставити мрежу сарадое институција и прганизација кпје се баве децпм и младима,
пднпснп пстварити међусектпрску сарадоу владинпг и невладинпг сектпра .
2.7.1.6. Специфични циљеви и задаци

1. Унапређен спцијални пплпжај младих у лпкалнпј заједници системским рещеоима,
дпнпщеоем ппщтинских пдлука.
1.1. Пд сампг ппшетка реализације Стратегије, пбезбедити партиципативни рад
представника младих у Савету за спцијалну пплитику.
1.2. Институципнална ппдрщка за фпрмираое, финансираое и активнп делпваое
прганизација младих и оихпвих прпграмских активнпсти (Реализација у тпку
2009. гпдине).
1.3. У тпку 2009. гпдине унапредити ппстпјећи систем стипендираоа младих крпз
ппмпћ и ппдрщку укљушиваоем већег брпја младих – талентпваних из спцијалнп
угрпжених ппрпдица, анимираоем бизнис сектпра и ствараоем механизама за
ефикаснп управљаое дпнатпрским средствима.
2. Унапређенп здравље деце и младих и развијени здрави стилпви живпта.
2.1. Ппдрщка раду Дебатнпг клуба младих у прпмпвисаоу здравих стилпва живпта
(2009. – 2013. гпдине) укљушиваоем струшоака у оегпв рад и медијскпм
прпмпцијпм.
2.2. Дп краја 2009. гпдине пснпвати и прганизпвати рад Развпјнпг саветпвалищта за
младе, умрежаваоем људских, материјалних и прпстпрних капацитета Дпма
здравља, ради стицаоа знаоа и унапређеоа репрпдуктивнпг здравља.
2.3. Кпнтинуиранп инфпрмисаое младих п здрављу, са акцентпм на репрпдуктивнпм
здрављу и бплестима зависнпсти (2009. – 2013. гпдине), прганизпваоем
предаваоа, пкруглих стплпва и трибина, те путем ТВ емисија, радип емисија,
щтампе и интернета.
2.4. Едукпваое младих п здравим стилпвима живпта (2008. – 2009. гпдине) врщоашка едукација и превентивнп делпваое за спцијалнп угрпжене младе.
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2.7.2. ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
2.7.2.1. Анализа циљне групе

Према евиденцији Центра за спцијални рад Апатин и Службе за Бпрашкп-инвалидску
защтиту ппщтине Апатин на теритприји наще ппщтине живи 598 пспба са инвалидитетпм,
(пд тпга 71 дете са сметоама у развпју, 133 пдрасле пспбе са инвалидитетпм, 197 старих
пспба са инвалидитетпм, 156 ратних впјних инвалида, 24 мирнпдппска впјна инвлида и 17
цивилних инвалида рата).
У табели кпја следи приказан је брпј пспба са инвалидитетпм према врсти и степену
инвалидитета и старпснпј дпби.
2007.

ВРСТА И СТЕПЕН
ИНВАЛИДИТЕТА

Деца

Пдрасли

Стари

Тещка ментална пметенпст

1

0

2

Тежа ментална пметенпст

2

0

1

Умерена ментална пметенпст

6

0

5

33

0

9

Слепа и слабпвида

3

6

4

Глува и наглува

1

0

9

Гпвпр и глас

0

0

2

Телесне сметое

13

0

35

Кпмбинпване сметое

12

0

7

Ментална пметенпст

0

63

0

Дущевнп пбплеое

0

32

23

Пстала инвалидна лица

0

33

97

Мирнпдппски впјни инвалиди

0

24

0

Ратни впјни инвалиди

0

145

31

Цивилни инвалиди рата

0

14

3

Лака ментална пметенпст

Табела 6.: Брпј пспба са инвалидитетпм према врсти и степену инвалидитета и старпснпј дпби

Васпитнп пбразпвни рад са лакп менталнп пметенпм децпм, оих двадесет, спрпвпди
се у специјалнпј щкпли за пснпвнп и средое пбразпваое „Вук Карачић“ Спмбпр, на
пкружнпм нивпу. У васпитнп пбразпвнпм прпцесу ван Западнп-Башкпг пкруга налази се 6прп деце (раднп псппспбљаваое глуве, наглуве, слепе и слабпвиде деце).
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Фптпграфија 9.: Детаљ са такмишеоа „Нащ златни глас“ 2007. гпдине

Пд укупнпг брпја деце са инвалидитетпм, 5-прп је збринутп у устанпвама спцијалне
защтите. У пвим устанпвама збринутп је и 29 пдраслих и 53 старе пспба са инвалидитетпм.
Ппред ЦСР кпји се бави прпблематикпм пспба са инвалидитетпм на ппдрушју наще
ппщтине неким пд прпблема баве се и следећа прганизације :
1. Друщтвп за церебралну и дешију парализу ппщтине Апатин ,
2. Удружеое грађана „Бреза“ Апатин ,
3. Удружеое инвалида рада ппщтине Апатин и
4. Удружеое ратних и впјних инвалида ппщтине Апатин.
Пстале пспбе са инвалидитетпм са ппдрушја наще ппщтине су прганизпване на
регипналнпм нивпу (пспбе са параплегијпм, дистрпфијпм, пщтећеоем слуха и вида и др.).
УСЛУГЕ КПЈЕ СЕ ПРУЖАЈУ

И ИМАЈУ ПБЕЗБЕЂЕН КПНТИНУИТЕТ

Психп-спцијална и материјална ппдрщка (Центар за спцијални рад),
Саветпдпвни рад са инвалидним пспбама и шланпвима оихпвих ппрпдица (Центар за
спцијални рад),
УСЛУГЕ КПЈЕ СЕ ПРУЖАЈУ, АЛИ НЕМАЈУ ПБЕЗБЕЂЕН КПНТИНУИТЕТ
Служба за перспналну асистенцију, кпју пружа Центар за спцијални рад Апатин ,
Клуб за децу и пмладину са сметоама у развпју у пквиру кпга се радилп на :
o Ппбпљщаоу спцијализације деце и младих са развпјним сметоама,
o Развпју специфишних психп – физишких сппспбнпсти деце и младих (Ппдизаоу рпдитељске кпмпетенције, инфпрмисаоу станпвнищтва п прпблематици
пспба са инвалидитетпм и смаоеоа предрасуда према оима.
Прпјекат пвпг Клуба реализују Центар за спцијални рад у партнерству са Друщтвпм за
церебралну и дешију парализу ппщтине Апатин.
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Све услуге пружају се на теритприји целе Ппщтине.
УСЛУГЕ КПЈЕ НЕДПСТАЈУ, А ПРЕППЗНАТЕ СУ КАП ППТРЕБА
1. ДНЕВНИ БПРАВАК ЗА ДЕЦУ И ПМЛАДИНУ СА СМЕТОАМА У РАЗВПЈУ, кпји треба да
буде кпнципиран такп да максималнп афирмище препстале сппспбнпсти и да их
псппспби за щтп сампсталнији живпт, пднпснп да их прпфесипналнп рехабилитује и
интегрище у спцијалну средину.
2. СПЕЦИЈАЛИЗПВАНП ХРАНИТЕЉСТВП,
3. СТАНПВАОЕ УЗ ППДРШКУ ЗА ДЕЦУ БЕЗ РПДИТЕЉСКПГ СТАРАОА ,
4. УКЛАОАОЕ АРХИТЕКТПНСКИХ БАРИЈЕРА И ИЗГРАДОА РАМПИ ради физишкпг
приступа пспбама са инвалидитетпм јавним пбјектима.
2.7.2.2. Дефинисање проблема циљне групе

Пва група је преппзната кап најраоивија у заједници,
Заједница није дпвпљнп сензибилисана п пптреби спцијалне укљушенпсти пве циљне
групе у лпкалну заједницу ,
Ппрпдица кпја пружа ппмпћ пспби са инвалидитетпм је физишки, финансијски и
емпципналнп вепма пптерећена и не мпже да на квалитетнији нашин прганизује
живпт другим шланпвима ппрпдице,
Мале су мпгућнпсти заппщљаваоа пспба са инвалидитетпм,
Квалитет живпта пспба са инвалидитетпм није на пптребнпм нивпу,
Нема ппузданих ппдатака п свим пспбама са инвалидитетпм кпји живе у заједници
(брпју пспба са инвалидитетпм, степенпм инвалиднпсти, оихпвим специфишним
пптребама), какп би се иницирала системска рещеоа,
Нису пбезбеђена стална финансијска средства за пдрживпст ппстпјећих услуга и
сервиса за пспбе са инвалидитетпм,
Нема дпвпљнп ппслпвнпг прпстпра, струшнпг и вплпнтерскпг кадра у удружеоима
пспба са инвалидитетпм, кпја би била равнпправан пружалац услуга,
Архитектпнске баријере и недпстатак рампи смаоује ппкретљивпст пспба са
инвалидитетпм и пнемпгућује им приступ институцијама и јавним пбјектима,
2.7.2.3. Закључци о циљној групи

Квалитет живпта пспба са инвалидитетпм је незадпвпљавајући збпг нискпг спципекпнпмскпг пплпжаја ппрпдица у кпјима живе пспбе са инвалидитетпм и непдрживпсти
ппстпјећих и недпстатка инпвативних услуга.
Ппстпје негативни стерептипи и предрасуде према пспбама са инвалидитетпм у
заједници.
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Недпстаје иницијативнпсти и пптребне активнпсти у рещаваоу сппствених прпблема,
недпстаје партиципативнпсти у дпнпщеоу пдлука кпје се пднпсе на пплпжај и статус пвих
пспба.
Не ппстпје прпграми кпји мптивищу и јашају спцијалне кпмпетенције и ппдстишу оихпву
интеграцију у заједници и недпвпљна је сензибилнпст заједнице за пптребе и прпблеме
пспба са инвалидитетпм.
2.7.2.4. Препоруке и стратешке интервенције

Пптребнп је:
Прпщирити ппстпјеће и развити нпве преппзнате услуге,
Пбезбедити адекватан прпстпр невладиним прганизацијама,
пружапцима услуга,

кап пптенцијалним

Пјашати међусектпрску сарадоу на ппљу заппщљаваоа пспба са инвалидитетпм,
Пбезбедити сталнпст материјалних ресурса крпз кпнтинуирана бучетска издвајаоа
(републишки, ппкрајински и ппщтински бучет) и јашати приватну иницијативу, ради
пбезбеђеоа дпдатних извпра финансираоа и
Пбезбедити људске ресурсе, крпз заппщљаваое струшнпг кадра и развијаое
вплпнтеризма.
2.7.2.5. Специфични циљеви и задаци

1. Ппбпљщан квалитет живпта пспба са инвалидитетпм у ппщтини Апатин крпз
пдрживпст ппстпјећих и развијаое нпвих услуга и сервиса кпји ће прпмпвисати живпт
у прирпднпм пкружеоу и екпнпмску и психплпщку сампсталнпст пспба са
инвалидитетпм.
2.1. Дп краја 2008. гпдине пбезбедити стални извпр финансираоа Службе за
перспналну асистенцију крпз финансираое зарада 2 перспнална асистента.
2.2.

Дп краја 2009. гпдине прганизпвати рад Дневнпг бправка за децу и пмладину са
инвалидитетпм са теритприје ппщтине Апатин, капацитета 25 кприсника.

2.3. У тпку 2010. гпдине изградити стамбену јединицу у склппу пбјеката „Спцијалнп
станпваое у защтићеним услпвима“ (Др. Младена Стпјанпвића 25) у сврху
реализације прпјеката „Станпваое уз ппдрщку“ за 8-прп деце и младих без
рпдитељскпг стараоа.
2.4. Дп 2010. гпдине развити специјализпванп хранитељствп на теритприји ппщтине
Апатин врщећи интензивне кампаое и ппдижући свест п неппхпднпсти
хуманијег пднпса и збриоаваоа пспба са инвалидитетпм.
2.5. Дп краја 2010. гпдине ушинити приступашним щтп већи брпј јавних пбјеката на
теритприји ппщтине уклаоаоем архитектпнских баријера и изградопм рампи.
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2. Ппбпљщан пплпжај прганизација цивилнпг сектпра у ппщтини Апатин, прпстпрнп, и
финансијски.
2.1. У 2008. гпдини, пдмах накпн усвајаоа Стратегије, пбезбедити партиципативнпст
пспба са инвалидитетпм у раду Савета за спцијалну пплитику.
2.2. Дп краја 2009. гпдине пбезбедити радни прпстпр Друщтву за церебралну и
дешију парализу ппщтине Апатин и Удружеоу грађана „Бреза“ Апатин,
плаћаоем закупа или дпделпм прпстпра без накнаде.
2.3. У Бучету ппщтине за 2009. - 2013. гпдину пбезбедити 30% средстава за
финансираое прпјектних и прпграмских активнпсти прганизацијама цивилнпг
сектпра, кпја ће се дпдељивати путем кпнкурса.
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2.7.3. ОСТАРЕЛА ЛИЦА
2.7.3.1. Анализа циљне групе

Према Пппису станпвнищтва из 2002. гпдине у Ппщтини живи 7732 станпвника са 60 и
вище гпдина. У 2007. гпдини Центар за спцијални рад усмерип је свпје активнпсти кап
пружалац услуга спцијалнпг рада, према 605 старих лица.
Брпј старих лица кпја су кпристила пблике защтите, мере и услуге спцијалнпг рада кпје
се финансирају са нивпа Републике и лпкалне заједнице приказан је у нареднпј табели:
Пблици/услуге/мере

2006.

Старатељствп

2007.
29

11

8

5

Дпдатак за ппмпћ и негу - ДПН

43

17

Увећани ДПН

20

43

Материјалнп пбезбеђеое ппрпдице - МПП

94

102

136

124

Смещтај у другу ппрпдицу

1

0

Ппмпћ у кући

0

85

Једнпкратна ппмпћ у нпвцу

11

23

Једнпкратна ппмпћ у натури

42

48

Саветпдавне услуге

81

98

Спцијалнп станпваое у защтићеним услвима

13

12

Станпваоа уз ппдрщку

4

4

Ппщтински МПП

1

3

Мпбилни тим за спрешаваое насиља у ппрпдици

11

8

СПС телефпн

21

23

Упућиваое у здрав.устанпву

17

38

532

605

Привременп старатељствп

Смещтај у устанпву спцијалне защтите

УКУПНП

Табела 7.: Преглед пружених услуга спцијалнпг рада старим лицима

Према евиденцији Дпма за старе и пензипнере у Апатину пва устанпва
институципналнп збриоава 60 старих лица из наще Ппщтине.
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Фптпграфија 10.: Ппмпћ у кући - детаљ

Данас је Дпм за старе и пензипнере Апатин савремена устанпва, кпја заппщљава 60
радника са капацитетпм пд 180 кприсника.
ППШТИНСКП УДРУЖЕОЕ ПЕНЗИПНЕРА АПАТИН

Пвп удружеое брпји 3700 шланпва и најбпље је прганизпванп у АП Впјвпдини, п шему
гпвпри ппдатак да шак 2000 шланпва редпвнп уплаћује премије живптнпг псигураоа.
Унутар удружеоа ппстпји Кпмисије за сппрт, културу и спцијалну защтиту. Удружеое за
шланпве прганизује излете, дружеоа, летпваоа и зимпваоа, ппсете другим удружеоима и
културнп-забавне активнпсти. Удружеое већ гпдинама активнп ушествује и ппстиже
запажене резултате на раднишкп сппртским играма.
У пквиру свпјих активнпсти удружеое ппсебну пажоу ппсвећује најугрпженијим и
најнемпћнијим шланпвима удружеоа, крпз кућне ппсете и сарадоу са псталим актерима
спцијалне защтите, а нарпшитп Дпмпм за старе и пензипнере.
Ппред пвих активнпсти, знашајнп местп у раду заузима набавка пснпвних живптних
намирница и средстава хигијене ппд ппвлащћеним услпвима, щтп дппринпси ппбпљщаоу
спцијалнпг статуса шланпва.
Ппред пвпг удружеоа стара лица су прганизпвана јпщ у два Удружеоа пензипнера у
Апатину и Спнти, у кпјима реализују слишне Прпграме.
ППРЕД НАВЕДЕНИХ УСЛУГА

РЕАЛИЗУЈЕ СЕ:

Ппмпћ у кући, здраствена нега и надзпр, психпспцијална и материјална ппмпћ, кпју
реализује Центар за спцијални рад пп пснпву јавних радпва (није пбезбеђен
кпнтинуитет услуге).
Кућна нега неппкретних и пплуппкретних старих лица, кпју реализује Патрпнажна
служба Дпма здравља и
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Рехабилитација и рекреација пензипнера кпју реализује Удружеое пензипнера
ппщтине Апатин.
УСЛУГЕ КПЈЕ НЕДПСТАЈУ,

А ПРЕППЗНАТЕ СУ КАП ППТРЕБА

У 2007. гпдини Центар за спцијални рад Апатин анкетирап је репрезентативан брпј
дпмаћинстава (2786) са ппдрушја ппщтине Апатин (Апатин, Пригревица, Спнта и Купусина) у
циљу прикупљаоа ппдатака п квалитету ппстпјећих и пптреби увпђеоа нпвих услуга из
пбласти спцијалне защтите.
Анализпм прикупљених ппдатака дпщлп се дп сазнаоа да ппстпји пптреба за следећим
услугама кпје захтевају пбезбеђеое кпнтинуитета у примени:
ппмпћ у кући,
здравствена нега и надзпр,
психп-спцијална ппдрщка старим пспбама,
прганизпваое малих сепских заједница и дневнпг бправка за старе пспбе.
SWOT анализа за пву групу урађена је накпн пдржанпг пкруглпг стпла у Дпму за старе и
пензипнере, на кпме су ушествпвали представници пве групе, Центра за спцијални рад, Дпма
за старе и пензипнере Апатин, представника Ппщтнске прганизације пензипнера и Савета за
спцијалну пплитику.
2.7.3.2. Дефинисање проблема циљне групе

Велики брпј старих пспба је на граници сирпмащтва, тещкпг здравственпг стаоа и без
ппрпдишнпг стараоа, немпћни да впде бригу п себи и свпм дпмаћинству.
Услед миграција млађе пппулације смаоена је ппрпдишна брига п старима.
Непбезбеђена је сталнпст ппстпјећих услуга за старе,
Упшљив је ппраст психишки пбплелих старих лица, кпји дпдатнп птежава оихпвп
збриоаваое у прирпднпм пкружеоу.
2.7.3.3. Закључци о циљној групи

Актуелнп стаое старих пспба у ппщтини Апатин је неппвпљнп. Велики брпј пстарелих
пспба налази се у стаоу спцијалне пптребе или на граници сирпмащтва и у вепма лпщем
здравственпм стаоу, кпје услпжоава оихпвп збриоаваое у прирпднпм пкружеоу
изпстанкпм пптребних услуга и сервиса.
2.7.3.4. Препоруке и стратешке интервенције

Пдрживпст ппстпјећих услуга и сервиса у прирпднпм пкружеоу,
Увпђеое инпвативних услуга (Храна на тпшкпвима, мале кућне заједнице, дневни
бправци и клубпви за старе ) и
Прганизпваое вплпнтерске прганизације кпја ће ппмагати пкп бриге п старима.
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2.7.3.5. Специфични задаци и циљеви

1. Унапређене ппстпјеће и уведене нпве услуге и сервиси, кпје ппдржавају живпт у
прирпднпј средини уз активну партиципацију кприсника.
1.1. Дп краја 2008. гпдине пбезбедити пптребна средства за пдрживпст ппстпјећих
услуга (ппмпћ у кући, здравствена нега и надзпр и психпспцијална ппдрщка
пстарелим лицима).
1.2. Унапредити квалитет живпта кприсника услуга спцијалнпг станпваоа у
защтићеним услпвима, крпз активнп укљушиваое у креативне радипнице
културнп забавни и рекреативни живпт , капацитет 30 пспба (рпк 2008.-2009.)
1.3. Унапредити квалитет живпта кприсника услуга „Станпваоа уз ппдрщку“ за пспбе
без ппрпдишнпг стараоа и сампхране рпдитеље, за 32 пспбе, прпмпвисаоем
вреднпсти узајмнпг ппщтпваоа, разумеваоа и тплеранције, пружаоем
материјалне ппдрщке и укљушиваоем у заједнишке акције (рпк 2008. -2009.)
1.4. У 2009. гпдини у систем спцијалне защтите увести Службу за дпставу хране
''Храна на тпшкпвима'' кпја представља ппмпћ и ппдрщку за старашка и самашка
дпмаћинства кпја би се пружала у партнерству Центра за спцијални рад и Дпма за
старе и пензипнере Апатин,
1.5. У 2009. гпдини прганизпвати рад „Дневнпг центра за пстарела лица“, у пквиру
Дпма за старе и пензипнере Апатин, а у партнерству са Ппщтинским удружеоем
пензипнера
2. Станпвнищтвп лпкалне заједнице мптивисанп и ангажпванп на ппбпљщаоу квалитета
живпта пстарелих лица
2.1. Кпнтинуиранп инфпрмисаое грађана п стаоу и пптребама пстарелих лица, те
активнпстима и нашину кприщћеоа услуга.
2.2. У тпку 2009. гпдине пснпвати вплпнтерску прганизацију на теритприји Ппщтине
Апатин за рад са пстарелим лицима.
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2.7.1. ДИСФУНКЦИОНАЛНА ПОРОДИЦА
2.7.1.1. Анализа циљне групе

Центар је у 2007. гпдини евидентирап 227 дисфункципналних ппрпдица, пднпснп
ппрпдица са ппремећеним ппрпдишним пднпсима.
У раду са дисфункципналним ппрпдицама Центар се сусретап са ппрпдицама у кпјима
је егзистирап дисфункципнални брак кпји је карактерисап изпстанак ппвезанпсти или
приврженпсти између брашних партнера, флексибилнпсти у приступу и нашину рещаваоа
кпнфликтних ситуација између партнера, неадекватнпј кпмуникацији пкп лишних пптреба и
жеља.
Гледајући ппрпдицу структурнп, Центар је радип са ппрпдицама у кпјима сe прпблеми
исппљавају збпг ппстпјаоа претеранп ригидних, пднпснп дифузних унутращоих и
сппљащних граница, где се шланпви нису мпгли један другпм пбратити за ппмпћ. Такпђе
радилп се и са ппрпдицама у кпјима су егзистирале сувище прппустљиве сппљащое границе
кпје су дппущтале укљушиваое других, неппрпдишних шланпва, да ушествују у дпнпщеоу
вепма важних пдлука за ппрпдицу, щтп шини ппрпдицу некпмпетентнпм за рещаваое
сппствених прпблема.
У свпм раду Центар се сусретап и са ппрпдицама у кпјима се дисфункципнална
структура манифестпвала у виду ригидних улпга или ппрпдишних ппзиција кпје су свпјим
налпзима спрешавали адаптацију ппрпдице и оену птвпренпст према прпмени, ппрпдицама
у кпјима се није впдила адекватна брига п деци, где је изпстајалп ппвереое и љубав, где су
рпдитељи механизмпм прпјектпване идентификације пренпсили лпще наслеђе на децу,
егзистираоем притиска рпдитеља да дете прихвати улпгу старатеља кпја је непримерена
оегпвим гпдинама.
Када се радилп п ппрпдицама са адплесцентпм, Центар је наилазип на ппрпдице кпје
нису успеле да ствпре пбрасце пднпса кпји ппдразумевају прилагпђаваое између рпдитеља
и других субсистема, првенственп деце кпјима је неппхпднп пмпгућити већу независнпст, а
истпвременп задржати пдгпварајуће границе и структуре какп би се пмпгућип кпнтинуирани
развпј ппрпдице (границе, хиерархија, улпге).
Збпг интезивних биплпщких, физишких и кпгнитивних прпмена кпје се дпгађају у
перипдима пдрастаоа и трагаоа за идентитетпм адплесценти су вепма ппдлпжни развпјним
симптпмима (раним труднпћама, деликвентним ппнащаоима, неурптишним и психптишним
стаоима, алкпхплизаму, наркпманији)
Старпсна група

2002.

2003.

2004.

2005.

2006.

2007.

90

98

77

83

74

125

Пдрасли (рпдитељи)

111

119

103

11

54

92

УКУПНП:

201

217

180

94

128

227

Деца

Табела 8.: Кретаое брпја евидентираних ппрпдица са ппремећеним пднпсима
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Приказани преглед брпја евидентираних ппрпдица са ппремећеним пднпсима не
пдражава стварнп стаое, јер се ппдаци пднпсе самп на кприснике за кпје се впдип прпписан
ппступак у Центру, а пни шине самп деп брпја кприсника кпји су се јављали тражећи ппмпћ
или неку другу врсту услуге у циљу рещаваоа прпблема у ппрпдишнпм живпту.
Узрпци настајаоа прпблема у ппрпдици су пп правилу разлишити. Ппрпдишни
кпнфликти се разлишитп фиксирају и исппљавају. Пнп щтп је заједнишкп за све
дисфункципналне ппрпдице је:
Неппстпјаое заједнищтва (специфишне снаге сваке ппрпдице), ппвереоа, блискпсти,
разумеваоа, ппжртвпванпсти, љубави, ппщтпваоа традиција и др.
Недпстатак заједнищтва и немпгућнпст испуоеоа сущтинских циљева ппрпдишне
заједнице,
Недпстатак уживаоа, ппвлашеое и ппдшиоаваое другима (впди ка фпрмираоу
неурптишке структуре лишнпсти),
Негпваое стерептипнпсти и кпнфпрмизма,
Ппстпјаое кпалиција у ппрпдици, пднпса кпји су пмалпважавајући, агресивни, уз
шеста пбележаваоа једнпг шлана „црнпм пвцпм“,
Ппстпјаое неприлагпдљивих и стрпгих правила,
Упливи ппрпдица ппрекла кпји пнемпгућавају развијаое лишнпг ппрпдишнпг
идентитета кпји ппдразумева специфишнпст и јединственпст уз пбпстранп
задпвпљствп ,
Ппстпјаое става кпд мнпгих ппрпдица да свакп треба да живи свпј живпт и да је
„ппрпдишни дпм хптел за партнере, а прихватилищте за децу“
Дисфункципналнпст у ппрпдици у великпм брпју слушајева је узрпшник ппремећенпг
ппнащаоа деце и пмладине.
Прпблем са кпјим се Центар супшава у раду са пвпм децпм и пмладинпм је недпвпљна
сарадоа рпдитеља и деце.
Предлпжене и изрешене васпитне мере немају пшекиванп дејствп пбзирпм да пд
евидентираоа ппремећаја у ппнащаоу дп изрицаоа мере прпђе велики временски перипд,
такп да изрешене мере шестп немају никакав ефекат.
Да би се унапредип рад са пвпм группм деце и пмладине пптребнп је увпђеое
инпвативних услуга и сервиса и ппвећани брпј струшноака кпји би ппмпгли младима да
превладају тещкпће.
2.7.4.2. Дефинисање проблема циљне групе

Прпблеми кпји дпминирају у великпм брпју дисфункципналних ппрпдица су:
алкпхплизам, супружнишки кпнфликти, малплетнишка деликвенција, међугенерацијски
сукпби, насиље у ппрпдици, неквалитетна кпмуникација, кпцка...
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2.7.4.3. Закључци о циљној групи

Прпблеми кпји дпвпде дп дисфункципналнпсти ппрпдице су заступљени у свим
спцијалним категпријама станпвнищтва Ппщтине.
Кпмплекснпст прпблематике захтева мултидисциплинарни ангажман и међусектпрску
сарадоу, какп би се ппстигли бпљи резултати и вищи степен мптивисанпсти за
партиципацију у рещаваоу прпблема.
2.7.4.5. Препоруке и стратешке интервенције

ПРЕППРУКЕ:
1. Анимираое свих релевантних актера п неппхпднпсти превентивнпг делпваоа.
2. Пбезбеђиваое адекватне финансијске ппдрщке за пдрживпст ппстпјећих и развијаое
нпвих услуга.
3. Ппвећаое брпја прпфесипналаца и кпнтинуирана едукација.
ИНТЕРВЕНЦИЈЕ:
1. Ппвезиваое и јашаое мреже лпкалних институција
2. Афирмисаое приватнпг и цивилнпг сектпра
2.7.4.6. Специфични задаци и циљеви

1. Ппбпљщан квалитет живпта деце и младих из дисфункципналних ппрпдица
1.1. Дп краја 2010. гпдине унапредити рад Саветпвалищта за брак и ппрпдицу,
прпстпрнп и финансијски.
1.2. Дп краја 2009. гпдине увести нпву услугу спцијалне защтите „СПС“ телефпн.
2. Станпвнищтвп свеснп и мптивисанп п пптреби ангажпваоа на ппбпљщаваоу
квалитета властитпг ппрпдишнпг живпта
2.1. Ппдизаое инфпрмисанпсти станпвнищтва путем радип и ТВ емисија, пкруглих
стплпва, трибина и струшних предаваоа
2.2. Анимираое бизнис сектпра ради пбезбеђиваоа финансијских средстава за
реализацију Прпграма рада и прпјеката превенције, прганизпваоем дпнатпрских
кпнференција
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Специфишни циљ и задатак кпји се утврђује за све припритетне групе:

1.

Ппбпљщати квалитет услуга и ушинити их дпступним щтп већем брпју кприсника,
унапређеоем материјалних и кадрпвских ресурса.
1.1. Дп краја 2013. гпдине кадрпвски пјашати систем спцијалне защтите, крпз
стипендираое и заппщљаваое неппхпдних прпфесипналаца (најмаое 5
струшоака) и едукпваое 15 вплпнтера.
1.2. Дп краја 2010. гпдине унапредити међусектпрску сарадоу, пптписиваоем
Прптпкпла п сарадои између свих актера спцијалне защтите и партнерствпм у
изради и реализацији заједнишких прпјеката.
1.3. Пбезбдити стална средства за финансираое кпнтинуиране едукације
прпфесипналаца, сваке гпдине, ппшев пд јануара 2009. гпдине ( деп средстава
пбезбеђеоем у Бучету ппщтине а деп из псталих извпра).
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2.8. АРАНЖМАНИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ
2.8.1. СТРУКТУРЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОЦЕСОМ И НОСИОЦИ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ

У циљу псигураоа успещне имплементације Стратегије развпја спцијалне защтите у
ппщтини Апатин утврђују се лпкалне структуре, пратеће службе и прпцедуре.
Лпкалне структуре за управљаое прпцеспм имплементације су:
Скупщтина Ппщтине,
Председник Ппщтине и
Савет за спцијалну пплитику Ппщтине.
Скупщтина ппщтине Апатин дпнпси пднпснп усваја Стратегију развпја спцијалне
защтите, Предлпг измена и дппуна Стратегије развпја спцијалне защтите, Разматра и усваја
гпдищое акципне планпве Стратегије, пбезбеђује предвиђена средства за реализацију исте
у Бучету ппщтине и Разматра извещтаје и врщи мпнитпринг и евалуацију имплементације
Стратегије и именује Савет за спцијалну пплитику.
Председник Ппщтине Предлпг Стратегије спцијалне защтите заједнп са свпјим
мищљеоем дпставља Скупщтини Ппщтине на разматраое и усвајаое.
Преседник Ппщтине даје предлпг за именпваое Савета за спцијалну пплитику, тела
кпје сашиоавају представници свих сектпра и релевантних институција и прганизација
заинтереспваних за развпј спцијалне защтите у лпкалнпј заједници, кап и Представнишкпг
тела младих. Председник Ппщтине најмаое једнпм гпдищое разматра Извещтај п
имплементацији Стратегије и оене ушинке, пднпснп ппстигнуте резултате и схпднп тпме
предлаже дпнпщеое Измена и дппуна Стратегије, прганизује дпнатпрске кпнференције ради
пбезбеђиваоа дпдатних средстава за финансираое утврђених активнпсти кап и расисује
кпнкурсе и утврщује критеријуме за пдабир најппвпљнијих пружалаца услуга спцијалне
защтите.
Савет за спцијалну пплитику кап мултисектпрскп телп именује Скупщтина на предлпг
Председника ппщтине. Савет има 9 шланпва и ппред представника јавнпг, цивилнпг и
приватнпг сектпра оега шине и представник младих и пспба са инвалидитетпм. Савет
испитује пптребе грађана, израђује Предлпг измена и дппуна Стратегије, Акципне планпве,
Предлпг пдлуке п измени и дппуни Пдлуке п правима и пствариваоу права из пбласти
спцијалне защтите.
Савет за спцијалну пплитику је задужен за праћеое изврщеоа реализације Стратегије
развпја спцијалне защтите и спрпвпђеое Плана кпмуникације, пднпснп представљаоа у
јавнпсти Стратегију.
Пдељеое за ппщту управу и друщтвене делатнпсти и Пдељеое финансија су
пперативне структуре кпје пбезбеђују технишке , прпстпрне и административне услпве и деп
средстава за рад структура управљаоа прпцеспм имплементације Стратегије.
Пперативне структуре, пднпснп нпсипци реализације Стратегије су Пргани лпкалне
сампуправе кпји пдлушују п управљаоу средствима Бучета, Центар за спцијални рад, Дпм за
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старе и пензипнере, пбразпвне устанпве, Дпм здравља, јавна предузећа, прганизације
цивилнпг и приватнпг сектпра. Пперативне структуре су псппспбљене и пдгпвпрне да
прпфесипналнп, благпвременп, исплативп и транспарентнп реализују активнпсти утврђене
задацима стратегије.
Актери Стратегије су из јавнпг, цивилнпг и приватнпг сектпра.
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2.8.2. МЕХАНИЗМИ И ПРОЦЕДУРЕ ЗА ЕФИКАСНУ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ СТРАТЕГИЈЕ

У циљу пбезбеђивеоа пуне и ефикасне имплементације Стратегије развпја спцијалне
защтите, ппред пснпвних структура за управљаое и имплементацију, пвим дпкументпм се
дефинищу и пквирни механизми и прпцедуре пптребне за кпрдинацију активнпсти и тп:
Скупщтина ппщтине најмаое једнпм гпдищое разматра извещтаје п спрпвпђеоу
Стратегије развпја спцијалне защтите и усваја кпрективне мере и акципне планпве за
наредну гпдину
Савет за спцијалну пплитику прати, кппрдинира и врщи мпнитпринг спрпвпђеоа
Стратегије, припрема предлпг акципних планпва и извещтај за Скупщтину, најмаое
једнпм гпдищое
Савет за спцијалну пплитику псигурава благпвременп пбезбеђиваое адекватне
финансијске ппдрщке за спрпвпђеое Стратегије (кпд сашиоаваоа предлпга
Ппщтинскпг бучета и дпнатпрских средстава).
Савет за спцијалну пплитику у складу са свпјим пвлащћеоима сашиоава свпј Прпграм
рада и План кпмуникације са прганима власти, актерима спцијалне защтите и јавнпсти
Савез за спцијалну пплитику сазива састанке актера спцијалне защтите на лпкалнпм и
међуппщтинскпм нивпу у циљу дефинисаоа заједнишких интереса и размене примера
дпбре праксе
Механизми пптребни за успещну имплементацију Стратегије су:
Прптпкпли п сарадои између институција и прганизација јавнпг, цивилнпг и приватнпг
сектпра кпјима се дефинищу и прецизирају пбавезе и пдгпвпрнпсти свих актера у
спрпвпђеоу активнпсти утврђених акципним планпвима
Правилник п прпцедури за нарушиваое, финансираое, праћеое и евалуираое услуга
спцијалне защтите кпјим се пбезбеђује трајнп ппщтпваое стратещких ппределеоа,
транспарентнпсти и плуралитета пружапца услуга. Правилник дпнпси Председник
Ппщтине накпн усвајаоа Стратегије
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2.9. ПРАЋЕЊЕ И ОЦЕНА УСПЕШНОСТИ
Циљ мпнитпринга и евалуације је праћеое и надгледаое прпцеса имплементације
стратещких циљева и задатака и прпцена успеха стратегије, те ппбпљщаое
ефикаснпсти и успещнпсти стратегије предлагаоем измена у активнпстима на пснпву
налаза и пцена.
Евалуација се спрпвпди перипдишнп и прати пдређене фазе имплементације
Стратегије, једнпм гпдищое путем извещтаја кпји се ппднпси Скупщтини Ппщтине и
јавнпсти на увид, разматраое и евентуалнп кпригпваое
Финална евалуација Стратегије спцијалне защтите пбавиће се
гпдине.

срединпм 2013.

Предмет мпнитпринга и евалуације: целпвитп сагледаваое испуоеоа активнпсти,
специфишних задатака и циљева, стратещких циљева и мисије и тп праћеоем прпцеса
имплементације, исхпда активнпсти, напретка у пствариваоу мисије и стратещких
циљева и утицаја Стратегије на живпт кприсника
Индикатпри напретка и успещнпсти пдређују се за сваку припритетну циљну групу и
на нивпу свакпг специфишнпг циља и задатка. Ппдаци п пснпвним индикатприма и
средствима оихпве верификације налазе се у Матрици лпгишкпг пквира
Метпде и технике мпнитпринга и евалуације: евидентираое кприсника и услуга,
интервјуи са кприницима и пружапцима (упитници, разгпвпри, анкете, скале
прпцене), прпдукти рада – анализа дпкументације и садржаја.
Нпсипци прпцеса мпнитпринга и евалуације: Савет за спцијалну пплитику врщи
прпцену успещнпсти имплементације активнпсти на пснпву дпстављених ппдатака и
мерљивих индикатпра. Резултати мпнитпринга и евалуације се кпристе за прпверу
заснпванпсти и реалистишнпсти Стратегије, те за кпригпваое циљева и задатака
укпликп је тп пптребнп
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2.10. РЕСУРСИ
Материјални ресурси – ппстпјећи прпстпр и ппрема кпјпм распплажу кљушни актери
спцијалне защтите
Правни пснпв – ппстпјећи и важећи закпни и друга правна акта
Људски ресурси – струшоаци разних прпфила псппспбљени и едукпвани за пружаое
инпвативних услуга спцијалне защтите
Финансијски ресурси – средства из Бучета Ппщтине, Ппкрајине и Републике,
дпнатпрска средства и партиципативна средства кприсника
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2.11. ПЛАН КОМУНИКАЦИЈЕ – ПРЕДСТАВЉАЊЕ У ЈАВНОСТИ
План кпмуникације се пднпси на све фазе израде и имплементације Стратегије. Састпји
се из шетири фазе:
Фаза уласка лпкалне сампуправе у прпцес стратещкпг планираоа. Пва фаза
ппдразумева псниваое Савета за спцијалну пплитику, инфпрмисаоа јавнпсти крпз
интервијуе, нпвинске шланке, кпнференције за щтампу п уласку ппщтине у прпцес
стратещкпг планираоа
Фаза израде стратещкпг дпкумента ппдразумева прикупљаое ппдатака за анализу
стаоа и идентификпваоа пптреба припритетних циљних друщтвених група, радне
састанке и пкругле стплпве Савета и радних група, те размену, кпнсултације са
кприснишким групама и струшним радницима Центра за спцијални рад, презентацију
прпцеса у медијима
Фаза прпмпције усвпјених стратещких ппределеоа предвиђа израду плаката са
пснпвним инфпрмацијама п Стратещкпм дпкументу и ппстављаое истпг у све
устанпве и на јавна места у ппщтини релевантна за пбласт спцијалне защтите, израду
и ппделу флајера са инфпрмацијама п прпјекту, кпнференцију за щтампу накпн
усвајаоа Стратегије, израду лпгпа Стратегије за прпмпцију прпјеката Стратегије,
презентираое Стратегије Скупщтини ппщтине приликпм усвајаоа, щтампаое и
дистрибуција усвпјене Стратегије свим актерима спцијалне защтите и нпсипцима
јавних пвлащћеоа и власти, ппстављаое Стратегије на званишне web лпкације СП
Апатин [ www.soapatin.org ] и Центра за спцијални рад Апатин [ www.csrapatin.org.rs ]
Фаза имплементације Стратегије, праћеоа напретка и пцене успеха предвиђа
гпстпваое у медијима п ппстигнутим резултатима најмаое два пута гпдищое, а пп
пптреби и шещће, једнпм у два месеца у 2008. гпдине, спрпвпђеое анкете и
испитиваое јавнпг моеоа за пптребе мпнитпринга и евалуације Стратегије у сврху
кпрекције исте и усклађиваоа акципних планпва, израду и презентацију гпдищоег
извещтаја п реализацији Стратегије, инфпрмисаое кприсника п нпвим услугама.
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ПРИЛОГ 1. SWOT АНАЛИЗE
П.1.1. Социјални сектор
1. Велики брпј незаппслених и непбразпваних у ппщтини (ниска
квалификаципна структура),

2. Кпнтинуитет бучетских даваоа за спцијалну защтиту (за
ушенишки стандард и стипендије, за регресираое путпваоа, за
ужину за спцијалнп угрпженп станпвнищтвп, коиге, прибпр, за
ппбпљщаое услпва станпваоа...),

2. Недпвпљан брпј струшних ппјединаца у спцијалнпј защтити (у
Центру за спцијални рад ппстпји струшни кадар, али га је
недпвпљнп) и мптивисанпсти радпм у заједници,

3. Искуствп у реализацији прпјеката и ппстпјећи струшни кадар
(Центар за спцијални рад има пунп идеја, прпјеката и услуга) ,

3. Недпстатак ппслпвнпг прпстпра за пдређене инпвативне услуге и
сервисе,

4. У пбласти предщкплскпг и щкплскпг пбразпваоа ппстпје
психпспцијални прпграми (заппслени су пбушени и
кпнтинуиранп реализују прпграме),

4. Неадекватна расппдела ппстпјећих средстава,

5. Ппстпјаое написаних предлпга прпјеката кпји нису
реализпвани и за кпје се траже средства,

6. Низак степен свести п пптреби унапређеоа спцијалне защтите,

6. Кпнтинуитет струшнпг усаврщаваоа ппстпјећег кадра у
прганизацијама и институцијама,
7. Завидна технишка ппремљенпст у ппщтини, Центру за
спцијални рад и псталим прганизацијама и институцијама,
8. Невладине прганизације кпје раде у пбласти спцијалне
защтите,
9. Инпвативни сервиси,

W

5. Недпвпљна међусектпрска сарадоа,

7. Слаба партиципација кприсника спцијалне защтите,
8. Недпвпљнп средстава за реализацију идеја и ппстпјећих предлпга
прпјеката, кап и за пдрживпст ппстпјећих и ппкренутих услуга,
9. Миграција младпг станпвнищтва, пдлив младих и пбразпваних,
ппщтина стари,
10. Виспк степен зависнпсти кпри-сника пд институција спцијалне
защтите и јавнпг сектпра,
11. Превелик брпј ппрпдица кпје се налазе у стаоу спцијалне
пптребе, а збпг закпнских пгранишеоа нису пбухваћена ни једним
пбликпм спцијалнпг даваоа,
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1. Ппдрщка и разумеваое лпкалне сампуправе (финансијски,
мпралнп и стурушнп),
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1. Велика незаппсленпст,

2. Регипналнп ппвезиваое,

3. Нестабилнп пплитишкп пкружеое,

3. Унапређеое међусектпрске и регипналне сарадое,
4. Ппдизаое нивпа инфпрмисаоа,

4. Лпще екпнпмскп стаое, низак нивп запсплених
генералнп у земљи,

5. Анимираое и мптивација дпнатпра за реализацији
инпвираних и ппстпјећих прпјеката,

5. Систем је неприпремљен за децентрализацију, закпни не
прате прпмене,

6. Птвпренпст за сарадоу – међусектпрску и регипналну

6. Ппвлашеое дпнатпра,

7. Децентрализација система спцијалне защтите

7. Апаитија, безвпљнпст, неприхватаое прпмена, псећај
бесперспективнпсти, немпгућнпст изналажеоа рещеоа,
псећај немпћи, страх,

8. Нпви закпн п спцијалнпј защтити

2. Недпвпљан степен сплидарнпсти и емпатије за туђе
прпблеме и недпстатке,

8. Криза система вреднпсти,
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1. Прерасппдела ппстпјећих средстава из бучетских даваоа
(смаоеое једнпкратних ппмпћи – дпнети системска
рещеоа, „не гасити ппжар“),
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П.1.2. Деца и млади

S

1. Креативнпст и знаое,
2. Пптреба за прпменпм и бпљим живптпм,

1. Недпстатак финансијске ппдрщке за пствареое свпјих
циљева,

3. Мпгућнпст пкупљаоа у интересне групе,

2. Непрганизпванпст у пквиру интересних група и устанпва,

4. Пптреба за ппмпћ другима,

3. Нетплеранција међу младима, ривалствп,

5. Пптреба за активнпщћу,

4. Дискриминација (наципнална, спцијална, деце са
ппсебним пптребама),

6. Пптреба за едукацијпм,

5. Недпстатак ппдрщке и неразумеваое ппрпдице и
средине,

7. Пптреба за сампсталнпщћу,
8. Младпст,
9. Шкпле, Дпм здравља, Центар за спцијални рад,

6. Недпстатак кпмуникације и инфпрмисаоа п
мпгућнпстима пружаоа струшне ппмпћи младима,

10. Ппстпјеће секције у пквиру щкпла и

7. Неппстпјаое превентивних прпграма,

11. Савет за спцијалну пплитику.

8. Несигурнпст,
9. Незаинтереспванпст за стицаое знаоа,
10. Алкпхплизам, малплетнишка деликвенција, наркпманија,
11. Недпстатак адекватних прпграма за младе,
12. Недпстатак иницијативе и
13. Неппстпјаое прпграма врщоашке едукације.
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1. Екпнпмскп пплитишка криза,

2. Афирмисаое вплпнтерскпг рада,

2. Сви пблици зависнпсти,

3. Мпгућнпст прпщириваоа листе занимаоа у ппстпјећим
средоим щкплама,

3. Деструктивнп ппнащаое младих,

4. Птвараое саветпвалищта за младе,

5. Неинфпрмисанпст или ппгрещне инфпрмације,

5. Птвараое канцеларије за младе,

6. Насиље у друщтву,

6. Прпграми за младе у пквиру медија,

7. Незаппсленпст,

7. Мпгућнпст прганизпваоа у разним сферама интереспваоа и

8. Манипулација младима и лпщ систем вреднпсти,

8. Стипендије за младе.

9. Неппстпјаое превентивних прпграма,

4. Неппщтпваое закпна,

10. Ниска тплеранција и
11. Занемариваое и злпстављаое деце у ппрпдици.
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П

1. Псниваое фпнда за младе,
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П.1.3. Особе са инвалидитетом

Птвпренпст ЦСР за сарадоу са пружапцима и кприсницима
услуга ПСИ,

1.

Недпвпљан брпј прпфесипналаца и вплпнтера кпји брину
п ПСИ,

2.

Искуствп и струшнп-технишка ппремљенпст свих актера у
систему спцијалне защтите,

2.

Недпвпљна издвајаоа бучетских средстава и недпстатак
дпдатних извпра финансираоа за пптребе ПСИ,

3.

Ппстпјаое лпкалнпг Савета кпји је ПСИ преппзнап кап
припритет,

3.

Птежан физишки приступ јавним пбјектима,

4.

Недпстатак прганизпванпг вида превпза ПСИ,

4.

Ппдрщка лпкалне сампуправе у ппбпљщаоу квалитета
живпта ПСИ,

5.

ПСИ удружеоа немају прпстпр за рад,

5.

Ппстпјаое ванинституципналне ппдрщке ПСИ,

6.

Недпвпљна укљушенпст ПСИ у друщтвени и екпнпмски
живпт заједнице,

6.

Спремнпст ппрпдице са ПСИ на сарадоу са заједницпм,

7.

7.

Птвпренпст сппртских клубпва за укљушиваое ПСИ у свпје
активнпсти,

Дискриминација ПСИ у пствариваоу пснпвних људских
права (заппщљаваое,мпгућнпст слпбпднпг кретаоа,
дпступнпст услуга здравствене защтите и др),

8.

Ппстпјаое ппщтинске кпмисије за категпризацију ПСИ,

8.

Неразвијенп специјалнп хранитељствп,

9.

Ппстпјаое традиципналних манифестација кпје су ппсвећене
прпмпвисаоу сппспбнпсти ПСИ,

9.

Дискпнтинуитет у раду дневнпг бправка за децу са
сметоама у развпју,

10. Ппстпјаое инпвативних сервиса и

10. Ппстпјаое негативних стерептипија и предрасуда према
ПСИ у заједници,

11. Ппстпјаое Савета за планираое спцијалне пплитике.

11. Немпгућнпст реализације Прпјекта „Станпваое уз
ппдрщку“ за децу без рпдитељскпг стараоа.
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П

1. Нпрмативнп регулисаое финансираоа прпјеката намеоених
ПСИ,

1. Недпвпљна сензибилнпст дпнпсилаца пдлука,

2. Пбезбеђиваое адекватнпг прпстпра за рад удружеоа ПСИ,

3. Незаинтереспванпст за прпблематику ПСИ,

Т

4. Немптивисанпст ПСИ за укљушиваое у друщтвену
заједницу (слаба интеграција),

4. Пбезбеђиваое средстава за кпнтинуирану едукацију
ппстпјећег кадра кпји се бави прпблематикпм ПСИ,
5. Ппдстицаое сампзаппщљаваоа ПСИ,

5. Кпмпликпван и дугптрајан прпцес пствариваоа права из
пбласти здравствене защтите,

6. Увпжеое већег брпја прпфесипналаца и вплпнтера у систем
рада са ПСИ и

6. Ппраст брпја инвалидних лица смаоује мпгућнпст
адекватне бриге истих и

7. Већа ппдрщка инклузији деци са инвалидитетпм.

7. Непдгпварајући капацитети ппрпдица за бригу ПСИ.
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3. Реализација заппшетих прпјеката,

2. Нестабилна екпнпмска и пплитишка ситуација ,
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П.1.4. Стара лица

S

1. Људски ресурси институција кпје пружају услуге старима,

1. Лпще здравственп стаое старих пспба,

2. Активна улпга удружеоа пензипнера,

2. Недпстатак сервиса (клубпви за старе, храна на
тпшкпвима, дневни центар),

3. Живптнп искуствп пензипнера,

3. Непбезбеђен кпнтинуитет финансираоа заппшетих
прпграма,

5. Ппстпјаое прпграма рада шија реализација се пшекује,
6. Ппстпјаое Савета за спцијалну защтиту, кпји је пву пппулацију
истакап кап припритетну.

4. Неспремнпст кприсника на прпмене,
5. Занемариваое пбавезе стараоа пд стране српдника,
6. Традиципналне предрасуде.

1. Увпђеое инпвативних сервиса и услуга,
3. Укљушиваое приватнпг сектпра у реализацији стратегије,

2. Сирпмащтвп пвпг дела пппулације,

4. Ппдизаое свести п пптреби јашаоа спцијалне защтите старих

3. Ппвећаое брпја старих са психишким сметоама,

5. Раципналнп кприщћеое капацитета јавнпг сектпра за
пружаое услуга спцијалне защтите старих лица,

4. Кпмпликпвана прпцедура за пствариваое права из
спцијалне и здравствене защтите,

6. Медијска прпмпција активнпсти на ппљу спцијалне защтите
старих лица.

5. Неппвереое старих према прпменама,

O

ПРЕТОЕ

2. Јашаое међусектпрске сарадое,

1. Ппраст пппулације старих и ппвећаое брпја самашких
дпмаћинстава,

СЛАБПСТИ

ПРЕДНПСТИ

4. Ппдрщка лпкалне сампуправе,

МПГУЋНПСТИ

W

6. Пплитишка нестабилнпст.

T
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П.1.5. Дисфункционална породица

МПГУЋНПСТИ

1. Низак нивп свести заједнице п знашају рещаваоа
прпблема дисфункципналних ппрпдица,
2. Недпстатак финансијских средстава за реализацију
планираних прпграма,
3. Немпгућнпст заппщљаваоа прпфеси- пналаца кпји би се
бавили пвпм прпблематикпм,
4. Слаба међусектпрска сарадоа,
5. Неадекватнп инфпрмисаое п мпгућнпстима
институципналнпг пружаоа струшне ппмпћи и
6. Немпгућнпст изласка пвих ппрпдица из „зашаранпг круга“ .

1. Ппдизаое свести п ппстпјаоу и пптреби рещаваоа прпблема
дисфункципналних ппрпдица,
2. Унапређеое ппстпјећих и увпђеое нпвих услуга и сервиса,
3. Мултидисциплинарни приступ и сарадоа у рещаваоу
прпблема,
4. Изналажеое нпвих извпра финансираоа ради пбезбеђеоа
сталнпсти реализације планираних прпграма,
5. Медијскп прпмпвисаое активнпсти на рещаваоу пве
прпблематике и
6. Мултидисциплинарна анализа прпблема и фпрмираое базе
ппдатака.

1. Медијскп прпмпвисаое вреднпсти у друщтву кпје дпдатнп
дестабилизују ппрпдицу,
2. Неизвесна пплитишка и екпнпмска ситуација у земљи,
3. Недпстатак превентивних прпграма везаних за бплести
зависнпсти (дрпга, алкпхпл, кпцка),
3. Недпследнпст закпнске регулативе и неппстпјаое
ефикасних механизама спрпвпђеоа дпнетих мера,
4. Предрасуде средине и
5. Диспрпппрција пптреба и мпгућнпсти.

O

W

ПРЕТОЕ

Свест пвих ппрпдица п неппхпднпсти прпмене,
Пптреба ппрпдице да пбезбеди деци сигурнији живпт,
Искуствп у раду струшних радника кпји се баве ппрпдицпм,
Ппстпјаое прпграма шија реализација се пшекује,
Изражена пптреба младих за псниваоем развпјнпг
саветпвалищта и
6. Ппстпјаое Савета за спцијалну защтиту кпји је пву пппулацију
истакап кап припритетну.

СЛАБПСТИ

ПРЕДНПСТИ

S

1.
2.
3.
4.
5.

T
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ПРИЛОГ 2: АКЦИОНИ ПЛАН 2008. - 2013 ГОДИНЕ

СЕКТПРСКА ГРУПА – ДЕЦА И МЛАДИ
Специфишни циљ 1. : Унапређен спцијални пплпжај младих у лпкалнпј заједници системским рещеоима ( дпнпщеоем ппщтинскх пдлука)

Рбр

Специфишни задатак 1.1. : Пд сампг ппшетка реализације стратегије , пбезбедити партиципативни рад представника младих у Савету за спцијалну пплитку

1.
2.

Активнпст
Именпваое представника младих у Савету са спцијалну
пплитику ппщтине Апатин
Фпрмираое представнишкпг тела младих на нивпу лпкалне
сампуправе кпји ће представљати, заступати и щтитити
интересе младих

Мпнитпринг,
задужена
институција/
прганизација
Скупщтина Ппщтине

Индикатпри

Бучет

Пдлука

Временски план
(месеци)
Јул 2008. гпдине

Председник Ппщтине Рещеое
Јул 2008. гпдине

Рбр

Специфишни задатак 1.2. : Институципнална ппдрщка за фпрмираое, финансираое и активнп делпваое прганизација младих и оихпвих прпграмских
активнпсти у тпку 2009. гпдине

1.

2.

Активнпст
Правна и друга ппмпћ у псниваоу пмладинске прганизације
младих
Пбезбеђиваое пптребних средстава за рад и реализацију
прпграмских активнпсти младих

Мпнитпринг,
задужена
институција/
прганизација
Пделеое за ппщту
управу и друщтвене
делатнпсти СП
Лпкална сампуправа
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Индикатпри

Бучет

Временски план
(месеци)

Акт п псиваоу
Мај 2009. гпдине
Бучет

500.000,00 Мај 2009. гпдине
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Рбр

Специфишни задатак 1.3. : У тпку 2009.г. унапредити ппстпјећи систем стипендираоа младих крпз ппмпћ и ппдрщку у укљушиваоу већег брпја младих
талентпваних из спцијалнп угрпжених ппрпдица
Активнпст

1.

Пбезбеђеое средстава крпз дпнатпрске кпнференције

2.

Пбезбеђеое средстава из Бучета ппщтине Апатин

Мпнитпринг,
задужена
Индикатпри
институција/
прганизација
Председник Ппщтине Брпј пдржаних
кпнференција
Лпкална сампуправа

Бучет

Бучет

Временски план
(месеци)

1.600.000,00 Јануар 2009. гпдине
1.600.000,00 Јануар 2009. гпдине

Специфишни циљ 2 : Унапређенп здравље деце и младих и развијени здрави стилпви живпта
Специфишни задатак 2.1.: Ппдрщка раду Дебатнпг клуба младих у прпмпвисаоу здравих стилпва живпта (2009. – 2013.) укљушиваоем струшоака

Рбр

у оегпв рад и медијскпм прпмпцијпм.
Активнпст

1.

Укљушиваое струшоака у рад дебатнпг клуба

2.

Медијска прпмпција рада дебатнпг клуба

Мпнитпринг,
задужена
институција/
прганизација
Представнишкп телп
младих у Савету са
спц. пплитику
Представнишкп телп
младих
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Индикатпри
Брпј струшоака ,
Брпј пдржаних
радипница
Брпј шланака у
лпкалним и дневним
нпвинама, ТВ и радип
емисија

Бучет

Временски план
(месеци)
Пд пктпбра 2008.
гпдине
Пд пктпбра 2008.
гпдине
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Специфишни задатак 2.2.: Дп краја 2009. гпдине пснпвати и прганизпвати рад Развпјнпг саветпвалищта за младе, умрежаваоем људских,

рбр

материјалних и прпстпрних капацитета Дпма здравља, ради стицаоа знаоа и унапређеоа репрпдуктивнпг здравља.

Активнпст

1.

Ппстпјећи прпстпр наменити и ппремити за рад Саветпвалищта

2.

Пбезбедити струшне и материјлане ресурсе за рад
Саветпвалищта

Мпнитпринг,
задужена
институција/
прганизација
Дпм здравља
Дпм здравља

Индикатпри
Пбезбеђен прпстпр
Брпј ангажпваних
струшних лица

Бучет

Временски
план(месеци)

Септембар 2009.
гпдине
Септембар 2009.
500.000,00
гпдине

Специфишни задатак 2.3: Кпнтинуиранп инфпрмисаое младих п здрављу, са акцентпм на репрпдуктивнпм здрављу и бплестима зависнпсти

Рбр

(2009. – 2013.), прганизпваоем предаваоа, пкруглих стплпва и трибина, те путем ТВ емисија, радип емисија, щтампе и
интернета.

1.

2.

Активнпст
Медијскп инфпрмисаое крпз радип и ТВ емисије, щтампу и
публикације
Прганизпваое предаваоа, пкруглих стплпва и трибина

Мпнитпринг,
задужена
институција/прганиз
ација
Дпм здравља

Дпм здравља
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Индикатпри
Брпј емисија,
щтампаних
публикација
Брпј трибина,
предаваоа и ушесника

Бучет

Временски план
(месеци)

100.000,00

Пд пктпбра 2008.
гпдине

100.000,00

Пд пктпбра 2008.
гпдине
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Специфишни задатак 2.4. : Едукпваое младих п здравим стилпвима живпта (2008. – 2009.) (врщоашка едукација и превентивнп делпваое за

Рбр

спцијалнп угрпжене младе).

1.
2.

Активнпст
Прганизпваое едукације едукатпра (младих) кпји ће врщити
едукацију врщоака
Пбезбеђеое прпстпра и материјалних средстава за едукацију

Мпнитпринг,
задужена
институција/прганиз
ација
ПШ „Ж. Зреоанин“
Гимназија „Н. Тесла“
ПШ „Ж. Зреоанин“
Гимназија „Н. Тесла“
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Индикатпри
Брпј едукација, брпј
едукатпра
Пбезбеђен прпстпр

Бучет

100.000,00

Временски план
(месеци)
Пктпбар – нпвембар
2008. гпдине
Пктпбар – нпвембар
2008. гпдине
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СЕКТПРСКА ГРУПА – ПСПБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТПМ
Специфишан циљ 1: Ппбпљщан квалитет живпта пспба са инвалидитетпм у ппщтини Апатин крпз пдрживпст ппстпјећих и развијаое нпвих услуга

и сервиса кпји ће прпмпвисати живпт у прирпднпм пкружеоу и екпнпмску и психплпщку сампсталнпст пспба са
инвалидитетпм.

Рбр

Специфишни задатак 1.1.: Дп краја 2008. гпдине пбезбедити стални извпр финансираоа Службе за перспналну асистенцију (финансираое зарада два
перспнална асистента)

1.

Активнпст
Ппстпјећа средства из Бучета Ппщтине усмерити за
финансираое Службе

Мпнитпринг,
задужена
институција/
прганизација
Лпкална сампуправа

Индикатпри
Пдлука Ппщтине
Апатин

Бучет

Временски план
(месеци)

600.000,00 Јул – август 2008.
гпдине

Рбр

Специфишан задатак 1.2.: Дп краја 2009. гпдине прганизпвати рад Дневнпг бправка за децу и пмладину са инвалидитетпм са теритприје ппщтине Апатин,
капацитета 25 кприсника
Мпнитпринг,
задужена
институција/
прганизација

Активнпст

1.

Дпградоа, адаптација и ппремаое ппстпјећег прпстпра

ЦСР

2.
3.

Измена и дппуна Пдлуке п правима и пствариваоу права у
пбласти спцијалне защтите
Пбезбеђеое средстава за кпнтинуиран рад Дневнпг бправка

ЦСР, Савет за
спцијалну пплитику
Лпкална сампуправа

4.

Пбезбеђеое једнпг струшнпг радника и пет вплпнтера

ЦСР

5.

Куппвина кпмби впзила за превпз деце и пмладине из
насељених места ппщтине

ЦСР
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Индикатпри
Изграђен ппремљен
прпстпр
Пдлука
Бучет Ппщтине
Угпвпр п раду и п
вплпнтерскпм раду
Купппрпдајни угпвпр

Бучет

900.000,00

Временски план
(месеци)
Август 2008. гпдине
Август 2008. гпдине

1.500.000,00

1.600.000,00

Нпв. – Децембар
2008. гпдине
Јануар 2009. гпдине
Март 2009. гпдине
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Специфишан задатак 1.3: У тпку 2010. гпдине изградити стамбену јединицу у склппу пбјеката „Спцијалнп станпваое у защтићеним услпвима“ (Др.

Рбр

Младена Стпјанпвића 25) у сврху реализације прпјеката „Станпваое уз ппдрщку“ за 8-прп деце и младих без
рпдитељскпг стараоа.

1.

Мпнитпринг,
задужена
институција/
прганизација

Активнпст

Индикатпри

Дпградоа и адаптација стамбене јединице према ппстпјећем
прпјекту

ЦСР

Изграђена и
ппремљена јединица

Пбезбеђеое средстава за спрпвпђеое прпјекта

Лпкална сампуправа,
бизнис сектпр

Бучет Ппщтине,
угпвпр п
финансираоу

2.

Бучет

Временски план
(месеци)

Јул – децембар 2010.
6.500.000,00 гпдине

480.000,00

Јануар – децембар
2011. гпдине

Специфишан задатак 1.4.: Дп 2010. гпдине развити специјализпванп хранитељствп на теритприји ппщтине Апатин врщећи интензивне кампаое и

Рбр

ппдижући свест п неппхпднпсти хуманијег пднпса и збриоаваоа пспба са инвалидитетпм.
Активнпст

1.

Медијска кампаоа (радип и ТВ емисије, нпвински шланци ,
памфлети , плакати и други прппагандни материјал

2.

Едукација пптенцијланих хранитељских ппрпдица

Мпнитпринг,
задужена
институција/
прганизација
Центар за спцијлани
рад
ЦСР, Регипнални
центар за пбуку
хранитеља Спмбпр
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Индикатпри
Брпј емисија,
шланака , щтампанпг
материјала
Брпј едукпваних
ппрпдица

Бучет

Временски план
(месеци)

100.000,00 2010. - 2012. гпдине

2010. – 2012. гпдине
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Специфишан задатак 1.5: Дп краја 2010. гпдине ушинити приступашним щтп већи брпј јавних пбјеката на теритприји ппщтине уклаоаоем

Рбр

архитектпнских баријера и изградопм рампи.
Активнпст

1.

Уклаоаое архитектпнских баријера

2.

Изградоа рампи

3.

Пбележаваое паркинг прпстпра резервисаних за пспбе са
инвалидитетпм

Мпнитпринг,
задужена
институција/
прганизација
ЈП Дирекција за
изградоу
ЈП Дирекција за
изградоу

Брпј птклпоених
баријера
Брпј ппстављених
рампи

2008. – 2010. гпдине

ЈП Дирекција за
изградоу

Брпј пбележених
места

2008-2010. гпдине

Индикатпри

Бучет

Временски план
(месеци)

2008. - 2010. гпдине

Специфишан циљ 2: Ппбпљщан пплпжај прганизација цивилнпг сектпра у ппщтини Апатин, прпстпрнп, и финансијски.
Специфишан задатак 2.1: У 2008. гпдини, пдмах накпн усвајаоа Стратегије пбезбедити пртиципативнпст пспба са инвалидитетпм у раду Савета за

Рбр

спцијалну пплитику.

1.

Активнпст
Именпваое представника пспбаса инвалидитетпм у рад Савета
за спцијалну пплитику

Мпнитпринг,
задужена
институција/
прганизација
Скупщтина Ппщтине
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Индикатпри
Пдлула

Бучет

Временски план

2008. гпдине
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Специфишан задатак 2.2: Дп краја 2009. гпдине пбезбедити радни прпстпр Друщтву за церебралну и дешију парализу ппщтине Апатин и

Рбр

Удружеоу грађана „Бреза“ Апатин плаћаоем закупа или дпделпм прпстпра без накнаде.

1.
2.

Активнпст
Пбезбеђиваое средстава за закупнине
Предаја прпстпра на кприщћеое без накнаде

Мпнитпринг,
задужена
институција/
прганизација
Лпкална сампуправа
Лпкална сампуправа

Индикатпри
Пбезбеђен средства
Пбезбеђен прпстпр

Бучет

Временски план

100.000,00 Дп краја 2009. гпдине
Дп краја 2009. гпдине

Специфишан задатак 2.3: У Бучету ппщтине за 2009. - 2013. гпдину ппбезбедити 30% средстава за финансираое прпјектних и прпграмских

Рбр

активнпсти прганизацијама цивилнпг сектпра, кпја ће се дпдељивати путем кпнкурса.

1.

Активнпст
Пбезбеђеое неппхпдних средстава

Мпнитпринг,
задужена
институција/
прганизација
Лпкална сампуправа
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Индикатпри
Бучет Ппщтине

Бучет

Временски план
(месеци)

1.440.000,00 2009. - 2013.
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СЕКТПРСКА ГРУПА – ПСТАРЕЛА ЛИЦА
Специфишан циљ 1: Унапређене ппстпјеће и уведене нпве услуге и сервиси кпји ппдржавају живпт у прирпднпј средини уз активну партиципацију
кприсника

Рбр

Специфишни задатак 1.1. : Дп краја 2008. гпдине пбезбедити пптребна средства за пдрживпст ппстпјећих услуга (ппмпћ у кући, здравствена нега и надзпр,
психпспцијална ппдрщка пстарелим лицима).
Активнпст

1.

Израда Предлпга п Измени и дппуни Пдлуке п правима и
пствариваоу права из пбласти спцијалне защтите са дефинисаоем
услпва и критеријума партиципације кприсника у финансираоу.

2.

Израдити предлпг ребаланса бучета Ппщтине ради пбезбеђеоа
дела средстава за финасираое Службе

3.

Расписати кпнкус и пдабрати најппвпљнијег пружапца услуге

4.

Инфпрмисаое п услузи

5.

Праћеое изврщеоа прпјекта пп критеријумима из пдлуке,

Мпнитпринг,
задужена
институција/
прганизација
Предсдник
Скупщтине Ппщтине
Савет за спцијалну
пплитику
Председник С
купщтине Ппщтине
Савет за спцијалну
пплитику

Индикатпри
Усвпјен предлпг
пдлуке
(Скупщтина
Ппщтине)
Усвпјен предлпг
ребаланса
(Скупщтина Ппщтина)

Председник Ппщтине Изврщен избпр
ппнуђаша услуга
Савет за спцијалну
Брпј емисија на
пплитику
ТВ,радију,шланака,бр
пј кпмада щтампаних
материјала
Савет за спцијалну
Брпј кприсника
пплитику
услуга ,брпј
пдржаних седница и
дпнетих
закљушака,брпј
разматраних
извещтаја,
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Бучет

Временски план
Јун – јул 2008.
гпдине

2.300.000,00 Јул 2008. гпдине

Јул 2008. гпдине
10.000,00 Јул – Децембар
2008. гпдине

Јул – Децембар
2008. гпдине

Стратегија развоја социјалне заштите Општине Апатин за период од 2008. до 2013. године

Специфишни задатак 1.2.: Унапредити квалитет живпта кприсника услуга спцијалнпг станпваоа у защтићеним услпвима, крпз активнп

Рбр

укљушиваое у креативне радипнице културнп забавни и рекреативни живпт , капацитет 30 пспба (рпк 2008.-2009.)
Мпнитпринг,
задужена
институција/
прганизација

Активнпст

1.

Прганизпваое радипница за израду нарпдних рукптвприна и
излпжби

ЦСР

2.

Прганизпваое сусрета и размена искустава применпм дпбре
праксе

ЦСР

Индикатпри
Брпј излпжби, брпј
укљушених
кприсника, брпј
радипница
Брпј сусрета

Бучет

Временски план
(месеци)

20.000,00 Нпвембар 2008.
гпдине

80.000,00 Пд нпвембра 2008.
гпдине

Специфишни задатак 1.3: Унапредити квалитет живпта кприсника услуга „Станпваоа уз ппдрщку“ за пспбе без ппрпдишнпг стараоа и сампхране

Рбр

рпдитеље, за 32 пспбе, прпмпвисаоем вреднпсти узајмнпг ппщтпваоа, разумеваоа и тплеранције, пружаоем
материјалне ппдрщке и укљушиваоем у заједнишке акције (рпк 2008. - 2009.)
Активнпст

Мпнитпринг,
задужена
институција/прганиз
ација

Индикатпри

1.

Акције на уређеоу заједнишкпг прпстпра

ЦСР

Уређен прпстпр

2.

Материјална ппдрщка крпз једнпкратна и стална нпвшана даваоа

ЦСР

Брпј кприсника

3.

Групни интерактивни рад радипнишарскпг типа

ЦСР

Брпј кприсника, брпј
радипница

Страна 70

Бучет

Временски план
(месеци)

50.000,00 Пд пктпбра 2008.
гпдине
200.000,00 Пд јула 2008.
гпдине
30.000,00 Пд јула 2008.
гпдине

Стратегија развоја социјалне заштите Општине Апатин за период од 2008. до 2013. године

Специфишни задатак 1.4: У 2009. гпдини у систем спцијалне защтите увести Службу за дпставу хране ''Храна на тпшкпвима'' кпја представља

ппмпћ и ппдрщку за старашка и самашка дпмаћинства кпја би се пружала у партнерству Центра за спцијални рад и Дпма
за старе и пензипнере Апатин
Активнпст

Мпнитпринг,
задужена
институција/
прганизација

Индикатпри

1.

Пбезбеђеое средстава за реализацију прпјекта

Лпкална сампуправа

Бучет ПА

2.

Сашиоаваое угпвпра п међуспбним правима и пбавезама између
ЦСР и Дпма за старе и пензипнере Апатин

ЦСР, Дпм за старе и
пензипнере

Угпвпр

Бучет

Временски план
(месеци)

500.000,00 Децембар 2008.
гпдине
Нпвембар 2008.
гпдине

Специфишни задатак 1.5: У 2009. гпдини прганизпвати рад „Дневнпг центра за пстарела лица“, у пквиру Дпма за старе и пензипнере Апатин, а у

партнерству са Ппщтинским удружеоем пензипнера
Активнпст

1.

Пбезбедити средства за рад Дневнпг центра делпм из Бучета
ппщтине, делпм партиципацијпм кприсника

2.

Ппстпјећи прпстпр и пспбље наменски прганизпвати

Мпнитпринг,
задужена
институција/прганиз
ација
Дпм за старе и
пензипнере, лпкална
сампуправа
Дпм за старе и
пензипнере
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Индикатпри
Бучет ПА, брпј
кприсника
Прпстпр

Бучет

Временски план
(месеци)

1.200.000,00 Јануар 2009.
гпдине
Јануар 2009.
гпдине

Стратегија развоја социјалне заштите Општине Апатин за период од 2008. до 2013. године

Специфишни циљ 2: Станпвнищтвп лпкалне заједнице мптивисанп и ангажпванп на ппбпљщаоу квалитета живпта пстарелих лица
Специфишни задатак 2.1: Кпнтинуиранп инфпрмисаое грађана п стаоу и пптребама пстарелих лица, те активнпстима и нашину кприщћеоа услуга
Активнпст

1.

радип и ТВ емисије, нпвнински шланци, прппагандни материјал

2.

Штампаое прппаганднпг и инфпрмативнпг материјала (памфлети,
плакати, лифлети и др)

Мпнитпринг,
задужена
институција/прганиз
ација
Дпм за старе и
пензипнере,
Удружеоа
пензипнера

Индикатпри
Брпј емисија,
шланака, интервјуа
итд
Штампани материјал

Бучет

Временски план
(месеци)

Пд септембра
20.000,00 2008. гпдине
40.000,00

Пд септембра
2008. гпдине

Специфишни задатак 2.2: У тпку 2009. гпдине пснпвати вплпнтерску прганизацију на теритприји Ппщтине Апатин за рад са пстарелим лицима.
Мпнитпринг,
Активнпст
задужена
Индикатпри
Бучет
План активнпсти
институција/прганиз
ација
1. Едукација вплпнтера
Дпм за старе
Брпј вплпнтера
20.000,00 Мај 2009. . гпдине
2. Пбезбеђиваое материјалних средстава за рад прганизације
Лпкална сампуправа Бучет
200.000,00 Септембар 2009.
гпдине
3. Пбезбеђеое прпстпра
Дпм за старе и
Прпстпр
Септембар 2009.
пензипнере
гпдине
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Стратегија развоја социјалне заштите Општине Апатин за период од 2008. до 2013. године

СЕКТПРСКА ГРУПА – ДИСФУНКЦИПНАЛНА ППРПДИЦА
Специфишни циљ 1. : Ппбпљщан квалитет живпта деце и младих из дисфункципналних ппрпдица

Рбр

Специфишни задатак 1.1. : Дп краја 2010 гпд. унапредити рад саветпвалищта за брак и ппрпдицу, прпстпрнп и финансијски.

Активнпст

Мпнитпринг,
задужена
институција/прганиз
ација

Индикатпри

1.

Пбезбеђеое адекватнпг прпстпра

ЦСР

прпстпр

2.

Пбезбеђеое средстава за финансираое рада саветпвалищта из
Бучета ппщтине

Лпкална сампуправа

Бучет

Рбр

Специфишни задатак 1.2. : Дп краја 2009. гпдине увести нпву услугу спцијалне защтите „СПС“ телефпн.
Мпнитпринг,
задужена
Активнпст
Индикатпри
институција/прганиз
ација
1. Пбезбеђеое и ппремаое прпстпра
Црвени крст
Пбезбеђен прпстпр
2. Финансираое рада струшних радника
Лпкална сампуправа Бучет
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Бучет

Временски план
Март 2009. гпдине

1.500,000,00 Јануар 2009. гпдине

Бучет

Временски план

Април 2009. гпдине
300.000,00 Април 2009. гпдине

Стратегија развоја социјалне заштите Општине Апатин за период од 2008. до 2013. године

Специфишни циљ 2: Станпвнищтвп свеснп и мптивисанп п пптреби ангажпваоа на ппбпљщаваоу квалитета властитпг ппрпдишнпг живпта

Рбр

Специфишни задатак 2.1: Ппдизаое инфпрмисанпсти станпвнищтва

Активнпст

1.

Прганизпваое пкруглих стплпва, предаваоа, радипница и трибина
са ппрпдишнпм тематикпм
Тематске емисије у лпкалним медијима уз ушещће струшних
радника

2.

Мпнитпринг,
задужена
институција/
прганизација
Саветпвалищте са
брак и ппрпдицу
Саветпвалищте за
брак и ппрпдицу

Индикатпри

Бучет

Брпј предаваоа,
трибина, радипница
Брпј емисија

Временски план
Пд априла 2009.
гпдине
Пд априла 2009.
гпдине

Рбр

Специфишни задатак 2.2: Анимираое бизнис сектпра ради пбезбеђиваоа средстава за реализацију прпграма рада и прпјеката превенције

1.

Активнпст
Прганизпваое дпнатпрских кпнференција

Мпнитпринг,
задужена
Индикатпри
институција/
прганизација
Председник Ппщтине Брпј кпнференција,
Апатин
брпј ушесника
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Бучет

Временски план
Јануар 2009. гпдине

Стратегија развоја социјалне заштите Општине Апатин за период од 2008. до 2013. године

СВЕ СЕКТПРСКЕ ГРУПЕ
Специфишан циљ 1: Ппбпљщати квалитет услуга и ушинити их дпступним щтп већем брпју кприсника, унапређеоем материјалних и кадрпвских

ресурса
Специфишан задатак 1.1: Дп краја 2013. гпдине пјашати систем спцијалне защтите крпз стипендираое и заппщљаваое неппхпдних

Рбр

прпфесипналаца (најмаое 5 струшоака) и едукпваое 15 вплпнтера

1.

2.
3.
4.

Активнпст
Стипендираое дефицитарнпг кадра (3 спцијална радника)

Заппщљаваое неппхпдних прпфесипналаца (правника,
психплпга и три спцијална радника)
Едукација 15 вплпнтера за рад са ПСИ и пстарелим лицима
Пбезбеђеое средстава за финансираое зарада нпвих радника

Мпнитпринг,
задужена
институција/
прганизација
Лпкална сампуправа

Индикатпри

ЦСР

Брпј пптписаних
угпвпра п
стипендираоу
Угпвпри п раду

ЦСР
Лпкална сампуправа

Брпј вплпнтера
Бучет Ппщтине

Бучет

Временски план

1.200.000,00 2009. – 2013. гпдина
2009. – 2013. гпдина
30.000,00 2010. гпдине
2.100.000,00 2009. гпдине

Специфишан задатак 1.2: Дп краја 2010. Гпдине унапредити међусектпрску сарадоу, пптписиваоем прптпкпла између свих актера спцијалне

Рбр

защтите и партнерствпм у изради и реализацији заједнишких прпјеката
Активнпст

1.

Пптписиваое прптпкпла п сарадои

2.

Партнерствп у изради и реализацији заједнишких прпјеката

Мпнитпринг,
задужена
институција/
прганизација
Заинтереспвани
актери
Институције и
прганизације јавнпг,
цивилнпг и
приватнпг сектпра
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Индикатпри
Брпј пптписаних
прптпкпла
Брпј ирађених и
реализпваних
прпјеката

Бучет

Временски план

Дп краја 2010. гпдине

Дп краја 2010. гпдине

Стратегија развоја социјалне заштите Општине Апатин за период од 2008. до 2013. године

Специфишан задатак 1.3: Пбезбедити стална средства за финансираое кпнтинуиране едукације прпфесипналаца, сваке гпдине, ппшев пд јануара

Рбр

2009. гпдине (деп средстава пбезбедити из бучета Ппщтине, а деп из псталих извпра)

1.

Активнпст
Пбезбеђиваое средстава за финансираое едукативних
прпграма за струшне раднике

Мпнитпринг,
задужена
институција/прганиз
ација
Лпкална
сампупправа
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Индикатпри
Пбезбеђена средства

Бучет

Временски план

1.200.000,00 2009. – 2013. Гпдине

Стратегија развоја социјалне заштите Општине Апатин за период од 2008. до 2013. године

ПРИЛОГ 3: АКЦИОНИ ПЛАН 2008.

СЕКТПРСКА ГРУПА – ДЕЦА И МЛАДИ
Специфишни циљ 1. : Унапређен спцијални пплпжај младих у лпкалнпј заједници системским рещеоима ( дпнпщеоем ппщтинскх пдлука)
Специфишни задатак 1.1. : Пд сампг ппшетка реализације стратегије , пбезбедити партиципативни рад представника младих у Савету за спцијалну пплитку
Рбр

Мпнитпринг, задужена
институција/прганизација

Активнпст

1.

Именпваое представника
младих у Савету са спцијалну
пплитику ппщтине Апатин
Фпрмираое представнишкпг
тела младих на нивпу лпкалне
сампуправе кпји ће
представљати, заступати и
щтитити интересе младих

1. 2.

Индикатпри

Бучет

Временски план (месеци)
1

2

3

4

5

6

Скупщтина Ппщтине Апатин

Пдлука

7
Х

Председник Ппщтине
Апатин

Рещеое

Х

8

9

10

11

12

Специфишни циљ 2 : Унапређенп здравље деце и младих и развијени здрави стилпви живпта
Специфишни задатак 2.1.: Ппдрщка раду Дебатнпг клуба младих у прпмпвисаоу здравих стилпва живпта (2009. – 2013.) укљушиваоем струшоака у

Рбр

оегпв рад и медијскпм прпмпцијпм.
Активнпст

Мпнитпринг, задужена
институција/прганизација

1.

Укљушиваое струшоака у рад
дебатнпг клуба

Представнишкп телп младих
у Савету са спц. пплитику

2.

Медијска прпмпција рада
дебатнпг клуба

Представнишкп телп младих

Индикатпри
Брпј струшоака ,
Брпј пдржаних
радипница
Брпј шланака у
лпкалним и
дневним
нпвинама, ТВ и
радип емисија
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Бучет

Временски план (месеци)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
X

11
Х

12
Х

X

X

Х

Стратегија развоја социјалне заштите Општине Апатин за период од 2008. до 2013. године

Специфишни задатак 2.3: Кпнтинуиранп инфпрмисаое младих п здрављу, са акцентпм на репрпдуктивнпм здрављу и бплестима зависнпсти (2009.

рбр

– 2013.), прганизпваоем предаваоа, пкруглих стплпва и трибина, те путем ТВ емисија, радип емисија, щтампе и
интернета.

1.
2.

Мпнитпринг,задужена
институција/прганизација

Активнпст
Медијскп инфпрмисаое крпз
радип и ТВ емисије, щтампу и
публикације
Прганизпваое предаваоа,
пкруглих стплпва и трибина

Дпм здравља

Дпм здравља

Индикатпри
Брпј емисија,
щтампаних
публикација
Брпј трибина,
предаваоа и
ушесника

Бучет

Временски план(месеци)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
X

11
X

12
X

X

X

X

100.000,00

100.000,00

Специфишни задатак 2.4. : Едукпваое младих п здравим стилпвима живпта (2008. – 2009.) (врщоашка едукација и превентивнп делпваое за

рбр

спцијалнп угрпжене младе).

1.
2.

Активнпст
Прганизпваое едукације
едукатпра (младих) кпји ће
врщити едукацију врщоака
Пбезбеђеое прпстпра и
материјалних средстава за
едукацију

Мпнитпринг,задужена
институција/прганизација

Индикатпри

ПШ „Ж. Зреоанин“
Гимназија „Н. Тесла“

Брпј едукација,
брпј едукатпра

ПШ „Ж. Зреоанин“
Гимназија „Н. Тесла“

Пбезбеђен
прпстпр
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Бучет

Временски план(месеци)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
X

11
X

X

X

100.000,00

12
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СЕКТПРСКА ГРУПА – ПСПБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТПМ
Специфишан циљ 1: Ппбпљщан квалитет живпта пспба са инвалидитетпм у ппщтини Апатин крпз пдрживпст ппстпјећих и развијаое нпвих

услуга и сервиса кпји ће прпмпвисати живпт у прирпднпм пкружеоу и екпнпмску и психплпщку сампсталнпст пспба са
инвалидитетпм.

Рбр

Специфишни задатак 1.1.: Дп краја 2008. гпдине пбезбедити стални извпр финансираоа Службе за перспналну асистенцију (финансираое зарада два
перспнална асистента)

1.

Активнпст
Ппстпјећа средства из Бучета
Ппщтине усмерити за
финансираое Службе

Мпнитпринг,
задужена
институција/
прганизација
Лпкална
сампуправа

Временски план (месеци)
Индикатпри
Пдлука Ппщтине
Апатин

Бучет

1

2

3

4

5

6

600.000,00

7

8

Х

Х

9

10

11

12

Рбр

Специфишан задатак 1.2.: Дп краја 2009. гпдине прганизпвати рад Дневнпг бправка за децу и пмладину са инвалидитетпм са теритприје ппщтине Апатин,
капацитета 25 кприсника

Активнпст

1.

Дпградоа, адаптација и
ппремаое ппстпјећег
прпстпра
Измена и дппуна Пдлуке п
правима и пствариваоу права
у пбласти спцијалне защтите
Пбезбеђеое средстава за
кпнтинуиран рад Дневнпг
бправка

2.

3.

Мпнитпринг,
задужена
институција/
прганизација
ЦСР

ЦСР, Савет за
спцијалну
пплитику
Лпкална
сампуправа

Временски план (месеци)
Индикатпри
Изграђен
ппремљен прпстпр

Бучет

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Х

Х

Х
900.000,00

Пдлука

Х

Бучет Ппщтине
1.500.000,00

Страна 79

Стратегија развоја социјалне заштите Општине Апатин за период од 2008. до 2013. године

Специфишан задатак 1.5: Дп краја 2010. гпдине ушинити приступашним щтп већи брпј јавних пбјеката на теритприји ппщтине уклаоаоем

Рбр

архитектпнских баријера и изградопм рампи.

1.
2.
3.

Активнпст
Уклаоаое архитектпнских
баријера
Изградоа рампи
Пбележаваое паркинг
прпстпра резервисаних за
пспбе са инвалидитетпм

Мпнитпринг,
задужена
институција/
прганизација
ЈП Дирекција за
изградоу
ЈП Дирекција за
изградоу
ЈП Дирекција за
изградоу

Временски план (месеци)
Индикатпри

Бучет

1

2

3

4

5

6

Брпј птклпоених
баријера
Брпј ппстављених
рампи
Брпј пбележених
места

7

8

9

10

11

12

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Специфишан циљ 2: Ппбпљщан пплпжај прганизација цивилнпг сектпра у ппщтини Апатин, прпстпрнп, и финансијски.
Специфишан задатак 2.1: У 2008. гпдини, пдмах накпн усвајаоа Стратегије пбезбедити пртиципативнпст пспба са инвалидитетпм у раду Савета

Рбр

за спцијалну пплитику.

1.

Активнпст
Именпваое представника
пспбаса инвалидитетпм у рад
Савета за спцијалну пплитику

Мпнитпринг,
задужена
институција/
прганизација
Скупщтина
Ппщтине

Временски план (месеци)
Индикатпри
Пдлука

Страна 80

Бучет

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Х

Х

Х

Х

Х

Х
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Специфишан задатак 2.2: Дп краја 2009. гпдине пбезбедити радни прпстпр Друщтву за церебралну и дешију парализу ппщтине Апатин и

Рбр

Удружеоу грађана „Бреза“ Апатин плаћаоем закупа или дпделпм прпстпра без накнаде.

1.
2.

Активнпст
Пбезбеђиваое средстава за
закупнине
Предаја прпстпра на
кприщћеое без накнаде

Мпнитпринг,
задужена
институција/
прганизација
Лпкална
сампуправа
Лпкална
сампуправа

Временски план (месеци)
Индикатпри
Пбезбеђена
средства
Пбезбеђен прпстпр

Страна 81

Бучет
100.000,00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х
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СЕКТПРСКА ГРУПА – СТАРИ
Специфишан циљ 1: Унапређене ппстпјеће и уведене нпве услуге и сервиси кпји ппдржавају живпт у прирпднпј средини уз активну партиципацију
кприсника

Рбр

Специфишни задатак 1.1. : Дп краја 2008. гпдине пбезбедити пптребна средства за пдрживпст ппстпјећих услуга (ппмпћ у кући, здравствена нега и надзпр,
психпспцијална ппдрщка пстарелим лицима).

1.

2.

3.

4.

5.

Активнпст
Израда Предлпга п Измени и
дппуни Пдлуке п правима и
пствариваоу права из пбласти
спцијалне защтите са
дефинисаоем услпва и
критеријума партиципације
кприсника у финансираоу.
Израдити предлпг ребаланса
бучета Ппщтине ради
пбезбеђеоа дела средстава за
финасираое Службе
Расписати кпнкус и пдабрати
најппвпљнијег пружапца
услуге
Инфпрмисаое п услузи

Праћеое изврщеоа прпјекта
пп критеријумима из пдлуке,

Мпнитпринг,
задужена
институција/
прганизација
Предсдник
Скупщтине Ппщтине
Савет за спцијалну
пплитику

Временски план (месеци)
Индикатпри
Усвпјен предлпг
пдлуке
(Скупщтина Ппщтине)

Председник С
купщтине Ппщтине
Савет за спцијалну
пплитику
Председник Ппщтине

Усвпјен предлпг
ребаланса
(Скупщтина Ппщтина)

Савет за спцијалну
пплитику

Брпј емисија на
ТВ,радију,шланака,брпј
кпмада щтампаних
материјала
Брпј кприсника услуга
,брпј пдржаних
седница и дпнетих
закљушака,брпј
разматраних
извещтаја,

Савет за спцијалну
пплитику

Бучет

2.300.000,00

Изврщен избпр
ппнуђаша услуга
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

X

Х

Х

Х

Х

Х

Х

X

Х

Х

X

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10.000,00
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Специфишни задатак 1.2.: Унапредити квалитет живпта кприсника услуга спцијалнпг станпваоа у защтићеним услпвима, крпз активнп

Рбр

укљушиваое у креативне радипнице културнп забавни и рекреативни живпт , капацитет 30 пспба (рпк 2008.-2009.)

1.

2.

Мпнитпринг,
задужена
институција/
прганизација

Активнпст
Прганизпваое радипница за
израду нарпдних рукптвприна
и излпжби
Прганизпваое сусрета и
размена искустава применпм
дпбре праксе

ЦСР

Временски план (месеци)
Индикатпри
Брпј излпжби, брпј
укљушених кприсника,
брпј радипница
Брпј сусрета

ЦСР

Бучет

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

20.000,00

Х

80.000,00

Х

12

Специфишни задатак 1.3: Унапредити квалитет живпта кприсника услуга „Станпваоа уз ппдрщку“ за пспбе без ппрпдишнпг стараоа и сампхране

Рбр

рпдитеље, за 32 пспбе, прпмпвисаоем вреднпсти узајмнпг ппщтпваоа, разумеваоа и тплеранције, пружаоем
материјалне ппдрщке и укљушиваоем у заједнишке акције (рпк 2008. - 2009.)

1.

Мпнитпринг,
задужена
институција/
прганизација

Активнпст

Временски план (месеци)
Индикатпри

Бучет

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1
2

Х

Х

Х

Акције на уређеоу
заједнишкпг прпстпра

ЦСР

Уређен прпстпр

50.000,00

2.

Материјална ппдрщка крпз
једнпкратна и стална нпвшана
даваоа

ЦСР

Брпј кприсника

200.000,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3.

Групни интерактивни рад
радипнишарскпг типа

ЦСР

Брпј кприсника, брпј
радипница

30.000,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х
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Специфишни задатак 1.4: У 2009. гпдини у систем спцијалне защтите увести Службу за дпставу хране ''Храна на тпшкпвима'' кпја представља

Рбр

ппмпћ и ппдрщку за старашка и самашка дпмаћинства кпја би се пружала у партнерству Центра за спцијални рад и
Дпма за старе и пензипнере Апатин

1.
2.

Активнпст

Пбезбеђеое средстава за
реализацију прпјекта

Мпнитпринг,
задужена
институција/
прганизација
Лпкална сампуправа

Сашиоаваое угпвпра п
ЦСР, Дпм за старе и
међуспбним правима и
пензипнере
пбавезама између ЦСР и Дпма
за старе и пензипнере Апатин

Временски план (месеци)
Индикатпри
Бучет ПА

Бучет

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1
2
Х

500.000,00

Угпвпр

Х

Х

Специфишни циљ 2: Станпвнищтвп лпкалне заједнице мптивисанп и ангажпванп на ппбпљщаоу квалитета живпта пстарелих лица

Рбр

Специфишни задатак 2.1: Кпнтинуиранп инфпрмисаое грађана п стаоу и пптребама пстарелих лица, те активнпстима и нашину кприщћеоа услуга

1.

2.

Активнпст

радип и ТВ емисије,
нпвнински шланци,
прппагандни материјал
Штампаое прппаганднпг и
инфпрмативнпг материјала
(памфлети, плакати, лифлети
и др)

Мпнитпринг,
задужена
институција/
прганизација
Дпм за старе и
пензипнере,
Удружеоа
пензипнера

Временски план (месеци)
Индикатпри
Брпј емисија, шланака,
интервјуа итд

Бучет

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1
2

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

20.000,00

Штампани материјал
40.000,00
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1
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СЕКТПРСКА ГРУПА – ДИСФУНКЦИПНАЛНА ППРПДИЦА
Специфишни циљ 1.: Ппбпљщати квалитет живпта деце и младих из дисфункципналних ппрпдица на теритприји Ппщтине Апатин развијаоем ван
институципналних услуга спцијалне защтите

Рбр

Специфишни задатак 1.1. : Дп краја 2008 гпд. унапредити рад саветпвалищта за брак и ппрпдицу прпстпрнп,кадрпвски и материјалнп

1.
2.
3.

Активнпст
Фпрмираое струшнпг тима за
рад са кприсницима
пбезбеђиваое адрекватнпг
прпстпра
пбезбеђеое средстава за
финансираое рада
саветпвалищта

Мпнитпринг, задужена
институција/прганизација

Индикатпри

Бучет

Центар за спцијални рад

Брпј кприсника

300.000,00

лпкална сампуправа, ЦСР

пбезбеђен
прпстпр
ребаланс бучета

16.000,00

лпкална сампуправа

Временски план (месеци)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Х

45.000,00

Х

Х

Х

Рбр

Специфишни задатак 1.2. : Дп краја 2008. гпд.ствприти услпве за реализацију прпјекта „Шкпле за рпдитеље„кпја је намеоена рпдитељима деце из
дисфункципналних ппрпдица и рпдитељима деце са аспцијалним ппнащаоем
Активнпст

Мпнитпринг, задужена
институција/прганизација

1.

Инфпрмисаое п услузи

Центар за спцијални рад

2.

Израда прпјекта

3.

Избпр и прганизација рада са
рпдитељима

Центар за спцијални рад и
Савет за спцијална питаоа
Центар за спцијални рад

Индикатпри

Бучет

Брпј
инфпрмативних
ТВ емисија и
радија
Прпјекат

20.000,00

Брпј ппрпдица

20.000,00
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Временски план (месеци)
1

2

3

4

5

6

7

8

9
X

10
X

11
X

12
X

X
X
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ПРИЛОГ 4: МАТРИЦЕ ЗА АНАЛИЗУ ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ СТРАНА И КОРИСНИКА
П.4.1. Локална самоуправа

МАТРИЦА ЗАИНТЕРЕСПВАНИХ СТРАНА – ЛПКАЛНА САМПУПРАВА
Заинтереспвана страна и
оене карактеристике

Пптребе заинтереспване
стране

Капацитет
заинтереспване стране
(знаоа, вещтине,
друщтвена мпћ)

Шта мптивище
заинтереспване стране на
прпмене?

Птвпренпст за прпмене и
спремнпст да се ппдрже
прпцеси рефпрме
спцијалне защтите

Увпђеое кппрдинатпра
спцијалне спцијалне
защтите

Усвпјена знаоа п
неппхпднпсти увпђеоа
интегралне спцијалне
защтите у лпкалнпј
заједници

Избпрнпст функција

Спремнпст да се
бучетским средствима
пбезбеди финансираое
најприпритетнијих услугапптреба грађана

Јединствена база
ппдатака и умрежанпст са
свим пружапцима
спцијалне защтите

Свест п нужнпсти
удруживаоа
материјалних и
кадрпвских ресурса

Мптивација да се ппдигне
квалитет живпта грађана
и задпвпљи щтп већи брпј
пптреба грађана

Бучетска средства кпјима
се пбезбеђују мнпге
услуге у спцијалнпј
защтити

Свест п пптреби
максималне
ангажпванпсти да се
задпвпље примарне
пптребе најраоивијих
циљних група у заједници
Афирмација здравих
стилпва живпта и живпту у
припднпм пкружеоу

Страна 86

Активнпсти кпје је
мпгуће спрпвести да би
се пдгпвприлп на
пптребе
Фпрмираое Савета за
спцијалну пплитику

Фпрмираое јединствене
базе ппдатака
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П.4.2. Центар за социјални рад

МАТРИЦА ЗАИНТЕРЕСПВАНИХ СТРАНА – ЦЕНТАР ЗА СПЦИЈАЛНИ РАД
Заинтереспвана страна и
оене карактеристике

Пптребе заинтереспване
стране

Капацитет заинтереспване
стране (знаоа, вещтине,
друщтвена мпћ)

Шта мптивище
заинтереспване стране на
прпмене?

Активнпсти кпје је мпгуће
спрпвести да би се
пдгпвприлп на пптребе

ЦСР је кљушни актер
спцијалне защтите

Адекватнији ппслпвни
прпстпр,пбзирпм на
кпмплекснпст ппслпва кпје
се у оему пбављају

Струшнпст ппстпјећег кадра

Унапређеое и развпј
устанпве,јашаое оених
ппзиција и друщтвене мпћи

Пбезбеђиваое недпстајућег
прпстпра

Ппседпваое струшнпг
кадра и тимски рад,
стешенп искуствп и
кпнтинуирана
едукација,пднпснп
лиценцирани рад

Заппслеое најмаое 3
струшна радника,пбзирпм на
пбим ппслпва да би се
ппстигап жељени квалитет

Великп искуствп у раду и
реализацији прпјеката

Ствараое система
интегралне спцијалне
защтите кпја мпбилище све
актере,уједиоује оихпве
кадрпвске и материјалне
капацитете

Прерасппдела ппстпјећих и
пбезбеђиваое недпстајућих
средстава

Технишка ппремљенпст
Центра и инфпрмаципни
систем кпји пбухвата све
сегменте ппслпва

Активнп укљушиваое
кприсника у
планираое,пдабир и
реализација услуга
спцијалне защтите

Адекватни кадрпвски
капацитети за преузимаое
дпдатнпг ппсла

Дпбра сарадоа са свим
институцијама и
прганизацијама на
лпкалнпм и регипналнпм
нивпу

Прекпгранишна сарадоа и
примена дпбре праксе

Ушествпваое у кампаоама
јавнпг инфпрмисаоа и
прпмпцији стратегије

Увпђеое нпвих услуга и
Технишка ппремљенпст
/рашунарска и др. пптребна сервиса у систем спцијалне
защтите
ппрема /, умреженпст
рашунара и инфпрмаципни
систем за рад кпји
пбухвата све ппслпве у
Центру

Дугпгпдищоа сарадоa са
свим институциама ,
устанпвама и
прганизацијама система,
кап и МЗ у насељеним
местима.

Дпдатни извпри
финансираоа

Табела се наставља на нареднпј страни
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Наставак табеле са претхпдне стране

МАТРИЦА ЗАИНТЕРЕСПВАНИХ СТРАНА – ЦЕНТАР ЗА СПЦИЈАЛНИ РАД
Пптребе заинтереспване
стране

Капацитет заинтереспване
стране (знаоа, вещтине,
друщтвена мпћ)

Ушещће на струшним
скуппвима, семинарима,
кпнференцијама

Унапређиваое сарадое са
институцијама сарадое и
партнерства између актера
спцијалне защтите

Виспк степен мптивације за
увпђеоем недпстајућих и
усаврщаваоем ппстпјећих
услуга спцијалне защтите

База
ппдатака,дпкументација,
Планпви,
извещтаји,интернет
презентација,

Развпј вплпнтеризма

Заинтереспвана страна и
оене карактеристике

Шта мптивище
заинтереспване стране на
прпмене?

Активнпсти кпје је мпгуће
спрпвести да би се
пдгпвприлп на пптребе

Теренска служба,
кппрдинирани рад на
терену и размена
инфпрмација
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П.4.3. Дом за старе

МАТРИЦА ЗАИНТЕРЕСПВАНИХ СТРАНА – ДПМ ЗА СТАРЕ
Заинтереспвана страна и
оене карактеристике

Пптребе заинтереспване
стране

Капацитет
заинтереспване стране
(знаоа, вещтине,
друщтвена мпћ)

Шта мптивище
Активнпсти кпје је мпгуће
заинтереспване стране на
спрпвести да би се
прпмене?
пдгпвприлп на пптребе

Прпстпрни и кадрпвски
капацитети

Развпј нпвих услуга

Стешена знаоа и искуствп
у раду са старим,
радипнишкпм раду раднпј терапији

Ппбпљщаое квалитета
живпта старих

Дпнпщеое нпвих
пдлука,сппразума и
прптпкпла

Присуствп партиципације
кприсника

Партнерствп у
реализацији прпјеката

Струшни кадар

Ппбпљщаое ппстпјећих и
развијаое нпвих услуга

Израда инфпрмативнпг
материјала и већа
укљушенпст медија у
прпмпцију стратегије

Птвпренпст за прпмене и
сарадоу и увпђеое нпвих
ваинституципналних
услуга за старе

Већа ппвезанпст са
јавним, приватним и
цивилним сектпрпм

Ликпвна кплпнија,
пдржаваое и ушещће на
излпжбама где се
презентује креативнпст
кприсника

Унапређеое сарадое и
партнерских пднпса
актера спцијалне защтите

Увпђеое ппреских
плакщица

Ппстпјаое службе за негу
и здравствене анбуланте

Вищи степен кприщћеоа
ппстпјећих ресурса и
укљушиваое кприсника у
рещаваое сппствених
пптреба

Ппстпјаое секцијскпг и
радипнишарскпг рада

Ппбпљщаое друщтвенпг
пплпжаја и знашаја
спцијалне защтите

Јединствена база
ппдатака
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П.4.4. Особе са инвалидитетом

МАТРИЦА ЗАИНТЕРЕСПВАНИХ СТРАНА – ПСПБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТПМ
Капацитет
заинтереспване стране
(знаоа, вещтине,
друщтвена мпћ)

Шта мптивище
заинтереспване стране на
прпмене?

Активнпсти кпје је мпгуће
спрпвести да би се
пдгпвприлп на пптребе

Заинтереспвана страна и
оене карактеристике

Пптребе заинтереспване
стране

Слабп материјалнп стаое
у мнпгим ппрпдицама

Ппбпљщаое квалитета
живпта пспба са
инвалидитетпм

Едукпванпст за
сампсталан живпт „Живпт
у сппственпм дпму“
пдређенпг брпја ПСИ

Велика жеља за
превазилажеоем
физишке зависнпст и
ппстизаоа сампсталнпсти

Дпнпщеое пптребних
нпрмативних аката

Изпстанак иницијативе

Ппбпљщаое
материјалнпг стаоа у
неким ппрпдицама

Стешена
ппзитивна
искуства ппјединаца кап
активних
кприсника
сервиса на птвпренпм
тржищту

Велика мптивисанпст за
пствариваоем права на
дпстпјанствп и
самппдређеое

Прерасппдела ппстпјећих и
пбезбеђиваое дпдатних
извпра финансираоа

Умаоена радна,
интелектуална, и физишка
сппспбнпст

Живпт у прирпднпм
пкружеоу, најмаое
рестриктивнпм пкружеоу

Сазнаоа п дпбрим
практишним рещеоима

Жеља за прпменама,
живпт у ппрпдишнпм
пкружеоу или сппственпј
кући

Пбезбеђиваое прпстпра
кап прве претппставке за
увпђеое инпвативних
услуга

Несампсталнпст, виспк
степен зависнпсти
кприсника

Увпђеое перспналне
асистенције, смаоеое
физишке зависнпсти

Ппседпваое пснпвних
сппспбнпсти и
пвладаваое пснпвним
вещтинама

Да се смаое предрасуде и Заједнишка база ппдатака,
стерптипије
размена
инфпрмација,партнерствп у
реализацији прпјеката
Табела се наставља на нареднпј страни
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Наставак табеле са претхпдне стране

МАТРИЦА ЗАИНТЕРЕСПВАНИХ СТРАНА – ПСПБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТПМ
Капацитет
заинтереспване стране
(знаоа, вещтине,
друщтвена мпћ)

Шта мптивище
заинтереспване стране на
прпмене?

Заинтереспвана страна и
оене карактеристике

Пптребе заинтереспване
стране

Недпвпљна мптивисанпст
за удруживаоем,
недпвпљна
заинтереспванпст за
партиципираоем пкп
дпнпщеоа важних пдлука
и статусним прпменама у
заједници

Унапређеое ппстпјећих
и развпј нпвих услуга
спцијалне защтите на
целпј теритприји
ппщтине

Узимаое ушещћа у свим
сферама живпта у
заједници

Предрасуде и стерптипије
средине

Смаоеое предрасуда и
стерептипија у лпкалнпј
средини

Приступ инфпрмацијама,
саветима и пптребним
ресурсима

Развијаое кпнцепта
сампсталнпг живпта,
аутпнпмија прптив
хетерпнпмије
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Активнпсти кпје је мпгуће
спрпвести да би се
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Медијска кампаоа,израда
прппаганднпг материјала
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П.4.5. Удружења особа са инвалидитетом

МАТРИЦА ЗАИНТЕРЕСПВАНИХ СТРАНА – УДРУЖЕОА ПСПБА СА ИНВАЛИДИТЕТПМ
Капацитет
заинтереспване стране
(знаоа, вещтине,
друщтвена мпћ)

Шта мптивище
заинтереспване стране
на прпмене?

Активнпсти кпје је мпгуће
спрпвести да би се
пдгпвприлп на пптребе

Заинтереспвана страна и
оене карактеристике

Пптребе заинтереспване
стране

Птвпренпст за прпмене
Мптивисанпст за пшуваое
препсталих
психпспцијалних
сппспбнпсти

Пбезбеђеое прпстпра за
рад прганизација и
друщтава кпје пкупљају
пспбе са инвалидитетпм

Едукација и стешена
искуства ппјединих
удружеоа

Интеграција у заједници и Прганизпваое Дневнпг
ппбпљщље квалитета
бправка за пспбе са
живпта пспба са
инвалидитетпм
инвалидитетпм

Жеља за псппспбљаваоем
за сампсталан живпт и
живпт у прирпднпм
пкружеоу

Унапређеое партнерских
пднпса и сарадое унутар
невладинпг сектпра

Усппстављена сарадоа
,партнерствп у
реализацији прпјеката

Пбезбеђиваое
кпнтинуитета услуге
спцијалне защтите

ПрганизпваоеСлужбе за
перспналну асистенцију

Недпстатак
иницијативе,емпатија
,недпвпљна
спцијализација пспба са
инвалидитетпм

Ствараое заједнишке базе Дпбри пптенцијали
ппдатака
ппјединаца за
инпвативни и кративни
рад

Пшуваое психп-физишких
сппспбнпсти пспба са
инвалидитетпм

Унапређеое Клуба за децу
и пмладину са
инвалидитетпм

Неумрежанпст и
недпвпљна
унутарсектпрска сарадоа

Живпт у најмаое
рестриктивнпј средини

Уклаоаое препрека и
баријера и
функципналније кретаое

Афирмација и
прганизпваое специјалнпг
хранитељства

Ппстпјаое услпва за
кункурисаое кпд
фпндпва и пбезбеђеое
средстава за рад из
других извпра

Табела се наставља на нареднпј страни
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МАТРИЦА ЗАИНТЕРЕСПВАНИХ СТРАНА – УДРУЖЕОА ПСПБА СА ИНВАЛИДИТЕТПМ
Заинтереспвана страна и
оене карактеристике

Пптребе заинтереспване
стране
Интеграција пспба са
инвалидитетпм у живпт
лпкалне заједнице

Капацитет
заинтереспване стране
(знаоа, вещтине,
друщтвена мпћ)
Усвпјена знаоа пптребна
за примену дпбре праксе

Псппспбљаваое за
сампсталан живпт

Шта мптивище
заинтереспване стране
на прпмене?
Мптив да се
сензибилизује лпкална
заједница на пптребе и
смаоеое предрасуда и
стерептипија п пспбама
са инвалидитетпм

Активнпсти кпје је мпгуће
спрпвести да би се
пдгпвприлп на пптребе
Фпрмираое јединствене
базе ппдатака

Пбезбеђеое раднпг
прпстпра за рад Друщтву
за дешију и церебралну
парализу и Удружеоу
грађана „Бреза“

Пбезбеђеое
кпнтинуитета ппстпјећих
и увпђеое нпвих услуга
спцијалне защтите
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П.4.6. Деца и омладина

МАТРИЦА ЗАИНТЕРЕСПВАНИХ СТРАНА – ДЕЦА И ПМЛАДИНА
Заинтереспвана страна и
оене карактеристике

Пптребе заинтереспване
стране

Капацитет
заинтереспване стране
(знаоа, вещтине,
друщтвена мпћ)

Шта мптивище
заинтереспване стране
на прпмене?

Активнпсти кпје је
мпгуће спрпвести да би
се пдгпвприлп на
пптребе

Ппстпјаое великих
спцијалних разлика међу
децпм и младима

Партиципација у
пдлушиваоу

Велики пптенцијали деце
и младих

Бпљи пплпжај младих у
заједници и активнп
ушещће у свим
друщтвеним тпкпвима

Прганизпваое
пмладинскпг клуба

Недпвпљна мптивисанпст
и недпстатак иницијативе
да се дпгпди прпмена

Већа ппсвећенпст лпкалне
заједнице и ппрпдице
младима и оихпвим
пптребама

Мптивација
ЦЗР,предщкплских и
пбразпвних устанпва

Унапређеое квалитета
живпта деце и младих

Прганизпваое Развпјнпг
саветпвалищта

Изпстанак ппзитивне
кпмуникације и низак
степен тплеранције

Врщоашке
едукације,инфпрмисаое и
укљушиваое у креираоу и
реализацији услуга
намеоених задпвпљеоу
оихпвих пптреба

Велики брпј сппртских
клубпва и културнпуметнишких друщтава и
прганизација НС

Защтита пд спцијалне
искљушенпсти и
дискриминације,
злпстављаоа,
занемариваоа и насиља

Прганизпваое и
пбезбеђиваое прпстпра
за рад Дебатнпг клуба за
младе

Недпвпљна мптивисанпст
за пбразпваое

Креативнп изражаваое и
дпказиваое

Пмладинска прганизација
младих

Живпт у најмаое
рестриктивнпм пкружеоу

Пдређиваое термина за
бесплатнп кприщћеое
Дпма сппртпва и
сппртских хала

Табела се наставља на нареднпј страни
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МАТРИЦА ЗАИНТЕРЕСПВАНИХ СТРАНА – ДЕЦА И ПМЛАДИНА
Заинтереспвана страна и
оене карактеристике

Пптребе заинтереспване
стране

Капацитет
заинтереспване стране
(знаоа, вещтине,
друщтвена мпћ)

Шта мптивище
заинтереспване стране
на прпмене?

Активнпсти кпје је
мпгуће спрпвести да би
се пдгпвприлп на
пптребе

Ппстпјаое псећаја
бесперспективнпсти,
несигурнпсти и угрпжена
безбеднпст

Ушещће у вплпнтерскпм
раду

Креативнпст младих и
жеља за дпказиваоем

Пствариваое лишних
пптенцијала и правилнп
вреднпваое успеха

Прганизпваое
креативних радипница

Девијантна ппнащаоа:
алкпхплизам,
наркпманија,
кпнзумираое дувана,
малплетнишка
деликвенција

Развпјнп саветпвалищте и
Дебатни клуб

Дпбра сарадоа лпкалне
заједнице и инсттитуција,
устанпва и прганизација
и птвпренпст за прпмене

Усвајаое нпвих знаоа,
вещтина и ппдизаое
сампппщтпваоа

Птвпрени телефпн,
ппдлист за младе, вище
медијскпг прпстпра за
младе

Сигурнпст , јашаое
псећаја припадаоа и
задпвпљствп

Пмладински камп

Низак степен превенције

Изпстанак прганизпванпг
и садржајнпг кприщћеоа
слпбпднпг времена
Недпвпљан степен бриге п
младима /лпкална
заједница, ппрпдица/
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ПРИЛОГ 5: МАТРИЦА ЛОГИЧНОГ ОКВИРА
ЕЛЕМЕНТ СТРАТЕШКПГ ПЛАНА
ППШТИНЕ

ИНДИКАТПРИ

СРЕДСТВА ВЕРИФИКАЦИЈЕ

ПРЕДУСЛПВИ-ПРЕТППСТАВКЕ

Задпвпљствп грађана Апатина
пплпжајем и квалитетпм
живпта
Брпј кприсника,угрпжених и
маргинелизпваних група и
ппјединаца,степен оихпве
укљућенпсти у систем
спцијалне защтите и оихпвп
задпвпљствп

Извещтај и анализе
спрпведених анкета
Прес клипинг (какп нас виде
медији) АВ записи (слика и
звук)

Ппвпљни пплитишки услпви за
рефпрму система спцијалне
защтите
Ппдрщка међунарпдних
прганизација, дпнатпра у
финансираоу прпјеката и
система спцијалне защтите
Србије

Брпј нпвих инпвативних
рещеоа спцијалне защтите
Брпј кприсника инпвативних
услуга,степен задпвпљства
кприсника услугпм

Извещтај п инплементацији
нпвих услуга
Дпкументација п кприсницима
услуга

Ппвпљна пплитишка клима и
птвпренпст лпкалне заједнице за
увпђеое нпвих услуга спцијалне
защтите у систем
Спремнпст за сарадоу и
заинтреспванпст кприсника
услуга
Услуге усклађене са пптребама
кприсника

Мисија система спцијалне защтите ппщтине Апатин
1. Тимским радпм ушествујемп у
креираоу ефикасније спцијалне
пплитике, уз ангажпваое нпвих
спцијалних партнера и активним
ушещћем
кприсника
спцијалне
защтите, уважавајући оихпв најбпљи
интерес.

Стратещки циљеви
1. Унапређеое кприщћеоа средстава
Ппщтине намеоених спцијалнпј
защтити, крпз инпватива рещеоа
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ЕЛЕМЕНТ СТРАТЕШКПГ ПЛАНА
ППШТИНЕ

ИНДИКАТПРИ

СРЕДСТВА ВЕРИФИКАЦИЈЕ

ПРЕДУСЛПВИ-ПРЕТППСТАВКЕ

Стратещки циљеви
2. Пснаживаое система спцијалне

защтите ппщтине анимираоем
бизнис сектпра и прпналажеое
алтернативних извпра финансираоа,
кап и ппдстицаое лпкалне
филантрппије

3. Ппдизаое квалитета ппстпјећих
услуга крпз јашаое партнерства и
међусектпрске сарадое

4. развијаое система инпвативних
услуга и сервиса, кпји ће бити
дптупни щтп већем брпју кприсника,
а ппсебнп припритетним циљним
групама

брпј закљушених сппразума са
бизнис сектпрпм
брпј прпјеката за кпје је
пбезбеђена финансијска
ппдрщка из алтернативних
извпра
брпј представљаоа у медијима
(ТВ емисије, интервјуи, радип
емисије, нпвински шланци)
брпј закљушених прптпкпла п
сарадои
брпј заједнишки реализпваних
прпјеката

извещтај п склппљеним
сппразумима и прптпкилима п
сарадои
дпкументација п
финансираним прпјектима

кпнтакти и сарадоа са бизнис
сектпрпм
писани и псмищљени прпјекти за
кпнкурисаое за финансијску
ппдрщку

прптпкпли п партнерству
извещтаји и дпкументација п
реализацији прпјеката

заинтереспванпст за активнп
ушещће актера спцијалне защтите
у имплементацији стратегије
пбезбеђена финансијска
средства

брпј нпвих услуга
брпј кприсника пбухваћених
услугпм
степен задпвпљства кприсника
услуга

извещтај п имплементацији и
евалеацији услуга
реазултати анкетираоа
кприсника

заинтереспванпст кприсника
пбезбеђеое средстава
птвпренпст лпкалне сампуправе
за увпђеое инпвативних услуга
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ЕЛЕМЕНТ СТРАТЕШКПГ ПЛАНА
ППШТИНЕ

ИНДИКАТПРИ

СРЕДСТВА ВЕРИФИКАЦИЈЕ

ПРЕДУСЛПВИ-ПРЕТППСТАВКЕ

Стратещки циљеви
5. ппвећаое квалитета и пбима

ппстпјећих и инпвативних услуга и
сервиса, псппспбљаваоем и
мптивисаоем пптребнпг
прпфесипналнпг кадра и вплпнтера
6. пджаваое и унапређиваое
дпстигнутпг квалитета услуга крпз
кпнтинуирану едукацију ппстпјећих
људских ресурса

брпј стипендираних студената
брпј заинтереспваних за
хуманитарни и вплпнтерски
рад у пбласти спцијлане
защтите

извещтај п пдпбреним
стипедијама
евиденција вплпнтера

брпј пдржаних едукација
брпј ушесника

извещтаји, увереоа и
сертификати п заврщенпј
едукацији, спискпви пплазника
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пбезбеђеое средстава за
стипендираое
пбезбеђеое средстава за пбуку
вплпнтера
пбезбеђена средства за
едукацију
разумеваое лпкалне
сампуправе за пптребе
кпнтуниранпг усаврщаваоа
пбезбеђеое квалитетних
едукатпра
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ПРИЛОГ 6: ПОВЕЗАНОСТ ЛОКАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ СА СРСЗ И ССС
ЕЛЕМЕНТ СТРАТЕШКПГ ПЛАНА
ППШТИНЕ
1. Унапређеое ппстпјећих и

изналажеое нпвих извпра
финансираоа

2. унапређеое ппстпјећих и развпј

инпвативних услуга и сервиса крпз
партнерствп и међусектпрску
сарадоу јавнпг, приватнпг и
цивилнпг сектпра

ИНДИКАТПРИ

СРЕДСТВА ВЕРИФИКАЦИЈЕ

Ппјединашни циљ 2.2 – увпђеое
система квалитета у спцијалну
защтиту
Ппјединашни циљ 2.3 –
теритпријалнп и функципналнп
дпступне услуге
Мера, активнпсти и механизми
бр 8 – унапређиваое
материјланп технишких,
кадрпвских и инфраструктурних
услпва рада

Стратещки правци делпваоа,
мере и активнпсти 2.2.2
Нашелп здравп финансираое

бр 8. - развијати глпбалне
партнерске пднпсе ради развпја
Успещнп пствариваое
миленијумских циљева развпја
ппдразумева динамишан раст
брутп дпмаћег прпизвпда дп
2015.г. и пдржив развпј заснпван
на ефикаснпм кприщћеоу
распплпживих ресурса

Стратещки павац рефпрме 2.4.1

Стратещки правци делпваоа,
мере и активнпсти 2.2.2
Нашелп већа улпга лпкалних
заједница

бр.8 – развити глпбалне
партнерске пднпсе ради развпја
Неппхпднп интезивираое развпја
партнерства на међунарпднпм,
државнпм и лпкалнпм нивпу
(између кљушних актера
спцијалне защтите)

Ушесници у рефпрми спцијлане
защтите – неппхпдна сарадоа
кљушних актера спцијалне
защтите у сашиоаваоу рефпрме
и имплементацији: лпкална
сампуправа, стална
кпнференција градпва и
ппщтина
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ЕЛЕМЕНТ СТРАТЕШКПГ ПЛАНА
ППШТИНЕ
3. развпј материјалних и људских
капацитета и ресурса у систему
спцијалне защтите

ИНДИКАТПРИ

СРЕДСТВА ВЕРИФИКАЦИЈЕ

Стратещки циљ развпја
спцијлане защтите 6.6 –
трансфпрмација устанпва уз
припритетан развпј услуга и
ппдрщку у прирпднпм
пкружеоу
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Стратещки правци делпваоа,
мере и активнпсти 2.2.2 –
рефпрме спцијланих услуга
ппдразумева већи пслпнац на
лпкалну заједницу у смислу
развијаоа услпва за
ванинституципналне пблике
защтите кпд категприја
кприсника кпд кпјих је тп
мпгуће

ПРЕДУСЛПВИ-ПРЕТППСТАВКЕ
Брпј 7. – псигурати пдрживпст

живптне средине
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ПРИЛОГ 7: СПИСАК УЧЕСНИКА ИЗРАДЕ СТРАТЕГИЈЕ

Припритетна група : Стари
Дпм за старе и пензипнере Апатин, 13.03.2008. гпдине у 10 часпва
Рбр

Име и презиме

Ппзиција

Прганизација

1.

Драган Мајстпрпвић

Директпр

Дпм за старе и пензипнере

2.

Слађана Живкпв

Спциплпг

Дпм за старе и пензипнере

3.

Александра Прица

Спиплпг

Дпм за старе и пензипнере

4.

Драгица Зпрић

Герпнтпдпмаћица

Центар за спцијални рад

5.

Драгана Бпрић

Герпнтпдпмаћица

Центар за спцијални рад

6.

Станислава Прлић

Спцијални радник

Центар за спцијални рад

7.

Милка Кпваш

Спцијални радник

Дпм за старе и пензипнере

8.

Милева Бабић

Председница

Ппщтинска прганизација пензипнера

9.

Лидија Ердевик

Радни терапеут

Дпм за старе и пензипнере

10.

Марин Лерић

Кприсник

Дпм за старе и пензипнере

11.

Дущан Мајстпрпвић

Кприсник

Дпм за старе и пензипнере

12.

Стпјанка Дппуђа

Кприсник

Дпм за старе и пензипнере

13.

Бпжица Будимлија

Кприсник

Дпм за старе и пензипнере

14.

Ленка Бпјић

Председница

Савет за спцијалну пплитику

15.

Мирп Нерлпвић

Заменик председнице

Савет за спцијалну пплитику

16.

Мира Радакпвић

Заменица шлана

Савет за спцијалну пплитику

17.

Бприс Танкпсић

Члан

Савет за спцијалну пплитику

Припритетна група : Пспбе са инвалидитетпм
О.Ш. „Жаркп Зреоанин“ Апатин, 13.03.2008. гпдине у 17 часпва
Рбр

Име и презиме

Ппзиција

Прганизација

1.

Жељкп Мартинпвић

Секретар

Удружеое дистрпфишара ЗБП

2.

Терезија Пащтрпвић

Секретар

Друщтвп за церебралну и дешију парализу
Спмбпр

3.

Славпјка Смплпвић

Герпнтпдпмаћица

Центар за спцијални рад

4.

Драгица Зпрић

Герпнтпдпмаћица

Центар за спцијални рад

5.

Драгана Бпрић

Герпнтпдпмаћица

Центар за спцијални рад

6.

Деса Бавељић

Герпнтпдпмаћица

Центар за спцијални рад

7.

Светлана Пплпвина

Герпнтпдпмаћица

Центар за спцијални рад
Табела се наставља на нареднпј страни
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Наставак табеле са претхпдне стране
8.

Слпбпдан Калао

Председник

Удружеое ратних и впјних инвалида
Апатин

9.

Никпла Мапдущ

Перспнални асистент

Центар за спцијални рад

10.

Амалија Футп

Перспнални асистент

Центар за спцијални рад

11.

Вука Ппппвић

Нпвинар

Радип Апатин

12.

Никпла Ппппвић

Пспба са
инвалидитетпм

Апатин

13.

Бранка Чушилпвић

Пспба са
инвалидитетпм

Пригревица

14.

Драгана Гајић

Физиптерапеут

Центар за спцијални рад

15.

Марија Бпгић

Председница

Удружеое за дешију и церебралну парализу
Апатин

16.

Ленка Бпјић

Председница

Савет за спцијалну пплитику

17.

Мирп Нерлпвић

Заменик председнице

Савет за спцијалну пплитику

18.

Др. Младен Баста

Члан

Савет за спцијалну пплитику

19.

Мира Радакпвић

Заменица шлана

Савет за спцијалну пплитику

20.

Бприс Танкпсић

Члан

Савет за спцијалну пплитику

Припритетна група : Дисфункципнална ппрпдица
Плава сала ппштине Апатин, 14.03.2008. гпдине у 10 часпва
Рбр

Име и презиме

Ппзиција

Прганизација

1.

Илија Кртинић

Инспектпр за
малплетнишку
деликвенцију

Пплицијска станица Апатин

2.

Бранислава Миркпвић

Председница

Ппщтински суд

3.

Срећкп Вејин

Јавни тужилац

Јавнп тужилащтвп

4.

Натаща Силађев

Спцијални радник

Центар за спцијални рад

5.

Ленка Бпјић

Председница

Савет за спцијалну пплитику

6.

Мирп Берлпвић

Заменик председнице

Савет за спцијалну пплитику

7.

Јагпда Егић

Заменица шлана

Савет за спцијалну пплитику

8.

Биљана Милакић

Заменица шлана

Савет за спцијалну пплитику

9.

Бприс Танкпсић

Члан

Савет за спцијалну пплитику
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Припритетна група : Деца и млади
Библиптека Гимназије „Никпла Тесла“ Апатин, 14.03.2008. гпдине у 17 часпва
Рбр

Име и презиме

Ппзиција

Прганизација

1.

Мирјана Вукща

Струшни сарадник

Гимназија „Никпла Тесла“

2.

Хелена Хес

Ушеница

П.Ш. „Жаркп Зреоанин“

3.

Исидпра Чубра

Ушеница

П.Ш. „Жаркп Зреоанин“

4.

Јелена Ачић

Ушеница

П.Ш. „Жаркп Зреоанин“

5.

Милана Ружић

Ушеница

П.Ш. „Жаркп Зреоанин“

6.

Саща Мудринић

Ушеник

П.Ш. „Жаркп Зреоанин“

7.

Младен Ћппић

Ушеник

П.Ш. „Жаркп Зреоанин“

8.

Јелена Љубпјевић

Ушеница

Грађевинска щкпла

9.

Андреја Шимунпв

Ушеница

Грађевинска щкпла

10.

Тихана Цвищић

Ушеница

Грађевинска щкпла

11.

Милана Рапаић

Ушеница

Грађевинска щкпла

12..

Андријана Милпщ

Ушеница

Грађевинска щкпла

13.

Биљана Јакщић

Ушеница

Гимназија „Никпла Тесла“

14.

Таоа Дрша

Ушеница

Гимназија „Никпла Тесла“

15.

Милана Дрша

Ушеница

Гимназија „Никпла Тесла“

16.

Тијана Митић

Ушеница

Гимназија „Никпла Тесла“

17.

Милица Милпсављевић

Ушеница

Технишка щкпла са дпмпм ушеника

18.

Александар Житлпв

Ушеник

Технишка щкпла са дпмпм ушеника

19.

Бприс Рајс

Ушеник

Технишка щкпла са дпмпм ушеника

20.

Угљеща Штикпвац

Ушеник

Технишка щкпла са дпмпм ушеника

21.

Бприс Даражац

Ушеник

Технишка щкпла са дпмпм ушеника

22.

Ленка Бпјић

Председница

Савет за спцијалну пплитику

23.

Мирп Нерлпвић

Заменик председнице

Савет за спцијалну пплитику

24.

Биљана Пплпвина

Члан

Савет за спцијалну пплитику

25.

Мирјана Симин

Заменица шлана

Савет за спцијалну пплитику

26.

Далибпр Драгпвић

Заменик шлана

Савет за спцијалну пплитику

27.

Бприс Танкпсић

Члан

Савет за спцијалну пплитику
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