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I
СТАНОВНИШТВО ГРАДА

Демографски подаци о становништву Града Новог Сада

Подаци о броју становника Града Новог Сада
Град Нови Сад простире се на површини од 69.917,2 ха. Састоји се од две градске
општине и то: Градска општина Нови Сад и Градска општина Петроварадин.
Општина Нови Сад се простире на 11 катастарских општинa, а Општина
Петроварадин, на четири. Подручја градских општина чине насељена места,
односно подручја катастарских општина која улазе у њихов састав.
Мрежу насеља Града Новог Сада чине, осим самог Новог Сада са насељима
Петроварадин и Сремска Каменица (уже подручје), још и Футог (градско насеље),
Ветерник, Руменка, Каћ, Будисава, Буковац, Лединци (приградска насеља) и Бегеч,
Ченеј, Степановићево, Кисач, Ковиљ (сеоска насеља).
Број становника Града Новог Сада се константно увећава од пописа до пописа.
Према резултатима Пописа становништва из 2011. године, Град Нови Сад броји
341.625 становника, што је повећање за 42.331 лице (или 14%), у односу на
претходни пописни период. Процењен број становника, средином 2013. године,
износиo je 346.163 (Републички завод за статистику – Саопштење СН40 – Витални
догађаји у Републици Србији, 2013.)
Просечно годишње, број становника, од 1953. до 2011. године, се увећавао за 3.809
становника. Град Нови Сад je имао највећи пораст броја становника у периоду од
1961. до 1971. године.

Подаци о карактеристикама становништва Града Новог Сада
Полна структура
На основу резултата Пописа становништва из 2011. године, евидентирано je
179.924 (52,7%) лица женског пола и 161.701 (47,3%) лица мушког пола у укупном
становништву Града Новог Сада.
Староснa структурa становншва
Према подацима Републичког завода за статистику, просечна старост становника у
Новом Саду, у 2013. години, је 40,1 година, очекивана дужина живота мушкарца је
73 годинe, а жене 78,05. За исту годину индекс старења у Граду Новом Саду износи
104,99.
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У односу на претходни пописни период значајно је порастао број остарелих лица
(за 22%). Висок проценат старих је једно од битних демографских обележја
сановништва на овом подручју већ више деценија са тенденциом даљег раста.

Образовна структура
Према попису из 2011. године, у Граду Новом Саду, је највећи број становника 154.227 (53,14%) са средњом стручном спремом. Међутим, висок је проценат
становника са вишом и високом стручном спремом - 58.508 (27%), што је далеко
изнад просека у Републици Србији. Може се уочити да је 20% становника Града
Новог Сада у категоријама – без школске спреме, с непотпуном основном школом
и са завршеном основном школом.
Витална статистика
У току 2013. године било је 4.183 живорођених (од чега је 3.414 брачне деце, а 769
ванбрачне), а 3.645 умрлих. Природни прираштај је износио 538. У односу на 2012.
годину природни прираштај је већи за 135 односно 33%. Нови Сад је једна од осам
општина у Србији које имају позитиван природни прираштај.
Склопљени и разведени бракови
Број склопљених бракова у 2013. години износи 2.113 и нешто је мањи у односу на
2012. годину. Број развода има велике флуктуације од године до године, а 2013.
године, у односу на 2012. бележи раст од 4%.
У 2013. години на 1.000 становника било је 6,1 закључених и 1,2 разведених
бракова. На 1.000 закључених бракова, долази 189,3 разведених. Просечно трајање
разведеног брака, у 2013. години, на територији Града Новог Сада је 12,7 година.
Подаци о домаћинствима и породицама
Према резултатима Пописа из 2011. године, на територији Града Новог Сада, живи
128.876 домаћинстава. Број домаћинстава се повећао за 22% (односно 22.564
домаћинства) у односу на 2002. годину.
Структура домаћинстава према броју чланова је следећа: домаћинства са једним
чланом чине 25,97%, двочла домаћинства 26,54%, домаћинства са три члана чине
20,04%, са четири члана 18,3%, са пет чланова 5,8% и са шест и више чланова
3,34%. Посматрајући процентуалну заступљеност домаћинстава према броју
чланова, може се уочити да у Граду више од половине (52,5%) домаћинстава чине
она са једним или два члана.
На основу резултата Пописа становништва 2011. године може се видети да 84,6%
од укупног броја домаћинстава чине градска домаћинства а 15,4% сеоска. У односу
на претходни пописни период значајније је порастао број домаћинстава у Граду у
односу на број сеоских домаћинстава.
Резултати Пописа становништва из 2011. године доносе податке о структури
породица с обзиром на брачни статус и децу. Половину од укупног броја породица
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чине брачни парови са децом (50,53%), затим, по бројности долазе, брачни парови
без деце (23,58%) и мајке са децом (16%).

Механичко кретање становништва
У току 2013. године, на територији Града Новог Сада је било 7.599 досељених и
5.642 одсељена лица. Број становника Града Новог Сада се, у току 2013. године,
увећао за 1.957 становника, по основу механичког кретања становништва.

Подаци о одређеним групама становника Града Новог Сада

Подаци о незапосленима
На основу евиденције Националне службе за запошљавање, у децембру 2014.
године било је 27.666 незапослених лица у Граду Новом Саду. Број незапослених
је, у односу на децембар 2013. године, мањи за 2.206 лица, односно 7%. Више од
половине (55%) незапослених су жене.
Према стручној спреми, највише незапослених је у категорији без занимања (I, II
степен) и са трогодишњом квалификацијом (III степен). Они укупно чине 40,1%
незапослених. Иза њих су лица са средњом стручном спремом – 32,9% и лица са
високом стручном спремом – 19,4%.
Процентуална структура незапослених жена је нешто другачија и највећи број
незапослених се налази у категорији са средњом стручном спремом – 35,2%, затим
без занимања (I, II степен) и са трогодишњом квалификацијом (III степен) – 32,7%
и са високом стручном спремом – 23,3% незапослених жена.

Подаци о запосленима
Број запослених лица, у марту 2014. године, је износио 127.078 од чега су 100.618
запослени у правним лицима (привредна друштва, предузећа, задруге, установе и
друге организације), а 26.460 приватни предузетници (лица која самостално
обављају делатност) и запослени код њих.
У односу на март 2013. године укупан број запослених, у марту 2014. године, се
смањио за 2.124 лица. Смањење броја запослених се односи на приватне
предузетнике (лица која самостално обављају делатност) и запослене код њих, где
се број смањио за 2.189 лица, док је број запослених у правним лицима (привредна
друштва, предузећа, задруге, установе и друге организације) незнатно порастао (за
65 лица).
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Просечна нето зарада у новембру 2014. године је износила 49.997 динарa, а
просечна зарада за једанаест месеци 2014. године је износила 49.428 динара
(Републички завод за статистику – Саопштење ЗП14 – Зараде по запосленом у
Републици Србији по општинама и градовима, новембар 2014.)
Подаци о пензионерима
Број пензионера, у Граду Новом Саду, у децембру 2014. године износи 89.580.
Посматрано у целини, преко половине (63,3%) су пензионери који остварују
старосну пензију, 19,6% су пензионери који остварују инвалидску пензију, а 17,1%
они који остварују породичну пензију. Иначе, пензионери чине 25,9% становника
Града Новог Сада.

Нехигијенска насеља
На територији Града Новог Сада постоје два већа локалитета са изразито
субстандардним облицима живота:

Велики Рит – насеље настало 1985. године у залеђу бесправно подигнутих
стамбених објеката уз пут за Темерин. Роми су веома брзо насељавали ово ритско
земљиште тако да их је већ 1991. године као стално настањених било око 800.
Према подацима пописа становништва (Пројекат „Инфо мрежа - статистичка база
података о становништву насеља Велики Рит“), обављеног од 01.12.2009. године до
24.02.2010. године, у насељу Велики Рит живи 2.751 становник. Према извештају
социјалних радника који су учествовали у реализацији Пројекта, насеље је
грађевински и инфраструктурно неуједначено. У појединим деловима насеља се
налазе квалитетни објекти од чврстог материјала са одговарајућом
инфраструктуром, док су у другим деловима објекти груписани, провизорно
направљени од лима, картона и отпадног дрвета, без пратеће инфраструктуре.
Посебан проблем представља здравствена заштита становника Великог Рита, због
потешкоћа при издавању здравствених књижица за непријављена лица са Косова.
Бангладеш – датира као "насеље" од 1972. године. Настао је интервенцијом
Центра за социјални рад. После пожара у једној ромској колонији у Новом Саду
око 100 ромских породица је пресељено на Бангладеш. Фарма се налазила усред
поља (обрадивог земљишта) између Новог Сада и Руменке. Насељавање је било
организовано, фарма је била адаптирана и претворена у простор за становање.
У 2009. години Екуменска хуманитарна организација је успела да, уз помоћ
становника Бангладеша, изврши реконструкцију 60 стамбених објеката, обезбеди
прикључке за воду и створи предуслове за електрификацију реконструисаних
објеката. 08.10.2009. године 60 објеката је прикључено на електричну мрежу
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Војводине. Средства за прикључење је обезбедио Град Нови Сад, а исплата је
извршена у виду интервентних једнократних помоћи. Центар је склопио, са свих 60
корисника, Уговор о закупу стамбених јединица на 5 година.
Услове живота у нехигијенским насељима карактерише следеће: стамбени објекти
су грађени од лако запаљивих материјала, а због лоших инсталација постоји стална
опасност од пожара, становништво се бави сакупљањем секундарних сировина од
којих формирају мање депоније услед чега су хигијенски услови живота веома
лоши и постоји опасност од развоја заразних болести. Становништво се храни тако
што одређен број породица користи услуге народне кухиње а већина сакупља
храну из контејнера.
Велики проблем је што је одређен број становника непријављен и немају лична
документа, отуда не могу ни да реализују своја права (на новчану социјалну помоћ
и остала права). Деца су уписана у вртић или школу, али најчешће је не похађају, а
има деце која никад нису похађала школу.

Остале одлике Града
На територији Града, од установа и служби социјалне заштите, налазе се:








Центар за социјални рад Града Новог Сада са Прихватилиштем и
Прихватном станицом "Сигурна кућа", Дневним боравком за децу и
омладину са поремећајем у друштвеном понашању, привременим
становањем деце и омладине без родитељског старања у становима којима
располаже Град, са два објекта за смештај избеглих, прогнаних и расељених
лица, Службом саветовалишта за брак и породицу и Прихватилиштем са
прихватном станицом „Сигурна женска кућа“;
Геронтолошки центар „Нови Сад“, са три дома (Ново насеље, Лиман и
Футог), РЈ Прихватилиштем и Прихватном станицом – дневни боравак за
бескућнике, РЈ клубова за стара и одрасла лица (16 клубова), РЈ помоћ у
кући и нега и РЈ Дневни боравак за одрасла и старија лица
СОС Дечје село "Др Милорад Павловић", Сремска Каменица;
Дом Ветерник са Дневним боравком;
Школа за основно и средње образовање „Милан Петровић“ Нови Сад, са
предшколским, основношколским и средњошколским програмом, Дневним
боравком, Радним центром, Сервисним центром, Едукативним кампом и
Услужним центром.

За рад Центра, присуство осталих установа и служби социјалне заштите има
вишеструки значај. Пре свега, Центар непосредније и лакше организује, прати и
реализује низ облика заштите корисника. Друго, установе социјалне заштите су
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носиоци отворених облика заштите и разних активности које дају посебан квалитет
остваривању социјалне заштите на овој територији.
Броју и квалитету услуга социјалне заштите доприносе и друштвено-хуманитарне
организације које делују на овој територији. Поред хуманитарних организација и
удружења које финансирају Град и Покрајина, Центар долази у контакт и активно
сарађује и са другим носиоцима хуманитарних активности као што су невладине
организације и удружења, разне домаће и иностране фондације и сл.

У виду донатора, у 2014. години, евидентирана су се разна предузећа, установе,
службе, удружења, хуманитарне организације и слично, укупно 14 донаторa:
1. Хуманитарно друштво „Митрополит Стефан Стратимировић 1929“;
2.“Јаје продукт ДОО“ Ченеј 3. „Неопланта“ Нови Сад; 4. СОС Дечије село
„Др.Милорад Павловић“ Сремска Каменица; 5. А.Д. Минаква, Нови Сад;
6.“Карнекс ДОО“, Врбас; 7.Спортско друштво „Војводина“, Нови Сад; 8.Савет
за јавни ред и мир и безбедност, Нови Сад; 9.“ Електровојводина ДОО“ Нови
Сад; 10. ЈП“Војводинашуме“; 11. Поликиника „Вејновић“ Нови Сад; 12. Тржни
центар БИГ; 13. ЈП Спортско пословни Центар Војводина; 14. физичка лица
Центар ће наставити да активно сарађује са свим досадашњим или потенцијалним
дародавцима, донаторима који су спремни да пруже било какав облик помоћи
Центру као установи или корисницима социјалне заштите која се реализује преко
Центра.

II
ДЕЛАТНОСТ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

Центар обавља делатност која је у основи одређена Законом о социјалној
заштити, Породичним законом, Законом о малолетним учиниоцима
кривичних дела и кривчноправној заштити малолетних лица, Градском и
Општинским одлукама о социјалној заштити, Законом о финансијској
подршци породици са децом, Конвенцијом о правима детета; Кривичним
законом Републике Србије; и низом подзаконских аката у виду правлника.
Центар поверене послове, као и послове прописане одлуком оснивача, обавља
у складу са Правилником о организацији, нормативима и стандардима рада
центара за социјални рад („Сл. гласник РС“, бр. 59/08, 37/10, 39/11- др.
правилник и 1/2012 – др. правилник), као и Правилником о унутрашњој
организацији са описом послова и систематизацијом Центра за социјални рад
Града Новог Сада, на који сагласност, у складу са Законом о социјалној
заштити, даје оснивач и Министарство за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања.
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1.) У вршењу јавних овлашћења Центар, у складу са Законом о социјалној
заштити, обавља следећу делатност:
1. процењује потребе и снаге корисника и ризике по њега и планира пружање
услуга социјалне заштите;
2. спроводи поступке и одлучује о правима на материјална давања и о
коришћењу услуга социјалне заштите;
3. предузима прописане мере, покреће и учествује у судским и другим
поступцима;
4. води прописане евиденције и стара се о чувању документације корисника.
Послови који се односе на права, односно услуге социјалне заштите о чијем се
обезбеђивању стара Република Србија обављају се као поверени, а послове који се
односе на права, односно услуге социјалне заштите о чијем се обезбеђивању стара
Аутономна Покрајина Војводина, односно Град Нови Сад, Општине Беочин и
Сремски Карловци, Центар обавља у складу са прописом који доноси надлежни
орган Града Новог Сада, Општина Беочин и Сремски Карловци, односно надлежни
орган Аутономне Покрајине Војводине.
Поред наведених, Центар је обављао и стручне послове у спровођењу
социјалне заштите, социјалног рада, породично-правне заштите и
старатељства и то:
-

-

откривао и пратио социјалне потребе грађана и проблеме у области социјалне
заштите,
предлагао и предузимао мере у решавању социјалних потреба грађана и пратио
њихово извршење,
организовао и непосредно пружао услуге социјалне заштите и социјалног рада,
као што су дневне услуге у заједници (дневни боравак), услуге подршке за
самосталан живот (додатна социјална подршка детету и ученику, становање уз
подршку), саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге, услуге
смештаја у прихватилиште и прихватну станицу и друге услуге социјалне
заштите,
иницирао, развијао и унапређивао превентивне активности, које доприносе
спречавању и сузбијању социјалних проблема,
пружао дијагностичке услуге, спроводио одговарајући третман, саветодавнотерапијске услуге и стручну помоћ корисницима,
подстицао, организовао и координирао професионални и добровољни
хуманитарни рад у области социјалне заштите,
водио евиденцију и документацију у складу са законом и другим прописима,
учествовао у пословима планирања и развоја социјалне заштите у једиици
локалне самоуправе и
обављао и друге послове утврђене законом, другим прописима и одлукама
Скупштине Града Новог Сада, Скупштине Општине Беочин и Скупштине
Општине Сремски Карловци за које Центар обавља послове по уговорима са
поменитум општинама.
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2.) На основу Одлуке о социјалној заштити Града Новог Сада („Сл. лист Града
Новог Сада“ бр. 38/2011 и 10/2012.), Центар је обављао послове везане за:
-Услуге социјалне заштите: 1.) дневне услуге у заједници (дневни боравак, помоћ
у кући) 2.) услуге подршке за самосталан живот (додатна социјална подршка
детету и ученику, становање уз подршку), 3.) саветодавно-терапијске и социјалноедукативне услуге; 4.) услуге смештаја – смештај у пихватилиште и прихватну
станицу и 5.) друге услуге које подржавају боравак корисника у породици и
непосредном окружењу
- Материјалну подршку: 1.) новчане помоћи (месечна помоћ, једнократна помоћ,
помоћ за опрему корисника за смештај у установу социјалне заштите или другу
породицу, интервентна једнократна помоћ) 2.) накнада трошкова сахрањивања и
3.) друге врсте материјалне помоћи

III
ОРГАНИЗАЦИЈА ЦЕНТРА И ЗАПОСЛЕНО ОСОБЉЕ

1. Организација Центра
У складу са: Правилником о организацији, нормативима и стандардима рада
центара за социјални рад („Сл. гласник РС“, бр. 59/08, 37/10, 39/11- др. правилник и
1/2012 – др. правилник), Одлуком о социјалној заштити Града Новог Сада
(„Сл.лист Града Новог Сада“, бр. 38/2011 и 10/2012), Решењем о утврђивању броја
стручних и других радника, чији се рад финансира из републичког буџета, на
пословима јавних овлашћења у Центру за социјални рад Града Новог Сада и
Решењем о давању сагласности на број и структуру запослених у Центру за
социјални рад Града Новог Сада који се финансирају из буџета Града Новог Сада
(„Сл.лист Града Новог Сада“, бр. 68/2013.), послови у Центру су организовани
према специфичним карактеристикама група корисника, према функцијама,
односно према природи радних процеса. Послови су груписани на:
- послове социјалног рада;
- управно-правне послове;
- финансијско-административне послове и послове плана и анализе и
- техничке и помоћне послове.
Конкретизацијом ових принципа у Центру су формиране следеће Службе,
Одељењa и организационе јединице:
1. Служба за пријем и управно-правне послове
2. Служба за заштиту деце и младих
3. Служба за заштиту одраслих и старих
4. Дневни боравак за децу и омладину са поремећајем у друштвеном понашању
5. Саветовалиште за брак и породицу
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6. Служба за породични смештај и усвојење
7. Служба за финансијско-рачуноводствене и аналитичко-планске послове
8. Прихватилиште са прихватном станицом за децу и омладину „Сигурна кућа"
9. Прихватилиште са прихватном станицом за жене и децу угрожене
породичним насиљем „Сигурна женска кућа"
10. Служба за економско-техничке послове
11. Одељење Центра у Беочину
12. Одељење Центра у Сремским Карловцима

У оквиру Службе за пријем и управно-правне послове, посебно је формирана:
1. Пријемна канцеларија и
2. Канцеларија за материјална давања.

2. Запослено особље
У Центру je 31. децембра 2014. године радило је 164 радника. Овде треба
напоменути да је новосадски Центар међуопштински и да део радника обавља
послове за Општине Беочин и Сремски Карловци и приказује се кроз извештаје о
раду Одељења у Беочину као и за Општину Сремски Карловци.
Укупан број радника на неодређено време према извору финансирања
Извор финансирања
Број радника
Републички буџет
80
Градски буџет
84
УКУПАН БРОЈ РАДНИКА
164

Број радника према врсти посла и извору финансирања
Врста послова
Репуб. буџет Градски буџет
Руководиоци
1
Стручни радници и сарадници
64
33
Рачуноводствено-финансијски
и
12
14
админнистративни
Помоћно-технички
3
21
Остали
16
УКУПАН БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ
80
84
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Укупно
1
97
26
24
16
164

Структура стручних радника према профилу
Стручни профил
Укупно
Социјални радник
34
Правник
12
Психолог
27
Педагог
19
Социолог
4
Специјални педагог
1
УКУПАН БРОЈ СТРУЧНИХ РАДНИКА
97

Пројектна активност Центра у 2014. години
У току 2014. године, у Центру за социјални рад Града Новог Сада, реализовани су
следеће пројектне активности у којима је Центар био носилац или партнер:
1. „Психо-социјална подршка деци у поступку развода“
2. „Преноћиште за бескућнике“
3. „Социјално-педагошка подршка повратницима по споразуму о реадмисији“
4. „Превентивне активности у борби против трговине људима“
5. „Путем, не странпутицом“
6. „Заштита деце од злостављања и занемаривања – психосоцијална подршка“
7. „Деца -деци“
8. „Породични сарадник“
9. „Третман починилаца насиља у партнерским односима“
10. „Хуманитарни рад“
11. „Школе“
12. „Психолошка подршка“
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IV
УСЛОВИ РАДА
Услови рада у Центру за социјални рад Града Новог Сада се континуирано
побољшавају последњих неколико година. Побољшање је везано за проширење
пословног простора, куповину и обнову канцеларијског намештаја, повећање броја
рачунара, куповину и повећање броја других техничких помагала и обуку радника
за рад са новим техничким средствима.

Канцеларијски простор – Након надоградње спрата 2009. године, Центар је
повећао број канцеларија за 9 (девет) и једну салу. Укупно сада, Центар располаже
са 69 канцеларија и две сале.
Опремљеност пословног простора – Простор за краткотрајно и дневно
збрињавање корисника је адекватно опремљен и континуирано се обнавља,
односно одржава се на добром нивоу. Ситуација по канцеларијама је разнолика.
Новоизграђени простор и канцеларије у њему су опремљени новим намештајем и
пратећом техничком опремом док по пређашњим канцеларијама има и старог и
новог намештаја.
Техничка опремљеност – Центар располаже са 135 рачунара и осам лаптоп
рачунара. По стручном раднику долази 1,4 рачунара и у том погледу,
опремљености Центра је добра. Од остале опреме, Центар има 81 штампач, 11
скенера, пет фотокопир апарата, један видео-бим и видео надзор са двадесет камера
које омогућавају надзор простора на којем се налази: управна зграда (Змај Огњена
Вука 13 и 15), Прихватилиште са прихватном станицом за децу и омладину
„Сигурна кућа“, Дневни боравак за децу са поремећајем у друштвеном понашању и
контејнери за преноћиште бескућника који се налазе уз Центар. Видео и
сигурносни систем је обезбеђен и за Прихватилиште са прихватном станицом за
жене и децу угрожене породичним насиљем „Сигурна женска кућа" (са десет
камера) и Саветовалиште за брак и породицу (са четири камере). Све канцеларије
имају клима уређаје.
Возни парк - Центар располаже са пет аутомобила, једним комби-возилом и
једним Пик-ап возилом. У циљу што бољег очувања возног парка направљена је
гаража за пет возила.
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V
РЕАЛИЗАЦИЈА СОЦИЈАЛНЕ И ПОРОДИЧНО-ПРАВНЕ ЗАШТИТЕ

1. Кретање укупног броја корисника по старосним групама
%
Старосна група
2013.
2014.
Деца
Млади
Одрасли
Старији
УКУПАН БРОЈ
КОРИСНИКА

7.971
2.171
9.711
3.005
22.858

34,87
9,49
42,48
13,15
100

8.548
2.329
10.360
3.107
24.344

%

Индекс

35,11
9,57
42,56
12,76
100

107
107
107
103
106

Кретање укупног броја корисника- Индекс кретања укупног броја корисника
Центра за социјални рад, у односу на претходну годину, износи 106. Дакле, број
корисника Центра се, у 2014. години, повећао за 6%. Од 24.344 корисника, њих
17.482 (71,2%) су корисници из претходних година. То су, у већини случајева,
трајни или вишегодишњи корисници социјалне и породично-правне заштите
(старатељство, новчана социјална помоћ, додатак и увећани додатак за помоћ и
негу другог лица, смештај у установе социјалне заштите, породични смештај и
слично). Новоевидентираних корисника, у 2014. години, је било 3.006 (17,2%).
Процентуална структура- Посматрано по старосним групама у укупном броју
корисника децa чине 35%, млади 9,5%, одрасла лица 42,5% и остарела лица 13%. У
2014. години је дошло до пораста броја корисника у све четири старосне групе
Процентуални однос старосних група корисника је сличан као и претходне године.
Корисници услуга социјалне и породично-правне заштите које пружа Центар,
чине 7% броја становника Града Новог Сада.
У 2014. години Центру се обратило, за разне видове услуга, 38.447 грађана. Од
тога, пријемној канцеларији се обратило 36.860 лица, Саветовалишту за брак
и породицу 932 и Прихватилишту са прихватном станицом «Сигурна женска
кућа» 655.
Процентуално изражено, 11,3% грађана Новог Сада се, у току 2014. године,
обратило Центру.
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2. Кретање укупне реализације права, мера и услуга социјалне и породичноправне заштите и стручних поступака
Услуге социјалне и породично-правне заштите
Старатељство
Непосредно старатељство
Привремено старатељство
Привремено колизијско старатељство
Усвојење
Упућивање на прилагођавање за усвојење
Превентивни надзор
Корективни надзор
Покретање поступка за потупно лишење
родитељског права
Покретање поступка за делимично лишење
родитељског права
Покретање поступка за лишавање пословне
способности
Надзор над спровођењем мере васпитног налога
Помоћ и провера при извршењу васпитне мере
посебне обавезе
Помоћ и провера при извршењу мере појачаног
надзора од стране родитеља
Појачан надзор од стране органа старатељства
Упућивање у васпитну установу
Упућивање у васпитно-поправни дом
Помоћ и одржавање везе са малолетником при
издржавању казне малолетничког затвора
Новчана социјална помоћ
Увећана новчана социјална помоћ
Додатак за помоћ и негу другог лица
Увећани додатак за помоћ и негу другог лица
Посебна новчана накнада
Једнократна новчана помоћ
Интервентне новчане помоћи
Ванредна једнократна новчана помоћ
Накнада трошкова сахрањивања
Опрема код првог смештаја
Помоћ у натури
Почетна процена
Поновни преглед
Усмерена процена
План услуга
Евалуација плана услуга
Неодложне интервенције
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2013.
553
199
452
5
12
4
14
11
8

2014.
498
207
569
14
4
4
35
8
5

%
1,08
0,45
1,23
0,03
0,008
0,008
0,07
0,02
0,01

4

5

0,01

13

17

0,04

7
39

70
75

0,15
0,16

25

33

0,07

142
1
28
5

121
2
26
9

0,26
0,004
0,05
0,02

8.400
3.364
1.398
1.555
9
3.620
32

9.108
3.843
1.434
1.617
11
3.804
30
66
81
25
13
2.183
1.333
276
1.153
49
81

19,71
8,31
3,1
3,5
0,02
8,23
0,06
0,14
0,17
0,05
0,03
4,72
2,88
0,6
2,49
0,11
0,17

75
17
8
1.815
1.244
165
594
53
104

Конференција случаја
Одређивање опште подобности за усвојење
Процена опште подобности усвојитеља
Процена опште подобности за хранитељство
Процена конкретне подобности сродника за
пружање услуга породичног смештаја
Процена подобности старатеља
Упућивање на специјалистичку процену
Заступање
Праћење (мониторинг)
Други стручни поступци
Дневни боравак
Помоћ у кући
Укључивање у школовање
Упућивање на услуге у локалној заједници (клуб,
обданиште, продужени боравак, летовање)
Интервенције и посредовање код других
институција
Становање уз подршку
Персонална асистенција
Индивидуално саветовање
Саветодавно усмеравање породице
Медијација
Породична терапија
Смештај у сродничку породицу
Смештај у другу породицу
Смештај у установу социјалне заштите
Смештај у прихватилиште/прихватну станицу
Социјално становање у заштићеним условима
Сигурна кућа
Налаз и мишљење суду у поступку мирења
родитеља
Налаз и мишљење суду у поступку нагодбе
родитеља
Налаз и мишљење суду за заштиту права детета
Налаз и мишљење суду за вршење родитељског
права
Налаз и мишљење суду за регулисање личних
односа деце и родитеља
Налаз и мишљење суду за издржавање детета
Налаз и мишљење суду за лишење родитељског
права
Налаз и мишљење суду у поступку због
занемаривања детета
Налаз и мишљење суду о целисходности за
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8
5
14
4
1

4
4
30
40
4

0,008
0,008
0,06
0,09
0,008

78
7
49
1.048
4.208
292
378
3
5

107
7
94
866
4.701
310
379
1
15

0,23
0,015
0,2
1,87
10,17
0,67
0,82
0,002
0,03

137

187

0,41

8
50
616
662
8
30
36
175
1.477
224
31
115
3

5
127
833
856
22
21
40
188
1.468
251
26
106
1

0,01
0,27
1,81
1,85
0,05
0,045
0,09
0,41
3,18
0,54
0,06
0,23
0,002

2

2

0,004

16
356

30
336

0,06
0,73

28

38

0,08

2
5

10
9

0,02
0,02

3
12

33

0,07

покретање припремног поступка
Налаз и мишљење суду у кривичном поступку
Налаз и мишљење суду у прекршајном поступку
Налаз и мишљење суду у другим поступцима
Налаз и мишљење суду за продужење родитељског
права
Налаз и мишљење суду о свисисходности изрицања
мера за заштиту од насиља
Налаз и мишљење суду у поступку за лишење
пословне способности
Налаз и мишљење суду у поступцима за насиље у
породици
Налаз и мишљење суду у поступку заштите права
корисника
Налаз и мишљење суду о подобности родитеља за
вршење родитељског права
Налаз и мишљење предшколској установи
Налаз и мишљење школи
Налаз и мишљење здравственој установи
Налаз и мишљење установи социјалне заштите
Налаз и мишљење полицији
Налаз и мишљење локалној самоуправи
Налаз и мишљење удружењу грађана
Налаз и мишљење интер-ресорној комисији
Налаз и мишљење другим институцијама
Издавање потврда и уверења
Сагласност за склапање брака
Сагласност за управљање имовином
Сагласност за располагање имовином (наследничке
изјаве, отуђење имовине...)
Услуге Саветовалишта за брак и породицу
Уверења за родитељски-матерински додатак
Уверења о пословној способности
УКУПНО

373
126
36

357
112
45
1

0,77
0,24
0,1
0,002

34

91

0,2

7

4

0,008

19

18

0,04

3

2

0,004

6

21

0,045

3
24
11
392
73
45
2
40
175
49
1
11
123

4
27
24
488
113
50

0,008
0,06
0,05
1,06
0,24
0,11

30
251
40
1
20
86

0,06
0,54
0,09
0,002
0,04
0,19

1.903
4.441
323
42.291

1.618
4.439
414
46.216

3,51
9,62
0,9
100

У 2014. години, реализовано је 46.216 права, мера, услугa и стручних
поступака, што је 9% више него претходне године.
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5.1. СЛУЖБА ЗА ПРИЈЕМ И УПРАВНО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
У складу са Правилником о организацији, нормативима и стандардима рада Центра
за социјални рад („Сл. Гласник РС“, бр. 59/2008, 37/2010, 39/2011 – др. правилник и
1/2012. – др.правилник) односно Статутом Центра, основана је Служба за пријем и
управно-правне послове. У оквиру службе формирне су:
1. Пријемна канцеларија и
2. Канцеларија за материјална давања
Служба обавља све управно-правне послове за грађане, у поступцима остваривања
права из области социјалне заштите и све правне послове у надлежности органа
старатељства.
Служба за пријем и управно-правне послове има 24 запослена, од чега је један
руководилац службе. У структури запослених је: девет дипломираних правника,
десет административних радника, три тријажера и референт за стамбена питања.
Канцеларија за материјална давања броји 9 запослених од чега је један
руководилац и 8 стручних радника социјалног рада.

Пријемна канцеларија
Делатност Пријемне канцеларије обухвата следеће послове:
- контакт са свим лицима који се Центру обраћају непосредно, телефонски или
путем електронске комуникације;
- утврђивање сврхе обраћања, могућих начина решавања проблема (не само у
оквиру рада Центра већ и шире друштвене заједнице), процесуирање захтева у
којима се утврди потреба за радом Центра (провера евиденције о претходним
обраћањима, повезивање или евидентирање лица у базу корисника и отварање
пријемног листа);
- процесуирање дописа који су стигли од физичких и правних лица (Суд,
Полицијска управа, здравствене установе, Градска управа, невладине организације
и сл.);
- издавање уверења за родитељски додатак (уверење да се мајка непосредно стара о
деци издаје се за рођење пврог, другог, трећег и четвртог детета);
- писмена комуникација са физичким и правним лицима на бази кратке, основне
информације, када нема потребе за покретањем поступка и укључивањем других
служби у Центру
- вођење књиге усвојених лица
У пријемној канцеларији раде три стручна радника (социјални радник и два
социолога).
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У току 2014. године, пријемној канцеларији Центра за социјални рад Града Новог
Сада, се обратило 36.860 лица. Од укупног броја, 32.715 (89%) странака су се
обратиле лично, а 4.145 (11%) телефоном. Број корисника који се дневно обрати
Пријемној канцеларији у просеку износи 147.
Овај број се константно, из године у годину, повећава. Када посматрамо
петогодишњи период (од 2010. до 2014. године) број лица која су се обратила
Пријемној канцеларији у току 2014. године је већи за 52% у односу на 2010.
годину.
У току 2014. године издато је 4.439 уверење за родитељско право на рођење првог,
друго, трећег и четвртог детета (просечно дневно 18 уверења).
Остале активности пријемне канцеларије у току 2014. године:
- Ангажовање у раду са лицима која су укључена у програм метадонске терапије
- Присуствовање едукацији /фокус група/ везано за пројекат „Јачање система
идентификације и заштита жртава трговине људима“ у организацији Центра за
заштиту жртава трговине људима;
- Сарадња са добротворним удружењем „Дечији фонд – Свети Сава“, Краљевина
Шведска (обилазак више породица са акцентом на породице самохраних
родитеља и пружање материјалне подршке истим);
- Едукација из гестовног језика (Савез глувих и наглувих Војводине –
Аудиолошки центар Нови Сад);
- Тренинг „Заштита деце и младих са сметњама у развоју од злостављања и
занемаривања“ (Центар за права детета);
- Базични тренинг из коучинга (јачање структура за оснаживање и париципацију
младих у Србији, Организација ГИЗ);
- Напредни тренинг из коучинга – унапређивање комуникацијских вештина,
регионални програм социјалне заштите и превенција трговине људима (ГИЗ).

Канцеларија за материјална давања
Канцеларија за материјална давања бави се пословима решавања по захтевима за:
новчану социјалну помоћ, додатак и увећани додатак за помоћ и негу другог лица,
једнократне и интерветне новчане помоћи..
У канцеларији за материјална давања ради осам стручних радника (социјални
радници) и три правника.
У току 2014. године, поднето је 3.267 нових захтева за новчану социјалну
помоћ. Ово право је реализовало 5.035 породица са 12.405 чланова.
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3. Кретање броја корисника новчане социјалне помоћи од 2010. до 2014. године
Године
2010.
2011.
2012.
2013.
2014.
Број
6.977
7.820
9.670
11.420
12.405
корисника
Ланчани
104
112
124
118
109
индекс
У Табели бр. 3 може се видети кретање броја корисника новчане социјалне помоћи
у петогодишњем периоду, од 2010. – 2014. године. Број корисника се, у
посматраном периоду, константно повећава. У 2014. години је забележен раст броја
корисника од 9% у односу на претходну годину, и за 78% у односу на 2010.
годину.
У току 2014. године поднето је 4.105 нових захтева за једнократну новчану помоћ,
што је за 6% више него претходне године.
Из буџета Града је, за материјално необезбеђена лица, реализовано 3.834
једнократне новчане помоћи.
Град је обезбедио средства за следеће субвенције које остварују корисници новчане
социјалне помоћи:
- 50% месечног износа комуналних услуга – право је користило од 600 до 950
породица корисника новчане социјалне помоћи и породица корисника додатка за
помоћ и негу другог лица. Број породица који је остварио ово право се мења у току
године, од месеца до месеца, а у вези је са променом броја лица која су остварила
право на новчану социјалну помоћ и додатак за помоћ и негу другог лица. Право се
остварује преко ЈКП Информатика.
- 50% износа за месечну карту – право могу да оставаре сви носиоци права на
новчану социјалну помоћ. Право се остварује преко Јавног градског саобраћајног
предузећа Нови Сад
- право на ланч пакете – могу да остваре сви корисници новчане социјане помоћи у
сеоским насељима.
За кориснике новчане социјалне помоћи обезбеђене су сувенције за електричну
енергију и природни гас, у складу са Уредбом о енергетски заштићеном купцу. Ово
право је, у току године, користило 750-1.100 породица корисника новчане
социјалне помоћи. Број породица који је остварио ово право се мења у току године,
од месеца до месеца, а у вези је са променом броја корисника који су остварили
право на новчану социјалну помоћ.
У току 2014. године, Канцеларији за материјална давања поднето је 42 захтева за
накнаду трошкова сахрањивања од који су 39 позитивно решени.
У 2014. години, било је 38 новопримљених захтева за решавање стамбеног питања
корисника новчане социјалне помоћи који су упућени надлежној комисији
Скупштине Града Новог Сада, путем Управе за социјалну и дечију заштиту.
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У току 2014. године, запослени у Канцеларији за материјална давања
присуствовали су следећим програмима стручног усавршавања, семинарима,
саветовањима, конференцијама, округлим столовима и слично:
- У циљу унапређењу сарадње са институцијама у локалној заједници, размене
знања и искуства те пружања подршке пројектима и истраживањима намењених
сиромаштву, један представник и заменик из Канцеларије за материјална давања
учествује у раду Мобилног тима Града Новог Сада који се бави техничком
подршком у инклузији Рома. Представник је учествовао на две тродневне обуке
Мобилних тимова за инклузију Рома.
-Три запослена су учествовала на Семинару који је организовао Синдикат
запослених у социјалној заштити Републике Србије и Министарство за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања. Семинар је био везан за едукацију
чланства, са следећим темама:
- Примена Закона о раду са посебним освртом на његове најновије измене и
допуне;
- Колективно преговарање и вештина комуникације;
- Улога Синдиката у доношењу општих аката;
- Примена Уредбе о мерама социјалне укључености корисника новчане социјалне
помоћи.
-Руководилац канцеларије је присуствовала једнодневном семинару ,,Припреме за
Европски социјални фонд“

Право на додатак за помоћ и негу другог лица је, у току 2014. године,
реализовало 1.434 корисника, а право на увећани додатак за помоћ и негу другог
лица 1.617 корисника.

4. Кретање укупног броја корисника додатка и увећаног додатка за помоћ и
негу другог лица од 2010. до 2014. године
Година
Број
корисника
Ланчани
индекс

2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

2.748

2.864

2.926

2.953

3.051

109

104

102

101

103

У Табели бр. 4 приказано је кретање броја корисника додатка и увећаног додатка за
помоћ и негу другог лица у петогодишњем периоду од 2010. до 2014. године. Као
што се може уочити из табеле, број корисника се константно повећава у
посматраном периоду.
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Правни послови
Правни послови обухватају примену управно-процесних правила у вођењу
поступка и доношењу одлука у управним стварима чије је решавање законом
поверено Центру за социјални рад.
Запослени на овим пословима поред управних, обављају и:
 правне послове у вези покретања судских и других поступака из
породичних односа, заштите права детета, односно права других пословно
неспособних лица и у другим случајевима када су учешће или активна
легитимација органа старатељства прописани законом;
 послове вођења евиденције о: издржаваним лицима; деци без родитељског
старања смештеној у институцијама социјалне заштите; деци без
родитељског старања смештеној у хранитељске породице; деци ометеној у
развоју на смештају у институцијама социјалне заштите; малолетним
учиниоцима кривичних дела којима је изречена мера упућивања у заводске
установе; деци под старатељством; усвојеницима и усвојитељима; одраслим
и старим лицима под старатељством; одраслим и старим лицима
смештеним у установама социјалне заштите; укњижби заложног права
корисника; свим предметима по жалби; свим предметима у којима се
Центар појаљује као странка у судском спору; свим другим чињеницама из
делокруга рада Центра. Издаје уверења о свим чињеницама о којима се
води службена евиденција и сва друга уверења у оквиру делатности и
овлашћења поверених Центру за социјални рад;
 послове информисања, правног саветовања запослених стручних радника
ангажованих у другим Службама; учешћа у процени, планирању и
реализацији услуга и мера социјалне заштите и старатељске заштите у
сарадњи са запосленима на стручним пословима у социјалној заштити и др.

5.2. СЛУЖБА ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И МЛАДИХ

Служба за заштиту деце и младих се бави заштитом интереса и права следећих
категорија корисника: деце без родитељског старања; деце која су занемарена
или у ризику од занемаривања; деце жртава насиља; деце која су жртве
трговине људима; деце из породица са поремећеним породичним односима;
деце са сметњама у развоју и инвалидитетом; деце и младих са проблемима у
понашању и остале деце и младих.
У реализацији социјалне и породично-правне заштите присутне су следеће услуге:
усвојење, старатељство, привремено старатељство, смештај у хранитељску
породицу, смештај у установу социјалне заштите, додатак за помоћ и негу другог
лица и увећани додатак, дневни боравак, персонална асистенција, привремено
становање деце и омладине без родитељског старања у становима којима
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располаже Град, смештај у прихватилиште, смештај у прихватну станицу,
једнократне новчане помоћи, помоћ у натури, опрема код првог смештај и др.
Стручне послове у Служби за заштиту деце и младих обављало је укупно 32
запослена од чега је: 25 водитеља случаја (три социјална радника, једанаест
психолога, једанаест педагога), пет супервизора (четири социјална радника, један
психолог), саветник за подршку и руководилац службе. Супервизори су били
ангажовани и на пословима вођења случаја.
У току 2014. године, запослени у Служби за заштиту деце и младих присуствовали
су следећим програмима стручног усавршавања, семинарима, саветовањима,
конференцијама, округлим столовима и слично:
- Обука за рад са младима са проблемима у понашању и њиховим родитељима –
„Умем боље“ 1 и 2
- Обука за унапређење примене васпитних налога
- Обука о приступачности у систему социјалне заштите
- Тренинг – „Заштита деце и младих са сметњама у развоју од злостављања и
занемаривања“
- „Сарадња система на заштити посебно осетљивих група“
- „Дани социјалног рада“
- „Актуелности у едукацији и рехабилитацији особа са сметњама у развоју“
- Округли сто –„Унапређење интерсекторске сарадње у раду са децом са
проблемима у понашању“
- Трибина – „ Промоција смерница за развој ургентног хранитељства“
- Округли сто – „Улога Центра за социјални рад у припреми за оснивање и почетак
рада Центра за породични смештај и усвојење у АП Војводини“
- Округли сто – „Мултисекторска интервенција у заштити деце улице“
- Фокус група – „Ка правосуђу по мери детета у Србији“
- Конференција- „Заједница за децу-сарадња националних и локалних актера на
успостављању мера и услуга за децу у заједници“
- Стручни скуп – „Спровођење политика/мера које подржавају образовање и
васпитање сиромашне деце“
- Округли сто - „Кризне ситуације и интервенције у образовно-васпитном
сиситему-могућности примене и ограничења“
- Округли сто – „Представљање нацрта Стратегије за младе“
- Фокус група -„Јачање система идентификације и заштите жртава трговине
људима“
- Радни састанак – „Положај самохраних мајки“
- Фокус група ради подршке детету са сметњама у развоју и сл.

Стручни радници Службе за заштиту деце и младих су, у 2014. години, својим
радом обухватили 5.713 корисника.
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5. Кретање укупног броја корисника по основним категоријама
%
2014.
%
Деца и млади
2013.
Деца без родитељског
старања
Деца занемарена или у
ризику од занемаривања
Жртве насиља
Деца и млади жртве трговине
људима
Деца и млади са сметњама у
развоју и ивалидитетом
Деца и млади са проблемима
у понашању
Поремећени породични
односи
Остала деца и млади
УКУПАН БРОЈ

Индекс

271

5,3

278

4,9

102

246

4,8

325

5,7

132

457
39

9,0
0,8

689
77

12,1
1,3

151
197

825

16,3

921

16,1

112

1.302

25,7

1.489

26,1

114

1.204

23,7

1.208

21,1

100

727
5.071

14,3
100

726
5.713

12,7
100

100
113

Кретање укупног броја деце и младих- Индекс кретања укупног броја
корисника у Служби за заштиту деце и младих, у односу на претходну годину
износи 113, што значи да је број корисника већи за 13%. Број обухваћене деце и
младих зависи од низа фактора: врсте проблема, њихових потреба, могућности
заједнице да одговори на потребе, врсте поступака и неопходних облика заштите,
законских прописа и сл.
Процентуална структура- Структура деце и младих, по подгрупама, у 2014.
години, је следећа: деца без родитељског старања – 5%; деце занемарена или у
ризику од занемаривања – 6%; жртве насиља – 12%; деца жртве трговине људима –
1%; деца са сметњама у развоју – 16%; деца са проблемима у понашању – 26%;
деца, млади и одрасли из породица са поремећеним породичним односима - 21% и
остала деца и млади – 13%. Структура деце и младих, према категоријама, је
слична као претходне године.

Анализа корисника према категоријама

Деца без родитељског старања
У категорији деце без родитељског старања, у току 2014. године, евидентирано је
278 корисника, што у односу на претходну годину представља повећање броја
корисника за 2%.
Структуру деце без родитељског старања према поткатегоријама чине: деца чији су
родитељи преминули – 43 (15,5%); деца чији су родитељи непознати – 2 (0,7%);
24

деца чији су родитељи спречени да врше родитељски дужност – 79 (28,4%); деца
чији су родитељи лишени родитељског права – 40 (14,4%) и деца напуштена од
стране родитеља – 114 (41%).

Деца занемарена или у ризику од занемаривања
У категорији деце која су занемарена или у ризику од занемаривања, у току 2014.
године, евидентирано је 325 корисника. У односу на претходну годину, то
представља повећање броја корисника за 32%. Број деце у овој категорији се, у
неколико протеклих година, константно повећава.
У структури деце која су занемарена или у ризику од занемаривања налазе се
следеће
поткатегорије:
деца
чији
су
родитељи
злоупотребили
родитељско/старатељско право – 17 (5,2%) и деца која су занемарена, односно чији
родитељи неадекватно врше родитељско/старатељско право – 308 (94,8%).

Жртве насиља
Категорија жртава насиља обухвата децу, младе и одрасле који су жртве
породичног насиља.
Анализом насиља у породици утврђено је да:
- Од почетка примене Породичног закона (2005. године) константно расте број
пријава за насиље у породици;
- Жртве насиља су у 88% случајева жене, а насилници су у 94% случајева
мушкарци;
- У 94% случајева насиље је извршено више пута и најчешће траје дужи низ
година;
- Према томе у ком су сродству насилник и жртва насиља, може се уочити да је
насилник најчешће: супружник (25%), родитељ (24%), бивши супружник (17%),
ванбрачни партнер (9%), бивши ванбрачни партнер (7,5%), дете (7,5%) и сл. Из
структуре сродства насилника и жртве насиља уочљиво је да готово 60%
насиља чини партнерско насиље, 25% је насиље на релацији родитељ-дете, а
7,5% на релацији дете – родитељ;
- Класификација насиља у породици се може извршити на: физичко, психичко,
сексуално и економско. Најзаступљенији облик насиља је физичко и психичко у
комбинацији (87%), након тога подједнако су присутни само психичко насиље,
економско и сексуално;
- Од укупног броја насилника 52% има неку од болести зависности (42% су
алкохоличари, 8% су наркомани и 2% су коцкари), а 3% су душевно оболела
лица.
- Значајно запажање до кога се дошло у току анализе је: особе које чине насиље и
оне које су изложене насиљу, у великом проценту, су потекле из
дисфункционалних примарних породица у којима се дешавало насиље, тако да
насиље представља научен и наслеђен образац понашања.
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У току 2014. године, у категорији жртава насиља, које је својим радом обухватила
Служба за заштиту деце и младих, је евидентирано 689 корисника. У односу на
претходну годину то представља повећање броја корисника за 51%.
Структуру жртава, према врсти насиља, чине: жртве физичког насиља – 298
(43,2%); жртве сексуалног насиља – 45 (6,5%) и жртве емоционалног насиља - 346
(50,2%).

Деца и млади жртве трговине људима
У току 2014. године, у категорији деце жртава трговине људима, евидентирано је
77 корисника што, у односу на претходну годину, представља двоструко повећање
броја. Структуру ове деце (према врсти проблема) чине: жртве сексуалне
експлоатације – 2 (2,6%); просјачење – 45 (58,4%), остали облици експлоатације –
5(6,5%) и жртве трговине људима – 25 (32,5%).

Деца и млади са сметњама у развоју и инвалидитетом
У категорији деце и младих са сметњама у развоју и инвалидитетом, у току 2014.
године, евидентирано је 921 корисника, што је 12% више корисника у односу на
претходну годину. Деца и млади из ове категорије су разврстани према следећим
врстама проблема: телесни инвалидитет – 285 (30,9%); интелектуални инвалидитет
– 329 (35,7%); ментални инвалидитет – 26 (2,8%); сензорни инвалидитет –
61(6,6%); первазивни развојни поремећај – 48 (5,2%); вишеструка ометеност – 172
(18,7%).

Деца и млади са проблемима у понашању
У категорији деце и младих са проблемима у понашању, у току 2014. године,
евидентирано је 1.489 корисника, што представља повећање за 14% у односу на
претходну годину.
Старосна структура деце и младих са проблемима у понашању је, према Закону о
малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних
лица ( Члан 3) дефинисана на следећи начин:
„Малолетник је лице које у време извршења кривичног дела навршило четрнаест, а
није навршило осамнаест година.
Млађи малолетник је лицe које је у време извршења кривичног дела навршило
четрнаест, а није навршило шеснаест година.
Старији малолетник је лице које је у време извршења кривичног дела навршило
шеснаест, а није навршило осамнаест година.
Млађе пунолетно лице је лице које је у време извршења кривичног дела навршило
осамнаест, а у време суђења није навршило двадесет једну годину .“
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У току 2014. године евидентирано је 1.489 деце и младих са проблемима у
понашању. Деца и млади из ове категорије корисника су разврстани према
следећим врстама проблема: сукоб са законом – вршење кривичних дела – 948
(63,7%), сукоб са законом – вршење прекршаја – 266 (17,9%), асоцијално понашање
– 185 (12,4%), скитња 18 (1,2%), страни малолетници без пратње 35 (2,4%), остали
корисници из ове категорије 37 (2,5%).

Поремећени породични односи
У категорији корисника из породица са поремећеним породичним односима, у току
2014. године, евиденирано је 1.208 корисника.
Корисници из ове категорије се групишу према следећим врстама потреба и
проблема: деца са нерешеним односима родитеља око начина вршења родитељског
права – 990 (81,9%); партнерски конфликти – 167 (13,8%) и остали конфликти у
породици – 51 (4,2%).
Из дате структуре се може уочити да је највећи проценат корисника из
поткатегорије деце са нерешеним односима родитеља око начина вршења
родитељског права – 82% (односно деца родитеља у бракоразводном спору/
прекиду ванбрачне заједнице).
На основу резултата анализе развода брака може се уочити следеће:
- просечна дужна трајања брака пре развода - 10,98 година
- просечна старост мушкараца који се разводе је 39,13 година, а жена 35,73
године
- најчешће се као разлог за развод брака наводи неслагање нарави – 34%
случајева и насиље у браку – 21% случајева.
- од фактичког прекида брака па до развода прође најчешће једна година (65%
случајева)
- у 71% случајева деца су поверена мајци на самостално вршење родитељског
права.

Остала деца и млади
У категорији остале деце и младих, у току 2014. године, евидентирано је 726
корисника, што је готово исти број као и претходне године.
Ову категорију чине корисници са следећим потребама и проблемима: губитак
значајне особе – 2 (0,3%); недостатак једног родитеља/непотпуна породица –
6(0,6%); ограничене способности и изражене тешкоће за самосталан живот –
55(7,6%) припадност ромској популацији – 1(0,1%), повратници/реадмисија
1(0,1%), бескућништво/скитња 3 (0,4%), интерно расељена лица 13 (1,8%) и остале
врсте потреба и проблема – 645 (88,8%).
У поткатегорију осталих врста потреба и проблема улазе лица којима је потребна:
сагласност за располагање имовином (наследичке изјаве, отуђење имовине);
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сагласност за управљање имовином; сагласност за склапање брака; разне врсте
уверења и сл.

Реализација права, мера и услуга социјалне заштите и породично-правне
заштите и стручних поступака

6. Кретање услуга социјалне и породично-правне заштите
Услуге социјалне и породично-правне заштите
2013.
Старатељство
160
Непосредно старатељство
133
Привремено старатељство
68
Привремено колизијско старатељство
3
Усвојење
12
Упућивање на прилагођавање за усвојење
4
Превентивни надзор
14
Корективни надзор
11
Покретање поступка за потупно лишавање
8
родитељског права
Покретање поступка за делимично лишење
4
родитељског права
Надзор над спровођењем мере васпитног налога
7
Помоћ и провера при извршењу васпитне мере
39
посебне обавезе
Помоћ и провера при извршењу мере појачаног
25
надзора од стране родитеља
Појачан надзор од стране органа старатељства
142
Упућивање у васпитну установу
1
Упућивање у васпитно-поправни дом
28
Помоћ и одржавање везе са малолетником при
5
издржавању казне малолетничког затвора
Додатак за помоћ и негу другог лица
618
Увећани додатак за помоћ и негу другог лица
373
Једнократна новчана помоћ
446
Опрема код првог смештаја
17
Помоћ у натури
8
Почетна процена
893
Поновни преглед
307
Усмерена процена
23
План услуга
207
Евалуација плана услуга
51
Неодложне интервенције
5
Конференција случаја
8
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2014.
127
147
108
14
4
4
35
8
5

%
1,2
1,39
1,02
0,13
0,04
0,04
0,3
0,07
0,05

5

0,05

70
75

0,66
0,71

33

0,31

121
2
26
9

1,15
0,02
0,25
0,08

622
383
387
25
13
1.027
353
27
341
49
25
4

5,91
3,64
3,67
0,24
0,12
9,75
3,35
0,26
3,24
0,46
0,24
0,04

Одређивање опште подобности за усвојење
Заступање
Праћење (мониторинг)
Други стручни поступци
Дневни боравак
Укључивање у школовање
Упућивање на услуге у локалној заједници (клуб,
обданиште, продужени боравак, летовање)
Интервенције и посредовање код других
институција
Становање уз подршку
Персонална асистенција
Индивидуално саветовање
Саветодавно усмеравање породице
Медијација
Породична терапија
Смештај у сродничку породицу
Смештај у другу породицу
Смештај у установу социјалне заштите
Смештај у прихватилиште/прихватну станицу
Налаз и мишљење суду у поступку мирења
родитеља
Налаз и мишљење суду у поступку нагодбе
родитеља
Налаз и мишљење суду за заштиту права детета
Налаз и мишљење суду за вршење родитељског
права
Налаз и мишљење суду за регулисање личних
односа деце и родитеља
Налаз и мишљење суду за издржавање детета
Налаз и мишљење суду за лишење родитељског
права
Налаз и мишљење суду у поступку због
занемаривања детета
Налаз и мишљење суду о целисходности за
покретање припремног поступка
Налаз и мишљење суду у кривичном поступку
Налаз и мишљење суду у прекршајном поступку
Налаз и мишљење суду у другим поступцима
Налаз и миљење суду за продужење родитељског
права
Налаз и мишљење суду о свисисходности изрицања
мера за заштиту од насиља
Налаз и мишљење суду у поступцима за насиље у
породици
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47
194
1.899
178
3
5

4
89
242
2.074
207
1
14

0,04
0,84
2,3
19,69
1,96
0,01
0,13

107

161

1,53

8
50
596
647
8
30
36
172
108
167
3

5
127
757
827
20
19
40
185
96
190
1

0,05
1,2
7,19
7,85
0,19
0,18
0,38
1,76
0,91
1,8
0,01

2

1

0,01

16
356

30
336

0,28
3,19

28

38

0,36

2
5

10
9

0,09
0,08

3

-

12

33

0,31

373
126
37

357
112
45
1

3,39
1,06
0,43
0,01

34

56

0,53

17

8

0,08

Налаз и мишљење предшколској установи
Налаз и мишљење школи
Налаз и мишљење здравственој установи
Налаз и мишљење установи социјалне заштите
Налаз и мишљење полицији
Налаз и мишљење локалној самоуправи
Налаз и мишљење другим институцијама
Издавање потрврда и уверења
Сагласност за склапање брака
Сагласност за управљање имовином
Сагласност за располагање имовином (наследничке
изјаве, отуђење имовине...
УКУПНО

3
24
5
24
43
4
76
45
6
105

4
26
21
23
69
5
127
34
1
7
70

0,04
0,25
0,2
0,22
0,65
0,05
1,2
0,32
0,01
0,07
0,66

9.224

10.531

100

У току 2014. године реализовано је 10.531 права, мера, услуга и стручних
поступака, у Служби за заштиту деце и младих, што представља пораст за 14% у
односу на претходну годину.

Реализација услуга социјалне заштите према категоријама корисника

Деца и млади без родитељског старања
У току 2014. године, деци без родитељског старања пружене су следеће услуге
социјалне и породично-правне заштите: старатељство – 80, непосредно
старатељство – 67, привремено старатељство – 30, усвојење – 3, смештај у
сродничку породицу – 32, смештај у другу породицу – 74, смештај у установу
социјалне заштите – 23, смештај у прихватилиште/прихватну станицу – 26,
једнократна новчана помоћ – 61, дневни боравак – 5, индивидулано саветовање –
34, саветодавно усмеревање породице -18 и остале услуге и стручни поступци
(почетна процена, поновни преглед, праћење – мониторинг, други стручни
поступци) .
Структура права, мера и услуга социјалне породично-правне заштите, које су
пружене деци без родитељског старања, је следећа: старатељство – 9%, непосредно
старатељство – 7%, смештај у другу породицу – 8%, смештај у сродничку породицу
– 3,5%, једнократна новчана помоћ – 6,6%, смештају установу социјалне заштите –
2,5%, смештај у прихватилиште/прихватну станицу – 2,8% и сл.
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Деца занемарена или у ризику од занемаривања
Категорији деце која су занемарена или у ризику од занемаривања су, у току 2014.
године, пружене следеће услуге социјалне и породично-правне заштите:
старатељство – 7, непосредно старатељство – 7, привремено старатељство – 15,
једнократна новчана помоћ – 39, смештај у прихватилиште/прихватну станицу – 19,
смештај у другу породицу - 19, смештај у сродничку породицу – 3, смештај у
установу социјалне заштите – 3, индивидуално саветовање – 57, саветодавно
усмеравање породице – 56, дневни боравак – 7, интервенције и посредовање код
других инситуција – 20 и остале услуге и стручни поступци (почетна процена,
поновни преглед, усмерена процена, план услуга, праћење-мониторинг, други
стручни поступци и сл.)
У структури услуга најзаступљеније су: индивидуално саветовање – 7,3%;
саветодавно усмеравање породице – 7%, једнократна новчана помоћ – 5%, смештај
у другу породицу – 2,8% смештај у прихватилиште/прихватну станицу – 2,4%, и
сл.

Жртве насиља
Служба за заштиту деце и младих је, у 2014. години, категорији деце, младих и
одраслих који су жртве насиља, пружила следеће услуге социјалне заштите:
старатељство – 4, непосредно старатељство – 14, привремено старатељство – 8,
смештај у Сигурну женску кућу – 106, једнократна новчана помоћ – 44, дневни
боравак – 7, интервенције и посредовање код других институција – 36,
индивидуално саветовање – 137, саветодавно усмеравање породице – 116, смештај
у другу породицу – 18, смештај у установу социјалне заштите – 2, смештај у
прихватилиште/прихватну станицу – 20, налаз и мишљење суду о сврсисходности
изрицања мера за заштиту од насиља у породици – 30, налаз и мишљење суду у
поступцима за насиље у породици – 56 и остале услуге и стручни поступци
(почетна процена, поновни преглед, усмерена процена, план услуга, праћењемониторинг, други стручни поступци и сл.).
У структури услуга које су пружене жртвама насиља, најзаступљеније су:
индивидуално саветовање -10,3%, саветодавно усмеравање породице – 8,8%
смештај у Сигурну женску кућу – 8%, једнократна новчана помоћ – 3,3%, и сл.
Орган старатељства, у поступцима за насиље у породици, има положај
специфичног вештака кад даје своје мишљење о сврсисходности тражене мере
заштите од насиља у породици. Суд може да затражи од органа старатељства
да да своје мишљење о свисисходности мере заштите од насиља у породици,
уколико орган старатељства није сам покренуо поступак. Мишљење органа
старатељства не везује суд, већ суд слободно оцењује мишљење органа
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старатељства, тако да може да га уважи у целости, само делимично или да га
уопште не уважи.

У току 2014. године Суд је изрекао 90 мера заштите од насиља у породици и то:
- издавање налога за исељење из породичног стана или куће, без обзира на право
својине односно закупа непокретности – 8
- издавање налога за усељење у породични стан или кућу, без обзира на право
својине односно закупа непокретности - 5
- забрана приближавања члану породице на одређеној удаљености - 25
- забрана приступа у простор око места становања или места рада члана
породице - 24
- забрана даљег узнемиравања члана породице - 28

Деца и млади жртве трговине људима
У току 2014. године, овој категорији корисника, Служба за заштиту деце и младих
је пружила следеће услуге: непосредно старатељство – 1, привремено старатељство
– 4, једнократна новчана помоћ – 2, смештај у прихватилиште/прихватну станицу –
33, интервенције и посредовање код других институција – 5, индивудуално
саветовање - 4, саветодавно усмеравање породице - 5, и остале услуге и стручни
поступци (почетна процена, поновни преглед, усмерена процена, план услуга,
праћење-мониторинг, други стручни поступци и сл.)

Деца и млади са сметњама у развоју и инвалидитетом
Категорији деце и младих са сметњама у развоју и инвалидитетом су, у току 2014.
године, пружене следеће услуге: старатељство – 16, непосредно старатељство – 17,
привремено старатељство – 19, додатак за помоћ и негу другог лица – 586, увећани
додатак за помоћ и негу другог лица – 359, једнократна новчана помоћ – 44, дневни
боравак - 116, персонална асистенција – 127, смештај у другу породицу – 17,
смештај у установу социјалне заштите – 57, смештај у прихватилиште/прихватну
станицу – 8 и друге услуге и стручни поступци (почетна процена, поновни преглед,
усмерена процена, план услуга, праћење-мониторинг, други стручни поступци и
сл.)
У структури права, мера и услуга које су пружене деци и младима са сметњама у
развоју и инвалидитетом најзаступљенији су: додатак за помоћ и негу другог лица27,9%, увећани додатак за помоћ и негу другог лица – 17,1%, дневни боравак –
5,5%, персонална асистенција – 6%, смештај у установу социјалне заштите – 3%, и
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остале услуге и стручни поступци (почетна процена, поновни преглед, усмерена
процена, план услуга, праћење-мониторинг, други стручни поступци и сл.)
Основни носиоци програма заштите деце и младих са сметњама у развоју, у
Новом Саду, су Дом Ветерник и Школа за основно и средње образовање ''Милан
Петровић''.
При Дому Ветерник, поред смештаја, организовани су одговарајући облици
васпитања и образовања, радне активности у складу са психофизичким
способностима корисника и дневни боравак, као отворени облик заштите.
Школа „Милан Петровић'' такође, поред образовног има и програме отворених
облика заштите (дневни боравак, радни центар, севисни центар, едукативни
камп).
Ове две установе су носиоци и организатори низа акција и активности заштите
деце са сметњама у развоју. Центар са њима има добру сарадњу и укључује се у
њихове активности према потреби и могућностима.

Деца и млади са проблемима у понашању
У току 2014. године, категорији деце и младих са проблемима у понашању
изречене су следеће мере од стране Суда: надзор над спровођењем мере васпитног
налога – 70, помоћ и провера при извршењу васпитне мере посебне обавезе – 42,
помоћи провера при извршењу мере појачаног надзора од стране родитеља или
старатеља – 11, појачан надзор од стране органа старатељства – 18, упућивање у
васпитну установу – 1, упућивање у васпитно-поправни дом – 4 и укор - 19.
Најчешће изречена мера је била васпитни налог (42%), затим мере посебне обавезе
(25%), укора (11%) и појачаног надзора од стране орагна старатељства (11%).
Центар у поступцима са децом са проблемима у понашању обавља:
- дијагностику породичних и социјалних прилика из којих потиче малолетник на
основу које доставља мишљење Суду
- саветодавни рад са појединцем и/или породицом
- теренске посете породици
- учествује у свим претресима/седницама већа на Суду (представник органа
старатељства)
- учествује на седницама већа када је оштећени малолетно лице (као стручно лице)
-учествује у информативним разговорима које обавља МУП када приведе
малолетника
- надзор и координација реализације васпитних мера
- извештавање Суда о току реализације или обуставе васпитне мере
У 2014. години било је 739 захтева од стране Јавног тужилаштва, Вишег, Основног
и Прекршајног суда.
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Посебно треба истаћи да је Центар веома ангажован у реализацији мера - васпитног
налога и посебне обавезе јер код ових мера Центар је ангажован у стварању услова,
организовању и реализацији мера.
Центар за социјални рад Града Новог Сада је склопио 6 споразума који се односе
на реализацију васпитних налога и посебних обавеза (укључивање, без надокнаде,
у рад хуманитарних организација или послове социјалног, локалног или еколошког
садржаја) са следећим субјектима: Геронтолошки центар ’’Нови Сад’’, ЈКП
Градско зеленило Нови Сад, Свратиште за децу улице, Волонтерски центар
Војводине, Јавно градско саобраћајно предузеће ’’Нови Сад’’и НВО Каритас.
У реализацији мере васпитних налога и мера посебне обавезе (укључивање у
појединачни или групни третман у одговарајућој здравственој установи или
саветовалишту) Центар сарађује са: Дневним боравком за децу и омладину са
поремећајем у понашању ЦСР Нови Сад, Саветовалиштем за брак и породицу ЦСР
Нови Сад, Центром за подршку осетљивим групама ВИТА и Центром за ратну
трауму.
Током 2014. године изречено је укупно 42 мере посебних обавеза, од стране
суда, и то:
- Укључивање без надокнаде у рад хуманитарних организација или обављање
послова социјалног, локалног и еколошког садржаја – 28
- Редовно похађање школе и неизостајање са посла – 6
- Укључивање у појединачни или групни третман у одговарајућој здравственој
установи или саветовалишту - 5
- Оспособљавање за одговарајуће занимање – 2
- Укључивање у спортске актвиности - 1
У току 2014. године изречено је 70 васпитних налога (од тога броја 36 је
изрекло Више јавно тужилаштво, а 34 Суд)
Структура изречених васпитних налога је следећа:
- Укључивање, без накнаде, у рад хуманитарних организација или послове
социјалног рада – 67
- Редовно похађање школе - 3
Категорији деце и младих са проблемима у понашању пружене су следеће услуге
социјалне заштите: старатељство – 17, привремено старатељство – 24, једнократна
новчана помоћ – 101, дневни боравак – 58, налаз и мишљење суду у кривичном
поступку - 357, налаз и мишљење суду у прекршајном поступку – 112, налаз и
мишљење суду о целисходности за покретање припремног поступка – 33, смештај у
прихватилиште/прихватну станицу – 75, смештај у установу социјалне заштите – 8,
смештај у другу породицу – 4, индивудуално саветовање – 243, саветодавно
усмеревање породице – 312 и друге услуге и стручни поступци (почетна процена,
поновни преглед, усмерена процена, план услуга, праћење-мониторинг, други
стручни поступци и сл.)
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Поремећени породични односи
Поремећени породични односи из аспекта рада Центра су специфична појава, а
посебно када су у питању деца. Наиме, Центар има улогу Органа старатељства и
циљ му је заштита деце у поступцима које врше њихови родитељи. У непосредном
раду стручни радници раде са родитељима и у току тог рада деца се укључују у
складу са узрастом, врстом проблематике и смерницама Породичног закона.
У току 2014. године, корисницима у категорији поремећених породичних односа
пружене су следеће услуге социјалне и породично-правне заштите: индивидуално
саветовање – 290, саветодавно усмеравање породице - 341, породична терапија 16, налаз и мишљење суду за вршење родитељског права – 336, налаз и мишљење
суду за регулисање личних односа деце и родитеља – 28, налаз и мишљење суду за
издржавање детета – 10, једнократна новчана помоћ – 42, смештај у Сигурну
женску кућу – 17 и остале услуге и стручни поступци (почетна процена, поновни
преглед, усмерена процена, план услуга, праћење-мониторинг, други стручни
поступци и сл.).
Стручни радници Центра раде, на захтев Суда, процену родитељске подобности и
достављају Суду мишљење који од родитеља је подобнији за бригу и старање о
деци. У оквиру тог мишљења достављају и предлог модела виђања деце и
издржавања деце. Поступци регулисања издржавања и регулисања личних односа
деце и родитеља су рађени посебно и обично се јављају после развода брака,
односно најчешће су то измене претходних одлука и договора родитеља.

Остала деца и млади
У току 2014. године, овој категорији деце и младих, пружене су следеће услуге
социјалне и породично-правне заштите: старатељство - 17 привремено
старатељство -16, једнократна новчана помоћ – 41, индивидуално саветовање – 79,
саветодавно усмеравање породице – 85, издавање потврда и уверења – 23,
сагласност за управљање имовином – 7, сагласност за располагање имовином
(наследничке изјаве, отуђење имовине, уговори о доживотном издржавању) - 69,
интервенције и посредовање код других институција – 17, дневни боравак – 4 и
друге услуге и стручни поступци (почетна процена, поновни преглед, усмерена
процена, план услуга, праћење-мониторинг, други стручни поступци и сл.).
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Напомена о практичном раду службе
У практичном раду Службе за заштиту деце и младих, у току 2014. године, може
се уочити следеће:
- Стручни радници који се баве заштитом деце и младих више од деценије
интензивно развијају политике и практичне поступке заштите корисника од
злостављања, насиља у породици и злостављања у институцијама социјалне
заштите. Повољна околност у раду на заштити деце од злостављања била је
могућност поверавања послова мањој групи запослених, морално опредељених и
осетљивих за потребе ове корисничке групе. Њихов рад је био и додатно подржан
кроз пројектне активности финансиране од стране Покрајинског секретаријата за
здравство, социјалну политику и демографију.
- У четворочланом Тиму за заштиту деце и младих у институцијама социјалне
заштите била су три стручна радника из Службе за заштиту деце и младих, који су
интервенисали по пријавама о злостављању деце и младих у СОС Дечјем селу „Др
Милора Павловић“ из Сремске Каменице и Дома-Ветерник.
- Рад са малолетним починиоцима кривичних дела унапређен је чешћом применом
васпитних налога, а што је подржано и кроз пројектне активности (едукације,
округле столове, конференције).
- Сарадња Службе за заштиту деце и младих са Полицијском управом Нови Сад и
Основним јавним тужилаштвом, била је интензивна и везана за поступања према
малолетним почниоцима кривичних дела, злостављању деце и заштити жртава
насиља у породици.
- На иницијативу Јавног тужилаштва организовани су консултативни састанци
полиције, органа старатељства и Центра за заштиту жртава трговине људима, чиме
се унапредио рад са овом корисничком групом.
- Упркос више састанака и консултација, сарадња са здравственим институцијама
није имала потребан квалитет.
- Школе су повећале број пријава занемаривања деце према нашој институцији.
- Успостављен је непосреднија сарадња са невладиним организацијама: ЕХО
„Свратиште за децу са улице“, Новосадским хуманитарним центром и „Из круга
Војводина“. Реализовано је више заједничких састанака, дестине консултација и
заједничких активности у заштити корисника.
- Услуга становања уз подршку реализована је уз активности саветника за подршку
и раније формираног стручног тима. Саветник за подршку и руководилац су
посетили кориснике услуге становања уз подршку из Београда, те имали прилику
да непосредно размене искуства са њиховим саветником за подршку.
Успостављена је сарадња са Службом за хранитељство и усвојење ради процене
потреба за коришћењем услуге код младих који излазе из хранитељских породица.
Градска одлука не прати потребе ове категорије младих за услугом становања уз
подршку, те је дат предлог да се прошири право на њено коришћење.
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5.3. СЛУЖБА ЗА ЗАШТИТУ ОДРАСЛИХ И СТАРИХ

Служба за заштиту одраслих и старих лица бави се социјалном и породичноправном заштитом одраслих и старих лица.
Радом Службе за одрасла и стара лица обухваћене су следеће групе корисника:
одрасли и стари жртве насиља, одрасла лица жртве трговине људима, одрасли и
стари са сметњама у развоју и инвалидитетом, одрасли са проблемима у понашању,
одрасли и стари са поремећеним породичним односима, одрасла и стара лица са
потребама за домским смештајем и другим услугама локалне заједнице и остала
одрасла и стара лица.
Овим категоријама корисника пружају се следеће услуге социјалне и породичноправне заштите: старатељство; привремено старатељство, смештај у установу
социјалне заштите, смештај у другу породицу, достављање стручних извештаја
казнено-поправним домовима, давање предлога и мишљења другим институцијама,
пружање помоћи грађанима у остваривању одређених права, посредовање код
других институција, помоћ у кући, смештај у дневни боравак, смештај у
прихватилиште/прихватну станицу, социјално становање у заштићеним условима,
једнократна новчана помоћ, интервентна новчана помоћ, помоћ у натури, опрема
код првог смештаја, финансирање трошкова сахране за лица без сродника, односно
за лица која нису била у обавези издржавања и НН лица и сл.
Служба пружа помоћ и заштиту свим одраслим и старим лицима која имају
пријављено пребивалиште или боравиште на територији Града Новог Сада, али и
свим осталим лицима која нису са територије Града Новог Сада, а у стању су
социјалне потребе.
Службу за заштиту одраслих и старих, поред руководиоца, чине 2 супервизора и 14
водитеља случаја.

7. Кретање укупног броја одраслих и старијих корисника социјалне и
породично-правне заштите
%
%
Одрасла и стара лица
2013.
2014.
Индекс
Жртве насиља
Одрасли и стари са
сметњама у развоју и
ивалидитетом
Одрасли са проблемима у
понашању
Поремећени породични
односи

55
2.043

0,9
33,8

125
2.367

2,03
38,54

227
116

116

1,9

197

3,21

170

59

1,0

72

1,17

122
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Потребе за домским
смештајем и другим
услугама локалне заједнице
Остала одрасла и стара лица
УКУПНО

3.686

61,0

3.277

53,35

89

86
6.045

1,4
100

104
6.142

1,69
100

121
102

Кретање укупног броја корисника – Број корисника у Служби за заштиту
одраслих и старих лица је у 2014. години порастао за 2% у односу на претходну
годину.

Процентуална структура корисника - Структура подгрупа одраслих и старијих
лица корисника социјалне и породично-правне заштите: 2% - жртве насиља,
38,5%- одрасла и стара лица са сметњама у развоју и инвалидитетом, 3,2% одрасла лица са проблемима у понашању, 1%- лица са поремећеним породичним
односима, 53% - одрасла и стара лица са потребама за домским смештајем и другим
услугама локалне заједнице и 1,7% -остала одрасла и стара лица.

Анализа корисника према категоријама

Жртве насиља
У току 2014. године, у категорији жртава насиља, које су обухваћене радом Службе
за заштиту одраслих и старих лица, евидентирано је 125 корисника, што је
двоструко више него претходне године. Рад са жртвама насиља у Служби за
заштиту одраслих и старих лица, везан је за насиље у породицама у којима нема
малолетне деце. Корисници у овој категорији су структурисани према врсти
насиља и то: одрасли и стари жртве физичког насиља – 90 (72%), одрасли и стари
жртве сексуалног насиља – 5 (4%) и одрасли и стари жртве емоционалног насиља –
30(24%). Код категорије одраслих жртава насиља најчешће је у питању партнерско
насиље (насиље од стране брачног или ванбрачног партнера), док је код старих
лица најчешће насиље на релацији дете- родитељ (или је починилац насиља унук
или неки други сродник).

Одрасли и стари са сметњама у развоју и инвалидитетом
У овој категорији, у току 2014. године, је евидентирано 2.367 лица, што је за 16%
више него претходне године. Структура корисника је одређена према следећим
врстама проблема: телесни инвалитидет – 875 (37%), интелектуални инвалидитет 443 (18,7%), ментални инвалидитет – 880 (37,2%), сензорни инвалидитет – 89
(3,8%), первазивни развојни поремећај – 2 и вишеструка ометеност – 78 (3,3%).
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Одрасли и старији са проблемима у понашању
У току 2014. године, у категорији одраслих и старих лица са проблемима у
понашању евиденирано је 197 корисника. Структура корисника је одређена према
следећим врстама проблема: сукоб са заједницом – 4 (2%), угрожавање сопствене
безбедности – 1(0,5%), угрожавање безбедности других лица – 7(3,5%),
злоупотреба алкохола – 92 (46,7%), злоупотреба дрога и других опојних средстава 31 (15,7%) и сукоб са законом – 57 (28,9%), скитња – 5 (2,5%).

Поремећени породични односи
У категорији одраслих и старих лица из породица са поремећеним породичним
односима, у току 2014. године, евидентирано је 72 корисника. Ова категорија се
односи на одрасла и стара лица која имају: партнерски конфликт -18 (25%) и остале
конфликте у породици – 54 (75%). Проблеми поремећених породичних односа у
породицама са малолетном децом су приказани кроз рад Службе за заштиту деце и
младих.
Одрасли и стари са потребама за домским смештајем и другим услугама
локалне заједнице
У категорији одраслих и старих лица са потребама за домским смештајем и другим
услугама локалне заједнице, у току 2013. године, евидентирано је 3.277 лица.
Структура корисника у овој категорији је одређена према следећим
поткатегоријама: самозанемаривање – 3(0,09%) старачко домаћинство – 149(4,5%),
самачко домаћинство – 51(1,5%), ограничене способности и изражене тешкоће за
самосталан живот – 2.403 (73,3%) и остале врсте потреба и проблема – 671 (20,5%).

Остала одрасла и стара лица
У категорији осталих одраслих и старих лица, у току 2014. године, евидентирано је
104 лица, што у односу на претходну годину представља пораст за 21%. Структуру
према поткатегоријама чине: бескућници – 36(34,6%), избеглице - 31(29,8%),
интерно расељена лица - 6(5,8%), жртве трговине људима – 3 (2,9%) и одрасли и
стари са осталиим врстама социјалне искључености – 28(26,9%).
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Реализација права, мера и услуга социјалне и породично-правне заштите и
стручних поступака
8. Кретање услуга социјалне и породично-правне заштите
Услуге социјалне и породично-правне заштите
2013.
Старатељство
369
Непосредно старатељство
55
Привремено старатељство
383
Покретање поступка за лишавање пословне
13
способности
Једнократна новчана помоћ
138
Почетна процена
945
Поновни преглед
953
Усмерена процена
144
План услуга
388
Евалуација плана услуга
2
Неодложне интервенције
98
Процена подобности старатеља
70
Упућивање на специјалистичку процену
7
Заступање
2
Праћење (мониторинг)
855
Други стручни поступци
2311
Дневни боравак
114
Помоћ у кући
378
Сахране
38
Интервенције и посредовање код других
32
институција
Индивидуално саветовање
60
Саветодавно усмеравање породице
37
Смештај у другу породицу
3
Смештај у установу социјалне заштите
1.369
Смештај у прихватилиште/прихватну станицу
33
Социјално становање у заштићеним условима
31
Налаз и мишљење суду о свисисходности изрицања
16
мера за заштиту од насиља
Налаз и мишљење суду у поступку за лишење
6
пословне способности
Налаз и мишљење суду у поступцима за насиље у
9
породици
Налаз и мишљење суду у поступку заштите права
1
корисника
Налаз и мишљење здравственој установи
6
Налаз и мишљење установи социјалне заштите
374
Налаз и мишљење полицији
35
Налаз и мишљење локалној самоуправи
38
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2014.
371
60
461
17

%
3,63
0,59
4,51
0,17

105
1.156
980
249
464
56
98
5
5
624
2627
103
379
42
26

1,03
11,3
9,58
2,43
4,54
0,55
0,96
0,05
0,05
6,1
25,68
1,01
3,71
0,41
0,25

76
29
3
1.372
74
26
43

0,74
0,28
0,03
13,41
0,72
0,25
0,42

3

0,03

10

0,1

2

0,02

3
465
44
45

0,03
4,55
0,43
0,44

Налаз и мишљење удружењу грађана
Налаз и мишљење интер-ресорној комисији
Налаз и мишљење другим институцијама
Издавање потрврда и уверења
Сагласност за управљање имовином
Сагласност за располагање имовином (наследничке
изјаве, отуђење имовине...
УКУПНО

2
38
113
5
5
18

30
124
6
13
16

0,29
1,21
0,06
0,13
0,16

9.494

10.212

100

Индекс кретања броја услуга, у односу на претходну годину, износи 108, што
значи да је број услуга већи за 7 %.
У структури услуга које су у току 2014. године користила одрасла и стара лица,
најзаступљенији су: смештај у установу социјалне заштите – 13,41%, старатељство
-4,2%, привремено старатељство – 4,5%, помоћ у кући – 3,71% и друге услуге
социјалне и породично-правне заштите.
Када се посматрају стручни поступци, најбројнији су: почетна процена – 9,58%,
поновни преглед – 10,01%, праћење (мониторинг) – 6,1%, други стручни поступци
-25,68% и сл.

Реализација услуга социјалне заштите према категоријама корисника

Жртве насиља
Категорији одраслих и старих лица жртава насиља, у току 2014. године, пружене су
следеће услуге: једнократна новчана помоћ – 15, налаз и мишљење суду о
сврсисходности изрицања мера за заштиту од насиља у породици – 9, налаз и
мишљење суду у поступцима за насиље у породици – 7, налаз и мишљење
полицији – 2, смештај у „Сигурну женску кућу“ – 16, налаз и мишљење другим
инситуцијама – 4, саветодавно усмеравање породице – 5, индивидуално саветовање
-5 и друге услуге и стручни поступци (почетна процена, усмерена процена,
праћење-мониторинг, поновни преглед, други стручни поступци и сл.)
Орган старатељства, у поступцима за насиље у породици, има положај
специфичног вештака кад даје своје мишљење о сврсисходности тражене мере
заштите од насиља у породици. Мишљење органа старатељства не везује суд, већ
суд слободно оцењује мишљење органа старатељства, тако да може да га уважи
у целости, само делимично или да га уопште не уважи.
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Одрасли и стари са сметњама у развоју и ивалидитетом
Категорији одраслих и старих лица са сметњама у развоју и инвалидитетом у току
2014. године, пружене су следеће услуге социјалне заштите: старатељство – 329,
непосредно старатељство – 53, привремено старатељство – 188, смештај у установу
социјалне заштите – 365, дневни боравак – 83, помоћ у кући – 30, смештај у
прихватилиште/прихватну станицу – 28, смештај у другу породицу - 3, налаз и
мишљење установи социјалне заштите – 70, процена подобности старатеља – 43, и
друге услуге и стручни поступци (почетна процена, умерена процена, праћењемониторинг, поновни преглед, други стручни поступци и сл.).
Одрасли са проблемима у понашању
У току 2014. године, категорији одраслих лица са проблемима у понашању
пружене су следеће услуге социјалне заштите: старатељство – 21, привремено
старатељство – 3, једнократна новчана помоћ – 35, смештај у установу социјалне
заштите – 3, смештај у прихватилишт/прихватну станицу – 8, и друге услуге и
стручни поступци (почетна процена, усмерена процена, праћење-мониторинг,
поновни преглед, други стручни поступци и сл.).

Одрасли и стари из породица са поремећеним породичним односима
У току 2014. године овој категорији корисника, су пружене следеће услуге
социјалне и породично-правне заштите: једнократна новчана помоћ - 4,
индивидуално саветовање – 2, саветодавно усмеравање породице – 3 налаз и
мишљење суду о сврсисходности изрицања мера за заштиту од насиља у породици
- 3, налаз и мишљење другим институцијама – 3, привремено старатељство- 1,
смештај у установу социјалне заштите – 3, смештај у прихватилиште/прихватну
станицу - 1 и друге услуге и стручни поступци (почетна процена, усмерена
процена, праћење-мониторинг, поновни преглед, други стручни поступци и сл.).

Одрасли и стари са потребама за домским смештајем и другим услугама
локалне заједнице
Категорији одраслих и старих лица са потребама за домским смештајем и другим
услугама локалне заједнице, у току 2014. године, пружене су следеће услуге
социјалне и породично-правне заштите: старатељство – 31, привремено
старатељство - 262, смештај у установу социјалне заштите – 973, помоћ у кући –
352, процена подобности старатеља - 53, смештај у прихватилиште/прихватну
станицу – 27, дневни боравак - 20, налаз и мишљење установи социјалне заштите 382, налаз и мишљење другим институцијама – 77 и друге услуге и стручни
поступци (почетна процена, усмерена процена, праћење-мониторинг, поновни
преглед, други стручни поступци и сл.).

42

Остала одрасла и стара лица
Категорији осталих одраслих и старих лица, у току 2014. године, пружене су
следеће услуге социјалне заштите: смештај у установу социјалне заштите – 25,
смештај у прихватилише/прихватну станицу – 12, старатељство – 1, привремено
старатељство - 11, једнократна новачана помоћ - 31, налаз и мишљење установи
социјални заштите – 4 и друге услуге и стручни поступци (почетна процена,
усмерена процена, праћење-мониторинг, поновни преглед, други стручни поступци
и сл.).

Напомена о практичном раду службе:
Служба за заштиту одраслих и старих лица предузима радње у заштити и подршци
одраслих и старих лица у стању социјалне потребе и сарађује са другим установама
и службама у локалној заједници (полиција, здравствене установе, Суд,
Геронтолошки центар и сл.)
Из практичног рада Службе уочено је следеће:
- Током 2014. године сарадња са Полицијском управом је значајно
побољшана, посебно са референтима на личним исправама и пријему у
држављанство, док се сарадња може унапредити са неким другим
установама (ПИО, Геоплан, Пореска управа).
- И даље је проблематична сарадња са банкама и Поштанском штедионицом,
које не поштују решења Центра (привремена, а за остваривање одређених
права штићеника), што је неопходно током 2015. године значајније
унапредити.
- Неопходно је нагласити да најзначајнију тешкоћу у раду Службе чини рад
на предметима старатељстава где су стручни радници именовани за
непосредно вршење старатељске заштите испред Органа старатељства
посебно на оне који имају непокретну имовину као и већа материјална
средства, којима треба доследно управљати, у интересу и за рачун
штићеника, а да при том немамо јасна упутства (Протоком о поступању).
- Посебно треба нагласити да проблем у раду Службе представља рад са
психијатријски оболелих одраслих и остарелих лица, како кроз непосредни
рад са истима, тако и смештај у адекватне установе примерене њиховом
стању болести. Битно је истаћи проблем лечења и смештаја лица са
комбинованим сметњама (немогућност упућивања на продужено лечење у
здравствене установе, као и немогућност смештаја у установама социјалне
заштите).
- Нерешено је питање око начина коришћења празних станова (тренутно су
два стана празна) у објектима чији је власник Град Нови Сад, а у оквиру
услуге „Социјално становање у заштићеним условима“
-У циљу мултисекторског приступа у решавању проблема везаних за
нарастајућу проблематику одраслих и старих лица који својим стилом
живота угрожавају своју и безбедност
свога окружење (сакупљају

43

секундарне сировине у великим количина, стварају депоније смећа у својим
становима и заједничким просоријама, држе већи број домаћих животиња у
нехигијенским условима...), организован је састанак са представницима
Комуналне полиције и ЗОО-Хигијене. Закључци са састанка прослеђени су
Кабинету Градоначелника Новог Сада и даља очекивања везана су за
организовање састанка на коме ће присустовати сви представници
надлежних служби, институција и установа за решавање наведених
комуналних проблема, све у циљу заштите грађана Града Новог Сада.

5.4. ДНЕВНИ БОРАВАК ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ СА ПОРЕМЕЋАЈЕМ У
ДРУШТВЕНОМ ПОНАШАЊУ

Рад Дневног боравка за децу и омладину са поремећајем у друштвеном понашању
реализује се у Центру за социјални рад Града Новог Сада. Служба реализује своју
делатност од 2003. године. Одлуком о изменама и допунама Одлуке о остваривању
права у области социјалне заштите (''Сл.Лист Града Новог Сада'', 11/03.) проширује
се делатност Центра у домену ''остала социјална заштита у установама са
смештајем''. У редовну делатност Центра улази Дневни боравак за децу и омладину
са поремећајем у друштвеном понашању. Рад Дневног боравка у целости
финансира Град Нови Сад.

Дневни боравак за децу и омладину са поремећајем у друштвеном понашању
обезбеђује деци следеће услуге: дневни боравак, исхрану, здравствену заштиту,
васпитно-образовни рад, културно-забавне активности, рекреативно-спортске
активности, саветодавно-терапијске услуге, бесплатан превоз и бригу о хигијени.
Све активности су усмерене на превенирање и ублажавање поремећаја у понашању
и ресоцијализацију деце и младих.
Конкретан васпитно-образовни рад подразумева:
1. активности непосредно везане за наставу (самосталан рад ученика, учење и
вежбање, допунски и додатни рад према индивидуалним склоностима);
2. корективни рад (по свим аспектима, уз укључивање породице и уз стручну
сарадњу са школама);
3. активности по слободном избору деце (према индивидуалним склоностима и по
интересним групама).
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Елементи рада:
ресоцијализација корисника уз примену групних и индивидуалних облика
рада
помоћ у савладавању школских садржаја
помоћ у организованом провођењу слободног времена
сарадња са родитељима
праћење здравствених и хигијенских статуса и изграђивање навика
Рад Дневног боравка је организован у посебном објекту, у оквиру кога постоје две
специјално адаптиране и прилагођене, одвојене просторије за боравак деце,
површине 57 м2 и 16 м2.
У Дневном боравку за децу и омладину са поремећајем у понашању, у 2014.
години, радили су стручни радници следећих профила: професор разредне наставе,
психолог, социјални радник, специјални педагог и струковни васпитач.
У Табели бр. 9 може се видети кретање броја корисника Дневног боравка за децу и
омладину са поремећајем у друштвеном понашању у периоду од 2010. до 2014.
године. Број корисника, у посматраном периоду, је на приближно истом нивоу и
одређен је, пре свега, капацитетом Дневног боравка.
9. Кретање броја корисника Дневног боравка од 2010-2014. године
Године
2010.
2011.
2012.
2013.
Број
корисника
Ланчани
индекс

2014.

76

79

79

82

84

100

104

100

104

102

Током 2014. године, право на коришћење услуга Дневног боравка за децу и
омладину са поремећајем у друштвеном понашању, остварило је 84 детета од тога
су 44 девојчице и 40 дечака. У току године је уписано 11-оро нових корисника.
Децу су, у Дневни боравак, упућивале школе, стручни тимови Центра или су
долазили на иницијативу родитеља. Са децом се радило групно и индивидуално, на
шта је нарочито стављен акценат, пре свега због хетерогеног састава групе (пол,
узраст, економски статус, манифестовани проблеми код детета). За свако дете које
је укључено у Дневни боравак контактирана је школа и размењивала су се искуства
о раду са децом.
У Дневном боравку се, према могућностима, спроводе и следеће активности:
психолошке радионице, асертивни тренинзи, развијање односа према естетским
вредностима, преовладавање треме пред јавни наступ, курс о развоју социјалне
интелигенције, професионална оријентација, основе пословне комуникације за
ученике завршне године средњих школа, међусобна помоћ ученика у савладавању
школског градива, бонтон и лепо понашање, едукације које се односе на здравље –
превенција полно преносивих болести, здравље репродуктивних органа, превенција
болести зависности (алкохолизам, наркоманија), обука за рад на рачунару, часови
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енглеског језика.
Велики проблем у организацији рада Дневног боравка јесте просторно ограничење,
које лимитира број и квалитет социјално-педагошких активности које се спроводе
са децом. Знајући да је, према нормативима, по детету неопходно минимум 3м2,
јасно да постоји потреба за новим просторним решењем које би омогућило
квалитетније и адекватније пружање услуга.
Искуство вишегодишњег функционисања Дневног боравка указује на потребу за
укључивањем додатног броја деце из категорија које су под ризиком од
развијања поремећаја у понашању, пре свега у случајевима када новонастале
неповољне породичне околности доводе децу у стање озбиљне социјално –
економске потребе и/или психо – социјалног ризика.
Ова деца, чак и у случају када тренутно не испољавају асоцијално понашање, веома
често због кризе унутар породице губе социо–емотивну подршку родитеља и
неопходна им је помоћ да превазиђу тренутну кризну породичну ситуацију у којој
се налазе. Чињеница је да у Дневни боравак најчешће долазе деца без адекватног
родитељског старања (блажи облици занемаривања) – што у каснијој фази веома
често доводи до структуирања поремећаја понашања. Стога је неопходно како
укључивање деце у најранијој фази поремећаја породичних односа (пре озбиљнијег
нарушавања психо-физичког функционисања детета), тако и проширивање
деловања на рад са комплетном породицом, све до уклањања узрока проблема.

Напомене о практичном раду службе
У практичном раду Дневног боравка нарочито треба истаћи сарадњу са ЈП
„Војводинашуме“ које су корисницима Дневног боравка донилари новогодишње
пакетиће. Значајна је и плодотворна сарадња са Културним центром Новог Сада са
којим су корисници Дневног боравка заједнички наступали на следећи културним
манифестацијама: Змајеве дечије игре, Baby exit, гостовање у Музичкој школи
„Исидор Бајић“и Дневном боравку Темерин, са представама „Мали Принц“ и „Из ja
града у ти град“. Плодотворну сарадњу Дневни боравак остварује и са Градском
библиотеком.
Треба истаћи да је 2014. године обележено 10 година рада Дневног боравка.
Практично искуство говори да је у раду са децом, осим постојећих стручних
профила, неопходна помоћ професора математике и физике, који би били
укључени у непосредни рад са децом.
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5.5 САВЕТОВАЛИШТЕ ЗА БРАК И ПОРОДИЦУ

Саветовалиште за брак и породицу се бави саветодавно-терапијским радом,
израдом програма превенције, информативно-едукативним и истраживачким
радом. Пружа психотерапијске, саветодавне и консултативне услуге и ради са
корисницима услуга по принципу добровољности и личне спремности да раде на
решавању проблема и по принципу дискреције.
Саветовалиште функционише као вид организоване професионалне подршке и
помоћи грађанима у домену брачног и породичног живота. Циљ и мисија
Саветовалишта је унапређење квалитета живота појединаца, партнера и породица.
У току 2014. године у Саветовалишту за брак и породицу радило је шест
запослених (три психолога и три педагога).
Запослени у Саветовалишту за брак и породицу присуствовали су следећим
програмима стручног усавршавања, семинарима, саветовањима, конференцијама и
слично:
- Представљање рада Саветовалишта студентима психологије у Саветовалишту за
брак и породицу
- Учешће на акредитованој обуци „Умем боље 1“
- Предавање на Филозофском факултету, Катедри за педагогију на тему Улога
педагога у Центру за социјални рад и Саветовалишту за брак и породицу
- Стручни састанак о могућности упућивања посебне обавезе укључивања на
третман малолентних починилаца кривчних дела у Саветовалиште у ЦСР-у
- Радни састанак о сарадњи ЦСР-а са Бироом за пружање правне помоћи одржан у
ЦСР-у
- Учешће на зарвшној конфернцији представљања резултата рада у програму
„Добар родитељ злата вреди“ у Нишу
- Учешће на акредитованом семинару „Обука у приступачности у систему
социјалне заштите“
- Учешће на акредитованој обуци „Умем боље 2“
- Учешће на скупу Јавна расправа поводом представљања нацрта програма за
заштиту жена од насиља у породици и партнерским односима у АП Војводини
- Округли сто у Крагујевцу: Саветодавно-терапијске услуге у систему социјалне
заштите и рад са починиоцима партнерског насиља
- Радни састанак у ЦСР поводом посете делеганије из Београда, члан градског већа
и градски секретар за социјалну заштиту у Београду и представници Града Новог
Сада,
- Октобарски сусрети у социјалној заштити у Нишу
- Учешће у интервјуу који је део квалитативног истраживања о делотворности
механизама за борбу против насиља према женама на националном и локалном
нивоу, америчке организације Advokates for Human Rights из САД, у сарадњи са
АЖЦ-ом
- Конгрес психотерапеута Србије у Београду
- Представљање резултата рада са починиоцима насиља у партнерском односу
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-Учешће на скупу Унапређивање услуга за жене са искуством насиља на
територији Војводине
- Учешће на стручном скупу „Људи говоре“ у Београду
- Стучни скуп на Андревљу о перспективама даљег рада са починиоцима насиља у
партнерском односу-умрежавање пружалаца услуге
- Учешће у медијској кампањи УНИЦЕФ-а, промоцији истраживања о срећној
породици
- Учешће у радионицама у организацији УНИЦЕФ-а о моделима рада са
породицама у Енглеској,
- Регионална конференцији за рад са починиоцима насиља у партнерском односу у
Београду
- Учешће на презентацији резултата рада са починиоцима насиља у Центру за
социјални рад у Суботици
- Едукација из Дечије психотерапије
- Едукација из Системске психосексуалне терапије
- Едукација из Core energetics - телесна психотерапија (едукатор Walid Daw
Швајцарска)
- Едукација из Асертивног третнинга

У току 2014. године непосредним саветодавно-терапијским радом са клијентима
обухваћенo је 750 случаjева, односно 932 клијента, и реализовано 1.618 сеанси.
10. Кретање броја „случајева“(комплетне породице, парови или појединци)
Године
2010.
2011.
2012.
2013.
2014.
761
843
1.017
849
750
Број „случајева“
Ланчани индекс

102

111

121

83

88

У Табели бр. 10 може се видети да, у посматраном периоду, број породица, парова
или појединаца, који су се обратили Саветовалишту за брак и породицу углавном
расте.
11. Број „случајева“ према примарном проблему
Примарни проблем
2013.
проблеми у партнерском односу
проблеми у поступку развода
проблеми деце у нефункционалним
породицама
злостављање у породици
остало
УКУПНО

230
17
188
106
308
894
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2014.

%

241
38

32,13%
5,07%

111
74
286
750

14,80%
9,87%
38,13%
100%

Најчешћи проблеми са којима су се клијенти обраћали за помоћ су: партнерски
проблеми - 32,13%, проблеми деце у нефункционалним породицама -14,8%,
партнерско насиље и насиље у породици - 9,87%, родитељи у разводу - 5,07%
(пораст комплексне пред-разводне и пост-разводне проблематике, са структуираним
и интензивним конфликтима између родитеља), тешкоће родитеља у успостављању и
одржавању родитељског ауторитета (део ове проблематике укључен је у рубрику остало), појединци у стању емоционалне кризе и животног застоја са доминантним
симптомима депресивности, анксиозности, безнадежности и суицидалности. Део ове
проблематике укључен је у рубрику – остало која обухвата укупно 38,13%
проблематике клијената.
Од укупно 1.618 саветодавно-терапијских сеанси, током 2014. године, било је
689(42,6%) партнерских сеанси, 486 (30%) породичних сеанси и 443 (27,4%) сеанси
са клијентима који су долазили због индивидуалних проблема.
У току 2014. године Саветовалиште је радило са проблемом насиља у партнерском
односу и породици, као примарним проблемом, у 74 случаја, односно са 87 особа, са
којима је реализовано 160 сеанси.
Са проблемом насиља у партнерском односу и породици као секундарним
проблемом, Саветовалиште је радило у 11 случајева, односно са 14 особа, са којима
је реализована 21 сеанса.

Пројектне активности и информативно-едукативни рад
Током 2014. године завршена је реализација пројекта „Јачање одговорног
родитељства“, уз подршку УНИЦЕФ-а и Хемофарм фондације. Од јануара до јуна
2014. године реализоване су радионице са 9 група родитеља, односно са 110
родитеља са којима је реализовано 45 радионица.
Крајем новембра 2014. године завршена је реализација пројекта „Третман мушкараца
починилаца насиља у партнерском односу“, који је реализован уз подршку УНДП-а,
а чија је реализација започета у септембру 2013. године. Реализовано је 46
индивидуалних сеанси са починиоцима насиља у партнерском односу, 9 са
партнеркама, 25 групних сеанси са починиоцима, и евалуациона групна сеанса 3
месеца након завршеног третмана (укупно 81 сеанса, са 20 особа-15 починилаца и 5
жена).
Укупно је кроз пројектне активности, у 2014. години, рађено са 140 корисника, са
којима је укупно реализовано 126 сеанси/радионица.
Представљање рада и активности Саветовалишта реализовано је кроз информативноедукативне активности за грађане кроз:
 наступе на медијима, локалним радио и ТВ станицама и националним ТВ
станицама (ТВ Новосадска, РТ Војводина, Вечерње новости, Радио Нови
Сад, Радио Беседа, Војвођански магазин, Дневник и др.) – 14 наступа на
медијима;
 учешће на Октобарским сусретима у социјалној заштити у Нишу;
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учешће на Округлом столу у Центру за социјални рад у Крагујевцу, са
темом: Саветодавно-терапијске услуге у социјалној заштити;
Учешће на Регионалној конференцији за рад са починиоцима насиља у
партнерском односу у Београду;
Сарадњу са Филозофским факултетом, групом за педагогију - предавање за
студенте педагогије на Факултету о раду педагога у ЦСР-у и
Саветовалишту, и представљање рада Саветовалишта за брак и породицу
студентима психологије у Саветовалишту;

Напомена о практичном раду службе
Саветовалиште за брак и породицу остварује добру сарадњу са другим службама у
Центру за социјални рад. У току претходне године настављен је пораст броја
клијената које је у Саветовалиште упутила Пријемна канцеларија.
Постоји континуирана и добра сарадња са сарадничким институцијама и НВО које
су чланице Оперативне мреже за заштиту жена и деце од насиља у породици
„ЗОРА“;
Наставља се сарадња Саветовалишта са Градом и Градском управом за социјалну
и дечију заштиту у вези са препознавањем потреба грађана и побољшања квалитета
пружања услуга у социјалној заштити.
Одржава се и унапређује сарадња са другим сарадничким институцијама на
територији Града, и са другим Саветовалиштима у Србији.

5.6 СЛУЖБА ЗА ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ И УСВОЈЕЊЕ
Центар за социјални рад Града Новог Сада је формирао Службу за породични
смештај и усвојење која обавља своју делатност у складу са Правилником о
хранитељству. Послови Службе, регулисани Правилником, су следећи: кампања и
анимирање хранитељских породица; реализација програма припреме за
хранитељство и процену хранитељске породице; избор адекватне породице за дете
уз сарадњу са ЦСР надлежним за дете; контрола остваривања сврхе хранитељства;
праћење и подршка деци и хранитељским породицама; реализација посебних
програма обуке хранитеља током одвијања хранитељства; реализација програма
подршке деци и младим људима за осамостаљивање; вођење базе података о
хранитељству на нивоу Општине; припремање литературе и информативних
гласила за хранитеље; подршка оснивања и рада клубова хранитеља и др.
У Служби за породични смештај и усвојење, у току 2014. године је радило шест
стручних радника, пет саветника за хранитељство и руководилац.
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На територији Града Новог Сада хранитељство, као облик заштите, је у порасту,
што се види по броју смештене деце у хранитељске породице и у односу примене
овог облика социјалне заштите према смештају у установу. Смештај деце у
хранитељску породицу је, као облик заштите, двоструко више заступљен од
смештаја у установу. Развојем хранитељства на територији Града Новог Сада
испоштоване су смернице реформе социјалне заштите у погледу избора отворених
или полуотворених облика социјалне заштите као примеренијих за заштиту и
збрињавање деце без родитељског старања.
У току 2014. године на територији Града Новог Сада било је 87 хранитељских
породица у којима су смештена деца (од чега је 28 сродничких хранитељских
породица, а 59 су друге хранитељске породице). Било је 10 хранитељских
породица са потврдом о подобности за бављење хранитељством, а које чекају на
смештај деце.
На смештају у хранитељским породицама, у току 2014. године, било је 225 деце и
младих, од чега је 31 дете, из надлежности ЦСР Нови Сад, смештено у току
године. Смештено је и 7 деце из других општина у хранитељске породице са наше
територије.
Реализован је Програм припреме за хранитељство за потенцијалне хранитељске
породице из Новог Сада и са територије Јужно-бачког округа. Програмом је
обухваћено 30 кандидата. Извршена је процена опште подобности за бављење
хранитељством за 15 породица и процена подобности за усвојење деце за 15
парова. На евиденцији Центра било је 35 породица којима је утврђена општа
подобност за усвојење. У 7 усвојитељских породица су упућена деца на међусобно
прилагођавање, а 4 пара су засновала усвојење.
Два стручна радника укључена су у пројекат развоја ургентног хранитељства. У
Центру за социјални рад Града Новог Сада одржане су две трибине на тему
„Промоција смерница за развој ургентног хранитељства“. На трибину одржану
09.07.2014. су били позвани представници 24 центра за социјални рад, а на другу
која је одржана 25.11.2014. укључени су били центри за социјални рад из Јужнобачког округа. Организатори и реализатори трибине били су стручни радници из
Службе за породични смештај и усвојење.
У служби су два стручна радника била укључена и прошла едукацију „Сигурним
кораком до хранитељства“ и стекли услов да буду едукатори за реализацију
програма припреме за хранитељство.
Градска управа за социјалну и дечјију заштиту је омогућила летовање, за 13 деце из
хранитељских породица, у Одмаралишту Црвеног крста Србије „Криста Ђорђевић“
у Баошићу.
За децу до 10 година старости обезбеђени су пакетићи и представа у Културном
центру града. Пакетиће је обезбедило ЈП „Војводинашуме“.
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Напомена о практичном раду службе
У практичном раду Службе уочено је следеће:
- Постоји проблем због просторне удаљености породица односно територије на
којој су смештена деца за коју је надлежан Центар за социјални рад Града Новог
Сада. Центри за социјални рад на чијој се територији деца налазе, немају службе
које су задужене за праћење породичног смештаја и у том смислу је тешко
испратити стандарде које налаже Правилник о хранитељству.
- Уочава се недостатак специјализованих услуга у решавању комплекснијих
проблема деце и хранитеља. Постоји потреба за специјализованом службом за
пружање терапијских услуга. Служба за породични смештај и усвојење је
кадровски осопособљена за ову врсту услуге.
- Недостају хранитељске породице за прихват деце без родитељског старања који
су са поремећајем у понашању.
- Уочена је потреба да се организују окупљања и дружења са хранитељима и децом,
а иницијатива првенствено потиче од хранитеља.

5.7. СЛУЖБА ЗА ФИНАНСИЈСКО-РАЧУНОВОДСТВЕНЕ И АНАЛИТИЧКОПЛАНСКЕ ПОСЛОВЕ
Делатност Службе за финансијско-рачуноводствене и аналитичко-планске послове се
односи на следеће активности:
1. припрема годишњих оперативних планова рада Центра,
укључујући и програмско буџетирање;
2. идентификовање потреба група корисника у локалној заједници;
3. иницирање развоја недостајућих услуга;
4. развијање међусекторског партнерства, иницирањем и
учествовањем у изради и усвајању протокола о сарадњи и
формирањем међусекторских тимова;
5. предлагање и учествовање у изради стратешких и акционих
планова развоја система социјалне заштите на локалном нивоу;
6. покретање иницијатива и учествовање у формирању тела или
одбора за планирање и развој социјалне заштите и социјалне
политике на локалном нивоу;
7. информисање локалне заједнице о идентификованим потребама
корисника и капацитетима Центра да одговори на те потребе;
8. праћење квалитета пружених услуга Центра;
9. промовисање делатности Центра у локалној заједници;
10. друге активности везане за унапређење рада Центра и побољшање
квалитета услуга које се обезбеђују.
У Служби за финансијско-рачуноводствене и аналитичко-планске послове, у току
2014. године, је радило 15 запослених од чега је један руководилац.
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У току 2014. године у домену аналитичко-планских послова урађени су:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Извештај о раду Центра за социјални рад Града Новог Сада за 2013.
годину
Извештај о раду Центра за социјални рад Града Новог Сада за 2013.
годину за Одељење у Беочину
Извештај о раду Центра за социјални рад Града Новог Сада за 2013.
годину за Одељење у Сремским Карловцима
Програма рада Центра за социјални рад Града Новог Сада за 2014.
годину
Програм рада Центра за социјални рад Града Новог Сада за 2014. годину
Одељења у Беочину
Програм рада Центра за социјални рад Града Новог Сада за 2014. годину
за Одљење у Сремским Карловцима
Припремна фаза за израду Извештаја о раду Центра за социјални рад
Града Новог Сада за 2014. годину (припрема подразумева прикупљање и
обраду оног материјал који се не односи на статистичке податке везане
за кориснике и реализоване услуге које се обрађују након истека текуће
године)
Припремна фаза за израду Извештаја о раду Центра за социјални рад
Града Новог Сада за 2014. годину Одељења у Беочин (припрема
подразумева прикупљање и обраду оног материјал који се не односи на
статистичке податке везане за кориснике и реализоване услуге које се
обрађују након истека текуће године)
Припремна фаза за израду Извештаја о раду Центра за социјални рад
Града Новог Сада за 2014. годину Одељења у Сремским Карловцима
(припрема подразумева прикупљање и обраду оног материјала који се не
односи на статистичке податке везане за кориснике и реализоване услуге
које се обрађују након истека текуће године)
Припремна фаза за израду Програма рада Центра за социјални рад Града
Новог Сада за 2015. годину ( припрема подразумева исте активности као
и код Извештаја с тим да се планирање броја корисника и услуга врши
тек након завршене ове фазе у Извештају)
Припремна фаза за израду Програма рада Центра за социјални рад Града
Новог Сада за 2015. годину Одељења у Беочину (припрема подразумева
исте активности као и код Извештаја с тим да се планирање броја
корисника и услуга врши тек након завршене ове фазе у Извештају),
Припремна фаза за израду Програма рада Центра за социјални рад Града
Новог Сада за 2015. годину за Одељење у Сремским Карловцима
(припрема подразумева исте активности као и код Извештаја с тим да се
планирање броја корисника и услуга врши тек након завршене ове фазе у
Извештају),
Вођење евиденције о лицима над којима је извршено насиље у породици
и о лицима против којих је одређена мера заштите од насиља у породици
и вођење евиденције о издржаваним лицима;
Анализа злостављане деце којом је утврђено следеће:
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- највећи број жртава злостављања је узраста од 6-8 или 12-14 година
- укључени су у образовни систем (предшколска установа и школа)
- потичу из породица са дисфункционланим породичним односима
(насиље у породици, разведени родитељи са постбрачним конфликтима
и сл.) и имају једног брата или сестру.
- родитељи злостављане деце су у највећем броју старости од 30-50
година, средњег степена стручне спреме
- пријаву за злостављање је у највећем броју поднела мајка злостављаног
детета или Полицијска управа
- најчешћи облик злостављања је физичко и психичко (истовремено) и
сексуално злостављање
- злостављање се дешавало више пута пре него што је пријављено, а
починилац је најчешће отац, затим мајка или неки други сродник.
- у 83% случајева починиоци злостављања су мушког пола, старости
30-50 година
- значајан број починилаца злостављања (31%) су зависници од
алкохола или психоактивних супстанци.
15.

Достављени подаци: Покрајинском обудсману – подаци о насиљу у
породици; Поверенику за информације од јавног значаја – Извештај о
примени Закона о слободном пристутпу информацијама од јавног
значаја; Покрајинском заводу – Упитник за праћење реализације мере –
УПМ1 и УПМ2; Институту за јавно здравље Војводине – податке о
активностима везаним за превенцију и контролу ХИВ-а; Комесаријату за
избеглице – Извештај о повратницима по основу Споразума о
реадмисији; НВО «Из круга Војводина» - подаци о насиљу у породици и
подаци о услугама које се пружају жртвама насиља; Заштитнику грађана
– подаци о насиљу над женама; Покрајинском омбудсману- подаци о
лишењу пословне способности; Министарсту за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања – подаци о злостављању деце; Републичком
заводу за социјалну заштиту – податке о родно заснованом насиљу;
Републичком заводу за социјалну заштиту – податке о старатељству над
децом; НВО Amity – податке о васпитним налозима и мерама посебне
обавезе; Градској управи за социјалну и дечију заштиту – податке о
структури становника нехигијенског насеља Бангладеш; Удружењу
„Инжењери заштите животне средине“ – податке о младима и друге
податке новинарима, невладиним организацијама и сл.

У домену рачуноводствено- финансијских послова, у току 2014. године, урађени
су:
1. Извештај о извршењу Буџета – Образац 5 (доставља се томесечно до 10-ог у
месецу и годишње до 10 марта за претходну годину) – представља приказ
извршења буџета, према изворима финансирања, доставља се Министарству
за рад, запошљавање, борачка и социјална питања;
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2. Спецификација враћених средстава – Образац СВС (доставља се до 10.
јануара) – за правдање враћених средстава на жиро-рачуну, доставља се
Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања;
3. Годишњи финансијски извештај (доставља се крајем фебруара) Управном
одбору
4. Завршни рачун – садржи 5 образаца и односи се на: годишњи извештај о
приходима и расходима по изворима финансирања, извештај о стању
имовине Центра на дан 31.12.2014. године, годишњи извештај о капиталним
издацима по изворима финансирања, годишњи извештај о новчаним
токовима и годишњи извештај о извршењу буџета по изворима
финансирања. Доставља се Управи за трезор, и Граду на захтев;
5. Образац СВИ 1 – Извештај о структури и вредности непокретне имовине у
својини Републике Србије на дан 31.12. – годишње, до 28. фебруара
6. Пријава пореза на добит (10.март) – Управа за трезор
7. Финансијски план (израђује се почев од септембра до децембра текуће, а као
коначни усваја се до 31. јануара наредне године, односно године на коју се
односи) – обухвата све области рада појединачно и пројекте у целини, а
садржи: основне текуће издатке (зараде и материјални трошкови), додатна
средства (за унапређење социјалне заштите) и захтев за основна средства и
пројектне активности. Доставља се Министарству за рад, запошљавање,
борачка и социјана питања, Граду и општинама;
8. План набавки за 2014. годину – израђује се паралелно са израдом
Финансијског плана, а као коначни усваја се до 31. јануара. Доставља се
Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији;
9. Извештај о набавкама – квартално до 10-ог у месецу сваког тромесечја и
годишње до 31. марта за претходну годину – Државној ревизорској
институцији и Управи за јавне набавке.

5.8. ПРИХВАТИЛИШТЕ СА ПРИХВАТНОМ СТАНИЦОМ ЗА ДЕЦУ И
ОМЛАДИНУ «СИГУРНА КУЋА»
Одлуком о изменама и допунама Одлуке о остваривању права у области социјалне
заштите („Сл.лист Града Новог Сада“, бр.11/03) проширена је делатност Центра
у домену ''остала социјална заштита у установама са смештајем'' и
Прихватилиште са Прихватном станицом „Сигурна кућа“ улази 2003. године у
редовну делатност Центра.
Делатност Службе се реализује у Прихватилишту и Прихватној станици:
 Прихватилиште за децу и омладину обезбеђује привремено и целовито
збрињавање деце и омладине без родитељског старања, жртава
занемаривања, злостављања и злоупотребе које упути надлежн Центар за
социјални рад. Са децом се ради на усвајању здравствено-хигијенских
навика, укључивању у процес образовања и/или омогућавању несметаног
наставка школовања, укључивању у забавно-културне садржаје, спортске
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активности, организовању рекреације и укљућивању у савремене токове
друштва. Деца и млади остају у Прихватилишту док се за њих не утврди
одговарајући облик трајног збрињавања.
Прихватна станица за децу и омладину врши прихват и краткотрајан
смештај деце и омладине која се нађу у скитњи, просјачењу, или другим
случајевима којима је хитно потребан краткотрајан смештај, обезбеђује
смештај, исхрану, примену здравствено-хигијенских мера, утврђивање
њиховог идентитета и пребивалишта и предузимају се мере за обезбеђење
одговарајућег облика трајног збрињавања.

Поред смештаја, исхране и хигијенско-здравствених услуга, у "Сигурној кући"
обавља се и васпитно-образовни рад, забавно-рекреативне активности са децом на
смештају, али и пружање саветодавно-терапијских услуга злостављаној,
занемареној и злоупотребљаваној деци и омладини.
У Прихватилишту са прихватном станицом за децу и омладину „Сигурна кућа“
запослено је 15 радника и то: један руководилац, осам васпитача и шест
медицинских сестара.
12. Кретање броја корисника „Сигурне куће“ од 2010. до 2014. године
Године
2010.
2011.
2012.
2013.
2014.
Број деце
Ланчани индекс

204
95

188
92

211
112

167
79

190
114

Табела бр. 12 показује кретање броја корисника Прихватилишта се прихватном
станицом у петогодишњем периоду (од 2010 - 2014. године).
Ланчани индекс показује кретање броја корисника односно проценат раста или
пада броја корисника. Највећи раст броја корисника, у односу на претходну годину,
у посматраном периоду, забележен је 2014. године (број корисника је порастао за
14% у односу на претходну годину).

Анализа структуре корисника
Током 2014. године у Прихватилишту са прихватном станицом „Сигурна кућа“ на
смештају је било укупно 190 деце а од тог броја 139 (73,2 %) мушког и 51 (26,8 %)
женског пола.
Највећи проценат деце је узраста od 16 do 18 година (29,47%). Преко 25% су деца
старости од 13 до 15 година. Велики удео деце у категорији од 13 до 18 год чине
корисници која су склони антисоцијалном понашању (што неретко подразумева и
крађу и друге облике деликвентног понашања). Значајан проценат (18,95%) чине
деца од 10 до 12 година која су најчешће збрињавана због занемаривања и/или
насиља у породици.
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Половина корисника су штићеници Центра за социјални рад Града Новог Сада
(52,1 %), док 31,6% припада другим општинама, а 16,3% су страни држављани.
Од укупног броја корисника смештених током претходне године 18,4 % (односно
35 корисника) су азиланти, претежно из Авганистана и Сирије. Разлог њиховог
збрињавања јесте илегални боравак у земљи, али и сумња на трговину људима
тако да су из Прихватилишта најчешће упућивана на специјализоване институције
као што је „Центар за заштиту жртава трговине људима, у Београду.
Око 30% штићеника, у 2014. години, припада категорији повратника. То значи да
су најмање два пута збрињавани у Прихватилиште за претходних 11 година.
Најчешће су смештана између два и шест пута (16,3 %), али није ретко ни да деца
буду смештена и по 10 и више пута (10,1 %). Најчешћи разлог поновог пријема
јесте бекство како из других институција (домови, друга Прихватилишта) тако и из
примарних и хранитељских породица. Други чести разлози поновног збрињавања
јесу скитња по улицама, или од града до града, као и дисфукционалност
породичног система при чему породица и уз поновно указано поверење од стране
надлежних Центара за социјани рад (враћање деце у примарну породицу након
боравка у „Сигурној кући“) није успела да пружи адекватну бригу деци.
Најчешћи разлози смештаја у Прихватилиште са прихватном станицом „Сигурна
кућа“ јесу: занемаривање, злостављање и злоупотреба деце у породици (35,8 %),
скитња и прошња су други најчешћи разлог (19 %) и имиграција (18,4 %).
Најчешћи разлози престанка смештаја су следећи: повратак у породицу,
превасходно примарну, а доста ређе проширену (29,5%), смештај у другу
институцију (21,5%) и смештај у хранитењску породицу (15,8%).
Значајн број деце самовољно напушта „Сигурну кућу“ (22,1%). Обично је то
категорија деце која су више пута смештана у Прихватилиште, која су склона
бежању, скитњи и крађи, а неретко таква деца испољавају антисоцијално понашање
и/или друге психопатолошке феномене. Бежање јесте један од увек актуелних
проблема Прихватилишта као институције отвореног типа.

Остале активности
- Током марта, априла и јуна, сваког викенда организовани су различити садржаји
за анимацију деце кроз Пројекат „Више од игре“ у организацији Удружења грађана
„Кошница“. У оквиру овог пројекта постигнути су значајни резултати у раду са
децом, нарочито кроз програм „активности и терапије помоћу коња“ који је био
изузетно значајан за дијагностику али и за лакши пут кроз опоравак од трауме коју
су деца преживела.
- Деца су током јула месеца имала прилике да учествују у еколошком кампу
„Кошница пријатељства“ који је међународног карактера а одржава се у Бегечу.
- У току 2014. године, у организацији „Мале срећне колоније“, у августу месецу,
деца „Сигурне куће“ су боравила на кампу на Петроварадину.
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- Деца смештена у „Сигурној кући“ су, у току 2014. године, учествовала на
Новосадском дечијем лету.
- Потписана је приступница подружници „Дјеца без граница“ који чине установе
за бригу о деци без родитељског старања са простора бивше Југославије. Учешће
на Конференцији у Љубљани и представљање рада Прихватилишта са прихватном
станицом „Сигурна кућа“.
- Обележено је 11 година рада Прихватилишта. Позвани су сарадници, гости и
донатори. Истог дана организована је и Трибина под називом „Улога
прихватилишта у систему заштите деце-перспективе и развој“ којој су
присуствовали професионалци који раде у прихватилиштима за децу у Београду и
Крагујевцу. Стручну подршку пружио је Републички завод за социјалну заштиту.
Треба напоменути да је за рад Прихватилишта са прихватном станицом „Сигурна
кућа“ значајна је помоћ и подршка донатора - како појединаца, тако и удружења
грађана, месних заједница, школа, универзитета и великих предузећа и компанија.

5.9 ПРИХВАТИЛИШТЕ СА ПРИХВАТНОМ СТАНИЦОМ „СИГУРНА
ЖЕНСКА КУЋА“

На основу Одлуке о остваривању права у области социјалне заштите („Сл. лист
Града Новог Сада“, бр. 46/09.), делатности Центра за социјални рад Града Новог
Сада је проширена у домену „остала социјална заштита у установама са смештајем
– прихватилиште са прихватном станицом 'Сигурна женска кућа'“. По истој
Одлуци у редовну делатност Центра улази од 01. јануара 2010. године.
Функција Сигурне женске куће је да женама и деци угроженим насиљем обезбеди:
физичку сигурност, егзистeнцијалну сигурност, психосоцијалну подршку, правну
помоћ и тако омогући прекидање круга породичног насиља и пружи услове да жена
ојачана изгради сопствену стратегију живота без насиља.
Сигурна женска кућа је организована тако што се објекат за прихват и смештај
налази на нејавној локацији у Граду, а у Центру за социјални рад се налази
пријемна канцеларија где се обавља почетна дијагностика.
Делатност Прихватилишта са Прихватном станицом „Сигурна женска кућа“ је
организована на следећи начин:
-Прихватна станица – У случају акутног насиља у породици жене и деца
смештају се у „Сигурну женску кућу“ и прижа им се заштита у виду прихватне
станице, при чему се врши тренутни пријем жена и деце. Када је у питању
смештање жртава насиља у прихватну станицу, стручни тим Сигурне женске куће
је у обавези да у року од 10 дана изврши потребну дијагностику и предложи
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одређене мере и облике заштите за корисницу и њену децу. Осим ситуација хитног
пријема, потенцијалне кориснице се смештају у прихватну станицу по утврђеној
процедури која подразумева остваривање контакта са женом ван Сигурне женске
куће и утврђивање индикатора за смештај кроз полуструктуирани интервју.
-У прихватилиште Сигурне женске куће, као облик смештаја, кориснице ступају
након истека периода боравка у прихватној станици, а у ситуацијама када стручни
тим уз пуну партиципацију кориснице процени да је потребно продужење
смештаја.
У „Сигурној женској кући“ у 2014. години је на пословима и радним задацима било
ангажовано 5 радника (руководилац, социјални радник, педагог, психолог и
домаћица).
Током 2014. године стручни тим Сигурне женске куће се бавио проблемом насиља
у породици са укупно 761 особом. Од тога, саветовање телефоном на
самоиницијативни позив кориснице извршено је са 516 жена.
У просторијама Центра за социјални рад, у пријемној канцеларији Сигурне женске
куће вршени су континуирани саветодавни разговори са 139 женa.
За рад Сигурне женске куће обезбеђен је контакт телефон и дежурство
стручних радника 24 сата дневно и свих 7 дана недељно.

13. Кретање броја корисника “Сигурне женске куће“ од 2010.-2014.
Године
2010.
2011.
2012.
2013.
2014.
90
101
106
115
106
Број
корисника
112
112
105
108
92
Ланчани
индекс
Током 2014. године у Сигурној женској кући боравило је укупно 106 особа (52
жене и 54 деце).
У прихватној станици Сигурне женске куће, смештене на период до 10 дана
боравиле су 25 кориснице. Осталих 27 корисница боравиле су до најдуже 6 месеци
у прихватилишту.
Просторије у кући заузимају 552 квадратна метра и све у кући је опремљено за
саветодавно-терапијски рад и заштићен живот смештених жена и деце. Капацитет
Сигурне женске куће је 20 лежајева и 5 помоћних.
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Анализа корисника „Сигурне женске куће“
Од укупног броја корисница које су смештене у Сигурну женску кућу, 40 женa
(77%) је са местом пребивалишта на територији Града Новог Сада, док је 12 жена
(23%) са местом пребивалишта ван територије Града Новог Сада.
Начин остваривања првог контакта жене, жртве породичног насиља, са стручним
тимом непосредно пре реализације смештаја у Сигурну женску кућу: на личну
иницијативу директним обраћањем телефоном или личним контактом – 50%,
позивањем или одласком у полицију – 29%; преко других служби Центра за
социјални рад Града Новог Сада – 15%; преко осталих служби у локалној заједници
(здравствене службе, образовне службе) – 6%.
Структура жртава насиља, које су биле смештене у Сигурну женску кућу у току
2014. године, с обзиром на доминатну врсту насиља је следећа: физичко
злостављање – 82%, психолошко злостављање – 8%, економско злостављање – 6%
и сексуално злостављање – 4%.
Утврђена је следећа старосна структура корисница Сигурне женске куће: узраст до
25 година – 17%, узраст од 25 до 35 година – 35%, узраст од 35 до 45 година – 19%
и узраст преко 45 година – 29%.
Кориснице Сигурне женске куће су следеће образовне структуре: непотпуна
основна школа – 8%, основна школа – 15%, средња стручна спрема (III степен) –
19%, средња стручна спрема (IV степен) – 46%; виша школа (VI степен)– 6% и
висока школа (VII степен) – 6%.
Кориснице Сигурне женске куће су следећег власничког статуса: поседују имовину
– 40%; не поседују имовину – 60%.
При пријему у Сигурну женску кућу запослење је имало 39% жена, док 61%
корисница није било запослено при ступању у Сигурну женску кућу.
Ови подаци указују на економску зависност корисница од насилног партнера што
негативно утиче на процес изласка из насиља, односно пријављивање изложености
насиљу у породици.
Током боравка у Сигурној женској кући, од укупног броја жена које нису биле
запослене, запослило се 7% корисница, док 81% корисница није ступило у радни
однос током трајања смештаја. 12% корисница Сигурне женске куће су особе у
пензији.
Старосна структура деце која су са мајкама боравила у Сигурној женској кући је
следећа: узраст до 3 године – 24%, узраст од 3 до 7 година – 37%, узраст од 7 до 15
година – 32% и узраст од 15 до 18 година – 7%.

Напомена о практичном раду службе
Сигурна женска кућа остварује изузетно добру сарадњу са следећим службама и
институцијама ван Центра за социјални рад: Полицијска управа Нови Сади, Биро за
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пружање правне помоћи и Основна школа „ Јован Јовановић Змај“ у Сремској
Каменици, као и већини основних школа на територији Града Новог Сада.
Може се радити на унапређењу сарадње са Предшколском установом Нови Сад,
Домом здравља Нови Сад и Националном службом за запошљавање.
Искуство у раду са бројним судијама Основног суда у Новом Саду – Породично
веће, показује да је потребно сензибилисати и едуковати судије о проблематици
насиља над женама и о последицама са којима се жене које бораве у Сигурној
женској кући сусрећу, као и начину комуницирања са корисницима.
Током 2014. године стручни радници „Сигурне женске куће“ су учествовали у
следећим активностима:
- „16 дана активизма против насиља над женама“ је акција у којој Центар
редовно учествује. Укупно траје 16 дана, од 25. новембра до 10. децембра
текуће године.
- Медијско промовисање у циљу упознавања грађана са појмом насиља у
породици и начинима борбе и могућностима превазилажења тих проблема
(учешће представника Сигурне женске куће у бројним телевизијским и
радијским емисијама, као и давање изјава за штампане медије током целе
године).
- Учествовање на јавним трибинама и округлим столовима у циљу
умрежавања са другим институцијама и бољег функционисања у области
заштите жена и деце који се нађу у ситуацији породичног насиља.
Прихватилиште са прихватном станицом „Сигурна женска кућа“ оствари одређен
број донација сваке године од стране правних и физичких лица.

5.10. СЛУЖБА ЗА ЕКОНОМСКО-ТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
Према Правилнику о организацији, нормативима и стандардима рада Центра за
социјални рад Града Новог Сада, односно Статутом Центра, основана је Служба за
економско-техничке послове.
Служба за економско-техничке послове обавља послове који су у функцији
стварања услова за обављање делатности Центра и функцији подршке стручном
раду.
У Служби за економско-техничке послове је запослено 25 радника, у чију
структуру, поред руководиоца службе, улазе и: набављач, магационер, референт
заштите од пожара, телефониста-портир, возач-курир, вешерка, спремачица,
радници обезбеђења, кувари, радник на одржавању - домар и помоћни радници у
кухињи.
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У току 2014. године, у Центру за социјални рад Града Новог Сада са
Одељењима у Беочину и Сремским Карловцима, евидентирано је укупно
27.434 корисника, што представља пораст за 6% у односу на претходну
годину.
Укупан број евидентираних права, мера, услуга и стручних поступака, у току
2014. године, у Центру за социјални рад Града Новог Сада са Одељењима у
Беочину и Сремским Карловцима, износи – 52.791, што представља пораст за
8% у односу на претходну годину.
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