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УВОД
1.1 Уводна реч градоначелника
Друштво је добро онолико колико се брине о својим најугроженијим
члановима.
Ово би требало да буде крајњи циљ развоја социјалне заштите у граду
Смедереву. Несумњиво је да постоје проблеми у обезбеђивању ефикасне
заштите и помоћи особама са инвалидитетом, незбринутој деци, жртвама
насиља у породици, сиромашнима, старима...
Циљ Стратегије развоја социјалне заштите града Смедерева за период
од 2015- 2019. године јесте да препозна постојеће проблеме, анализира их и
понуди решење за оне који су препознати као приоритетни.
Тешка економска ситуација у држави допринела је
усложњавању
социјалних проблема. Један од елемената који неумитно ствара све веће
потребе у социјалној заштити јесте и транзиција. Грађани су делом друштвено
дезоријентисани, што може да доведе до насиља у породици, напуштања деце
због материјалних проблема, небриге, одсуства емпатије према осталим
члановима друштвене околине.
На сва ова питања и мноштво других, почетни одговор требало би да да
Стратегија развоја социјалне заштите града Смедерева за период од 20152019. године. Овај документ биће и путоказ за развијање и побољшање
квалитета услуга које пружају постојеће установе социјалне заштите на
територији града Смедерева, али и удружења грађана, невладиних и
хуманитарних организација, и других чинилаца друштва. Ова Стратегија
требало би да донесе резултате и у ангажовању целокупног грађанства за
социјалне проблеме и њихово позитивно решавање.
Аплицирањем на конкурсе ИП фондова Европске уније и министарстава,
али и улагањем сопствених средстава, настојаћемо да унапредимо квалитет
живота свих грађана, а посебно оних које спадају у рањиве групе.
Град Смедерево ће свакако усмерити све своје расположиве могућности
ка обезбеђивању квалитетне социјалне заштите, а самим тим и квалитетног
живота својих грађана.
Довођењем нових инвеститора у Смедерево, смањићемо број
незапослених грађана.
Наставићемо да развијамо добру сарадњу са свим институцијама,
невладиним организацијама и другим актерима, како би животни стандард
грађана Смедерева у наредним годинама био бољи.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА СМЕДЕРЕВА

Др Јасна Аврамовић
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1.2 Локални савет за социјална питања
Стратегија развоја социјалне заштите, коју је Влада Републике Србије
усвојила у децембру 2005. године, усмерена је на побољшање социјалног
статуса грађана на личном, породичном и ширем социјалном плану. Ефикасан
систем социјалне заштите треба да одговори на потребе грађана у новим
околностима и да подржава рањиве и маргинализоване појединце и групе, као и
грађане који нису у стању да учешћем у економској активности обезбеде своју
егзистенцију.
Ефикасна социјална заштита захтева стратешко планирање, као и
доношење мера, активности и механизама којима се обезбеђују најповољнији
исходи за кориснике услуга.
Усвојена Стратегија реформе социјалне заштите обавезује локалну
самоуправу на активну улогу у креирању и спровођењу социјалне политике на
локалном нивоу, издвајање адекватних средстава за социјалне програме и
развој социјалних услуга на основу утврђених оквира и критеријума на
локалном нивоу, дефинисања улоге, обавеза и одговорности локалних актера у
реформи и реализацији социјалне затите на локалном нивоу и координише
активности везане за утврђивање потреба и капацитета локалне заједнице и у
том смислу промовише као основне правце развоја следеће:
1. Изградњу нове политике и законодавне активности
2. Децентрализацију система социјалне заштите
3. Обезбеђивање ефикаснијих услуга у социјалној заштити
4. Обезбеђивање квалитетнијих услуга у социјалној заштити и
5. Јачање професионалних капацитета запослених у социјалној заштити.
Стратегија реформе система социјалне заштите формулише посебне
циљеве у оквиру којих се наводе мере, активности и механизми, које је у
задатим роковима потребно да изврше локалне самоуправе. Отуда и обавеза
локалне самоуправе да испланира и обезбеди средства за имплементацију
Стратегије реформе система социјалне заштите.
Руководећи се наведеном обавезом, као и чињеницом да актери
социјалне заштите са територије града Смедерева неће моћи успешно да
учествују на конкурсима за пројекте без квалитетног стратешког плана,
Скупштина града Смедерева донела је Одлуку о оснивању локалног савета за
социјална питања ("Службени лист града Смедерева", број 11/2013)
Градско веће града Смедерева донело је
Решење о именовању
председника, заменика председника, чланова и заменика чланова Локалног
савета за социјална питања ("Службени лист града Смедерева", број 2/2014 и
број 5/2014). У Локални савет за социјална питања именовани су:
- за председника
Љиљана Животић- Живановић, члан Градског већа града Смедерева,
задужена за ресор рада и социјалне политике
- за заменика председника
др Ивица Јевтић, члан градског већа града Смедерева задужен за ресор
здравства
- за чланове и заменике чланова:
1. Љиљана Тодоровић, члан, представник градске управе града Смедерева
Јелена Стојановић, заменик члана, представник Градске управе града
Смедерева
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2. Бојана Рајковић, члан, представник Дома здравља ,,Смедерево“ у
Смедереву
Славица Болевић, заменик члана, представник Дома здравља
,,Смедерево“ у Смедереву
3. Др Јасна Недељковић-Митрески, члан, представник Опште болнице
Смедерево
Данијела Станковић, заменик члана, представник Опште болнице
Смедерево
4. Снежана Инић, члан, представник Основне школе ,, Димитрије Давидовић“
Смедерево
Јелена Здравковић, заменик члана, представник Основне школе
,, Димитрије Давидовић“ Смедерево
5. Милован Топаловић, члан, представник Економско-трговинске школе
Смедерево
Душанка Филиповић, заменик члана, представник Економско-трговинске
шкoле Смедерево
6. Милош Ђорђевић, члан, представник Центра за социјални рад Смедерево
Снежана Динчић, заменик члана, представник Центра за социјални рад
Смедерево
7. Весна Денић, члан, представник Дома за смештај старих лица Смедерево
Зора Стојанова, заменик члана, представник Дома за смештај старих лица
Смедерево
8. Биљана Петровић, члан, представник Националне службе за запошљавање
- Филијала Смедерево
Маријана Алексић, заменик члана, представник Националне службе за
запошљавање – Филијала Смедерево
9. Томислав Живановић, члан, представник Црвеног крста Смедерево
Радица Станковић, заменик члана, представник Црвеног крста Смедерево
10.Биљана Милошевић, члан, представник Установе за дневни боравак деце,
младих и одраслих особа са сметњама у развоју „ Сунце“ Смедерево
Василија Крстић, заменик члана, представник Установе за дневни боравак
деце, младих и одраслих особа са сметњама у развоју „ Сунце“
Смедерево
11. Снежана Миловановић, члан, представник Полицијске управе у Смедереву
Горан Божанић, заменик члана, представник Полицујске управе у
Смедереву
12. Душко Савић, члан, представник Градског савеза социјално хуманитарних
организација Смедерево
Предраг Николић, заменик члана, представник Градског савеза социјално
хуманитарних организација Смедерево
13. Селим Сулејмани, члан, представник Савеза ромских невладиних
организација "Смедеревски форум"
Живорад Манчић, заменик члана, представник Савеза ромских
невладиних организација "Смедеревски форум“
14. Гордана Стојановић, члан, представник Основног суда у Смедереву
Милица Јефтић, заменик члана, представник Основног суда у Смедереву
15. Јасна Реџић, члан, представник Установе за предшколско васпитање и
образовање „Наша радост“ Смедерево
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Мирјана Ћосић, заменик члана, представник Установе за предшколско
васпитање и образовање „Наша радост“ Смедерево
16. Весна Емершић, члан, представник Невладине организације AMITY
Др Биљана Атанацковић, заменик члана, представник Невладине
организације AMITY
17. Војислав Павловић, члан, представник Градског удружења пензионера
Смедерево
Радомир Живановић, заменик члана, представник Градског удружења
пензионера Смедерево
Процес израде Стратегије развоја социјалне заштите за период 20152019. године текао је уз високу партиципацију свих актера релевантних за
систем социјалне заштите у граду Смедереву. У њега су, поред представника
локалне самоуправе, били укључени и представници социјалних и
здравствених институција, образовања, невладин сектор и други.
Радни тим за израду Стратегије развоја социјалне заштите града
Смедерева за период од 2015-2019. године чинили су: Јелена Стојановићпредставник локалне самоуправе, Ђулијета Сулић-представник локалне
самоуправе, Данијела Манчић-представник Центра за социјални рад
Смедерево, Ивана Гвозденовић-секретар Градског савеза социјално
хуманитарних организација Смедерево и Марина Јанковић - представник
локалне самоуправе.
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ВИЗИЈА
Град Смедерево је заједница заснована на поштовању људских права, у
којој постоји развијен интегрални систем услуга социјалне заштите којим се
обезбеђује да сваки грађанин има подједнаке могућности да задовољи животне
потребе, оствари потенцијале и изабере услове у којима ће живети.

МИСИЈА
Унапређење система социјалне заштите усмереног ка корисницима
сервиса и услуга развијањем и умрежавањем јавног, цивилног и приватног
сектора.

ПРИНЦИПИ И ВРЕДНОСТИ
Поштовање и недељивост основних људских права - Неговање
толеранције и разумевање различитости, одсуство сваке дискриминације
засноване на постојању инвалидитета, полним, расним, језичким, верским,
етничким и свим другим разликама и неговање и унапређивање међусобног
разумевања и равноправности.
Принцип једнаких могућности - Обезбедити могућност коришћења
услуга социјалне заштите за све грађане и све циљне групе истом доступношћу
у свим сферама пружања услуга у јавном, приватном и невладином сектору и уз
поштовање могућности избора.
Интегрални приступ - Неговање разноврсности и компатибилности
социјалних сервиса и услуга и заједничког проактивног деловања и наступања
према корисницима.
Најбољи интерес корисника - Пружати услуге које су у највећем
степену усаглашене са потребама корисника уз поштовање људских права и
достојанства.
Доступност услуга корисницима - Обезбеђивати услове и развијати
услуге да грађани своје потребе приоритетно задовољавају у средини у којој
живе.
Најмање рестриктивно окружење - Пружати подршку разноврсним
услугама приоритетно у природном окружењу, уз избор услуга које су за
корисника најмање рестриктивне.
Континуитет заштите и могућност избора услуга и пружаоца услуга Развијати разноврсне услуге у оквиру јавног, невладиног и приватног сектора.
Кориснику се благовремено пружа могућност коришћења одговарајуће услуге, у
континуитету и потребном трајању.
Партиципативност, одговорност и самосталност корисника Обезбедити учешће корисника у доношењу одлука о начину задовољавања
његових потреба и одговорност за избор и коришћење сопствених потенцијала.
Пружати подршку кориснику за активирање потенцијала за самостално
задовољавање потреба, продуктиван живот у заједници и предупређивање
7

зависности од социјалних служби.
Транспарентност - Увремењено, актуелно, отворено извештавање
јавности, корисника и свих заинтересованих циљних група о могућностима,
процесима или резултатима у раду социјалних сервиса и услуга у свим
сферама деловања.
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КОНТЕКСТ
Циљ овог одељка Стратешког плана развоја социјалне заштите у граду
Смедереву јесте да целовито представи локални и шири друштвени контекст,
прикаже анализу свих заинтересованих страна и анализу стања у систему
социјалне заштите у граду Смедереву. Квантитативни подаци наведени у овом
одељку су прибављени од релевантних институција и организација и
представљају актуелну слику стања.

3.1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ГРАДУ СМЕДЕРЕВУ
Историја, традиција и културно наслеђе
Прво помињање Смедерева под овим називом забележено је у Повељи
византијског цара Василија II из 1019.године, у делу који
говори о Браничевској епархији Охридске епископије. Први
писани помен о Смедереву налази се и у Повељи кнеза
Лазара из 1381.године у којој се спомиње манастир Раваница
и села и имања која поклања „ у Смедереву људини Богосаву
с опћином и баштином“.
Град Смедерево се налази уз правац римске границе
(Лимес) и Цариградског друма, што је током историје битно
одређивало његов значај и улогу у историјским догађајима.
Као такво, ово место има континуитет од праисторије, преко
антике и средњег века до данашњих дана. О свим тим
временима сведочи богато културно наслеђе смедеревског
краја оличено у више локалитета распоређених у граду и око
њега.
Посебан значај Смедерево добија почетком петнаестог
века, у доба деспота Ђурђа Бранковића, када постаје
последња престоница српске средњевековне државе и
седиште црквеног и привредног живота. Саграђена је
Смедеревска тврђава, чији бедеми и данас стоје и сведоче о
бурној прошлости града, али и значају Смедерева који већ тада премашује
локалну и регионалну димензију. Смедерево постаје центар на размеђи
цивилизација, где се преплићу утицаји
истока и запада.
Након пада у турске руке,
Смедерево
задржава
шири
регионални значај као седиште
санџаката, све до 1521. године.Током
шеснаестог и седамнаестог века,
развило се у већу оријенталну варош.
Крајем седамнаестог века, за време
аустро-турских ратова, варош је
наизменично била у рукама зараћених
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страна, разарана је и привредно опала. У време аустријске власти овде је био
центар дистрикта.
У обновљеној српској држави Смедерево игра значајну улогу, пре свега
као седиште Совјета од 1805-1807. године, али и као развијено градско насеље,
трговачко седиште и главни град Смедеревске нахије.
Током читавог 19. и 20.века, некад у већој, некад у мањој мери, користећи
своје потенцијале, имало је своје место у реду најразвијенијих градова Србије.
Не наводећи таксативно све ресурсе, вредности, културно - историјско наслеђе
и духовну понуду Смедерева, опште је виђење и закључак да Смедерево
представља центар српске културе, што му даје духовни и културни значај који
знатно премашује локалну и регионалну димензију.
Културна баштина и духовно значење Смедерева треба да буду предмет
пажљиве и синхронизоване ревалоризације и активног укључења у токове
просторне, привредне и културне интеграције овог простора у зони Подунавља
и шире.
Географски положај
Смедерево је позиционирано на 40,39°
северне географске ширине и 20,57° источне
географске
дужине.
Налази
се
у
североисточном делу Републике Србије, на
другој по величини европској реци Дунаву. Од
престонице, Београда, удаљено је свега 46 км.
Укупна површина Града Смедерева
износи 484 km2.
Демографска структура становништва
Према подацима Републичког завода за статистику, а на основу
извештаја са Пописа становништва из 2011. године, на подручју града
Смедерева живи 108.209 становника, од тога 53.445 мушкараца и 54.764 жена.

Број становника
2011
2002
1981
1961
1948
0

20000
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80000

100000 120000

1948 1953 1961 1971 1981 1991 2002 2006 2011
Број становника 59545 66132 77682 90650 107366110768109809117134108209
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У Граду Смедереву живи 28 различитих етничких група. Најбројнији су
Срби (101.908 - 94,17%), затим Роми (2.369 - 2,18%), следе Македонци (291 0,27%), Црногорци (271 – 0,25%), Мађари, Југословени, Хрвати, а издвајају се
и Муслимани, Албанци, Бугари, Словенци, Немци, Бошњаци и остали. Значајно
је поменути и Грке и Јевреје који имају и своју заједницу у нашем Граду.
Територију Града чине подручја 28
насељених места, и то град Смедерево и
27 сеоских насеља: Радинац, Раља, Вучак,
Петријево, Удовице, Бадљевица, Биновац,
Водањ, Враново, Врбовац, Добри До,
Друговац, Колари, Кулич, Ландол, Липе,
Лугавчина, Луњевац, Мала Крсна, Мало
Орашје,
Михајловац,
Осипаоница,
Сараорци, Суводол, Сеоне, Скобаљ и
Шалинац.
Према
подацима
из
Пописа
становништва из 2011. године, у самом
граду живи 64.175 становника (59,30%), док у сеоским насељима живи 44.034
(40,69%) становника.
Становништво према календарском узрасту
Испод 15 година
15 – 29 година
30 – 49 година
50 – 64 година
65 – 84 година
85 и више
Тотал

Број
16647
21343
28720
25406
15201
892
108.209

%
15,38%
19,72%
26,55%
23,48%
14,05%
0,82%
100%

Подаци Републичког завода за статистику из Пописа становништва 2011. године

Просечна старост становника у граду Смедереву је 40,79 година
(мушкарци 39,52, жене 42,04).
Према
подацима
Националне
службе
за Структура незапослених према
запошљавање
филијала степену стручне спреме
Укупно лица
Смедерево, на дан 31.07.2014. Степен стручности
3.395
године незапослених у Смедереву I и II степен стручности
III
и
IV
степен
стручности
5.624
који се воде не евиденцији има
86
10.248. Од тог броја, 9121 особа V степен стручности
активно тражи запослење, док је VI и VII степен стручности 1.143
10.248
1127 привремено спречено за рад. Тотал
На евиденцији се налази и 828 корисника новчане социјалне помоћи преко
Центра за социјални рад Смедерево, а нешто мање од половине њих је
привремено спречено за рад.
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Пољопривреда
На територији града Смедерева површина пољопривредног земљишта у
државној својини, која је обухваћена Годишњим програмом заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта за 2013. годину износи 2.157.66,38
ха.(881.65,43). Од наведене површине, 298,60 ха планирано је за давање у
закуп према годишњим програмима.
Пољопривредну производњу карактерише примат у воћарству,
виноградарству, ратарству, сточарству и повртарству.
Индустрија
Почетак индустрије у Смедереву везан је за подизање прве ливнице
1879. године чији је власник био Петар Нешић. Али тек тридесетак година
касније, почетком XX века, створени су услови за прерастање Смедерева из
претежно занатско-трговачке вароши у привредно-индустријски центар овог
дела
Србије.
Оснивају
се
прве
радионице
и
фабрике.
20. фебруара 1913. године почиње са радом Српско акционарско
рударско и топионичко друштво САРТИД, чији је правни следбеник Концерн
црне металургије „Сартид 1913“, данас „Железера“ Смедерево. Државна
железничка радионица (данас Желвоз) основана је 1926. године. Данашњи
МБС „Милан Благојевић“ (познат поред осталог по штедњаку „Смедеревац“)
налази се на месту некадашњих фабрика Економ и Mеталор из 1938. године.
Поред њих, у Смедереву ради и компанија Messer Tehnogas, Metech, као и
новоотворена фабрика каблова „PKC group“.
Већина предузећа која се баве овом привредном граном лоцирана је у
„Индустријској зони“, која се налази у североисточном делу града и
карактерише је добра саобраћајна повезаност.
Туризам
Град Смедерево има изузетан туристички потенцијал јер се у њему
налази велики број културно - историјских споменика.
Свакако
најзначајнији
међу
њима је Смедревска тврђава која је
била управно, војно, привредно,
културно и црквено седиште српске
Деспотовине. Подигао ју је деспот
Ђурађ Бранковић, а саграђена је у
периоду од 1428 -1439. године.
Својим положајем на ушћу
Језаве у Дунав, заузима површину од
приближно 11 хектара. Има облик
неправилног троугла и састоји се из
два дела - Великог града и Малог
града. Смедеревска тврђава данас
представља популарну туристичку дестинацију, као и ексклузиван простор за
музичко - сценске и друге културне догађаје.
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Главним градским тргом доминира Храм Светог великомученика
Георгија, који је саграђен у периоду од 1850 -1854. године, а поред њега ту су и
Споменик палим борцима у I светском рату, Зграда окружног суда, Галерија
савремене уметности и фонтана.
У близини се налазе и Споменик петојунској трагедији, Музеј Смедерево,
Спомен парк Три хероја, Карађорђев дуд, Гимназија Смедерево, Народна
библиотека Смедерево, Центар за културу и Црква Успења Пресвете
Богородице.
Вила "Златни брег" налази се на 4 км од центра града, а саградио ју је
кнез Милош Обреновић. Вила је била летњиковац ове династије, а у њој су
приређиване забаве на којима су се окупљали многи познати уметници и
књижевници.

3.2 ПОДАЦИ О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
СМЕДЕРЕВА
Број корисника услуга
Подаци Центра за социјални рад
социјалне заштите
Смедерево показују да се број корисника
2012.
11.183
услуга социјалне заштите у 2013. године
10.662
смањио за 4,66% у односу на 2012. годину, 2013.
01.01.-30.06.2014
7.340
али и да се број пружених услуга увећао за
4,1%, те се закључује да је број услуга по кориснику био већи него у 2012.
години.
Посматрајући кретање укупног броја корисника по старосној структури
уочава се да највећи број корисника припада категорији одраслих, који у систем
социјалне заштите по правилу улазе због материјалне необезбеђености,
инвалидитета и поремећених породичних односа.
Образовна структура корисника је неповољна, с обзиром да је 1/3 од
укупног броја корисника без школе или са незавршеном средњом школом.
Такође је број корисника новчане социјалне помоћи значајно повећан са
2481, колико их је било у 2012. години, на 3.005 колико их је било у 2013.
години. Само у првој половини године број корисника НСП износио је 2999.
У
2014.
години
у
Старосна структура корисника
категорију
материјално
социјалне заштите
угрожених особа сврстава се
Старосна
2012
2013
4.630 особа , од чега је удео
Број
%
Број
%
малолетних особа 27,8%, а група
Деца
3100
27,72%
2988
28%
пунолетних
72,2%. Само у
1506
13,47% 1494
14%
првој половини 2014. године Млади
Одрасли
5598
50,06%
5214
48,87%
Центар је радио са 2.999
979
8,75% 973
9,13%
корисника новчане социјалне Стари
Укупно
11.183 100%
10.669 100%
помоћи.
Подаци о корисницима услуга социјалне заштите у односу на пол показују
да је међу корисницима већи број особа женског пола, што указује на чињеницу
да се жене и даље налазе у неједнаком положају у односу на особе мушког
пола.
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Деца се сврставају у једну од најугроженијих корисничких група због
постојања високог степена ризика од социјалне искључености, с обзиром да
немају капацитета да самостално превладају кризне ситуације и у високом су
степену зависности, како од родитеља, тако и од шире друштвене заједнице.
У категорију социјално искључених група спадају остарела лица, с
обзиром да имају ослабљене
Број старих корисинка услуга
потенцијале
за
самостално
социјалне заштите
задовољавање потреба. На основу Полна
2012.
2013. 01.01.података Центра за социјални рад структура
30.06.2014.
Смедерево, може се закључити да Ж
671
686
576
социјално
угрожену
категорију М
308
287
255
остарелих лица углавном чине Укупно
979
973
831
самачка и двочлана домаћинства,
чији чланови имају преко 65 година старости и припадају категорији лица
неспособних за привређивање.
Особе са инвалидитетом представљају посебно осетљиву категорију
корисника која је у већини случајева изолована. Реч је о групи корисника са
ниским нивоом учешћа у друштвеном животу. Ове особе углавном прати и
сиромаштво узроковано ниским степеном запослености. Често су
дискриминисане,
усамљене
и
Број особа са инвалидитетом које
највише упућене на чланове својих
користе услуге социјалне заштите
породица.
Старосна
2012.
2013. 01.01.У таквој ситуацији, ове особе
30.06.2014.
имају висок степен зависности од структура
Деца
166
138
123
социјалних давања и уопште услуга
101
97
92
социјалне заштите. Заштита ових Млади
493
458
437
лица одвијала се кроз коришћење Одрасли
85
80
98
права на туђу негу и помоћ и Стари
увећану туђу негу и помоћ, Укупно
845
773
750
професионално
оспособљавање,
стављање под старатељску заштиту, смештај у установе социјалне заштите и
сл.
ПРАВА КОЈА СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА
Одлуком о правима социјалне заштите у граду Смедереву ("Службени
лист града Смедерева", број 9/2013) утврђена су права у области социјалне
заштите, носиоци права, обим, услови и начин остваривања права социјалне
заштите, у складу са Законом о социјалној заштити, за чије обезбеђивање је
надлежан град Смедерево.
Права у социјалној заштити представљају различите облике
материјалне подршке у циљу обезбеђивања егзистенцијалног минимума и
подршке социјалној интеграцији појединца и породице.
Права утврђена овом одлуком су:
 Право на једнократну новчану помоћ
 Право на ванредну новчану помоћ
 Трошкови погребних услуга
 Путни трошкови и исхрана пролазника
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 Трошкови превоза ученика основних и средњих школа са сметњама у
развоју и инвалидитетом и трошкови превоза за њихове пратиоце
 Бесплатан оброк – Народна кухиња
 Поклон пакетићи.
Услуге у социјалној заштити су активности пружања подршке и помоћи
грађанима и њиховим породицама ради побољшања, односно очувања
квалитета живота, отклањања или ублажавања ризика, неповољних животних
околности, као и развоја потенцијала корисника за самосталан живот.
Услуге које се утврђују овом одлуком су:
 Помоћ у кући
 Смештај у прихватилиште
 Дневни боравак
 Смештај у прихватилиштима за малолетну децу ван територије
града
 Саветодавно – терапијске и социјално – едукативне услуге
 Лични пратилац детета
 Персонална асистенција
 Становање уз подршку за младе који се осамостаљују – Кућа на
пола пута
 Прихватилиште за жртве насиља – Сигурна кућа
 Социјално становање у заштићеним условима.

3.3 КЉУЧНИ АКТЕРИ У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У
ГРАДУ СМЕДЕРЕВУ
Град Смедерево
Градске структуре, које су носиоци и помагачи процеса планирања
социјалне политике у Смедереву су Скупштина Града, градоначелник, Градско
веће, скупштински одбори.
У Градској управи града Смедерева је запослено 318 особа и у њој се
врше послови из њеног изворног делокруга, као и поверени послови из оквира
права и дужности Републике Србије утврђени Уставом, законом и градским
Статутом.
Град, преко својих органа, у складу са Уставом и законом доноси
програме развоја, урбанистичке планове, буџет и завршни рачун, утврђује
стопе изворних прихода града, као и начин и мерила за одређивање
висине локалних такси и накнада, уређује и обезбеђује обављање и развој
комуналних делатности, стара се о одржавању стамбених зграда и
безбедности њиховог коришћења, доноси програме уређења грађевинског
земљишта, стара се о заштити животне средине, уређује и обезбеђује
обављање послова који се односе на изградњу, рехабилитацију и
реконструкцију, одржавање, заштиту, коришћење, развој и управљање
локалним и некатегорисаним путевима, као и улицама у насељу, уређује и
обезбеђује посебне услове и организацију ауто-такси превоза путника, уређује
и обезбеђује организацију превоза у линијској пловидби који се врши на
територији града, оснива установе и организације у области основног
образовања, културе, примарне здравствене заштите, физичке културе,
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спорта,
дечје
заштите
и
туризма,
прати
и обезбеђује њихово
функционисање, оснива установе у области социјалне заштите и прати и
обезбеђује њихово функционисање, даје дозволе за почетак рада установа
социјалне заштите које оснивају друга правна и физичка лица, утврђује
испуњеност услова за пружање услуга социјалне заштите, утврђује нормативе
и стандарде за обављање делатности установа чији је оснивач, доноси
прописе о правима у социјалној заштити и обавља послове државног
старатеља, помаже развој различитих облика самопомоћи и солидарности
са особама са инвалидитетом, као и са особама које су суштински у
неједнаком положају са осталим грађанима и подстиче активности и пружа
помоћ
организацијама
инвалида
и
другим социјално-хуманитарним
организацијама на својој територији, подстиче и помаже развој задругарства,
организује службу правне помоћи грађанима, стара се о остваривању,
заштити и унапређењу људских права и индивидуалних и колективних
права припадника националних мањина и етничких група, утврђује језике и
писма националних мањина који су у службеној употреби на територији Града и
обавља многе друге послове од непосредног интереса за грађане, у складу са
Уставом, законом и Статутом Града.
Град Смедерево финансира различите услуге социјалне заштите, као и
рад организација особа са инвалидитетом.

Издвајања за социјалну заштиту
30000000
25000000
20000000
15000000
10000000
50000000
0

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

16

Процентуално издавајње за социјалну заштиту у односу на укупан буџета
града Смедерева
Година
Износ
Проценат
2008
102.456.700
5,88%
2009
125.356.123
5,89%
2010
153.864.248
7,09%
2011
175.688.813
6,17%
2012
169.874.918
5,11%
2013
299.864.809
7,65%
2014
277.457.146
6,98%

Центар за социјални рад Смедерево
Центар за социјални рад Смедерево основан је 10.07.1961. године, а
оснивач је град Смедерево.
На основу Закона о социјалној заштити и других подзаконских аката,
Центар за социјални рад Смедерево у спровођењу социјалне заштите и
социјалног рада, врши следеће послове:
- процењује потребе и снаге корисника и ризике по њега и планира пружање
услуга социјалне заштите
- спроводи поступке и одлучује о
правима на материјална давања и
о коришћењу услуга социјалне
заштите
- предузима прописане мере,
покреће и учествује у судским и
другим поступцима
- води прописане евиденције и
стара се о чувању документације
корисника
- иницира и развија превентивне
и друге програме који доприносе задовољавању индивидуалних и заједничких
потреба грађана у области социјалне заштите на територији јединице локалне
самоуправе за коју је основан
- иницира и развија превентивне и друге програме који доприносе спречавању
и сузбијању социјалних проблема и обавља и друге послове у области
социјалне заштите, у складу са законом и другим прописима.
Врста радног односа
На неодређено време
На одређено време
Укупно

Финансира
Република
30
2
32

Финансира Град
Смедерево
16
0
16

Укупан
број
46
2
48
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Стручни профил

Број

Социјални радник

15

Правник

7

Психолог

4

Педагог

2

Специјални педагог

2

Социолог

1

Укупно

31

Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова
Центра за социјални рад утврђена је организација стручног рада и осталих
послова у Центру.
Груписање послова у Центру врши се у оквиру следећих организационих
јединица:




Служба за заштиту деце и младих
Служба за заштиту одраслих и старих
Служба за правне послове,
- Пријемне канцеларије
- Канцеларије за материјална давања



Служба за финансијске послове, опште послове, административне и
техничке послове и послове планирања и развоја
Дом за смештај старих лица Смедерево

Дом за смештај старих лица Смедерево је установа социјалне заштите
основана 1947. године. У оквиру својих надлежности, корисницима пружа услуге
становања и задовољење основних животних потреба, стручног социјалног
рада и друге услуге у зависности од потреба, способности и интересовања
корисника, услуге радно- окупационе и рехабилитационе терапије, организације
културно - забавних и рекреативних активности, здравствене заштите и
сервисне услуге. Капацитет установе је 186 корисника.
Установа за дневни боравак деце, младих и одраслих особа са сметњама
у развоју „Сунце“ Смедерево
Установа за дневни боравак „Сунце“ Смедерево основана је 2012.
године, а оснивач је град Смедерево. Установа пружа ванинституционални
облик социјалне заштите кроз целодневне активности за децу и омладину са
интелектуалним инвалидитетом. Запослено је 7 особа. Структура корисника је
хетерогена (корисници са вишеструким сметњама, омладина са менталним
сметњама и корисници узраста преко 30 година). Услуге тренутно користи
седамнаесторо корисника.

18

3.4 ОПШТИ ПРЕГЛЕД ПО СЕКТОРИМА
Запошљавање
Национална служба запошљавања, Филијала Смедерево је правно лице
са статусом организације за обавезно социјално осигурање, данас модеран
јавни сервис који пружа услуге незапосленим лицима и послодавцима у
Смедереву.
Циљне групе које окупља НСЗ су са једне стране незапослена лица, лица
која траже промену запослења и друга лица која траже запослење, лица која се
воде на посебним евиденцијама, а која су корисници посебне накнаде као и
корисници привремене новчане накнаде. Са друге стране клијенти НСЗ су
послодавци који пријављују потребу за запошљавањем НСЗ, запошљавају и
уплаћују доприносе за осигурање за случај незапослености. Посебну категорију
циљне групе незапослених лица чине теже запошљива лица која због
здравственог стања, недовољног или
неодговарајућег образовања,
социодемографских
карактеристика,
регионалне
или
професионалне
неусклађености понуде и тражње на тржишту рада или због других објективних
околности, теже налазе посао.
Одређеним програмима и мерама активне политике запошљавања
подстиче се равноправнији положај тих лица на тржишту рада, тако да теже
запошљива лица имају приоритет код укључивања у поједине мере.
Полиција
Полицијска управа Смедерево обавља законом утврђене полицијске и
друге послове, пружа подршку владавини права у демократском друштву и
одговорна је за остваривање безбедности, у складу са законом. Обављањем
полицијских послова, полиција свима пружа заштиту њихових права и слобода.
Приликом пружања заштите, полиција поједина права и слободе може
ограничити само под условима и на начин утврђен Уставом и законом.
Здравство
Здравствена заштита становништва града Смедерева базирана је
просторно и организационо на могућностима и капацитетима Опште болнице
''Свети Лука'' Смедерево и Дома здравља „Смедерево“ у Смедереву, чији су
објекти укупне површине 17.503m², смештени у зони ширег центра Града, на
површини око 2.23 хa.
Дом здравља Смедерево је установа посвећена превенцији, унапређењу
и решавању нарушеног здравља уз примену савремене технологије и високо
стручних кадрова, са циљем подизања квалитета живота.
Организациона структура примарне здравствене заштите:
1. Служба за здравствену заштиту одраслих становника
2. Служба за здравствену заштиту радника са медицином спорта
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3. Служба за кућно лечење и здравствену негу
4. Служба за хитну медицинску помоћ са санитетским превозом
5. Служба за социјалну медицину са информатиком
6. Служба за поливалентну патронажу
7. Служба за здравствену заштиту школске деце
8. Служба за здравствену заштиту деце
9. Служба за здравствену заштиту жена
10. Служба за стоматолошку здравствену заштиту
Постоје и развојно саветовалиште, саветовалиште за младе, за
самохране родитеље и лечене алкохоличаре.
Општа болница "Свети Лука" Смедерево пружа услуге секундарног нивоа
здравствене заштите и обезбеђује стационарне потребе становништва на
подручју Смедерева.
Образовање
На подручју града Смедерева налази се десет објеката у саставу
Установе за предшколско васпитање и образовање деце „Наша радост“, а још
26 при школама и сеоским месним заједницама.
Данас се на територији града Смедерева налази 18 основних школа,
једна школа за основно музичко образовање и шест средњих школа.
Од 18 основних школа, 6 се налази у граду а 12 у околним селима.
Раднички универзитет у Смедереву, који је 2003. године прославио
седамдесет и пет година од оснивања, такође има образовну функцију кроз
Школу за основно образовање одраслих, Центар за стручно оспособљавање и
Центар за више и високо образовање.
Невладин сектор - Удружења грађана и социјално хуманитарне
организације
На територији града Смедерева делује велики број невладиних
организација и удружења, од којих се 23 баве социјалном заштитом: Градски
савез социјално хуманитарних организација Смедерево, Црвени крст
Смедерево, Градска организација савеза слепих Србије Смедерево, Градска
организација глувих и наглувих Смедерево, Градска организација инвалида
рада Смедерево, Друштво за церебралну и дечију парализу Смедерева,
Друштво за спорт и рекреацију инвалида града Смедерева, Удружење за помоћ
ментално
недовољно
развијеним
особама
Смедерево,
Удружење
дистрофичара града Смедерева "Бољи живот", Удружење параплегичара
Смедерево, Центар за самостални живот особа са инвалидитетом Смедерева,
Спортско удружење глувих и наглувих "Деспоти", Стрељачки клуб особа са
инвалидитетом Р-50, Стонотениски клуб особа са инвалидитетом "СТИКС",
Међуопштинско удружење дисторфичара Смедерево, Удружење слепих и
слабовидих "Свети вид", Удружење особа са ампутираним екстремитетима
Смедерево, Удружење ратних и мирнодопских војних инвалида града
Смедерева,
Градска организација цивилних инвалида рата Смедерево,
Удружење РВИ града Смедерева свих ратова, НВО "Амити", Асоцијација
координатора за ромска питања и Удружење Рома Јелена 21 Враново.
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Црвени крст Смедерево
Дом Црвеног крста Смедерево у Малој Крсни постоји од 2004. године. У
периоду од 1993. До 2004. године то је био Колективни центар за смештај
избеглих и интерно расељених лица. Колективни центар је затворен 2004.
године Одлуком Комесеријата за избеглице Републике Србије, а након тога
Одлуком Управног одбора Црвеног крста Смедерево и Извршног одбора
општине Смедерево установа је продужила са радом као Дом Црвеног крста
Смедерево.
У оквиру Дома Црвеног крста Смедерево спроводе се следећи програми.
1. Припрема и дистрибуција оброка Народне кухиње за социјално угрожено
становништво
Списак корисника оброка сачињава стручна служба Центра за социјални рад
Смедерево, а припрему и дистрибуцију оброка Црвени крст Смедерево.
Месечно се припрема од 800 до 1000 оброка за кориснике у Смедереву, 70
оброка за Радинац, 35 оброка за Враново и Малу Крсну и 5 оброка за Раљу.
Оброк садржи пола литра куване хране и пола векне хлеба и то 6 дана у
недељи, недељом нема оброка. Драстично је смањен број оброка у односу на
2013. годину, јер су критеријуми Центра за социјални рад пооштрени. Такође,
има болесних корисника који не могу да дођу по оброк и требало би им однети
храну до стана. Требало би учинити напор да се поново покрене пројекат
„Храна на точковима“, како би се помогло најугроженијим суграђанима.
У оквиру овог пројекта постоје и доходовни пројекти као потпора Народној
кухињи и то су: узгој поврћа под пластеницима, мини фарма свиња, мини
фарма товних пилића, на 6,5 хектара закупљеног земљишта производња
сточне хране, 920 садници јабука. За обављање послова ангажују се корисници
Народне кухиње, односно социјалне помоћи, како би себи обезбедили неки
приход.
2. Смештај у прихватииште
Тренутно је у прихватилишту смештено 20 лица. Трошкове смештаја сноси
буџет града Смедерева, а лица су смештена на основу решења Центра за
социјални рад Смедерево. Поред тога, смештено је још двоје старих који не
плаћају смештај, а избегла лица и по затварању Колективног центра нису
желела да напусте овај смештај. Управни одбор Црвеног крста је донео Одлуку
да наведени корисници буду смештени без накнаде, јер се ради о лицима која
немају приходе нити ближе сроднике, али имају права на достојанствену
старост. Такође је смештено још 6 лица која смештај плаћају од своје скромне
пензије. Наиме, ради се о старим особама које су некада биле смештене у
Прихватилишту и потом су одбиле смештај у Дому за смештај старих лица, јер
су им пензије мале, а не желе да оптерећују своју децу која би морала да
доплаћају смештај у Дому.
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Требало би створити услове за смештај лица и са подручја оближњих градова
Велика Плана, Пожаревац, Смедеревка Паланка, како би се побољшала
финансијска ситуација Прихватилишта.
3. Вртић за ромску децу и децу из социјално угрожених породица из Малог
Кривака и околних села
Укупно око 50 – оро деце у две групе раде по плану и програму Предшколске
устабове „Наша радост“ Смедерево
4. Организовање дружења и летњих кампова за социјално угрожену децу,
чланове Теренске јединице Црвеног крста Смедерево и других градова,
добровољне даваоце крви, припреме и такмичења екипа прве помоћи...
Медији
Активни медији у Смедереву су: ТВ Смедерево, РТВ Смедерево, ТВ
Јерина, Радио Лукс, Радио Смедерево, штампани медији Наш глас и Наше
новине.

3.5 ОСТАЛЕ ВАЖНЕ ИНСТИТУЦИЈЕ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ
Основни суд у Смедереву има надлежност да у првом степену суди за
кривична дела за која је као главна казна предвиђена новчана казна или казна
затвора до десет година, ако за поједина од њих није надлежан други суд и за
кривична дела из своје надлежности, одлучује о молби за престанак мере
безбедности или правне последице осуде, за кривична дела из своје

надлежности. Такође, у првом степену суди у грађанскоправним споровима ако
за поједине од њих није надлежан други суд и води извршне и ванпарничне
поступке за које није надлежан неки други суд.
Суди и у стамбеним споровима; споровима поводом заснивања, постојања и
престанка радног односа; о правима, обавезама и одговорностима из радног
односа; о накнади штете коју радник претрпи на раду или у вези са радом;
споровима поводом задовољавања стамбених потреба на основу рада.
Основни суд пружа грађанима правну помоћ, међународну правну помоћ и
врши друге послове одређене законом.
Виши суд у Смедереву има првостепене и другостепене надлежности. У
првом степену суди за кривична дела за која је као главна казна предвиђена
казна затвора преко десет година, за кривична дела против Војске Србије, суди
у кривичном поступку према малолетним учиниоцима кривичних дела, у
грађанскоправним споровима кад вредност предмета спора омогућује
изјављивање ревизије или у споровима о оспоравању или утврђивању очинства
и материнства и др. Као другостепени орган одлучује по жалбама на одлуке
основних судова.
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Основно јавно тужилаштво врши надлежност за гоњење учинилаца
кривичних дела и других кажњивих дела, коришћењем одговарајућих законом
предвиђених средстава и своју функцију врши искључиво на основу Устава и
закона.
Више јавно тужилаштво надлежно је да поступа пред Вишим судом и да
надзире и усмерава подручна основна јавна тужилаштва, као и у другим
случајевима одређеним законом.
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СТРАТЕШКИ ПРАВЦИ И ЦИЉЕВИ
4.1 SWОT АНАЛИЗА
СНАГЕ












Стручно oбучени кадар
Опрема и просторни капацитети
Постојање свести и спремност на
континуирано усавршавање
појединих актера социјалне
заштите у јавном и цивилном
сектору
Мотивисаност актера социјалне
заштите да активно учествују у
унапређењу социјалне заштите
Развијени програми Националне
службе за запошљавање
намењени ризичним групама
Постојање Локалних акционих
планова
Развијен НВО сектор
Развијене услуге социјалне
заштите
Мобилни тим за инклузију Рома
Формиран Локални савет за
социјална питања града
Смедерева

СЛАБОСТИ













МОГУЋНОСТИ / ШАНСЕ







Повећање доступности постојећих
и увођење нових услуга
Програмско буџетирање
Умрежавање свих актера СЗ
Активно учешће корисника сервиса
и услуга
Сарадња са
кадровима/институцијама на
градском нивоу
Унапређење сарадње са

Недовољан број стручних кадрова
Недовољни просторни капацитети
и опрема
Недовољно развијена свест о
потребама за променама и
недовољна мотивација појединих
кадрова за стручно усавршавање
Недовољна финансијска средства
у односу на стварне социјалне
потребе
Неефикасност и бирократски
приступ различитих кључних
актера
Недовољна умреженост
институција
Нејасно дефинисане
међусекторске процедуре у
заштити угрожених категорија
грађана
Недовољна видљивост
грађана/ки услед недостатка
капацитета за теренски рад
Недовољна информисаност о
могућностима коришћења
постојећих сервиса и услуга
Недоследна примена стандарда и
процедура у пружању услуга
социјалне заштите

ПРЕПРЕКЕ/ РИЗИЦИ








Нестабилна политичка ситуација
Неусаглашеност закона
Мали проценат буџетског
издвајања за социјалну заштиту
Приходи локалне самоуправе и
реализација буџета
Недовољна координисаност јавног
сектора (државних институција)
Висок степен незапослености
Низак образовни ниво грађана
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донаторима
Екстерни фондови
Обезбеђивање додатних
финансијских средстава
аплицирањем на различите јавне
позиве - буџет Града, Републике и
ресорних министарства у
имплементацији реформе система
социјалне заштите




Низак животни стандард грађана
Непостојање система праћења
ефеката и резултата пројеката у
области социјалне политике

4.2 СТРАТЕШКИ СПОРНА ПИТАЊА
Током процеса анализе контекста отворила су се следећа стратешки
спорна питања на која ће Стратегија развоја социјалне заштите у граду
Смедереву у извесној мери дати одговор:
1. Како створити амбијент фокусираности локалне самоуправе на социјална
питања и обезбедити већа и равномернија издвајања новца из градског
буџета за социјалну заштиту и учешће у пројектима?
2. Како задржати постојећи ниво сервиса и услуга социјалне заштите и
развити недовољно развијене и нове сервисе и услуге?
3. Како обезбедити континуирану, координирану и транспарентну сарадњу у
креирању и пружању услуга социјалне заштите свих актера у граду
Смедереву (јавни, цивилни и приватни сектор)?
4. Како повећати доступност услуга социјалне заштите свима који се нађу у
стању социјалне потребе?
5. Како искористити алтернативне изворе финансирања сервиса и услуга
социјалне заштите?
6. Како боље информисати кориснике о могућностима коришћења сервиса
и услуга социјалне заштите?

4.3 СТРАТЕШКИ ПРАВЦИ РАЗВОЈА
У тражењу оптималног системског одговора на стратешки спорна питања
социјалне заштите у граду Смедереву, дефинисани су следећи стратешки
правци развоја социјалне заштите:
Стратешки правац 1
Умрежавање институција, развијање партнерства и квалитетније информисање
Стратешки правац 2
Јачање локалних капацитета у пружању социјалних услуга, стабилност и
доступност разноврсних извора финансирања
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Стратешки правац 3
Унапређење постојећих и развијање нових услуга социјалне заштите
Стратешки правац 4
Успостављање система квалитета услуга социјалне заштите

4.4 СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ
Стратешки правац 1

Умрежавање институција, развијање
партнерства и квалитетније
информисање

Стратешки правац 2

Јачање локалних капацитета у
пружању социјалних услуга,
стабилност и доступност разноврсних
извора финансирања

Стратешки циљеви
Подизање нивоа ефикасности система
социјалне заштите умрежавањем и
успостављањем партнерства свих
актера и пружалаца услуга социјалне
заштите у локалној заједници
Унапређење квалитета услуга и
сервиса развојем професионализма и
одговарањем на потребе корисника
Унапређење инфомисаности грађана
и њихово активно укључивање у
планирање и спровођење социјалне
политике на локалном нивоу

Стратешки циљеви
Одржавање постојећих и оснивање
нових услуга социјалне заштите уз
расподелу према приоритетима и
изналажење нових извора
финансирања који би били доступни
средствима јавног информисања
Повећање сензибилисаности локалне
заједнице и потенцијалних донатора
за потребе у области социјалне
заштите
Унапређење знања и вештина
запослених у институцијама и
организацијама које се баве
планирањем и спровођењем услуга
социјалне заштите
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Стратешки правац 3

Унапређење постојећих и развијање
нових услуга социјалне заштите

Стратешки правац 4
Успостављање система квалитета
услуга социјалне заштите

Стратешки циљеви
Одржавање постојећег нивоа и
подизање квалитета услуга социјалне
заштите кроз развој постојећих
људских, институционалних и
материјалних ресурса
Подизање нивоа квалитета живота и
задовољења потреба најосетљивијих
маргинализованих група корисника
кроз развијање иновативних услуга
коришћењем различитих извора
финансирања

Стратешки циљеви
Увођење транспарентних механизама
контроле ресурса, процене резултата
и професионалног понашања
пружалаца услуга социјалне заштите
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ПРИОРИТЕТНЕ ГРУПЕ
У складу са Стратегијом развоја система социјалне заштите и Стратегијом
за смањење сиромаштва, а на основу обављене анализе контекста, утврђене
су следеће приоритетне циљне групе:
1. Старe особе
2. Деца и млади
3. Особе са инвалидитетом
4. Жене
5. Роми
6. Избеглице и интерно расељена лица.

5.1 СТАРЕ ОСОБЕ
Анализа циљне групе
Република Србија се сврстава међу 96 земаља у којима живи 90 %
светске популације старије од 60 година, а чак на 78. месту по квалитету живота
старих. У Глобалном индексу старења, Србија је у 2013. години заузела 64.
место од укупно 91 земље.
Према попису становништва из 2011. године, у граду Смедереву живи
16093 (14,87%) грађана старијих од 65 година. Подаци из 2002. године, када је
удео старијих грађана био 14,35% и из 2006. године, када је износио 14,63%,
указују да се њихов број повећава. Просечна старост је у 2011. години износила
40,79 година.

Проценат старости становништва
78%
До 60 година
7%
15%

Од 60 - 64 година
65 и више година
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Највећи проблем старих особа је сиромаштво, односно лоша
материјална ситуација која је условљена ниским примањима и растом трошкова
живота.
Према подацим Центра за социјални рад Смедерево, број старих особа
које користе неке од видова социјалне заштите се повећава. Тако је у 2012.
години проценат старих који су користили једнократне новчане помоћи, новчану
социјалну помоћ, смештај у установама социјалне заштите, додатак за негу и
помоћ другог лица, привремено и стално старатељство, заштиту од насиља над
старима износио 8,75%, у 2013. години 9,13%, а само у првој половини 2014.
године 11,32% у односу на укупан удео корисника.
Категорију остарелих особа углавном чине самачка и двочлана
домаћинства у којима су обе особе старије од 65 година и припадају категорији
лица неспособних за привређивање. Ове особе имају висок степен
изолованости, немају сроднике или сродници нису у могућности да се на
адекватан начин брину о њима. Преживљавају од новчане социјалне помоћи,
помоћи комшија и у ретким ситуацијама од породичне солидарности. Додатно
су оптерећени здравственим проблемима, лошијим стамбеним условима,
осећајем занемарености и мањим степеном мобилности.
Према подацима из 2014. године, највећи број старих особа припрада
категорији особа које имају потребе за домским смештајем са уделом од 56%.
На другом месту су социо-материјално угрожена лица са уделом од 30,2%, а на
трећем месту су старе особе са инвалидитетом са уделом од 10,3%.
SWOT анализа
СНАГЕ






Очувана ментална способност
старих особа
Људски ресурси
Институције социјалне заштите
(Центар за социјални рад, Дом за
смештај старих лица)
Служба кућног лечења
Организације које окупљају старије
особе

СЛАБОСТИ







МОГУЋНОСТИ / ШАНСЕ




Обезбеђивање додатних
финансијских средстава
Доношење Стратегије о развоју
социјалне заштите
Национална статегија о старењу

Непостојање капацитета за
збрињавање старијих особа –
недостатак места у домовима и
више сервисних услуга у кућним
условима (Помоћ у кући за старе
особе, Дневни центар, Храна на
точковима, Сервис прања рубља)
Пасивност старијих особа
Умањене менталне способности
Неинформисаност о правима,
посебно оних из руралних средина
Недовољна укљученост старих
особа у средствима јавног
информисања
ПРЕПРЕКЕ/ РИЗИЦИ





Нестабилна политичка ситуација
Низак животни стандард старијих
особа
Ниска свест грађана о потребама
старијих особа
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Подизање свести грађана о
потребама старих особа
Едукација волонтера
Повећање доступности постојећих
и увођење нових услуга
Закључци

Старије особе у граду Смедереву припадају категорији маргинализованих
група које су изложене сиромаштву и изолацији и за које не постоји довољан
број ванинституционалних услуга у систему социјалне заштите. Посебан
проблем представљају рурална подручја, због недовољне развијености свих
облика социјалне заштите.
Препоруке








Неопходно је развијати отворене моделе социјалне заштите старијих особа,
који подразумевају пружање подршке и помоћи у кућним условима (Помоћ у
кући за старе особе, Храна на точковима, Кућна достава лекова, Сервис
прања рубља, формирање мобилних екипа, волонтера).
Потребно је повећати смештајне капацитете Дома за смештај старих лица и
уредити просторије.
Повећати ангажованост локалне самоуправе на умрежавању и подизању
капацитета свих пружалаца услуга намењених старијим лицима.
Организовати волонтерску службу за помоћ старим особама у сарадњи са
невладиним организацијама.
Обезбедити финансијска средства на локалном нивоу и сачинити програм
њиховог рационалног коришћења.
Повећати број хранитељских породица за старе особе.
Специфични циљеви и задаци
Специфични циљ 1

Унапређење социјалног и
здравственог статуса старијих
особа

Специфични задаци у периоду од
2015 – 2019. године

Развити сервисе теренских услуга
за старе особе којима је помоћ
неопходна у свакодневном
функционисању
Организовати програме мотивације
старијих особа да се активирају у
свакодневном животу – Програми
превенције социјалне изолације
старих
Реализовати здравствено –
рекреативни програм за стара лица
Унапредити рад организација које
се баве заштититом старих особа
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Специфични циљ 2

Побољшање положаја старих
особа које су без породичног
старања,а које живе у кућама

Специфични циљ 3

Развијање свести локалне
заједнице о потребама и
капацитетима старих особа

Специфични задаци у периоду од
2015 – 2019. године

Организовати услуге отворене
социјале заштите – Помоћ у кући за
старе особе, Храна на точковима и
остале потребне услуге
У партнерству са Домом здравља
развити програм подршке старијим
особама са тежим физичким и
психичким обољењима које живе
саме – Дневни центар за старије
особе
Утврдити Програм помоћи,
подршке и заштите старијих од
занемаривања, злостављања и
насиља

Специфични задаци у периоду од
2015 – 2019. године

Организовати информативне
кампање како би се и старе особе и
шира друштвена заједица упознала
са правима, потребама и
могућностима старих
Формирати групу од 5 старих особа
које ће се активно бавити
заступањем потреба старих у
локалној заједници
У сарадњи са Црвеним крстом и
другим организацијама, формирати
тим волонтера

5.2 ДЕЦА И МЛАДИ
Анализа циљне групе
Према подацим Републичког завода за статистику, деца и млади до 15
година чине 15% популације града Смедерева, док млади од 15 - 25 година
чине 20%.
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Деца спадају у једну од најугроженијих корисничких група због постојања
високог степена ризика од социјалне искључености, с обзиром да немају
капацитета да самостално превладају кризне ситуације и у високом су степену
зависности, како од родитеља, тако и од шире друштвене заједнице.
Истраживања спровођена на територији Републике Србије указују на
чињеницу да се положај деце незнатно побољшава, али да се продубљују
разлике између деце из маргинализованих група и националног просека.
Званични подаци Републичког завода за социјалну заштиту показују да је 30%
деце у ризику од сиромаштва, као и да све мањи број породица има могућност
да деци обезбеди задовољење основних животних потреба.
Према подацима Центра за социјални рад Смедерево за 2013. годину,
деца чине 28% корисника услуга, а млади 14%.
Према приложеној табели Центра за социјални рад Смедерево може се
уочити да највећи број деце припада социо-материјално угроженој категорији.
Велики удео материјално угрожене деце у укупном броју деце условљен је
континуираним
осиромашењем већег дела популације, који је изазван
високим степеном незапослености, као и све мањом могућношћу радног
ангажовања на повременим и сезонским пословима, погоршањем здравственог
стања чланова породице и сл.
Број деце у ЦСР
према корисничким групама
Корисничка група

2012.

2013

Деца без родитељског старања
Деца жртве насиља и занемаривања
Деца са проблемима у понашању
Деца чији се родитељи споре око
начина вршења родитељског права
Социо-материјално угрожена деца
Остала деца
Укупно

86
220
238
691

106
96
205
628

01.01.
30.06.2014
82
132
105
348

1237
1503
3975

1458
1258
3751

1287
517
2471

Једна од посебно осетљивих група корисника су деца и млади са
проблемима у понашању. Заштита
деце и младих са проблемима у Број деце са проблемима у понашању
2012.
2013. 01.01.понашању подразумева рад на Полна
30.06.2014.
откривању, спровођењу заштите и структура
23
37
20
третману
свих
облика Ж
200
223
128
делинквентног понашања. Када се М
223
260
148
анализирају проблеми у понашању Укупно
по подацима за 2014. годину, може
се видети да са 55,4% доминирају деца и млади учиниоци кривичних дела. Број
деце са проблемима у понашању је у порасту.
Када је реч о младима, из бројних истраживања која су вршиле
државне институције и организације цивилног друштва у сарадњи са
Канцеларијом за младе града Смедерева, показатељи о проблемима са којима
се суочавају млади у нашем граду.
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Највећи проблем младих је велика стопа незапослености и низак
стандард живота, који доприноси „одливу мозгова“, неквалитетној исхрани,
повећању броја оболелих од психо-социо-физичких болести, младих у ризику,
доводи до појаве социјално и материјално нестабилних породица. Такође,
постоји и лош
приступ образовању и васпитању, поремећен систем
вредности...
Један од проблема је недовољан број квалитетних програмских
активности, односно квалитетних спортских, културних, социјалних, економских
и других активности, како би се подизали капацитети људских ресурса и
задовољиле потребе младих кроз светске трендове развитка.
У Смедереву постоји Канцеларија за младе која спроводи и креира
политику за младе, израђује и реализује пројекте за младе и са младима, а све
са циљем стварања адекватних услова за активно укључивање младих у живот
и рад заједнице. У том смислу, младима се пружа подршка у организовању
различитих друштвених активности, учењу и креативном испољавању потреба.
Канцеларија за младе спроводи Акциони план за младе, прати јавне конкурсе,
успоставља сарадњу
са свим релевантним партнерима, комуницира са
младима и обезбеђује њихово учешће у доношењу одлука и пружа техничку,
материјалну
и
финансијску
подршку
омладинским
организацијама,
омладинским клубовима
и иницијативама младих. Ради на подизању
капацитета и оснаживању младих за омладинско предузетниство и
умрежавање привредног сектора са организацијама младих и појединцима.
У наредном периоду очекује се оснивање Омладинског клуба који би
требало да информише младе, организује различите догађаје, трибине,
креативне и интеркултуралне радионице, радионице за усавршавање личних и
социјалних вештина, различите едукације и презентације о актуелним темама,
изложбе, представе, филмове и друге активности.
Омладински клуб је део механизма Канцеларије за младе града
Смедерева и представља могућност за повезивање свих друштвених актера у
циљу креирања програма којима би се превазилазили проблеми младих.
SWOT анализа
СНАГЕ
Инфраструктура, простори и
опремљеност:
 постоји слободан простор
 техничка опремљеност (у кзм,у
школи,цзк)
 затворени спортски простори
 велики број спортских терена
Заинтересованост:
 одређен број младих
заинтересованих за разне
активности и усавршавање
Географски положај и природни

СЛАБОСТИ
Инфраструктура, простори и
опремљеност:
 неискоришћени, несређени,
недоступни и неприлагођени
простори за омладинска
удружења и спорт
 недоступност комуникационих
технологија младима у
рурарним срединама (интернет,
кабловска и мобилна мрежа)
 лоша инфраструктура
 недостатак капацитета за
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ресурси:
 град на Дунаву (повезивање са
регијом)
 близина аутопутева
 близина аеродрома у Београду
 природни ресурси
Институционални оквир омладинске
политике:
 започета брига о младима
отварањем КЗМ у којој постоје
разни програми за младе
 могућност учешћа и едукације
младих на семинарима,
пројектима
Образовање и кадрови:
 едуковани кадрови за рад са
младима
 солидан систем образовања
Програми и догађаји:
 фестивал (,,Нушићеви дани“,
,,Театар у тврђави“,
,,Патософирање“,
,,Смедеревска јесен“)
 програми за младе у оквиру
кудова
 програми за младе у оквиру
школских секција
 програми за младе у оквиру
аматерских позоришта
Иновативност:
 иновативност у развоју
лидерског потенцијала код
младих
 добра подршка медија
Медији и информисаност:
 медији (локални) аудио
визуелни, штампани

смештај (хотели, мотели за
младе)
Заинтересованост и деловање:
 велика незаинтересованост
младих и релевантних
институција
Неискоришћени ресурси:
 недоступне и недовољно
искоришћене културне
знаменитости
Здравље и животна средина:
 велики број зависника од ПАС
 загађена животна средина и
недовољна свест о потреби
очувања животне средине
 недовољна свест о здравим
стиловима живота
Медији и информисаност:
 неприлагођеност младима
 недовољна информисаност
младих
Сарадња и активизам:
 недовољно информација о
могућности удруживања
 низак степен сарадње између
локалних институција
 низак степен мотивације за
волонтирање
 друштвена пасивност
 мало НВО организација
 недостатак ентузијазма код
младих
 одсуство визије и мисије код
младих
Образовање и запошљавање:
 нема у довољној мери
неформалног образовања
 недовољно радних места,
велики проценат незапослених
 необученост за писање
пројеката
 слаба повезаност
запошљавања и образовања
 непостојање универзитета
 низак проценат активног знања
страних језика
Недостаци:
 недостатак материјалних
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средстава за: покретање нових
активности, за финансирање
постојећих
 недовољно јасни критеријуми за
доделу средстава омладинским
организацијама из буџета града
Смедерева
МОГУЋНОСТИ / ШАНСЕ

ПРЕПРЕКЕ/ РИЗИЦИ

Инфраструктура, простори и
опремљеност:
 сређивање и опремање
постојећих простора
Заинтересованост и активизам:
 развој волонтеризма
Географски положај и природни
ресурси:
 туристички потенцијал
Кадрови:
 едуковани и креативни кадрови
Сарадња:
 добри односи са Владом
Републике Србије
 интеркултурална сарадња са
другим општинама, градовима и
и државама
Образовање и запошљавање:
 школовање у иностранству

Инфраструктура, простори и
опремљеност:
застарела технологија
 недовољна техничка
опремљеност
Заинтересованост и активизам:
 недовољно развијена свест о
важности НВО
 надовољна мотивисаност
младих
 одлазак младих-миграција
Географски положај и природни
ресурси:
 утицај великих градова
Сарадња:
 недовољна сарадња са
суседним општинама и
градовима
Образовање и запошљавање:
 велики проценат незапослених,
поготово младих
 неусаглашеност система
образовања са захтевима
привреде
 недовољно улагање у
образовање младих
 ниска информатичка писменост
 неувиђање важности практичне
наставе
Неочекивани исходи:
 честа промена власти
 ,,одлив мозгова“
Здравље и животна средина:
 велике могућности да се повећа
проценат болести зависности
 веће загађење земље, ваздуха,
воде
Остало:

Остало
 укидање виза
 развој НВО
 пројекти и конкурси
(домаћи/страни)
 развој нових сервиса
просес приближавања ЕУ
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 низак животни стандард
 успоравање процеса реформи

Општи

и специфични циљеви за децу

Општи циљ

Унапређење квалитета живота
деце

Специфични циљеви у периоду од
2015 – 2019. године

Смањење броја материјално
угрожене деце
Смањење насиља над децом у
породици и вршњачкој групи
Укључивање деце без родитељског
старања у коришћење мање
рестриктивних облика смештаја
(хранитељство)
Превенција делинквентног
понашања деце и младих

Општи и специфични циљеви за младе

Општи циљ

Унапређење квалитета живота
младих

Специфични циљеви у периоду од
2015 – 2019. године
Покретање младих на активно учешће
у друштву
Развијање сарадње младих и
подстицање окружења како би млади
активно учествовали у доношењу
одлука
Унапређивање информисаности
младих на свим нивоима и у свим
областима
Обезбеђивање остваривања права на
једнаке шансе свих младих у друштву,
а посебно младих који живе у тешким
условима и младих са посебним
потребама
Подстицање и вредновање изузетних
испољавања и постигнућа младих у
различитим областима
Стварање нових и унапређивање
постојећих могућности за квалитетно
провођење слободног времена
младих
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Развијање отвореног, делотворног и
ефикасног система формалног и
неформалног образовања који је
доступан свим младима и који је у
складу са светским трендовима у
образовању
Подстицање запошљавања,
предузетништва и самозапошљавања
младих
Унапређење услова за безбедан
живот младих
Чување и унапређивање здравља
младих, смањење ризика и водећих
поремећаја здравља и развијање
здравствене заштите прилагођене
младима
Оснаживање младих за иницијативе и
активности које су у складу са
основним циљевима одрживог развоја
и здраве животне средине
Унапређивање спортских активности

5.3 ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
Анализа циљне групе
У Смедереву живи 10185 особа са инвалидитетом, што процентуално
износи 9,41% од укупног броја грађана. Број особа са инвалидитетом у граду
Смедереву већи је у односу на републички просек, који износи око 8%.
Просечна старост особа са инвалидитетом је 64-65 година, а у укупној
популацији веће је учешће жена (57%), као и особа које живе у граду (54%).
Највише
је особа
са отежаним
кретањем,
потом са сензорним
оштећењима, а најмање са тешкоћама у комуникацији.
Карактеристике циљне групе су: сиромаштво, висок степен зависности
од социјалних давања, маргинализованост, изложеност дискриминацији,
рањивост, низак образовни ниво, проблеми у инклузивном образовању, велика
стопа незапослености, недовољна укљученост и информисаност посебно оних
из руралних средина и оних који нису чланови организација особа са
инвалидитетом, недовољна оснаженост за доношење одлука и преузимање
одговорности, презаштићеност, пасивност, односно мали је број особа са
инвалидитетом које имају иницијативу и које су мотивисане за ангажовање у
зајеници или организацијама, недовољна укљученост представника особа са
инвалидитетом у доношењу одлука, решења и других аката који се односе на
особе са инвалидитетом.
На територији града Смедерева делује шеснаест организација које
окупљају особе са инвалидитетом, а чији је рад делом финансиран из буџета
града Смедерева. Број особа које су чланови неке од њих је око 4000, што
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процентуално износи око 40% од укупног броја. Чак
60%
особа
са
инвалидитетом није удружено и управо код њих је посебно изражен проблем
недовољне инфомисаности о правима и услугама социјалне заштите које могу
остварити.

Особе са инвалидитетом према
категоријама инвалидности
Слепе, слабовиде и особе са
оштећењем вида
Глуве, наглуве и особе са
оштећењем слуха

15%

35%

Особе са тешкоћама у
кретању
Особе са тешкоћама у
памћењу

26%
11%
5%

8%

Несамосталне особе
Особе са тешкоћамa у
комуникацији

Град Смедерево је био један од најразвијенијих градова по услугама
социјалне заштите које су биле усмерене на особе са инвалидитетом. Према
претходном и постојећем Локалном акционом плану у области инвалидности од
2010. године до 2013. године, финансиране су активности организација, али и
многобројне услуге: Сервис персоналних асистената, Помоћ у кући за особе са
инвалидитетом, Дневни боравак за децу, омладину и одрасле особе са
сметњама у развоју "Сунце", Мобилни тим физиотерапеута, Преводилачки
сервис за знаковни језик, организован превовоз за особе са инвалидитетом.
Ове
услуге
пружале
су
организације
особа
са
инвалидитетом.
У току 2013. и 2014. године реализивале су се једино услуге Помоћи у
кући за особе са инвалидитетом и Преводилачки сервис, које су функционисале
као пројектне активности и финансиране су од стране Министарства рада,
запошљавања, борачких и социјалних питања. У 2013. години Дневни боравак
„Сунце“ је постао Установа, а у току 2014. године обезбеђен је нов, велики
простор који може да задовољи потребе већег броја корисника. Установа за
дневни боравак деце, омладине и одраслих са сметњама у развоју "Сунце"
финансира се из буџета града Смедерева, као и организовани превоз за особе
са инвалидитетом.
SWOT анализа
СНАГЕ


Људски, материјални и
институционални ресурси

СЛАБОСТИ


Неинформисаност особа са
инвалидитетом, посебно оних из
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Дугогодишње искуство
Медији
Организације особа са
инвалидитетом, њихова добра
сарадња и јединство
Пружаоци услуга социјалне
заштите намењених особама са
инвалидитетом
Локални акциони план у области
инвалидности за период од 2012 –
2015. године






МОГУЋНОСТИ / ШАНСЕ






Постојеће стратегије и локални
акциони планови
Децентрализација
Процес лиценцирања услуга
социјалне заштите
Примена искуства других
организација из окружења
Аплицирање на различите
фондове, посебно ЕУ фондове

руралних средина
Недовољно финансирање
организација особа са
инвалидитетом
Неприхваћеност особа са
инвалидитетом у друштву,
предрасуде
Пасивност чланова организација
Недостатак услуга социјалне
заштите усмерених на
задовољење потреба особа са
инвалидитетом
ПРЕПРЕКЕ/ РИЗИЦИ





Нестабилна политичка ситуација
Недовољно средстава из
националног буџета за социјалну
заштиту
Недоследна примена закона у
пракси

Закључци
Квалитет живота особа са инвалидитетом је веома низак узимајући у
обзир чињенице да је већина њих сиромашна, лоше образовне структуре,
незапослена, неинформисана, искључена из друштвеног живота, изложена
предрасудама и препрекама у свакодневном животу и упућена искључиво на
чланове уже породице. Из тих разлога, неопходно је развити потребне и поново
реализовати већ постојеће програме подршке особама са инвалидитетом и
њиховим породицама, како би се створиле могућности да воде активнији,
самосталнији и садржајнији живот. Укључивање особа са инвалидитетом у
доношење одлука које се тичу њих самих, допринело би бржем и ефикаснијем
деловању у решавању проблема са којима се особе са инвалидитетом
суочавају у свакодневном животу.







Препоруке
Подизање нивоа свести грађана, особа са инвалидитетом и њихових
породица о потребама, правима и значају социјалне заштите за особе са
инвалидитетом
Унапређење квалитета живота особа са инвалидитетом реализовањем већ
постојећих и развијањем потребних услуга социјалне заштите, као и
повећањем реализације права на материјална давања и увођењем већих
повластица и бенефиција које могу остварити у локалној заједници
Повећати квантитет и квалитет услуга социјалне заштите за особе са
инвалидитетом
Повећање капацитета организација особа са инвалидитетом, посебно у
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области самозаступања и самооснаживања
Повећати број особа са инвалидитетом које се активно укључују у рад
организација или у друштвени живот заједнице уопште
Повећати ниво информисаности свих актера система социјалне заштите
Умрежавање, повезивање и стварање партнерских односа између свих
актера социјалне заштите
Смањити незапосленост особа са инвалидитетом кроз примену активних
мера у запошљавању
Израдити ЛАП у области инвалидности за период од 2016 – 2020. године
Повећати приступачност
Специфични циљеви и задаци

Специфични циљ 1

Подизање нивоа свести грађана и
самих особа са инвалидитетом о
правима, потребама и
могућностима особа са
инвалидитетом

Специфични задаци у периоду од
2015 – 2019. године
Едуковати и информисати грађане и
особе са инвалидитетом путем
емитовања тематских емисија,
организације округлих столова,
трибина, различитих јавних кампања
Едуковати представнике институција у
којима особе са инвалидитетом
остварују права организацијом
различитих семинара и трибина

Едуковати и информисати
послодавце о могућностима особа
са инвалидитетом

Специфични циљ 2

Специфични задаци у периоду од
2015 – 2019. године

У 2015. години донети Правилник о
норамтивима и стандардима за
пружање услуга персоналне
асистенције, помоћи у кући и других
Унапређење квалитета живота свих услуга, критеријумима и мерилима за
утврђивање цене услуга и учешћу
особа са инвалидитетом на
корисника и његових сродника у
територији града Смедерева
трошковима услуге. У овај процес
укључити и представнике особа са
инвалидитетом.
У 2015. години усвојити Локални
акциони план у области инвалидности
за период од 2016– 2020. године
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Од 2015. године реализовати већ
постојеће услуге и повећати број
корисника – Сервис персоналних
асистената, Помоћ у кући за особе са
инвалидитетом, Преводилачки сервис,
Мобилни тим физиотерапеута,
Организован превоз особа са
инвалидитетом, Дневни боравак за
децу, младе и одрасле са сметњама у
развоју
Најкасније од 2016. године започети
са развојем нових, потребних услуга Лични пратилац детета, Сервис
педагошких асистената, Становање уз
подршку.
Од 2015 - 2016. године обезбедити
веће бенефиције особама са
инвалидитетом на локалном нивоу повластице у градском превозу,
повластице за грејање, утрошену
воду, комуналне и друге услуге које се
обезбеђују преко јавних предузећа.
Унапредити рад организација особа са
инвалидитетом

Специфични циљ 3

Смањити сиромаштво и повећати
запосленост особа са
инвалидитетом

Специфични задаци у периоду од
2015.– 2019. године
Повећати број услуга намењених
особама са инвалидитетом у оквиру
социјалне заштите.
Организовати мере и активности
професионалне рехабилитације, као и
преквалификације и доквалификације.
Активним мерама запошљавања
стимулисати послодавце да
запошљавају особе са инвалидитетом
- кроз различите субвенције, јавне
радове, самозапошљавање и
применом других мера.
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У периоду од 2016 - 2019. године
активно радити на отварању Радног
центра у коме би се ангажовале особе
са инвалидитетом које се не могу
запослити ни под општим ни под
посебним условима и социјалних
предузећа у коме би се запошљавале
особе са инвалидитетом и друге
тешко запосливе категорије људи.

Специфични циљ 4

Специфични задаци у периоду од
2015 – 2019. године

Креирати приступачно окружење за
особе са телесним и сензорним
инвалидитетом

Од 2015 – 2016. године санирати
постојеће приступне рампе на Центру
за културу Смедерево, Градској
управи, Дому здравља Смедерево и
Општој болници „Свети Лука“
Смедерево
Направити приступне рампе и/или
покретне платформе на свим
институцијама у којима особе са
инвалидитетом остварују своја права,
као и на спортским објектима и
амбулантама
Уклонити архитектонске баријере на
основним и средњим школама како би
ученици са инвалидитетом могли да
похађају исте
Наставити са уклањањем
архитектонских баријера на улицама,
саобраћајницама и трговима
Повећати број звучних семафора и
направити натписе на институцијама
на Брајевом писму

5.4 ЖЕНЕ
Анализа циљне групе
Прихватањем међународних стандарда, последњих година наша држава
је доста урадила на побољшању друштвеног положаја жена, али и даље
постоје жене, посебно у маргинализованим групама, које се налазе у
неравноправном положају у односу на особе мушког пола.
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Према подацима Републичког завода за статистику, на подручју града
Смедерева има укупно 108.209 становника, од чега је 54764 жена, што
процентуално износи 50,6%.

Образовање представља област у којој су разлике према полу значајно
смањење, али су и даље присутне. Тако је удео неписмених жена 3,4%, а
мушкараца 0,8% у односу на укупан број становника. Жене се и даље образују
за типично „женска“ занимања (здравство, просвета, социјална заштита и сл.).
Значајне родне разлике у степену образовања присутне су код
маргинализованих група (Ромкиња, жена из руралних средина).
Када је реч о запослености, према подацима РСЗ из 2013. године на
подручју Града било је запослено 20702 лица, од чега је 42,7% жена. У августу
2014. године у граду Смедереву је регистровано 9091 незапослена особа, од
чега је 52,3% жена. Жене са нижим квалификацијама заузимају места у
непрофитним секторима и зони сиве економије, а оне са вишим образовањем у
тзв. „женским професијама“ (културним, здравственим и образовним
институцијама). Места која заузимају жене су у просеку мање плаћена у односу
на она која заузимају мушкарци. Жене се у малом броју појављују у сфери
приватног бизниса. Висок степен незапослености присутан је код Ромкиња, као
и код жена из сеоских средина. Посебно рањиву групу представљају самохране
мајке које на себе преузимају бројне улоге, а суочавају се и са предрасудама
послодаваца.
О лошем економском положају жена говори и податак Центра за
социјални рад Смедерево да је удео жена међу особама које користе новчану
социјалну помоћ 52,9%.
Један од најтежих проблема са којима се жене суочавају је насиље у
породици. Највећи проблем код насиља у породици јесте његова

43

„невидљивост“. Често је прикривено због немоћи жртве да се са њим суочи.
Подаци Центра за социјални рад показују да је током првих шест месеци 2014.
године евидентирано 55 жена које су биле жртве насиља, што представља
74,3% у односу на укупан број пунолетних жртава насиља у породици. Као
извршиоци насиља над женама у око 90% случајева појављују се
брачни/ванбрачни партнери.
Традиционални модел радних улога, који фаворизује посвећеност жене
породици, доводи до занемаривања њихових здравствених потреба.Код жена
из маргинализованих група постоји низак ниво здравствене културе, а посебно
када је реч о репродуктивном здрављу.
Када је реч о политичком положају жена може се рећи да су недовољно
укључене у процесе одлучивања. Препреку већој заступљености жена у
политичком животу представља усклађивање радне и породичне улоге, која
традиционално припада женама.
SWOT анализа

СНАГЕ
 Спремност локалних власти да
подрже програме подршке
намењене женама
 Постојање свести о неопходности
решавања проблема родне
неравноправности
 Формиран интерни тим ЦСР за
заштиту од насиља
 Јасно дефинисане интерне
процедуре Центра за социјални рад
у раду на заштити жена и деце од
насиља у породици
 Размена информација о сваком
забележеном случају насиља међу
релевантним институцијама
(ЦСР,МУП-а, Дома здравља
Смедерево)
 Постојање службе за заштиту од
насиља над децом и женама
жртвама насиља при Дому здравља
Смедерево
 Спремност на континуирану
едукацију свих актера социјалне
заштите у јавном и цивилном
сектору у делу заштите од насиља
 Доступност услуга неодложне
интервенције ЦСР током 24 часа
 Постојање услуге смештаја у
Прихватилиште за жртве насиља –

СЛАБОСТИ









Постојање родне
неравноправности, посебно код
маргинализованих група жена
Недовољно учешће жена из
маргинализованих група у
процесима доношења одлука
Недовољно издвајање буџетских
средстава за програме подршке
намењене женама
Непостојање програма намењених
самозапошљавању жена
Немогућност приступа жена из
руралних подручја средствима
намењеним развоју пољопривреде
Неефикасност и бирократски
приступ појединих институција у
заштити жена
Недовољан број организација
које се баве решавањем проблема
жена
Непостојање ЛАП-а за жене
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„Сигурну кућу“
 Активност Клуба самохраних мајки
 Постојање Протокола за заштиту
жртава од насиља

МОГУЋНОСТИ / ШАНСЕ
 Већи степен доступности
постојећих и увођење нових
сервиса за помоћ женама
 Ангажовање жена стручњака у делу
упознавања јавности о потребама и
проблемима жена
 Јачање активизма жена
 Родно засновано буџетирање
 Умрежавање свих актера
социјалне заштите на локалном
нивоу у циљу заштите жена
 Активно учешће жена у
доношењу одлука
 Израда ЛАП-а за жене
 Унапређење сарадње са
донаторима
 Екстерни фондови
 Поштовање стандарда услуга и
лиценцирање организација у
пружању услуга

ПРЕПРЕКЕ/ РИЗИЦИ
 Нестабилна економска ситуација
 Висок степен незапослености
 Одржавање рада у зони сиве
економије
 Низак образовни ниво жена
 Низак животни стандард грађана
 Непостојање система праћења
ефеката и резултата пројеката у
области социјалне политике

Закључци
Иако се доста урадило на изједначавању положаја жена и мушкараца,
чињеница је да су жене и даље једна од најдискриминисанијих друштвених
група, а кључни узроци су чврсто укорењени, традиционални, патријархални
стереотипи о улогама жена и мушкараца. И даље жене мање зарађују од
мушкараца, лошије су образовне структуре, не учествују довољно у процесима
доношења одлука и изложене су различитим облицима насиља.
Препоруке






Издвојити средства за осмишљавање и реализацију програма подршке
намењених женама
Израдити ЛАП за унапређење положаја жена у граду Смедереву
Информисати и оснажити жене посебно из маргинализованих група
Потписати Протокол за заштиту жртава насиља
Одржати и унапредити рад постојећих услуга намењених женама и жртвама
насиља
45

Специфични циљеви и задаци

Специфични циљ 1

Подизање свести о положају жена
и побољшање њиховог економског
положаја

Специфични задаци у периоду од
2015 – 2019. године
До краја 2015. године израдити
анализу стања о потребама жена за
запошљавање и самозапошљавање, а
до 2019. године развити програме за
дошколавање и самозапошљавање
жена
Од 2015 - 2019. године развити
субвенционо запошљавање жена,
посебно оних из маргинализованих
група

Информисати јавност о значају
родне равноправности и правима
жена
Специфични циљ 2

Превенција и унапређење заштите
жена од свих врста насиља

Специфични задаци у периоду од
2015 – 2019. године
Информисати јавност о последицама
насиља и о законским могућностима
заштите жртава насиља
У току 2015. године успоставити
сарадњу свих институција и потписати
и доследно и континуирано
примењивати Протокол о заштити
жртва насиља, Протокол о заштити
жена од свих врста експолоатације и
обезбедити хитан прихват жртава
трговине људима и размењивати све
информације о жртвама насиља

У току 2015. и 2016. године развити
саветодавни и социо-едукативни
рад са породицом и појединцем
путем реализације пројекта
"Регионални центар за подршку
породици"
У току 2015. године
институционализовати услугу
смештаја у Сигуруну кућу уз јасно
дефинисање услова одрживости
услуге на регионалном нивоу
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Специфични циљ 3

Специфични задаци у периоду од
2015 – 2019. године

Подизање нивоа здравствене
заштите жена

Специфични циљ 4

Повећање учешћа жена у
процесима одлучивања

Информисати јавност о значају
здравствене заштите жена
Организовати едукације о заштити
општег здравља жена са нагласком на
заштиту репродуктивног здравља

Организовати систематске
прегледе жена (онколошки
прегледи дојке, гинеколошки
прегледи)
Специфични задаци у периоду од
2015 – 2019. године
Информисати јавност о важности
учешћа жена у процесима доношења
одлука
Укључити жене из маргинализованих
група у тела која доносе одлуке

Створити услове за умрежавање
свих удружења жена на локалном
нивоу у циљу решавања проблема
са којима се жене суочавају

5.5 РОМИ
Анализа циљне групе
Роми су у Републици Србији, као и у многим државама у којима живе,
због слабе образованости, неукључености у формалне облике рада,
специфичног начина живљења и других карактеристика, у већој или мањој мери
маргинализовани: економски, просторно, културолошки и политички.
Роми су годинама били на маргинама друштвеног интереса, што је
допринело значајном заостајању квалитета услова њиховог живота у односу на
просечан квалитет живота већинског становништва.
Ромкиње су у великом броју случајева дискриминисане на основу своје
етничке припадности, али и на основу пола и година.
Као резултат економске и социјалне искључености, постоји низак степен
образовања, висока стопа незапослености, што подразумева зависност од
социјалне помоћи и накнада за издржавање.
Ромска заједница је недовољно активно укључена у спровођење
програма и креирање истог. Ово се не односи на ромске представнике који се
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укључују у различите иницијативе, али већина заједнице остаје искључена.
Посебно су искључене жене, те је веома мали број Ромкиња које су преузеле
водеће улоге и активно учествују креирању, провођењу и евалуацији
интервенција. Жене су често маргинализиране и изложене дискриминацији, што
се одражава у одгоју деце и функционисање породице. Уз то, присутна је
висока стопа фертилитета
Роми су маргинализовани у односу на доминантне/формалне облике
рада. Стога углавном нису укључени у формалне облике запошљавања. Стопе
незапослености међу ромском популацијом је висока. С обзиром да су Роми
слабо заступљени у професијама које би им могле омогућити већи животни
стандард и углед, слабо су заступљени у угледним професијама те је њихов
укупан економски статус неповољан.
Културна маргинализација Рома своди се на то да се ромски обичаји,
понашања и ставови појављују као препрека интензивнијој партиципацији Рома
у доминантној култури друштва, јер се квалификују као мање вредна у односу
на општу културу друштва.
Иако је последњих година имплементиран велики број мера на локалном
и националном нивоу, те је постигнут одређени напредак, положај већине Рома
и надаље је тежак. Недовољна повезаност институција у одређеној мери је
узроковала збуњеност и недостатак јасног усмерења и посвећености на
регионалном и локалном нивоу. Стога се овом Стратегијом настоје дефинисати
снажне мере које ће бити јасно прецизиране и усмерене на решавање
постојећих друштвених и економских проблема са којима се суочава ромска
заједница.
Према званичним подацима, Рома у Смедереву има око 2369. Према
евиденцији ромских удружења Рома има око 7500. Из наведених података се
види да је у Смедереву, као и у већини других места у Србији, присутан
проблем евидентирања ове националне мањине.
У односу на последњи попис становништва из 2011. године, забележен је
пораст броја Рома на територији града Смедерева због природног прираштаја,
који је двоструко већи него код осталог становништва. Такође, због велике
покретљивости ромске заједнице, миграционих таласа од малих ка великим
местима, неразвијених ка развијених регионима, исељавање са Косова и
Метохије, допринело је да је званичан број Рома остао заправо непознат.
Према подацима са последењег пописа становништава из 2011. године, 2369
лица се изјаснило да су ромске националности и да говоре ромским језиком.
Основно обележје друштвеног економског положаја Рома у Смедереву, је
низак степен образованости у односу на остатак становништва и веома низак
степен економске активности и висока незапосленост.
Већа незапосленост Рома у граду Смедереву – 32% у односу на
остали део становништва
 Проценат ектремно сиромашних 11,2% у односу на 0,4% у општој
популацији
Због наведеног стања, потребно је повећати запошљавање Рома кроз
програме едукације за самозапошљавање, потребно је још повећати њихову
мотивацију за активно тражење посла као и јачање радничког индентитета и
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свести Рома, како би повећали животни стандард, те је потребно активније
учешће Рома у јавном и друштвеном животу.
Водећи рачуна о питањима које Национална стратегија за унапређивање
положаја Рома у Републици Србији дефинише као приоритетне, потребно је
урадити анализу и дефинисати низ мера које ће побољшати положај ромске
популације на територији Града у следећим областима: образовање,
запошљавање, здравствена нега, кулутра и информисање, положај жена и
услови становања.
Анализи ових области потребно је прићи нарочито и са аспекта
дискриминације, која је препозната као битан фактор у онемогућавању
позитивних процеса везаних за унапређивање положаја ромске популације у
Граду.

SWOT анализа

СНАГЕ
















Људски ресурси у граду,њихова
стручност и мотивација
Извори финансирања-буџет и
донатори
Постојање ромских Удружења
Постојање стратешких докумената
Града и ЛАП-а за унапређење
положаја Рома у граду Смедереву
2014-2017
Развијена комуникација са
донаторима
Стабилност актуелне локалне
власти
Мотивисаност актуелне локалне
власти да се бави унапређењем
положаја Рома
Постојање Савета за побољшање
положаја Рома града Смедерева
Постојање Мобилног тима за
инклузију Рома града Смедерева
Заинтересованост локалних
институција и организација за
сарадњу на унапређењу положаја
Рома
Постојање услуга за Роме педагошки асистент у предшколској
установи „Наша радост“, ромски
здравствени медијатор у Дому
здравља Смедерево
Канцеларија за ромска питања

СЛАБОСТИ


Недостатак потпуних и ажурираних
података о Ромима
 Недовољна искоришћеност других
извора финансирања-донатори
 Слаба активност НВО
 Недостатак акционих планова за
операционализацију стратешких
докумената
 Слаба заинтересованост Рома за
постојеће програме
 Недовољна информисаност Рома
 Релативно низак ниво познавања
Локалног акционог планирања од
стране различитих актера у заједници
 Непостојање локалне базе
података о потребама Рома
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МОГУЋНОСТИ / ШАНСЕ





ПРЕПРЕКЕ/ РИЗИЦИ

Доступност различитих фондова
• Смањена заинтересованост
(НИП,ИПА фондови, УНДП
међународних донатора за Роме
фондови,РЕФ фондови итд)
• Недовољно присуство питања
Нови трендови и политичка
ромске националне мањине у нашој
орјентација државе-активнија улога
јавности(маргинализација питања)
ромског Националног савета
• Низак ниво животног стандарда у
Финансијска и нефинансијска
држави-изражено сиромаштво
(изградња капацитета)подршка
међународних организацијавладиних невладиних

Закључци
Ценећи разлике које Роми сами не могу пребродити, желимо на
системски начин да помогнемо припадницима
ромске
националне
мањине у побољшању услова живота, да подстакнемо њихово укључење у
друштвени живот заједнице и процесе одлучивања у локалној средини, а да при
томе не изгубе сопствени идентитет, културу и традицију, као и да их
подстичемо на преузимање активне улоге у промени свог положаја у друштву.
Стратегија је усмерена и на промену става већинског становништва према
Ромима, промовишући начела недискриминације.
Препоруке
 Улагати у обазовање и запошљавање Рома
 Успоставити бољу вертикалну сарадњу, међуресорну сарадњу и сарадњу
између локалне власти, организација цивилног друштва и међународних
актера
Специфични циљеви и задаци

Специфични циљ 1

Обезбеђивање континуитета
образовања Рома

Специфични задаци у периоду од
2015 – 2019. године
Успостављање сарадње свих
релевантних установа/организација
(ЦСР, ВО установе, НВО сектор)
Израда базе података о образовању,
завршеној школи и стручној спреми
ромске популације

Организовање посебних програма
за помоћ у учењу
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Специфични циљ 2

Специфични задаци у периоду од
2015 – 2019. године
Субвенције за самозапошљавање

Унапређивање могућности за
запошљавање Рома

Подршка у отварању малих
предузећа, радњи, ортачких удружења
и осталих облика предузетничког
удруживања

Обука у циљу активног тражења
посла (писање CV-a, интервјуи за
посао)

5.6 ИЗБЕГЛИЦЕ И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНА ЛИЦА
Анализа циљне групе
Стратешки план развоја социјалне заштите града Смедерева (за период
2008-2012.) избеглице и интерно расељена лица је препознао као социјално
рањиве групе и сви програми социјалне заштите обухватају и ову групу.
Полазећи од тог искуства, очигледно је да Стратегија развоја социјалне
заштите града Смедерева и за наредни период овој групи корисника мора да
посвети дужну пажњу, јер многа питања социјалног статуса за избеглице и
интерно расељена лица нису решена и много напора треба уложити за њихово
решавање у наредном периоду.
Према званичним подацима, у граду Смедереву живи 851 избеглица и
8186 интерно расељених лица, односно заједно 9037 лица. Према интерној
евиденцији Повереништва за избеглице Смедерево, у Граду има 14510 интерно
расељених лица, а према подацима Фонда за здравствену заштиту у
Смедереву – 18000, односно 5000 породица. Из наведених података се види да
је у граду Смедереву, као и у већини других места у Србији, присутан проблем
евидентирања ове групе грађана.
У граду Смедереву постоји један колективни центар – КЦ «ОРА Сатрид»
Радинац, у коме је смештено укупно 99 особа, односно 8 избеглица (6
породица) и 91 интерно расељено лице (34 породице). Крајем 2014. и почетком
2015. године године планирано је затварање Колективног центра и стамбено
збрињавање свих корисника КЦ кроз доделу 42 стамбене јединице-монтажне
куће, које се реализује у оквиру Пројекта Подршка имплементацији стратегије
за интерно расељена, избегла лица и лица из реадмисије, који финансира
Европска унија-Делегација Европске уније у РС, а раализује Удружење
самарићанских радника, тј. АСБ: изградњу стамбених јединица, док град
Смедерево обезбеђује локацију и опрема је комуналном инфраструктуром.
Када се овај програм заврши, а одабир корисника је већ завршен, стварају се
услови за гашење једног од највећих колективних центара у Србији. Остале
избеглице и интерно расељена лица живе у приватном смештају.
Прве избеглице из Хрватске дошле су током 1992. године, а највећи
талас је био 1995. године (после операције''Олуја''). Избеглице из БиХ долазиле
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су повремено у периоду од 1992. до 1995. године, када је забележен већи талас
доласка. Интерно расељена лица територију Града долазе 1999. године после
потписивања Кумановског споразума.
Програми и пројекти за избеглице и интерно расељена лица који су до
сада реализовани, као и они који су у току, бавили су се решавањем следећих
питања: питање побољшања услова становања, проблем усељења у започете
објекте, питање збрињавања старих, болесних и изнемоглих лица без старања
у Дом за стара лица, питање самозапошљавања и запошљавања.
Главни проблеми избеглица и интерно расељених лица у Граду:
 Социјална изолација – избеглице и ИРЛ доласком у нову средину упућени
су претежно једни на друге. Велики број њих је и након неколико година
живота у граду Смедереву недовољно укључен у контакте са локалним
становништвом. У вези са овим проблемом, формирано је Породично
саветовалиште у просторијама Центра за социјални рад, као и мобилни
тим за пружање психосоцијалне подршке избеглицама и интерно
расељеним лицима од стране невладине организације AMITY.
 Нерешено стамбено питање - програми пружања помоћи - 72 породице
избеглица и ИРЛ на приватном смештају је добило помоћ у грађевинском
материјалу. Породице избеглица и ИРЛ смештене у Колективном центру
добиле су 22 монтажне куће на парцелама Града од организације "ХЕЛП".
Од исте
организације добили су 12 монтажних кућа на својим
грађевинским парцелама, а 8 монтажних кућа је добило локално социјално
угрожено становништво. Хуманитарна организација ИНТЕРСОС је пружала
ПИК-ап програм лицима из Колективног центра, ради напуштања истог.
Такође је ИНТЕРСОС откупио 5 сеоских домаћинстава породицама које су
живеле у КЦ. Очекује се да ће до краја децембра 2014.године бити
затворен Колективни центар "ОРА-САРТИД" Радинац, а организација АСБ
доделиће 42 монтажне куће избеглицама и ИРЛ ради затварања истог.
 Незапосленост радно способних избеглица и ИРЛ који траже посао –
довела је до повећаног броја корисника социјалних услуга. Да би ублажили
овај проблем формиран је Локални савет за запошљавање који годишње
запосли 20 лица. Intersos је помогао програмом у пољопривредној опреми
за ИРЛ и избеглице који живе на селу. HELP је омогућио преквалификацију
и помоћ у отварању самосталних радњи донацијом у основним средствима
за рад.
 Проблем прибављања личних докумената - SDF пружа правне савете за
прибављање личних докумената за избеглице, а PRAXIS за ИРЛ лица.
 Спречено или отежано располагање сопственом имовином у бившим
југословенским републикама или на КиМ . Балкански центар за миграцију је
покренуо по пуномоћју ИРЛ поступке код надлежних судова на КиМ, а SDF
и VERITAS у Хрватској. Имовинска питања у БиХ су решена у 90%
случајева.
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SWOT анализа
СНАГЕ















Људски ресурси у граду, њихова
стручност и мотивација
Извори финансирања– буџет и
донатори
Организован невладин сектор у
Граду, нарочито психосоцијалне
организације
и
Удружење
избеглица и ИРЛ
Постојање Удружења ИРЛ
Постојање стратешких докумената
Града (Просторни план (2005),
Генерални
план
Општине
Смедерево (2006), Стратешки план
социјалне
заштите
града
Смедерава (2008-2012))
Развијена
комуникација
са
донаторима
Стабилност
актуелне
локалне
власти
Мотивисаност актуелне локалне
власти да се бави унапређењем
положаја избеглица и ИРЛ
Постојање Градског савета за
социјалну заштиту и запошљавање
Посвећеност Градске радне групе
за израду ЛПА за избеглице и ИРЛ,
тражењу решења за унапређење
њиховог положаја
Заинтересованост
локалних
институција и организација за
сарадњу на унапређењу положаја
избеглица и ИРЛ

СЛАБОСТИ
 Недостатак потпуних и ажурираних
података о избеглицама и ИРЛ
 Недовољна искоришћеност других
извора финансирања- донатори
 Слаба активнсот НВО
 Непостојање акционих планова за
операционализацију
стартешких
докумената
 Слаба
и
недовољна
заинтересованост избеглица и ИРЛ
за постојеће програме
 Недовољна
информисаност
избеглица и ИРЛ
 Реалативно низак ниво познавања
локалног акционог планирања од
стране
различитих
актера
у
заједници
 Непостојање локалне базе података
о потребама избеглих и ИРЛ

Закључци
Положај избеглица и интерно расељених лица се последњих година
значајно побољшао, али су и даље изражени проблеми социјалне изолације,
нерешеног стамбеног питања и незапослености, због чега ова група и даље
припадају категорији сиромашних особа.
Потребно је радити на побољшању социјално-материјалних услова за
интеграцију избеглица и интерно расељених лица у граду Смедереву кроз
локалне програме за решавање стамбеног питања и запошљавања.
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Препоруке








Локална заједница има већ успостављен развојни стратешки оквир Града, који
сачињавају основни стратешки документи у области општег развоја,
просторног планирања и социјалне заштите. Полазећи од те основе и
узимајући у обзир остале кључне снаге локалне заједнице у области
унапређења положаја избеглица и интерно расељених лица, као и актуелне
слабости, значајно је везати будући Локални план у целини, као и
појединачне, специфичне циљеве за постојећи стратешки оквир, надлежности
и капацитете локалне заједнице и локалне самоуправе.
Локални план би требало да се заснива на партнерској сарадњи свих, а
нарочито локалних актера и на успостављеном систему праћења његове
имплементације и оцењивања успешности који подразумева координацију
заинтересованих страна. Нарочито је значајно да се у процес праћења укључе
и представници корисничке групе, на пример, представници одговарајућег/их
удружења.
У оквиру постојећих капацитета локалне самоуправе, а нарочито у оквиру
буџетских могућности, значајно је планирати реално изводљиве активности и
за њих предвидети део средстава из локалног буџета и успоставити посебну
буџетску линију за финансирање Локалног плана
С обзиром на бројност и сложеност питања и проблема избеглица и интерно
расељених лица, у Локалном плану би било пожељно усмерити се на она у
којима локална самоуправа има надлежност, као што су питања становања и
запошљавања.
Специфични циљеви и задаци

Специфичан циљ

Побољшање социјално-материјалних
услова за интеграцију избеглих и
интерно расељених лица у граду
Смедереву кроз локалне програме за
решавање стамбеног питања и
запошљавања

Специфични задаци у периоду од
2015.– 2019. године
Обезбедити стамбене јединице за
породице избеглица и ИРЛ – јединице
за социјално становање у заштићеним
условима, јединице за избегличке
породице у оквиру програма
кредитирања изградње станова уз
обавезан откуп, јединице за закуп
стана, јединице у виду монтажних
кућа, јединице путем откупа сеоског
домаћинства
Обезбедити подршку у грађевинском
материјалу породицама избеглица и
ИРЛ, за завршетак започетих
стамбених објеката и опремање истих
за становање
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Кроз програм Локалног савета за
запошљавање, обезбедити на
годишњем нивоу, посао за лица која
су радно способна- избеглице и ИРЛ
који испуњавају критеријуме
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АРАНЖМ АНИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ
Аранжмани за имплементацију Стратегије развоја социјалне заштите
града Смедерева представљају локалне структуре, сет механизама и
процедура уз које ће се осигурати успешно спровођење стратегије, односно
реализације акционих планова.
У оквиру локалних структура разликују се:



Структуре за управљање процесом имплементације Стратегије
Структуре које су оперативне и имплементирају Стратегију

Структуре за управљање процесом имплементације Стратегије социјалне
заштите у граду Смедреву представљају следећи органи и тела:
1.
2.
3.
4.

Скупштина града
Градско веће
Градоначелник
Локални савет за социјална питања.

Скупштина Града оснива Локални савет за социјална питања ради
подстицања, развоја и јачања услуга социјалне заштите на нивоу локалне
заједнице, уређује састав и делокруг Савета, права, дужности и одговорности
чланова Савета, начин рада Савета и друга питања од значаја за рад Савета.
Скупштина Града усваја Нацрт Стратегије развоја социјалне заштите, разматра
и усваја акционе планове произашле из Стратегије и обезбеђује сразмерна
буџетска средстава за њихову реализацију.
Градско веће доноси Пословник о раду Локалног савета за социјална
питања, којим се уређује статус Савета, чланство у Савету, одговорност
чланства, присуство седницама и начин рада, избор и промена састава
чланства, правила и начин одлучивања Савета.
Градоначелник може поднети предлог за разрешење чланова Савета.
Основни задаци Локалног савтеа за социијална питања су:
- Предлагање и учествовање у изради стратешког и акционих планова из
области социјалне политике;
- Формирање радних група из редова Савета за израду делова
стратешког и акционих планова;
- Праћење спровођења стратешког плана и ревидирање акционих
планова и сагледавање успеха предвиђених мера и активности;
- Припремање и подношење извештаја градоначелнику града Смедерева
и Скупштини града Смедерева о свом раду, по потреби;
- Давање стручног мишљења о предлозима о којима одлучује Скупштина
града Смедерева.
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Локални савет за социјална питања, као мултисекторско тело, испитује
потребе грађана, дефинише и предлаже стратешке приоритете у сарадњи са
надлежним институцијама, организацијама, градским службама, удружењима
грађана, приватним и цивилним сектором, уређује предлоге акционих планова и
износе потребних средстава за њихову реализацију.
Локални савет за социјална питања координише израду и прати
имплементацију Стратегије развоја социјалне заштите. Локални савет за
социјална питања по потреби извештава Скупштину Града о имплементацији
Стратегије и учинку – резултатима који се постижу, предлаже евентуалне
измене у Стратегији и приоритетима пројеката.
Пратеће службе и организације које обезбеђују адекватан рад структура
управљања Стратегијом социјалне заштите су:
1. Одељење за јавне службе
2. Одељење за финансије и локалну пореску администрацију
Оперативне структуре за реализацију Стратегије – програма и услуга у
граду Смедереву представљају сви компетентни актери, који су оспособљени
да реализују договорене програме и услуге професионално, благовремено,
исплативо и транспарентно.
Реформско опредељење ове Стратегије јесте плуралитет пружалаца
услуга јавног, приватног и цивилног сектора.
У оперативне структуре које ће реализовати Стратегију поред града
Смедерева, убрајају се доле наведене институције и организације, али се листа
не ограничава само на њих. Принцип подстицања плуралитета пружалаца
услуга и развој мреже социјалних услуга подразумева константно јачање и
увећавање броја актера оперативне структуре:
1. Центар за социјални рад
2. Дом за смештај старих лица Смедерево
3. Установа за дневни боравак деце, младих и одраслих особа са
сметњама у развоју Сунце
4. Црвени крст
5. Дом здравља Смедерево
6. Удружења грађана
7. Национална служба за запошљавање
8. Приватни сектор
9. Остали актери
Такође треба истаћи потребу да се постојеће регионалне и
међуопштинске структуре за имплементацију Стратегије јачају и подстичу ради
задовољавања потреба што већег броја грађана, али и рационалног
коришћења расположивих ресурса.
Активности на јачању сарадње и целовитости капацитета као и
компетентности актера за спровођење градске стратегије социјалне заштите су
сталан стратешки задатак.
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МЕХАНИЗМИ И ПРОЦЕДУРЕ ЗА ЕФИКАСНУ
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ СТРАТЕГИЈЕ
Стратешки план развоја социјалне заштите града Смедерева тежи да
демонстрира спремност за развој одрживог модела интегралне социјалне
заштите. У циљу обезбеђења пуне и ефикасне имплементације Стратегије
развоја социјалне заштите, поред основних структура за управљање и
имплементацију, овим документом се дефинишу и оквирни механизми и
процедуре потребне за координацију активности:
1. Скупштина града по потреби разматра извештај о спровођењу
Стратегије социјалне заштите и усваја корективне мере и акционе
планове.
2. Локални савет за социјална питања прати, координира и врши
мониторинг спровођења Стратегије и акционих планова.
3. Локални савет за социјална питања осигурава да се благовремено, у
процесу креирања градског буџета, презентују акциони и годишњи
планови проистекли из ове Стратегије и тако обезбеди адекватна
финансијска подршка за њихово спровођење.
4. За рад и деловање Локаланог савета за социјална питања обезбеђују
се средства из буџета града Смедерева.
5. Локални савет за социјална питања иницира регионалне,
међуопштинске састанке свих актера социјалне заштите, или у
одређеној приоритетној области заштите, са циљем размене
информација и дефинисања заједничких интереса за функционално
међуопштинско повезивање ради задовољења потреба свих грађана.
Ови састанци су саставни део годишњих планова Локалног савета за
социјална питања.
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МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА СТРАТЕГИЈЕ
Циљ мониторинга и евалуације спровођења Стратегије развоја социјалне
заштите у граду Смедереву је да се систематично и редовно прикупљају
подаци, прати и надгледа процес имплементације стратешких циљева и
задатака и процењује успех Стратегије. Сврха мониторинга и евалуације
праћењем напретка, јесте побољшање ефикасности и успешности Стратегије,
али и предлагање измена у активностима на основу налаза и оцена.
Временски оквир
Мониторинг (као систематски непрекидан процес прикупљања података)
спроводи се континуирано током пружања услуга, које су предмет праћења за
период на који се доноси Стратегија (2015-2019).
Евалуација (као анализа података и доношење оцене о успешности)
вршиће се повремено – периодично и пратиће одређене фазе имплементације
Стратегије.
Евалуација успешности целовите Стратегије обављаће се једном
годишње, а по потреби извештај о евалуацији ће се подносити Скупштини града
на разматрање и евентуално кориговање.
Финална евалуација Стратегије социјалне заштите обавиће се на крају
2019. године.
Предмет мониторинга и евалуације
Мониторинг и евалуација укључују целовито сагледавање испуњења
активности, специфичних задатака и циљева, стратешких циљева и мисије и то
на следећи начин:








Праћење процеса имплементације (да ли се планиране активности
спроводе и да ли се ресурси ефективно користе).
Праћење исхода активности (ефекти – резултати активности у односу на
уложене ресурсе – новац).
Евалуација напретка у остваривању сврхе (мисије и стратешких циљева
стратегије).
Евалуација утицаја Стратегије на живот корисника и грађана.
Индикатори напретка и успешности одређује се за сваку приоритетну
циљну групу и на нивоу сваког циља специфичних задатака. Ова
Стратегија користиће комбиновано, квантитативне и квалитативне
индикаторе како би дошло до поуздане оцене о коначном успеху.
Методе и технике мониторинга и евалуације Стратегије развоја социјалне
заштите Града, користиће се стандардима, међу којима су:
 евидентирање корисника и услуга,
 интервјуи са корисницима и пружаоцима (упитници, разговори,
анкете, скале процене)
 продукти рада – анализа документације.
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Примена резултата мониторинга и евалуације
Примарна сврха прикупљања података, обраде и доношење оцена о
напретку и успеху је провера заснованости и реалистичности Стратегије, па с
тим у вези и кориговање циљева и задатака уколико је то потребно.
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РЕСУРСИ
У процесу израде Стратегије развоја социјалне заштите града Смедерева
пошло се од постојећих расположивих локалних ресурса:


Материјални ресурси - постојећа инфраструктура (зграде и опрема којом
располажу кључни актери у области социјалне заштите).



Управљачки ресурси – професионални капацитети за партнерство и
важећи закони и друга правна акта.



Људски ресурси – стручњаци различитих профила са специјализацијама
и лиценцама који су оспособљени за пружање иновативних услуга



Тржишни ресурси – органи, институције и установе које пружају услуге у
области социјалне заштите.



Финансијски ресурси – средства из буџета града Смедерева,
Министарства рада, запошљавања, борачких и социјалних питања и
донаторска средства.

При имплементацији Стратегије и реализацији планираних активности
водиће се рачуна о максималној искоришћености, као и активирању недовољно
коришћених постојећих ресурса.
За увођење нових услуга социјалне заштите на локалном нивоу биће
потребно обезбедити нове ресурсе:


Финансијске – повећање средстава: из буџета града Смедерева,
Министарства рада, запошљавања, борачких и социјалних питања и
донаторска средства.



Материјалне: инфраструктура и простор



Управљачке: доношење нових правних аката из надлежности Града

Људске: обуке волонтера, персоналних асистената, геронтодомаћица и
неговатељица, те других профила који буду потребни за увођење нових услуга
и сервиса.
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ПЛАН КОМУНИКАЦИЈЕ
Овај део документа усмерен је на остваривање партиципације грађана у
доношењу Стратегије и видљивости рада Локалног савета за социјална питања
града Смедерева.
Циљеви предвиђених мера овог дела Стратегије су:


Обавештавање и мобилисање социјалних актера и корисника



Мобилисање људских и материјалних ресурса



Покретање на акцију одговорних друштвених актера

Комуникацијска стратегија се односи на следеће фазе израде и
имплементације Стратешког плана
1. Укључивање Града у процес израде стратешког планирања





Оснивање Локалног савета за социјална питања града Смедерева
Формирање радних група Локалног савета које чине стручњаци
инстутуција социјалне заштите, представници удружења грађана и
невладиних организација и корисника/ца
Прикупљање података од заинтересованих страна за анализу стања и
потреба најрањивијих
2. Израда документа

Мултисекторски и мултидисциплинарни приступ у анализи стања,
одређивање приоритета и дефинисање специфичних задатака чине основ рада
Савета. Локални актери се оспособљавају за процес стратешког планирања
захваљујући:


Седницама Савета и радних група



Консултацијама са корисничким групама и организацијама корисника
3. Промоција усвојених стратешких опредељења





Презентација Стратегије развоја социјалне заштите одборницима
Скупштине града Смедерева и усвајење документа
Презентација стратешког документа на званичној интернет страници
града Смедерева и страницама локалних социјалних актера, удружења
грађана и невладиних организација
Медијски наступи и конференције за новинаре
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