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СТРАТЕШКИ ПЛАН РАЗВОЈА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА
ЗА ПЕРИОД ОД 2009 ДО 2013 

ГОДИНЕ



Уводна реч председника

Влада Републике Србије 01 .децембра 2005.год.усвојила је Стратегију развоја социјалне заштите 
у којој су одређени правци и приоритети реформе социјалне заштите у наредном периоду,а где се 
акценат ставља на локалну заједницу,полазећи од тога да грађани већину услуга из соц. области 
треба да остваре у свом природном окружењу,својој локалној заједници.

Локална самоуправа суочава се са нагомиланим проблемима социјалне заштите грађана,који су 
последица друштвено-економских промена у нашем друштву.Присутна је појава све израженијег 
сиромаштва узрокованог повећањем незапослености,која са собом повлачи низ негативних 
тенденција,као што је погоршање здравственог стања становништва,смањење животног 
стандарда.Маргинализоване категорије становништва све теже могу да остваре своје стамбено- 
материјалне,здравствене,социјалне и друге потребе.Суочавамо се такође са чињеницом старења 
популације у нашој Општини,односно са све већим бројем старачких и самачких 
домаћинстава,самохраних родитеља и инвалидних и других лица са посебним потребама.

Општина као ниво власти најближа грађанима,има посебну одговорност,да израдом својих 
локалних,стратешких докумената у којима ће препознати узроке и могућа решења за смањење 
сиромаштва,допринесе бржем подизању квалитета живота грађана у свом природном окружењу, у 
својој локалној заједници.Општински органи власти су једна од кључних карика у успостављању 
новог и ефикаснијег система друштвене бриге и у предстојећем периоду преузима кључну улогу у 
финансирању и развоју услуга социјалне заштите.

Циљ Стратегије је развијање интегралне социјалне заштите Општине Нова Црња у којој 
социјални актери на ефикасан начин користе постојеће и развијају нове ресурсе путем доступних, 
квалитетних и разноврсних услуг,а ради побољшања квалитета живота рањивих и 
маргинализованих група и појединаца уз поштовање људских права и достојанства.

У изради ове стратегије учествовале су све релевантне институције,са заједничким задатком 
израде квалитетног и применљивог документа,који ће бити користан и приступачан свим грађанима 
под истим условима у средини у којој живе.

Председник Општине 
Пера Миланков
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Прилог бр. 1: АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ СТРАТЕГИЈЕ(2009-2013)г

УВОД

Ефикасна социјална заштита захтева стратешко планирање као и доношење мера, активности 
као механизама којима се обезбеђују најповољнији исходи за корисника услуга.

Влада Републике Србије усвојила је Стратегију реформе система социјалне политике у 
децембру 2005 године чији је основни циљ смањење броја сиромашних и развој ефикасније 
социјалне заштите.

❖ Смањење сиромаштва и заштита посебно угрожених група су приоритети у домену 
социјалне политике

❖ Локална самоуправа има обавезу да испланира и обезбеди средства за имплементацију 
Стратегију реформе и социјалне политике.

Да би се овакав начин рада одржао и унапредио, неопходно је развијати капацитете институција 
и организација, које су саставни део система социјалне политике и баве се проблемима у вези са 
овом облашћу. С обзиром на ограничена буџетска средства локалне самоуправе, неопходно је 
јасно и прецизно утврдити приоритетне области деловања и усмерити активности 
идентификованим циљним групама и корисницима услуга.

Стратешки план за социјалну заштиту представља први плански корак општине Нова Црња ка 
приближавању постављеним циљевима. Умрежавање и рационално коришћење свих 
расположивих ресурса (како људских, тако и просторних и техничких), један је од начина да 
побољшамо тренутну социјалну ситуацију и унапредимо социјалну политику у заједници.

Стратешки план за социјалну заштиту општине Нова Црња дефинише правце будућег развоја 
социјалне политике у општини Нова Црња, ради унапређења квалитета живота у заједници. 
Документ одражава ставове свих релевантних институција и организација и садржи визију 
ефикасне социјалне политике, као и принципе на основу којих ће се предузимати активности.

На изради Стратегије развоја социјалне заштите општине Нова Црња учествовала је радна 
група коју је именовано Председник општине Пера Миланков:

1. Невенка Поповић координатор пројекта (предстваник Општинске управе)
2. Љиљана Ковачевић, директор Центра за социјални рад Нова Црња
3. др. Мила Гаврилов, директор Дома здравља Нова Црња
4. Зорица Степановић, повереник Црваног Крста општине Нова Црња
5. Зоран Јовандић, представник Националне службе за запошљавање
6. Даринка Прибишић, педагог О.Ш „Б.Радичевић“ Александрово

Стратешки план развоја услуга социјалне заштите у општини Нова Црња заснива се на 
реформским опредељењима усвојеним у Стратегији развоја социјалне заштите у Србији,
Стратегији за смањивање сиромаштва у Србији, Миленијумским циљевима развоја и искуствима 
општина које су ушле у пилот пројекат „Подршка спровођењу Стратегије развоја социјалне 
заштите у Републици Србији“.

ВИЗИЈА

Општина Нова Црња жели да постане место које ће својим грађанима 
обезбедити пуну социјалну сигурност, где могу ефикасно и квалитетно решавати 
своја социјална питања.

ЈГ

МИСИЈА

Општина Нова Црња жели да кроз развој капацитета, подизање нивоа 
стручности, професионализацију и успстављање дијалога између ресорних 
институција, организација и цивилног друштва успостави систем социјалне 
заштите способан да квалитетно и правовремено одговори на потребе грађана.



ПРИНЦИПИ И ВРЕДНОСТИ на којима се заснива стратегија

❖  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, на локалном нивоу

Најмање рестриктивно окружење -  Пружати подршку разноврсним услугама приоритетно 
у природном окужењу, уз избор услуга које су за корисника најмање рестриктивне

Партиципација, 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 завосности од социјалних служби

❖  Континуитет заштите, и могућност избора услуга и пружаоца услуга јавног 
невладиног и приватног сектора -  Развијати разноврсне услуге у оквиру јавног, 
невладиног и приватног сектора. Кориснику се благовремено пружа могућност коришћења 
одговарајуће услуга, у континуитету и потребном трајању

❖  Човек у стању социјалне потребе у фокусу деловања -  Стварати услове за самосталан 
живот и рад лица која се налазе у стању социјалне потребе или за њихово активирање у 
складу са способностима

❖  Сензибилисана средина и корисници -  Стварати систем перманентног информисања и 
едуковања грађана о правима из области социјалне и породично правне заштите, систему 
услуга социјалне заштите на локалном нивоу и потребама посебно осетљивих група 
становништва.



АНАЛИЗА КОНТЕКСТА

Општина Нова Црња налази се у североисточном делу Баната. Општина Нова Црња је једна 
од општина у Републици Србији. Налази се у АП Војводина и спада у Средњо-банатски округ. По 
подацима из 2004. општина заузима површину од 273 км^ (од чега на пољопривредну површину 
отпада 24.901 ха, а на шумску 211 ха). Центар општине је село Нова Црња. Општина Нова Црња се 
састоји од 6 насеља. По подацима из 2002. године у општини је живело 12.705 становника, а 
природни прираштај је износио -12,6 %. По подацима из 2004. број запослених у општини износи 
1.706 људи. У општини се налази 6 основних и 2 средње школе. Иако је Нова Црња средиште 
општине, највеће насеље у општини је Српска Црња. Општину Нова Црња чине 6 насеља: 
Александрово, Тоба, Нова Црња, Војвода Степа, Српска Црња и Радојево.

Најстарија насеља у општини су Радојево које се помиње 1334 године и Српска Црња које се 
помиње 1337 године. Сва насељена места имају већинско српско становништво осим Нове Црње и 
Тобе, која имају мађарско и она су настала крајем XVIII и почетком XIX века.

Највише споменка културе има у Српској Црњи. Ту се налази српска православна црква из XVIII 
века са иконостасом који је радио Ђура Јакшић 1852 године. У радојеву се налази иконостас 
чувеног слкара Николе Алексића.

Структуру привреде општине Нова Црња највећим делом чини пољопривреда са око 80%, 
остало чине индустрије, предузетништво и остало.

С обзиром да је територија општине равничарско подручије, укупне површине 25.000 хектара 
још увек је велики број индивидуалних пољопривредних произвођача чији је једини извор прихода 
ова делатност. На овом подручју присутно је 20 -  так задруга и пољопривредних предузећа која се 
баве улагањем у пољопривредну производњу и откупом тржишних вишкова пољопривредних 
производа.

Од индустриских погона ту је прехрамбена индустрија са уљаром у Новој Црњи и погони 
текстилне индустрије у Војвода Степи и Александрову. До недавно је у Српској Црњи радио погон 
за шроизводњу рукавица Вршачког Хемофарма али је у процесу приватизације продат 
Ветеринарском заводу из Суботице.

Туризам у општини Нова Црња нема традицију иако постоје потенцијали у области културног, 
историјског, сеоског (рурални, етно, ловни) па и бањског туризма. Овде постоје реалне друштвене и 
природне погодности за развој ове гране привреде.

Постојање спомен куће Ђуре Јакшића централно је место и почетна тачка за развој који 
предстоји општини. Ту су и дворци Каштел и остаци Чеконићевих грађевина.

Већинско мађарско становништво у Новој Црњи и Тоби својим језиком, фолклором и културом је 
богатство различитости. На територији општине су и заштићени споменици природе 8 стабала 
копривића на Менешу у Српској Црњи.

ДЕМОГРАФСКИ ПОДАЦИ

Број становника општине Нова Црња, као и друге Војвођанске општине, од 1991 године, 
непрестано прати опадање броја становника, тако да је 1991 године број становника био 22826, док 
је по попису из 2002 године тај број био мањи за 4 % а у 2005 години чак за 15% (19.383 
становника). Када је у питању полна струкртура становништва према попису из 2002 године, 48 % 
становништва чине жене (9.928), док 52% чине мушкарци (10.471)

Срнећа дивљач, зечеви, фазани и лисице окупљају ловце, како наше тако и стране, пре свега из 
Италије. проверено лековити, минеролошки састав подземних термалних вода чија је температура 
преко 60 степени су потенцијал за коришћење у 
различите комерцијалне и здравствене сврхе. Старосна структура становништва

Подаци/попис
Број деце предшколског узраста
Удео деце предшколског узраста %
Број деце школског узраста
Удео деце школског узраста %
Радни контигент (15 -  64)
Радни контигент%

2002
881
7%
1268
10%
8029
63%

Удео старијих од 65 и више година % 20%



Према попису становништва број старих лица (старији од 60 година) у укупној популацији за 
општину Нова Црња износи 3.327 (26%). Док млади емигрирају у оближње градске средине 
проценат старих људи који остају на селу расте. Најчешће су неспособни за потпуну самостално 
подмиривање зивотних потреба, а земља, уколико је поседују, остаје необрађена.
Имајући у виду, негативан прираштај, мали број деце предшколског узраста и чињеницу да 
најбројније становништво општине чине лица старости од 45-49 година (1008 становнка), општина 
има тенденцију великог повећања старих лица.

Демографска структура и витална статистика у протеклом периоду, према подацима Републичког завода 
за статистику,указује на смањење укупног броја становништва, нижу стопу наталитета и вишу стопу 
морталитета, природни прираштај -12,3. У 2005 год. Према подацима Републичког завода 47 бракова је 
закључено,а разведено 15.

Општина Нова Црња, такође има мало становника који су на привременом раду у иностранству, свега 22 
лица је регистровано, тако и да овај потенцијал, који је у многим општинама велики (посебно источне 
Србије) и позитивно утиче на социјални статус, посебно старих лица и деце и малдих, није ресурс са 
којим општина Нова Црња располаже.

У општини Нова Црња је регистровано 4650 
домаћинставо по последњем попису. Просечна 
величина домаћинстава у општини (2,7 чланова) 
не одступа пуно од војвођанског просека (2,9 
чланова),

Подаци/попис 2002
Број домаћинстава 4650
Просечна величина домаћ.. 2.7
Број породица 3656

Национална структура становништва - Према националној структури, већинско становништво чине 
Срби, 70,3% (8934), затим следе становници Мађарске националности 18,7%, становници Ромске 
националности 7%, док су остале националности испод 1% удела у укупном становништву. Иако су 
заступљени с амање од 1% у општини Нова Црња живе још иЈугословени, Црногорци, Македонци, 
Бугари, Муслимани, Немци, Албанци, Словаци, а забележени су и Словенци, Чеси, Украјинци и 
други, што указује да је Житиште једна мултиетничка.

Образован структура становништва -  Према попису из 2002.године - без школске спреме је 746 
становника (од тога 532 жене), са основним образовањем 2728, средњим 3533, више образовање 
306 становника и високо 270 (од чега је 116 жена.)

У општини Нова Црња радно способно је 8029 
лица, 4102 мушких и 3927 женских. То значи да је у 
општини Нова Црња активно 63,2% лица, и то 
51,0% мушких и 49,0% женских. У општини Нова 
Црња 23 % становништва се бави пољопривредом 
(2.938), док је број издржаваних лица од 
пољопривреде 9%, према подацима Републичког 
завода за статистику.

Становништво према активности
Подаци/попис 2002
Активно : обавља занимање 4066
Активно: не обавља занимање 3963
Радни контигент 8029
Лица са личним приходом 2611
Издржавано становништво 4894

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
Стање у области здравства анализирано је на основу карактеристика мреже здравствених 

установа, броја здравствених радника и распрострањености заразних болести.
Здравствене установе и радници. Здравствена заштита на подручју општине Нова Црња 

спроводи се у оквиру Дома здравља који се налази у Српској Црњи и пет здравствених амбуланти: 
Нова Црња, Радојево, Војвода Степа, Александрово, Тоба. У оквиру Дома здравља Српска Црња 
раде Диспанзер за заштиту жена и Дечји диспанзер.

У здравству је запослено 75 радника, 55 здравствених и 20 немедицинских радника. Од 
здравствених радника 18 је са високом, а 37 са средњом школском спремом. Уочава се висок број 
становника на једног лекара, чак 1270,5.

Обољења према групама. У просеку, годишње се евидентира око 22.000 до 23.000 
обољења. Према последњим расположивим подацима Дома здравља, најраспрострањенија 
обољења се могу разврстати на следећи начин (Прилог 5, Табела 1.2): болести респираторног 
система (7.338); болести кардио-васкуларног система (3.138); болести мишићно-коштаног система



(2.044); болести коже (1.254); заразне и паразитарне болести (1.235); болести система за варење 
(1.133) итд. Уочава се и висок удео душевних поремећаја и поремећаја понашања (949).

Прекиди трудноће. Према последњим расположивим подацима, обављено је 45 прекида 
трудноће, гестационе старости до 8 недеља. Међу женама које су имале прекид трудноће 
најбројније су оне старости од 20 -  29 година, 29 жена. Друге, према бројности, су жене старе 30 -  
39 година, 10 жена. Од 40 -  49 година имало је 6 жена.

Активна туберкулоза и ХИВ. У просеку, у току године једно лице оболи од туберкулозе. 
Оболели од ХИВ-а нису евидентирани.

Здравствена заштита: SWOT анализа

квалификациона

снаге:
- Адекватна мрежа здравствених 

установа.
- Задовољавајућа 

структура запослених.
- Приступачност неких специјалистичких 

служби у самој општини, Диспанзер за 
заштиту жена и Дечји диспанзер.

слабости:
- Велики број становника на једног лекара опште 

праксе.
- Висок удео оболелих од болести респи- 

раторног тракта, кардио-васкуларних болести, 
болести мишићно-коштаног ткива итд.

- Висок удео оболелих од душевних поремећаја 
и поремећаја понашања.

- - Висок удео прекида трудноће код млађег 
женског становништва.

могућности:
- Увећање броја лекара опште праксе.
- Едуковање становништва, посебно 

млађег, у погледу коришћења услуга 
институција за здравствену заштиту.

- Едуковање млађег женског 
становништва са циљем да се спрече 
намерни прекиди трудноће.

- Едуковање млађег женског 
становништва са циљем да се спрече 
малигна обољења дојке и грлића 
материце.

- Веће ослањање на донације.

претње:
- Увећање броја оболелих.
- Увећање броја намерних прекида трудноће код 

млађих старосних група.

ОБРАЗОВАЊЕ
Под појмом школе подразумева се "организација или јединица у саставу која врши наставу 

одређене врсте по утврђеном наставном плану и програму".1
Подаци о основном и средњем образовању прикупљају се на крају школске године, путем 

редовних годишњих извештаја (Годишњи извештај о редовним основним школама на крају школске 
године, Годишњи извештај о редовним средњим школама на крају школске године, Годишњи 
извештај о специјалним основним школама, Годишњи извештај о основним школама за одрасле). 
Подаци о основним школама односе се на редовне непотпуне (четвороразредне, петоразредне, 
шесторазредне) и потпуне (осморазредне) основне школе.Предшколске установе прате се преко 
годишњих истраживања о предшколским установама. Према методологији пописа, оне обухватају 
вртиће и васпитне групе предшколске деце.

Структура према школској спреми и писмености. У општини Нова Црња, као и у 
Војводини, међу становништвом старим 15 и више година доминирају лица са средњим 
образовањем (33,5 %). Следеће бројније групе чине лица са основним образовањем (25,8 %), 
односно са 4-7 разреда основне школе (23,4 %). У односу на укупно становништво ове старости у 
Војводини, запажа се разлика у заступљености различитих нивоа школске спреме. На пример, на 
нивоу Војводине 43,9 % становника има средње образовање, а у општини Нова Црња свега 1/3 
(33,5 %). Са непотпуном основном школом, од 4 -  7 разреда, у општини Нова Црња је 23,4 % 
становника, а у целој Војводини 14,4 %. Без школске спреме је 7,1 % становника Нове Црње и 4,4 
% становника Војводине. И док је удео лица са нижом школском спремом знатно већи на подручју 
општине Нова Црња, дотле је заступљеност лица са вишим и високим образовањем мања у односу
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на подручје Војводине. Жене су бројније у категоријама без школске спреме, непотпуна основна 
школа и основно образовање. Од средњег образовања већа је заступљеност мушког дела 
популације. На пример, средње образовање има 41,3 % мушкараца и 26,1 % жена старих 15 и 
више година.

Учешће неписмених међу становништвом старим 15 и више година је веће у општини Нова 
Црња у односу на општи просек. У Новој Црњи је неписмено 5,4 % становника, док је просек за 
Војводину 2,4 %. Од укупног броја жена ове старости неписмено је 7,6 %, што је дупло више у 
односу на војвођански просек који износи 3,7 % .
Предшколске установе

У општини Нова Црња нема предшколских васпитно-образовних организација. Рад са 
децом предшколског узраста организован је при основним школама у насељеним местима. У току 
школске 2008/2009 године рад је организован са 249 деце у 18 група. Са децом ради 18 
васпитачица.
Основне школе

На територији општине Нова Црња ради 5 основних школа које, према подацима за 
2008/2009 школску годину, похађају 1.002 ученика који су расподељени у 61 одељење. У 50 
одељења настава се организује на српском језику, а у 11 одељења на мађарском.
У четири основне школе :„Бранко Радичевић“ Александрово, „Станко Крстин“ Радојево,“Ђура 
Јакшић“ у  Српској Црњи,“4. октобар" у Војвода Степи настава се реализује на српском језику, а 
преовлађујући је тренд да се смањује број уписаних ученика, што из разлога негативног 
наталитета, одсељавања млађих брачних парова^

У основној школи „Петефи Шандор“ настава се реализује на српском и мађарском језику.
Укупан број ученика је умањен за 102, са 272 на 170. Међу ученицима је највише оних који 

наставу прате на мађарском језику, 91,2 %. Од 2000/2001 до 2008/2009 школске године њихов број 
је опао са 246 на 155. Број деце која наставу прате на српском језику је умањен са 26 на 15. У току 
2000/2001 године први разред су уписала 52 ученика, а 2008/2009 године свега 17 ученика. 4 
ученика ће наставу пратити на српском, а 13 на мађарском језику. У истом периоду, број одељења 
је умањен са 15 на 13 .

Укупан број ученика одликују порасти и падови до 2004/2005 школске године. У наредне три 
године уочава се континуиран пад. 2008/2009 школске године је уписано 3 ученика више у односу 
на предходну, укупно 120.

Од 2007/2008 школске године, деца са посебним потребама наставу прате у оквиру два 
одељења. Оба одељења су комбинована. Једно обухвата разреде од 1. -  4., а друго од 5. -  8. У 
току школске 2008/2009 године 11 деце је укључено у специјална одељења

Средња школа „Ђура Јакшић“ Српска Црња
У средњој школи „Ђура Јакшић“ у Српској Црњи ученици се образују, или су се образовали 

за следеће профиле: гимназија -  општи смер, пољопривредни техничар, руковалац-механичар 
пољопривредне технике, цвећар-вртлар, трговац, економски техничар. У току 2008/2009 школске 
године ученици су уписани на следеће образовне профиле: гимназија-општи смер, економски 
техничар, трговац.

До 2003/2004 школске године, када је забележен исти број ученика као и у предходној 
години, број ученика опада. Од 2004/2005 године уочава се континуиран пораст броја ученика. У 
току 2008/2009 школске године евидентирано је 299 ученика, што је за 24 више у односу на 
2000/2001 годину (Прилог 5, Табела 3.28.).

Настава је организована у оквиру 10 или 11 одељења, у зависности од школске године

Образовање: SWOTанализа
снаге:
- У већини школа, повољна старосна 
структура наставника.
- У већини школа, повољна квалификациона 
структура наставника.
- Организовање наставе на језицима обе 
већинске групе.__________________________

слабости:
- Неповољна структура становништва према 
школској спреми. Висок удео лица без 
школске спреме, или са непотпуном 
основном школом. У односу на Војводину, 
знатно нижи удео лица са средњим 
образовањем.____________________________



- Висок удео неписменог становништва. У 
Новој Црњи је неписмено 5,4 % лица старих 
15 и више година, а на нивоу Војводине 2,4 
%.
- У општини Нова Црња не постоје 
издвојене предшколске васпитно-образовне 
организације. Рад са децом предшколског 
узраста се орга-низује при основним 
школама.
- Опадање броја ученика у основним 
школама, смањење броја ученика према 
оделењу.
- Један број наставника има мање од 
законом прописане норме часова (услед 
тога раде у више школа или предају више 
предмета).
- Недостатак савремених учила.

могућности:
- Изградити наменске објекте за 
предшколске васпитно-образовне 
организације.
- Обезбедити услове за укључивање деце са 
посебним потребама у образовне 
институције.
- Едуковање наставника за рад са децом са 
посебним потребама.
-Усклађивање образовног система, тј 
прилагођавање смерова у средњој школи, 
са потребама тржишта.
- Реновирање постојећих школских објеката, 
уколико је неопходно.
- Опремити школе савременим училима.

претње:
- Услед континуираног опадања броја 
ученика јавиће се вишак радне снаге у 
просвети.
- Услед едуковања ученика истог 
образовног профила јавља се вишак радне 
снаге на тржишту.

Етничка структура
Према резултатима пописа становништва 2002. године, у етничкој структури општине Нова 

Црња доминирао је српски живаљ (70,3%), потом мађарски (18,6%) и Роми (6,8%), док су остале 
националне мањине учествовале са уделом мањим од 1%. Једино је неизјашњених било 1,3%. По 
насељима, ситуација се разликује од општинског просека. Срби чине апсолутну већину 
становништва од 4/5-9/10 у свим насељима осим Тобе и Нове Црње, где исте уделе имају Мађари. 
Црногораца има у Војводи Степи (2,4%), Југословена у Новој Црњи (1,9%) и Радојеву (1,4%), док се 
значајан удео неизјашњених појављује у Тоби (5,85%) и Новој Црњи и Радојеву, где их има између 
1,5 и 2%. Од других националних мањина, „пажњу на себе скрећу“ Роми којих има од 1,9% у 
Војводи Степи до 14,4% у Радојеву.

Образовна структура
Удео неписменог становништва у општини Нова Црња је (5,3%) дупло већи од покрајинског 

просека (2,5%). Неписмено женско становништво у општини Нова Црња скоро дупло заступљеније 
од неписменог женског становништва Војводине. Мушки део неписмене популације општине Нова 
Црња је три пута већи од војвођанског просека, али он чини само нешто више од % (28,4%) 
неписмених Општине. И ова вредност је већа за око 10% од Покрајинске (19,2%). Могуће да је на 
појаву веће неписмености у општини са које је потекао Ђура Јакшић и други великани наше 
књижевности утицало присуство ромског становништва, које се ређе одлучује на похађање 
образовних установа.

Неписмено становништво општине Нова Црња према полу, према резулатима пописа

Свега Мушко Женско
Број % Број % Број %

Нова Црња



598 5,3 170 3,1 428 7,3
Војводина

43069 2,5 8266 1,0 34803 3,9
Извор: Републички завод за статистику: Попис становништва, домаћинства и станова 
у 2002. Становништво. Школска спрема и писменост. Књига бр. 4. Подаци по 
општинама. Република Србија. Београд. 2003ц.

Према старосним групама, половина неписменог становништва у општини Нова Црња се 
налази у најстаријој групи (65 и више година). Овакав резултат је очекиван, јер је тај део 
становништва провео своју младост у времену када описмењавање и похађање школе није било 
обавезно .

Незапосленост
Од укупног броја незапослених у Средњо-банатском округу (20.526) 2008. године, 

незапослено становништво општине Нова Црња чини 6,2%. Од 1263 незапослена лица, жене чине 
мање од половине, 43,9% (555). Од 8029 становника општине Нова Црња, који се налазе у 
старосној категорији 15-65 година, незапослени чине 15,7%. Овај проценат је дупло већи од 
оптималног.

Према подацима службе за запошљавање у Новој Црњи, већину незапослених чини 
становништо са стеченим I или II степеном стручне спреме. Становништво са завршеном средњом 
школом, односно стеченим трећим (26,2%) и четвртим (25,7%) степеном чини око % укупно 
незапослених.При чему, најобразованије становништво је најмање незапослено. Оно чини свега 
4,9% незапослених .

Незапослени f општини Нова Црња према степену стр^^ н е  спреме,
Стручна
спрема I и II III IV V VI VII-1 VII-2 VIII

1239 537 324 318 4 25 23 2 6
% 43,3 26,2 25,7 0,3 2,0 1,9 0,2 0,5

Извор: Служба за запошљавање у општини Нова Црња: Интерна документација

Ц е н т а р  ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД “ НОВА ЦРЊА” н о в а  ц~р њ А

Основна делатност Центра за социјални рад има за циљ пружање помоћи лицима када се нађу у 
стању социјалне потребе и предузимању мера и облика заштите за спречавање и отклањања 
последица таквог стања.Закон о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана 
утврђује права од општег интереса о којима се стара Република,а то су:

1.Материјално обезбеђење породице,
2.Додатак за помоћ и негу другог лица,
3.Помоћ за оспособљавање за рад,
4.Смештај у установу социјалне заштите или другу породицу
5.Услуге социјалног рада у вршењу јавних овлашћења

На примени закона о правима из социјалне заштите надзор о раду Центра врши Министарство 
рада и социјалне политике.
Поред овога постоје и проширена права из области социјалне заштите о којима се стара 
Општина,а то су:

-Помоћ у кући,
-Дневни боравак,
-привремени смештај у прихватилиште и прихватну станицу,
Опрему корисника за смештај у установу социјалне заштите или другу породицу,
-Једнократна помоћ 

Општина,односно град,може својом одлуком,у складу са материјалним 
могућностима,утврђивати друга права у области социјалне заштите,већи обим права утврђених 
овим законом и повољније услове за њихово остваривање,као и друге облике социјалне 
заштите,ако је предходно ,у свом буџету,за то обезбедила средства.)трошкови сахране социјално 
угроженим лицима,учешће у плаћању превоза деце са сметњама у психофизичком развоју уколико 
похадјају школу ван места боравка)
А користећи при овим поступцима

• Закон о општем управном поступку
• Зако о раду



• Породични закон
• Закон о наслеђивању,
• Правилници и упутства Министарства рада и социјалне политике,
• Унутрашња акта Центра:Статут и Правилници
• Одлуке СО као оснивача Центра за социјални рад

У Центру за социјални рад”Нова Црња” Нова Црња,запослено је 8 радника.Буџет Републике на 
основу Решења Министарства рада и социјалне политике финансира свих 8 радника.Од укупног 
броја,7 радника је запослено на неодређено време,Решењем Министарства,распоређен је један 
радник на одређено време,који је био запослен у Установи за социјална заштиту,на територији АП 
Косова и Метохије,а сада се налази на нашој територији(ради се о једном раднику на техничким 
пословима).
Стручни радници Центра прошли су разне програме едукације И обучени су за пружање стручне 
помоћи различитим профилима корисника, који се нађу у стању социјалне потребе или им је 
потребна супортативна подршка И помоћ.Између осталог, психолог је едукован у оквиру 
едукативног програма за системску породичну терапију.Социо едукативни програм за 
породицу,Школа за родитеље-коју су прошли педагог,психолог и социјални радник у 
оспособљавању за пружање подршке породици на остваривању и унапређивању њене васпитне 
компетенције и функције.Пројектом Министарства за соц. Питања,стратегија развоја породичног 
смештаја,едуковани су стручни радници за развој породичног смештаја,за насиље у породици,као и 
обуку на реализацији усвојења и збрињавања деце без родитељског старања.Јеадан стручни 
радник едукован је за пружање услуга Медијације.Центар је био заступљен и активан на свим 
стручним скуповима,које је организовало ресорно Министарство,Асоцијација Центара за социјални 
рад,Удружења стручних радника,Фамилиа.
Организација послова у Центру ,одвија се у зависности од социјалне проблематике,којом се баве 
стручни радницу у оквиру два тима
-један тим за за породично правне послове и рад са децом и омладином (категоријални 
приступ,тим чине социјални радник задужен за одређени терен у Општини,педагог,психолог и 
правник)
-тим за послове непосредне социјалне заштите и смештаја одраслих и старих(поливалентни 
приступ,,тим сачињавају социјални радници,правник и по потреби психолог).

Врста посла Број
Руководећи (директор, руководилац) 1
Стручни 4
Технички (возач, спремачица, мајстор, чувар и сл.) 1
Административни 1
УКУПАН БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ 7

Структура стручног особља запосленог на неодређено време (31.XII 2008.)
Стручни профил Број

Социјални радник 2
Правник 1
Психолог 1
Педагог
Андрагог 1
Специјални педагог
Социолог
Друго
УКУПАН БРОЈ СТРУЧНИХ РАДНИКА 5

Простор за рад Центра обезбедила је Општина као оснивач у својој згради и то у седишту Општине 
Нова Црња.Рад у Центру одвија се у четири канцеларије,у којима ради по више радника што с 
обзиром на природу послова у установи представља значајне потешкоће у раду и онемогућава 
адекватно пружање услуга корисницима уз отежану могућност поштовања њихове приватности, 
достојанства и интегритета личности.Располажемо са седам компјутера и три штампача,фотокопир 
апаратом,што умногоме олакшава рад стручнох радника.Поседујемо једно теренско 
возило,Застава 10,које смо 2007.год.преузели од ресорног Министарства



Центар је предходних година у реализацији пројектних активности,учествовао у 
кординацији,имплементацији и реализацији пројекта Различак, у партнерству са Удружењем 
хранитељица из Александрова и Локалним самоуправама СО Нова Црња и СО Житиште,као и 
анимацијом и сензитизацијом других релевантних представника друштвене заједнице за подршку 
деци без родитељског старања и хранитељицама,којих у Александрову има највише,а то су Дом 
здравља,Медији,невладином организацијом Фамилиа као асоцијацијом за алтернативно породично 
старање о деци без родитељског старања,НВО Адра и Покрајинским секретаријатом за здравство 
и социјалну политику.Пројекат Различак -помоћ иподршка деци без родитељског старања и 
хранитељима,финансијски је био подржан и од ФСИ.
Током 2007.год.Центар је аплицирао код Министарства економије и регионалног развоја у оквиру 
јавних радова и одобрен је пројекат Помоћ и нега у кући.Такође Центар је сарадник у многим 
пројектима невладине Ромске организације где даје логистичку и техничку подршку у реализацији 
пројеката.
Центар има развијену и дугогодишње успешну сарадњу са неколико хуманитарних организација,од 
којих је најзначајнија са Фамилиом,са којо је потписан меморандум о сарадњи и са којом је 
реализован пројекат Једнаке могућности за све,са циљем формирања јединствене базе података о 
деци без родитељског старања и њиховим потребама,као и подпројектима, Водич за хранитеље и 
Водич за стручњаке.Такође остварује се и дугогодишња успешна сарадња са Фондацијом 
Принцезе Катарине,Аутономним женским центром^
Социјална заштита: SWOT анализа

снаге:
- Постојање институције за социјалну заштиту.
- Одговарајућа образовна структура 
запослених.

слабости:
- Пораст лица у стању социјалне потребе.
- Увећан је број деце и омладине ометене у 
развоју, као и са комбинованим сметњама.
- Пораст социо-материјално угрожене деце и 
омладине.
- Пораст броја материјално необезбеђених и 
незбринутих одраслих лица.
- Пораст броја деце, омладине и одраслих 
лица из породица са поремећеним 
породичним односима.
- Висок удео старих лица без средстава за 
живот и без породичног старања.

могућности:
- Реализовање програма „Помоћ у кући“ у циљу 
збрињавања старог становништва, као и других 
лица у стању социјалне потребе.
- Програм геронто домаћица може се, 
наплатом од неких корисника, применити за 
решавање проблема незапослености.
- Развијање програма доквалификовања и 
пре-квалификовања у циљу подстицања 
развоја приватног предузетништва и смањења 
броја одраслих материјално необезбеђених 
лица.
- Рад са свим старосним групама у циљу 
побољшања породичних односа (ангажовање 
наставног особља, организовање радионица на 
нивоу локалне самоуправе).
- Већа сарадња у домену социјалне заштите 
различитих институција на локалном нивоу.
- Оспособљавање за рад са психофизички 
ометеним лицима.
- Едукација људи за аплицирање на 
конкурсима.
- Израда локалне стратегије социјалне 
заштите.

претње:
- Пораст броја деце и омладине, одраслих и 
старих лица у стању социјалне потребе.
- Услед економске кризе, смањиће се 
издвајања за социјалну заштиту. Недовољна 
новчана издвајања, како на републичком 
нивоу тако и на новоу локалне самоуправе, 
онемогућиће реализовање програма 
социјалне заштите у целини.



Црвени крст Нова Црња је хуманитарна, независна, непрофитна и добровољна 
организација, која делује на територији општине Нова Црња, а у саставу је Црвеног крста 
Војводине, односно Црвеног крста Србије.

Црвени крст Нова Црња врши јавна овлашћења утврђена законом и обавља друге послове 
од јавног интереса, у складу са ратификованим међународним уговором, законом и другим 
прописима и општим актима и има положај организације која помаже надлежним државним 
органима у хуманитарној области.

Црвени крст има за циљ да олакшава људску патњу, са задатком да пружа помоћ 
угроженим лицима у случају ратних сукоба, природних, еколошких и других несрећа, ради 
спасавања угрожених живота и здравља људи и обезбеђења поштовања хуманитарног права, и у 
случају стања потребе за социјалном заштитом и збрињавањем, као и са задатком превентивног 
деловања и просвећивања грађана у области здравствене и социјалне заштите и унапређење 
хуманитарних вредности друштва.

Ради остваривања основних циљева и задатака, Црвени крст Нова Црња реализује велики 
број активности.

ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТНА ДЕЛАТНОСТ 
Вршњачке едукације на разне теме (здрави стилови живота, борба против СИДЕ, ддк), 

конкурси ликовних и литерарних радова на тему здравих стилова живота, превенција у борби 
против наркоманије и алкохолизма код младих кроз многобројна предавања, кампања борбе 
против СИДЕ и обележавање светског дана борбе против СИДЕ, кроз многобројна предавања и 
радионице, обележавање светског дана борбе против ТБЦ-а кроз предавања у основним школама, 
болести прљавих руку.

ПРВА ПОМОЋ
Едукација предавача прве помоћи и предавања на ову тему.

ДОБРОВОЉНО ДАВАЊЕ КРВИ 
Мотивација давалаца, организовање акција и вођење евиденције о даваоцима и 

количинама прикупљене крви на територији општине. Обелешавање светског дана добровољних 
давалаца крви, уз доделу адекватних признања.

СОЦИЈАЛНА ДЕЛАТНОСТ 
Едукација волонтера у области социјалне заштите, како би могли препознати људе у стању 

социјалне потребе. Материјална помоћ «граничним случајевима» и избеглицама и расељеним 
лицима у сарадњи са локалном самоуправом у виду једнократних новчаних давања. Опоравак 
социјално угрожене деце. Брига о старим кроз обиласке и организовање дружења са старијим 
лицима.

РАД СА ПОДМЛАДКОМ И ОМЛАДИНОМ 
Програм припреме за деловање у несрећи и припреме за деловање у несрећи кроз 

јединице које су оформљене при Црвеном крсту и едуковане. Потпуно укључивање у све остале 
програме које организује Црвени крст. Едукација из свих области деловања ЦК, обележавање 
Међународног дана борбе против глади и акција «припремимо здрав доручак».

РАД СА ИЗБЕГЛИИЦАМА И РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА 
Поред редовних активности Црвеног крста, Црвеном крсту Н.Црња је од стране локалне 

самоуправе потпуно поверена и брига о избеглицама и расељеним лицима, те је секретар 
организације истовремено и повереник за избеглице. У оквиру ове делатности организовани су 
1995. год. Многобројни прихватни центри, а затим и у сарадњи са локалном самоуправом и 
колективни смештај избегтлица са преко 100 корисника, који је расељен 1996. године.

Истовремено у сарадњи са локалном самоуправом, УнХЦР-ом и Комесаријатом за 
избеглице 1998. године изграђено је прво избегличко насеље у циљу трајне интеграције у 
насељеном месту Радојево које се састоји од 16 кућа.Пошто је локална самоуправа препознала 
трајну интеграцију избеглица као могућности за оживљавање општине и повећање броја 
становника и «подмлађивање» општине.

2001. године изграђено је ново избегличко насеље у Александрву са 20 стамбених јединица 
са истим партнерима.

Уочивши да у општини постоји велики број кућа следећи корак у поступку трајне интеграције 
избеглица био је предлог за куповину -  откуп сеоских домаћинстава, по веома повољним

Ц р в е н и  КРСТ НОВА ЦРЊД



условима. До реализацје овог пројекта дошло је 2004. године када је уз донацију Швајцарске владе 
општина купила 23 куће на територији општине. Највећи број овако збринутих избеглица примило је 
држављанство Републике Србије и сада су пуноправни чланови наше општине, потпуно укључени 
у све структуре друштвеног живота општине.

Поред наведених активности у сарадњи са УНХЦР-ом Црвени крст је обезбедио и 
бесплатну правну помоћ коју могу користити избеглице, расељена лица, као и сви грађани 
општине Нова Црња, а углавном се односи на прибављање докумената из република бивше 
Југославије, покретање спорова везаних за имовинска права пензије и друго.

Црвени крст општине Нова Црња све своје активности спроводи са једним стално 
запосленим радником, војницима на цивилном служењу војног рока и повременим ангажовањем 
радника по уговору о делу и огромне помоћи разгранате мреже волонтера Црвеног крста, који су 
едуковани и обучени за деловање у појединим ообластима.

ПРЕГЛЕД с т а њ а  у  с о ц и ј а л н о ј  з а ш т и т и

Кретање укупног броја корисника по старосним групама - Може се закључити да је у 2008 
години дошло до незнатног повећања броја корисника из категорије одраслих и остарелих лица, 
док је број деце и омладине знатније смањен услед смањења броја одраслих материјално 
необезбеђених и незбринутих лица,што је образложено испод 4. и 5. табеле.
Укупан број корисника -  сва лица која су у току календарске године била на активној евиденцији 
центра због коришћења једне или више услуга социјалне и породично-правне заштите.

Старосној групи „деце и
Старосна група 2007. 2008.

Деца и омладина 963 842
Одрасла лица 1518 1584
Остарела лица 405 425
УКУПАН БРОЈ КОРИСНИКА 2886 2851

омладине" припадају и млади до 
26 година живота уколико се 
налазе на редовном школовању 
или су у процесу професионалног 
оспособљавања.

Једнократна помоћ - У току године Центар за социјални рад“Нова Црња“ је 883 пута исплатио 
једнократну новчану помоћ,при чему је неким породицама више пута исплаћена једнократна 
помоћ.Из буџета локалне заједнице за исплату једнократних помоћи Центру су пребачена средства 
у износу од 2.768,272,00динара. За трошкове сахране социјално угроженим лицима исплаћено је 
342.390,00 динара.

Број породица 2007. 2008.
Јануар 598 621
Фебруар 600 638
Март 606 641
Април 602 641
Мај 607 638
Јуни-------------------- -610---------------- -598------------ 1
Јули-------------------- -565----------------- -216-------------Ста тАсвгпу^р одице -234----------------- Број породица (2008.)

Поросен?«Јм бкарисник м1атеријалног обе3^^^ења 281
Породдет З Д е  ркорисни к 32а|1ериЈалноЈ о1Зе|збеђења 137

Новембар 582 611
И КуВА’ЈЛз!!б.!!ЛПОРИ1 ИЦА2 628 418



МОП - Анализирајући доле наведену табелу може се видети да је број породица са оствареним 
правом на МОП у 2008.години у односу на 2007.годину незнатно повећан. То се може протумачити 
тиме што је један број породица променио пребивалиште, један број остварио право на инвалидску 
односно породичну пензију, мањи број засновао радни однос код приватних предузетника док један 
број старих корисника МОП-а који су и даље социјално угрожени из Центру непознатих разлога није 
обновио захтев за остварење права на метеријално обезбеђење. Јула,августа и септембра месеца 
број породица који је примао МОП је био умањен због тога што је већина чланова била радно 
способна те у тим месецима нису остваривали право на МОП.

Број корисника додатка за помоћ и негу
Старосна група 2007. 2008.

Деца и омладина 5
Одрасла лица 31 33
Остарела лица 39 52
УКУПАН БРОЈ КОРИСНИКА 75 90
*Укључује се свако лице које је у току календарске године остваривало право на додатак за помоћ 
и негу -  без обзира на дужину коришћења.

Б р о ј  к о р и с н и к а  п р а в а  к о ј а  с е  ф и н а н с и р а ј у  и з  б у џ е т а  о п ш т и н е

У Закону о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана предвиђено је да се 
из буџета локалне заједнице финансирају следећа права: 

помоћ у кући, 
дневни боравак,
привремени смештај у прихватилиште или прихватну станицу, 
једнократна помоћ у новцу или у натури,
опрема корисника за смештај у установу социјалне заштите или у другу породицу.

ПОМОЋ И НЕГА У КУЋИ - Пројектом помоћ и нега у кући у оквиру јавних радова који је започео са 
реализацијом фебруара 2008.године започело се са релизацијом помоћи и неге одраслим и 
старим, неспособним , хронично оболелим ,неспособним да се о себи самостално старају.

Старосна група 2007. 2008.
Деца и омладина / /
Одрасла лица / 8
Остарела лица / 39
УКУПАН БРОЈ 
КОРИСНИКА

0 47

Обухваћено је 47 корисника ове врсте услуге, 
5 геронто домаћица је било едуковано за 
пружање услуга у шест насељених места у 
Општини Нова Црња у трајању од шест 
месеци. Након завршетка пројекта Општина 
је преузела финансирање ове врсте услуге 
издвајањем средстава за личне доходке и 
путне трошкове две геронто домаћице у 

износу од 285.000,00 динара. Помоћ и нега у кући ,која је реализована у прошлој години 
средствима обезбеђеним преко Јавних радова у шест насељених места у Општини,а касније путем 
одрживости пројекта, финансирана средствима из општинског буџета,у 2009.год наставља са 
функционисањем, преко пројекта “Подршка локалном развоју”,буџет за пројекат финансиран се из 
средстава Краљевине Норвешке нашим аплицираним пројектом, ”Брже до корисника”, обезбеђено 
је теренско возило и финансирање плата две геронто домаћице за период од четири месеца.

„CWOT“ АНАЛИЗА
У процесу обраде података анализиране су заинтересоване стране: кључни партнери у планирању 
и спровођењу стратегије развоја социјалне заштите у општини Нова Црња и крајњи корисници 
услуга социјлане заштите. Подаци су анализирани уз помоћ технике CWOT анализе и 
идентификоване су следеће снаге, слабости, могућности и претње:

СНАГЕ:
Израда Стратегије одрживог развоја Општине Нова Црња 
Постојање хранитељских породица и специјализованог хранитељства.
Висок степен сарадње служби ЦСР,службе за дечије додатке,борачко-инвалидске заштите, 
комесаријата за избеглице, ООЦК и повезаност са Домом здравља 
Формирање радне групе за израду Стратешког плана социјалне заштите
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• Добро познавање локалних прилика и постојање базе података корисика социјалне заштите
• Спремност локалне заједнице да се плански и системски бави социјалном политиком
•  Програми Покрајинског завода за социјалну заштиту

СЛАБОСТИ:
• Недостатак критеријума за доделу општинских средстава у области социјалне заштите
• Лоша информисаност како корисника тако и локалних актера - нема протокола 

међусекторске сарадње и информисања
• Територијална разуђеност општине
• Непрестан одлив малдих из општине
• Непостојање ванинституционалних облика социјалне заштите
• Непостојање адекватне базе података за социјално угрожене категорије становништва
• Необученост локалних актера да користе алтернативне изворе финансиранја
• Генерално сиромаштво становништва општине - велики број корисника МОПа
• 26 % становништва преко 65 година старости

МОГУЋНОСТИ:
• Реформски програми државе
• Примери добре праксе из окружења
• Могућност афирмације волонтеризма, цивилног војног кадра,НВО
• Могућност повезивања здравствене и социјалне заштите
• Могућности логистичке подршке код потенцијалних финансијских извора
• Понуда програма размене и едукације

ПРЕТЊЕ:
• Велики пораст старих лица у укупној популацији становништва
• Осиромашивање становништва општине (свих узраста)
• Актуелна светска криза која утиче на буџет оштине
• Непрестани одлив младих
• Смањење могућности запошљавања услед недовољног привредног развоја

с т р а т е ш к и  ц и љ е в и

1. Увођење иновативних социјалних услуга за осетљиве категорије становништва на 
територији општине кроз партнерство локалних актера

2. Јачање локалног система социјалне заштите кроз развој капацитета људских ресурса и 
иновативних одрживих структура л

3. Информисање и едуковање јавности у циљу стварања позитивне климе за спровођење 
стратегије реформе социјалне заштите

Приоритетне циљне групе

На основу анализе стања и потреба грађана у области социјалне заштите и у складу са 
националном Стратегијом развоја система социјалне заштите утврђују се следеће приоритетне 
циљне групе:

Стара лица 
Деца и млади 
Особе са инвалидитетом 

Избегла и интерно расељена лица 
Роми
Жртве насиља -  маргинализоване групе

с т а р а  л и ц а

У општини Нова Црња 20% становништва 
представљају стара лица преко 65 година. 
Када је у питању социјална заштита, односно

Кретање укупног броја остарелих лица по 
основним категоријама

Остарела лица 2007. 2008.
Без породичног старања 20 10
Без средстава за живот 303 315
Теже хронично оболела и 
инвалидна

67 98

УКУПАН БРОЈ 405 425



број старих лица који су корисници неке од облика социјалне помоћи, примећује се пораст у 2008 
години у односу на 2007 годину, посебно у категорији теже хронично оболелих старих лица и 
инвалидних лица којима је потребан неки од видова помоћи.

Број остарелих лица која су користила мере и облике 
заштите који се финансирају из буџета локалне 
заједице (општине/града)

Мере/облици 2007 2008
Помоћ у кући / 39
Дневни боравак / /
Смештај у прихватилиште 
/прих.станицу

/ /

Једнократна помоћ у натуру / /
Једнократна новчана помоћ 46 89

Помоћ у кући - Као што је већ
напоменуто, када су у питању 
ванинституционалне услуге, намењене 
старим лицима (социјално угорженим 
и сиромашни једночланим старачким 
домаћинстивима), кроз услугу -  помоћ 
у кући и рад 5 геранто домаћица 
збринуто је 47 старил лица. Услуга 
која је започела као пројекат (Јавни 
радови и пројекат Норвешке владе), 
успоставио је неопходну 
инфраструктуру за функционисање ове услуге (набавка возила, едукација геронто домаћица, 
набавка основних средстава за рад) док је локална смаоуправа, преко свог буџета наставаила са 
финанисрање плата за геронто домаћице.

Број остарелих лица која су користила мере и 
облике заштите који се финансирају из републичког 
буџета

Мере/облици 2007. 2008
Старатељство 4 4
Привремено старатељство 9 0
Додатак за помоћ и негу 39 37
Увећани додатак за помоћ и негу 24 30
Материјално обезбеђење 130 159
Смештај у установу соц.заштите 28 24
Смештај у другу породицу 1 1

Када су у питању услуге и мере 
финансиране из републичког буџета, 
упоређивањем података из 2007. године и 
2008. године, види се да је највећи пораст 
корисника материјалног обезбеђења, што 
је последица изразито лошег материјалног 
стања старих лица, али и тешког 
социјалног положаја породица у којиам 
живе (губитак посла млађих чланова 
породице) као и додатак за туђу помоћ и 
негу.

Генерално ситуацију на општинском нивоу, карактерише вилики број старих лица, и то посебно 
категорија - старачка домаћинстава без породичног старања, стара лица са инвалидитетом, стара 
лица са хроничним болестима.

Као основни проблеми старих лица може се идентификовати:

•  велики ниво социЈалне изолациЈе,
•  низак животни стандард (земљорадничке пензије, без примања),
•  недостатак адекватне здравствене заштите, посебно код земљорадничких старачких 

домаћинстава
• недоступност постојећих услуга (здравствених и социјалних) услед удаљености.

ПРЕПОРУКЕ
• промовисање нових могућности,
• обезбеђивање одрживости и проширење постојећих ванинституционалних услуга , ширење 

позитивне слике о старим лицима
• подстицање самоорганизовања
• промовисање волонтерског рада (старији и млађи) путем НВО

ОСОБЕ СА и н в а л и д и т ЕТОИ

У свету се сматра да у свакој популацији живи око десет процената хендикепираних, али се због 
протеклих ратова рачуна да их је у Србији чак 12 одсто. То значи да скоро милион људи припада 
групи особа са инвалидитетом које свакодневно наилазе на предрасуде и неки облик



дискриминације, због чега их често зову и -  скривени људи.

Евиденција инвалидних лица је често отежана јер ресорне институције (Дом здравља, Центар за 
социјални рад...) имају евиденцију само оних инвалида који имају право на остваривање неког 
облика здравствене или социјалне заштите. Такође корисничка удружења имају евиденцију о свом 
чланству, која често није и целокупна популација инвалида одређене категорије.

Структура одраслих лица према врсти хендикепа
Врста хендикепа 2007. 2008.

Оштећење вида и слуха 7 7
Ментална ометеност 22 26
Душевно обољење 4 15
Теже физички оболела 18 55
Остала инвалидна 17 12
УКУПНО 68 115

Према подацима из 2008 године, 
повећан је број одраслих лица са 
инвалидитетом који су постали 
корисници неког од видива социјалне 
помоћи, и то за око 70%. Највећи скок је 
у категорији тешко физичких оболелих 
лица и душевно оболелих лица. 
Наведени пораст у готово свим 
категоријама, говори о неопходности 

увођења (проширења) постојећих услуга намењених другим категоријама становништва. То се 
посебно односи на већ постојећу услугу -  Помоћ у кући, односно рад геранто домаћица. 
Проширењем ове услуге, обезбедили би с есоцијални минимуми за најтежу корисничку групу -  
односно непокретне и тешко покретне особе са инвалидитетом.

Тренутно, на територији оштине Нова Црња, не постоје успостављене ванинституционалне услуге 
за било коју од наведних категорија особа са инвалидитетом, посебно не услуга која се системски 
спроводи, кроз финансирање из општинског буџета, а активности које се спроводе су пројектног 
типа, и трају колико и донаторско финансирање

Такође је приметан је тренд повећања броја одраслих лица (углавном са особа са инваидитетом) у 
остваривању права за увећани додатак за помоћ и негу као и за МОП услед повећања утврђене 
инвалидности, што је одраз изузетно тешке материјалне ситуације у породицама особа са 
инвалидитетом.

Када су у питању проблеми особа са инвалидитетом као основни истичу се:
Непостојање евиденције, лица која нису корисници услуга неке од локалних институција 
Непостојање удружења инвалида која би заступала њихова права и потребе 
Недоступност јавних институција 
Социјална изолација
Неинформисаност како особа са инвалидитетом тако и чланова породице о правима које 
могу да остваре 
Низак животни стандард
Недостатак адекватне здравствене заштите, посебно код категорије тешко покретних и 
непокретних особа са инвалидитетом

п р е п о р у к Е:
• Проширење постојеће услуге -  Помоћ у кући на особе са инвалидитетом укатегорији 

непокретних и тешко покретних лица
• израда и ажурирање адекватне базе података
• стварање услова за оснивање удружења и њихово повезивање на регионалном нивоу
• стварање услова за коришћење постојећих мора заштите
• едукација становништва о правима и потребама особа с аинвалидитетом
• едукација стручних сарадника за адекватан и интегралан рад са особама с аинвалидитетом
• промоција једнаких могућности и једнаких права
• уклањање физичких баријера
• стварање нових ваниинституционалних социјалних услуга

ДЕЦА И ОМЛАДИНА

Имајући у виду сва дешавања која су се збила на овим просторима у последњој деценији можемо 
закључити да су ратови, смањење животног стандарда и промоција најнижих културних вредности, 
утицале да се проблеми у развоју деце и омладине интензивирају. Но и поред негативних



политичких, културних и економских околности које су допринеле интензивирању проблема, мора 
се констатовати да неки важни аспекти проблема датирају од раније и резултат су културног 
наслеђа и вредности друштва са ових простора.

Када говоримо о социјално заштити, подаци ЦСР, се односе на следеће категорије деце:
- деца без родитељског старања
- деца жртве злостављања и занемаривања
- деца из породица са поремећеним односима
- деца и омладина са поремећајем у понашању

ДЕЦА БЕЗ РОДИТЕЉСКОГ СТАРАЊА

На основу података наведених у табели, примећује се велии пораст деце без родитељског 
старања, када се упоредјују 2008 и 2007 година, и тај пораст изности 32%.

Највећи пораст је у категорији - Родитељи делимично лишени родитељског права (односи се на
децу чији су родитељи 
правоснажном судском пресудом 
лишени родитељског права )

разлог 2007. 2008.
Родитељи умрли 4 4
Родитељи непознати / /
Родитељи потпуно лишени родитељ. 
права

1 1

Родитељи делимично лишени 
родитељ. права

/ 8

Родитељи спречени да врше родит. 
дужности

2 2

Неадекватно родитељско старање 9 6
УКУПАН БРОЈ ДЕЦЕ 16 21

Када је у питању старосна 
структура деце без родитељског 
старања најбројнија је категорија 
деце од 8-17 година (12 деце), 
затим деце од 3-7 година (5 деце) 
док је само једно дете узраста 
преко 17 година у наведнеој 
категорији

Када је у питању смештај деце без родитељског смештаја -  највећи број деце је смештен у 
хранитељске породице (18) док је само 2 деце смештено у установе социјален заштите. У току 
2008 године 5 деце је смештено у хранитељске породице и то 3 деце узраста од 3-7 година и двоје 
узраста од 8-12 година. Такође у 2008 години је 5 деце изашло из хранитељских породица ( 2 
започело самосталан живот, 1 враћено у примарну породицу и 2 деце коеј су заменила 
хранитељску породицу).
Такође у току 2008 године поднето је 13 захтева за хранитељство, док је подобност за 
хранитељство стекло 10 породица .

У току 2008 године 3 деце је изгубило статус детета без родитељског старања (једно дете враћено 
породици, 2 деце навршило пунолетство)

Број деце без родитељског старања која су користила 
мере и облике заштите финанисране из републ. буџета

Мера/облик заштите 2007. 2008.
Усвојење 2 /
Старатељство 7 15
Привремено старатељство 2 8
Смештај у хранитељску породицу 14 18
Смештај у установу соци. заштите 3 2
Материјално обезбеђење / /
Додатак за помоћ и негу 2 2
Укупно

Из буџета општине Нова Црња издвајају се средства за финансирање рада удружења 
хранитељица „Мало до среће“, која тим средствима организује и реализује различите културно-



едукативне програме за децу без родитељског старања у тим породицама. Локална заједница 
финансира и покрива трошкове организације културних манифестација поводом новогодишњих и 
ускршњих празника (новогодишњи и ускршњи пакетићи) и трошкови путовања до Белог Двора. 
Покривање трошкова превоза такодје је предвидјено до места школовања и то на терену општине 
100%,а ван терена Општине локална заједница учествује са 40%.

Центар за социјални рад Нова Црња специфичан је по томе што је у насељеном месту 
Александрово највећа концентрација деце на породичном смештају из других Центара. У 33 
хранитељске породице на смештају је око 60-оро деце различитог узраста из различитих Центара. 
Имајући у виду велик број деце без родитељског старања која се налазе на смештају у нашим 
хранитељским породицама, континуирано се врши надзор над остваривањем сврхе смештаја и 
пружа се подршка породицама у подизању њихове васпитне компетенције и функције. 
Саветодавно-едукативни рад током 2008.године одвијао се у директним контактима у породици а 
повремено и групно уз одређене тематске садржаје. Присутан је сталан телефонски контакт са 
стручним радницима матичних Центара како би се у међусобној координацији пружила адекватна 
подршка и учешће у реализацији свих васпитно-образовних циљева и превазилажењу проблема у 
свим развојним циклусима кроз која деца пролазе.

Годишњим извештајима о развоју деце међусобно се разматра предузимање различитих мера за 
пружање најадекватнијих услуга и третмана. Остварује се редовна сарадња са васпитно- 
образовним установама, предлажу се најефикасније методе учења, ради се на формирању радних 
навика и кориговања евентуалних проблема у понашању, структурисању слободног времена и 
организовању слободних активности у школи. Такође, пружана је помоћ од стране стручних 
радника Центра када је у питању професионална оријентација и помоћ при упису у одговарајуће 
средње школе. Појачан је индивидуалан рад са децом са емоционалним проблемима, са 
поремећајима у понашању, са асоцијалним понашањем доласком психолога једном недељно у 
дечији клуб“Различак“.

Д е ц а  о м е т е н а  у  п с и х о -ф и з и ч к о м  р а з в о ј у
У 2008 години је дошло до пораста деце ометене у психофизичком развоју у односу на 2007 годину 
за 5 деце, што у процентима знаци за 65%. Највећи пораст је идентификован у категорији -  лаке 
менталне ометености .

Структура деце према врсти и степену хендикепа
Врста и степен хендикепа 2007. 2008

Тешка ментална ометеност / /
Тежа ментална ометеност 1 1
Умерена ментална ометеност 3 3
Лака ментална ометеност 1 6
Слепа и слабовида 1 1
Глува и наглува / /
Говор и глас / /
Телесне сметње / /
Комбиноване сметње 3 4

УКУПАН БРОЈ ДЕЦЕ 9 15
Како међу децом која су евидентирана као деца ометена у психо-физичком развоју има деце која 
су и без родитељског старања, 2008 години 2 деце из ове категорије су смештене у хранитељске 
породице, док је 2 деце смештено у установе социјалне заштите.

У току 2008. године није дошло до значајније промене, код ове категорије деце када су у питању 
мере и облици заштите који се финансирају из републичког буџета, односно има промена у 
најзаступљенијој категорији - додатак за помоћ и негу и увећани додатак

За децу ометену у психо-физичком развоју која се због специфичног образовног система школују 
ван Општине Нова Црња,локална заједница обезбеђује средства за путне трошкове до места 
школовања.

д е ц а  и з  п о р о д и ц а  с а  п о р е м е ћ е н и м  п о р о д и ч н и м  о д н о с и м а



Због свих социјалних проблема који се јављају у друштву, породични односи су поремећени, 
односно број породица са проблемима свих категорија је непрестано у порасту. То се највише види 
према евидентираном броју деце и младих који долазе из оваквих породица. У односу на 2007. 
годину у 2008. години број евидентиране деце из породица са поремећеним породичним односима 
се удвостручио, посебно у категорији - родитеља у бракоразводном спору/прекиду ванбрачне 
заједнице.

У 2007 години, број деце која спадају у ово категорију износио је 26, док у 2008 години тај број 
износи 42. Према расположивим подацима, очекује се и даљи раст броја деце из породица са 
поремећеним породичним односима, тако да је развијање саветодавних и других услуга намењен 
овој групи деце, акко би настале проблеме лакше превазилазила, неопходан.

Број и структура деце из ових породица
Деца и омладина 2007. 2008.

Родитеља са поремећеним односима који нису покренули судске поступке 4 7
Родитеља у бракоразводном спору/прекиду ванбрачне заједнице 18 31
Родитеља у споровима после развода брака / прекида ванбрачне заједнице
УКУПАН БРОЈ ДЕЦЕ 26 42

Број судских захтева за достављање налаза и мишљења у вези са споразумом родитеља о
вршењу родитељског права

Захтев суда за: 2007. 2008.
Брачне партнере 12 7
Ванбрачне партнере 2 /
УКУПАН БРОЈ СУДСКИХ ЗАХТЕВА 14 7

У оквиру Центра за социјални рад “Нова Црња“ није организован рад Саветовалишта за пружање 
услуга породицама које имају унутарпородичних проблема. Не постоји организовано као посебна 
организациона јединица, али стручни радници Центра, психолог и педагог са сертификатима из 
области системске породичне терапије и „Школе за родитеље“,врше медијаторску улогу у 
кориговању дисфункционалних образаца и симптоматских понашања у оквиру брачних заједница.

ДЕц а  и о м л а д и н а  с а  п о р е м е ћ а ј е м  у  п о н а ш а њ ^

Структура деце и омладине са поремећајем у понашању
Малолетници 2007. 2008.

Са асоцијалним понашањем 11 7
Кривично неодговорни (испод 14 год.живота) 2 6
Одговорни за кривични преступ 21 24
Одговорни за прекршај 9 16
УКУПАН БРОЈ МАЛОЛЕТНИКА 43 53

Кда су у питању 
деца и малди из 
категорије -  деца и 
малди са 
поремећајем у 
понашању такође се 
уочава тендеција 
раста и то од 24% у
2008 години у односу на 2007 годину. Највеће повећање је у категорији -  одговорни за прекшај, док 
је број деце и младих у категорији са асоцијалним понашањем смањен у односу на 2007 годину. 
Центар за социјални рад Нова Црња је склопио споразуме ради реализације изречених васпитних 
налога и посебних обавеза са свим месним заједницама у насељеним местима Општине Нова 
Црња.

Када је у питању број малолетника који су реактивнирани, односно ново откривени у 2008 години 
31 малолетник је евидентиран, до је 21 малолетник реактивниран

Број малолетника који су реактивирани или новоевидентирани и број малолетника чији је 
досије одложен у пасиву у току 2008. године

Малолетници Реактивирани Новоевидентир. пасива
Са асоцијалним понашањем 6 1 6
Кривично неодговорни 2 4 6
Одгов. за крив дело 14 10 14
Одгов. за прекршај 0 16 0
УКУПАН БРОЈ МАЛОЛЕТНИКА 22 31 26

4 4



У току 2008 године број захтева судије или судије за прекшаје је смањен са 34 захтев (2007) на 26 
захтев (2008) година, са карактеристиком да је број захтева од судије за прекршаје (као посебна 
категорија) у порату у 2008 години за 80%.

Када је у питању број пријава -  највише је дошло од Мупа Нова Црња (4), затим од школа (2) и од 
родитеља (1).

У току 2008 године, прем азахтеву судије (судије за прекршаје) донето је 14 правоважних решења.

Када су у питању малолетна лица која су починила кривична дела ситне и тешке крађе која су и 
најучесталија, треба напоменути да се стручни тим Центра суочава са проблемом кориговања 
понашања услед тога што су доминантни генератори кривичних дела неповољна социо-економска 
ситуација породица из којих малолетници долазе. Имајући то у виду, саветодавно-инструктивни 
рад стручних лица са малолетницима не даје очекиване резултате.

Основне карактеристике на локалном нивоу када су у питању дец и млади су:

• Недостају системска, одржива и функционална решења за задовољење основних животних 
потреба деце и младих којима је потребно хитно збрињавање, с обзиром на то да услуге 
прихватне станица не задовољавју неопходне критеријуме,

• Младима који стицањем пунолетства, тј. престанком школовања, напуштају хранитељске 
породице или установе социјалне заштите, недостаје адекватна подршка, те имају посебно 
изражене потешкоће у осамостаљивању што се у првом реду односи на решавање 
стамбеног питања и запослења.

• Повезаност злоупотребе психоактивних супстанци са различитим облицима друштвено 
неприхватљивог понашања младих, те велики ризик за развијања проблема здравствене 
природе, прекида школовања, незапослености и сиромаштва

• Велики број деце и младих слободно време проводи неструктурирано, без адекватне 
родитељске бриге, без креативних, развојно подстицајних садржаја,

• За децу и младе постоје различите сталне или повремене услуге које се могу сврстати 
директно или индиректно у област социјалне заштите. Међутим, на различитим нивоима 
запажа се одсуство координације, те неекономичност и неуједначеност у расподели 
људских и осталих ресурса,

• Финансијска одрживост одређених пројеката представља значајну потешкоћу, са којом се 
већина институција сусреће.

• Деца и млади, као и њихови родитељи су углавном пасивни корисници услуга система 
социјалне заштите,

п р е п о р у к Е:

• Унапређење положаја деце и младих из посебно осетљивих група проширењем постојећих 
и увођењем иновативних организационих облика и ванинституционалних услуга социјалне 
заштите, са акцентом на превентивном деловању (Саветовалишта и Клубови за децу и 
младе)

• Смањивање тренда раста настајања и развијања друштвено неприхватљивог понашања 
кроз едукативне и програме психосоцијалне подршке који су намењени посебно осетљивим 
групама деце и младих. (промотивно -  едукативни програми)

• Промоција хранитељства (посебно специјализованог ) Смањивање броја деце и младих 
без родитељског старања који се налазе у установама социјалне заштите кроз развијање 
различитих облика хранитељства.

• Смањење дискриминације посебно осетљивих група деце и младих кроз информативно -  
едукативне програме сензибилизације јавности и активирање свих одговорних друштвених 
чинилаца из јавног, приватног и цивилног сектора.

р о м и



У Општини Нова Црња,по попису из 2002.год. има око 869 Рома,међутим овај број ни тада није 
одражавао право стање,јер су се поједине породице и појединци,опредељивали као 
Срби,Југословени и сл.Овај број се уз све друго драстично променио,услед подстицаја рађања и 
популационе политике,те је највећи број новорођене деце (треће и четврто) управо код 
Рома.Већина њих живи у нехигијенским насељима,што у Српској Црњи,што у Радојеву(насеље се 
полако гаси).
Роми су популација са бројним културолошким специфичностима,веома отпорни на друштвене 
промене,што уз евидентне предрасуде друштва,отежава њихову демаргинализацију.Ово се 
посебно односи на социјално најугроженије ромске породице.Процес демаргинализације посебно 
социоекономски најугроженијих породица је изузетно дуг и спор,управо због нетрпељивости која их 
прати тако и због предрасуда.Промене и тековине савременог друштва тешко су прихватљиве и 
нису иманентне овој популацији.Већина Ромске деце рађа се и расте у изузетно тешким и човеку 
недостојним условима,те се стога код њих и не развија свест о томе да је могућ и другачији и 
хуманији начин живота и да и они имају права на другачији живот.

Према подацима школа,ромска деца углавном не похађају или нередовно похађају школу,а око 
30 % деце која се школују,школовање прекида након IV разреда ОШ.Ова деца усвајају 
трансгенерацијски модел функционисања од данас до сутра,без аспирација и планова за бољу 
будућност.

Социјалном интеграцијом Рома на терену Општине баве се Удружења Рома у сарадњи са 
Центром за социјални рад,а у наредном периоду .локалним акционим планом за Роме и пројектима 
на тему редовног предшколског образовања биће обухваћен велики број ромске деце.

Акценат је на подршци ромској деци,као најбитнијим носиоцима друштвених промена,да 
препознају своје вредности и потенцијале и да их у датим условимареализују,стварајући себи 
могућност за бољи економски просперитет и равноправни положај у друштву.

Према евиденцији ЦСР, од укупног броја,45,08% ромских породица)пошто је број променљив) 
користи право на МОП што указује на изузетно тешку ситуацију и потребу за изналажењем 
дугорочнијих решења у итеграцији Рома,њиховом описмењавању и запошљавању.

Постојећи проблеми
-недостатак материјалних средстава за елементарне потребе
-здравствена непросвећеност
-живот у нехигијенским условима
-необразованост
-незапосленост

Постојећи облици социјалне заштите и помоћи
-ЦСР-једнократне помоћи,правна помоћ,саветодавно-инструктивни рад 
-Активности Црвеног крста и НВО-а 
-Дом здравља-рад теренских служби

Препоруке
-Континуирано вршити сензибилизацију јавности за потребе ромске популације,односно деце 
-Инклузија ромске деце у образовни систем би требало да се ради у континуитету,како би се 
постигли резултати
-У предшколским одељењима и ОШ, где је већа концентрација ромске деце,ангажовати ромске 
асистенте васпитачима и учитељима из ромске заједнице
-Ангажовање ромског кординатора у локалној самоуправи који би координирао све активности 
усмерене ка побољшању положаја Рома.
-Оснаживати ромске НВО
-Стварање актуелне базе података о ромској заједници у Општини Н. Црња

НАСИЉЕ И ЖРТВЕ НАСИЉА

Структура ових породица према начину откривања породичног 
насиља
Начин откривања Број пород.
Пријава члана породице 2
Пријава другог лица ван породице /
Пријава установе (школа, дом здравља, вртић....) /
Пријава МУП-а 1
Захтев суда /
Пријава невладине организације /
Орган старатељства по спужбеној лужности /
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Структура ових породица према 
члановима који су жртве насиља

Жртве насиља су Број
породица

Само деца 1
Само брачни партнер /
Деца и брачни партнер
Деца и неки други члан 
породице

/

Други члан породице /
Остале комбинације /
УКУПАН БРОЈ 
ПОРОДИЦА

3

Чланови 
-  жртве 
насиља

Женски Мушки укупно

Деца 4 5 9
Одрасла
лица

2 / 2

Остарела
лица

/ / /

УКУПАН
БРОЈ

6 5 11

Када је у питању ситуација на локалном нивоу,

у погледу насиља (свих облика) односно жртава насиља, основне карактеристике су:

• Постојеће услуге центра за социјални рад нису довољне да одговоре на све сложеније и 
обимније потребе породице.

Повећан је број 
функционисању.

породица које имају проблема у партнерском и породичном

• Присутан тренд пораста броја грађана који се за помоћ јављају због насиља у породици и 
проблема у породичном функцинисању, као и обављању родитељске улоге.

• Заштита и помоћ жртава насиља није потпуна и због непостојања могућности 
институцијалног збрињавања и адекватног саветодавно-терапијског групног рада са 
жртвама и насилником.

•  Заштита и помоћ грађана са проблемима у породичном функционисању није адекватна 
због непостојања едукативних и саветодавно-терапијских група циљано усмерених на 
проблематику подизања самлопоуздања, рад на доживљавању и испољавању емоција

ПРЕПОРУКЕ:

- Увођење услуге СОС телефона
- Формирање Мобилног тима
- Формирање саветовалишта за жртве насиља
- Израда уговора о сарадњи између локалних и међуопштинских актера у циљу ефикасније 

помоћи жртвама насиља
- Едукација становништва да препозна ансиље
- Информисање становништва о помоћи кој се нуди (облицима заштите) за жртве насиља

АРАНЖМАНИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ - Аранжмани за имплементацију стратегије развоја 
интегралне социјалне заштите у општини представљају локалне структуре, сет механизама и 
процедура уз које ће се осигурати успешно спроводјње стратегије, односно реализација акционих 
планова.

Управљање процесом имплементације - У оквиру локалних структура које ће управљати процесом 
спровођења Стратегије су: - Скупштина општине, председник општине и у саветодавном смислу 
радна група за израду.



Структуре за реапизацију мера и успуга у оквиру акционих ппанова у општини Нова Црња 
представљају сви покапни актере који су оспособљени да реапизују договорене програме и успуге 
професионапно, бпаговремено, исппативо и транспарентно.

МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА - Циљ мониторинга и евапуације спровођења стратегије 
интеграпне социјапне заштите у општини Нова Црња је да се систематично, редовно прикупљају 
подаци, прати и надгпеда процес имппементације стратешких и оперативних циљева и процењује 
успех стратегије.

Сврха мониторинга и евапуације је праћење напретка, побољшање ефикасности и успешности 
стратегије, апи и предпагање измена у активностима на основу напаза и оцена.

Временски оквир: Мониторинг ће се спроводи дугорочно за период (2009-2013) и у континуитету за 
сваку пружену успугу која је предмет праћења. Акциони ппанови ће се израђивати на годишњем 
нивоу и биће предмет мониторинга на месечном нивоу, односно евапуације на годишњем нивоу

Евапуација ће се вршити повремено - периодично и пратиће одређене фазе имппементације 
стратегије. Евапуације успешности цеповите стратегије обављаће се једном годишње и извештај 
о евапуцији је саставни део цеповитог извештаја о спроводјњу стратегије .

Тим за мониторинг и евапуацију: Процес мониторинга и евапуације спроводиће општински 
муптидисциппинарни тим, састављени од стручних пица из покапних институција и организација, а 
по решењу председника општине.

ПЛАН КОМУНИКАЦИЈЕ - Циљ предвиђених мера овог депа стратегије је адекватно информиса 
покапних актера као и корисника о новим социјапним успугама на покапном нивоу, уједно 
стварајући неопходну позитивну кпиму за реформске процесе. Ппан комуникације обухвата све 
фазе израде и импементације Стратегије.

Ппан комуникације ће имппементирати сви покапни актери у партнерству са покапним и 
регионапним медијима, у скпаду са својим ингеренцијама и упогом у изради и имппементацији 
Стратегије



с т р а т е ш к и
ц и љ е в и

специф ични  циљ еви оперативни  циљ еви

Јачање локалног 
система социјалне 
заштите кроз развој 
капацитета људских 
ресурса и иновативних 
одрживих структура

Унапређење социјалних услуга кроз 
развој међуопштинске сарадње

Потписивање уговора о међуопштинсој сарадни са 
суседним општинама__________________________
Формирање међуопштинских слуга

Унпређење знања и вештина локалних 
актера за коришћење алтернативних 
извора финансирања

Организовање обуке за писање пројеката и 
палицирање код донатора. ( Формирање оперативног 
тима за праћенеј конкурса и аплицирање у области 
социјалне заштите)_______________________________
Формирање и увођење система партиципације за 
поједине услуге______________________________

Унапређење квалитета живота старих 
лица

Проширивање услуге Помоћ у кући у сва места 
општине

Формирање Дневног боравка за стара лица
Увођење иновативних 
социјалних услуга за 
осетљиве категорије 
становништва на 
територији општине 
кроз партнерство 
локалних актера

Интеграција лица са инвалидитеом у 
локалу средину

Формирање услуге помоћ у кући за непокретне и 
тешко покретне особе са инвалидитетом_______
Формирање базе података
Уклањање физичких баријера у општини

Унапређење положаја деце и младих
Формирање Саветовалишта за младе
Формиранеј Клуба за младе
Промоција хранитељстав -  посебно специјализованог
СОС телефон

Помоћ жртвама насиља Формирање саветовалишта за жртве насиља 
Формиранеј мобилних тимова за помоћ жртвама 
насиља

Информисање и 
едуковање јавности у 
циљу стварања 
позитивне климе за 
спровођење 
стратегије реформе

Информисање јавности о постојећим 
услугама за различите категорије 
становништва (партиципација)______

Израда брошура о постојећим услугама
Промоција на локалним медијима

Информисање јавности о правима и 
потребама појединих категорија 
становништав

Континуирана промоцијана локалним медијима



АКЦ ИОНИ ПЛАН ЗА ИМПЛЕМАЕН ТАЦИЈУ СТРАТЕГИЈЕ (2009-201 0)
Ре
д.
Бр.

Назив пројекта/услуге Приоритет Пружалац
услуге

Одговорна
Особа

Трајање
пројекта/

услуге

Вредност
у

ЕУР

Извори финансирања Најзначајниј
и

ризициБуџет Републ
ика

Остало

1 Опремање простора за 
формирање седишта за 

пружање услуга соц. 
Заштите

1 ЛС/ЦСР/ЦК Поповић
Невенка

10.000,00 - - 10.000,00 Недостатак
средстава

2 Стари,услуга-помоћ у 
кући

1 ЛС/ЦСР Поповић
Невенка

Трајно 10.000,00 5.000,00 - 5.000,00 Недостатак
средстава

3 Стари,пројекат-клуб за 
старе

2 ЛС/удружење
пензионера

Поповић
Невенка

4 5.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00 Недостатак
средстава

4 Стари,услуга-клуб за 
старе

2 ЛС/клуб Узбрдов
Драгољуб

Трајно 10.000,00 5.000,00 3.000,00 2.000,00 Недостатак
средстава

5
Особе са посебним 
потребама,пројекат. фо 
рмирање ДБ за децу са 
посебним потребама

3 ЦСР/ЛС Ковачевић
Љиљана

6 12.000,00 2.000,00 - 10.000,00 Недостатак
средстава

6 Услуга,ДБ за децу са 
посебним потребама

3 ДБ/ЦСР Ковачевић
Љиљана

Трајно 10.000,00 10.000,00 - - Недостатак
средстава

7 Проширење 
услуге,помоћ у 
кући/инвалиди

1 ЛС
Поповић
Невенка 6 5.000,00 1.000,00 4.000,00

Недостатак
средстава

8 Услуга-спровођење 
проширене услуге, 
помоћ у кући

1
ЛС/ЦСР

Поповић
Невенка Трајно 10.000,00 5.000,00 5.000,00

Недостатак
средстава

9 Трајно збрињавање 
избеглица-адаптација 
35 кућа и куповина 6 
кућа

1 ЛС/КИРС Дамјанов
Бранислав

12 71.000,00 3.000,00
68.000,00
УНХ̂ ЦР
КИРС

Недостатак
средстава

10 Пројекат- 
саветовалиште за 

младе
3

ЛСВ/ЦСР/ЦК
/КЗМ

Поповић
Невенка 6 5.000,00 - - 5.000,00

Недостатак
средстава

11 Услуга-саветовалиште 
за младе

3 Саветовалиш
те

Ковачевић
Љиљана

Трајно 7.000,00 1.000,00 3.000,00 3.000,00 Недостатак
средстава

12 У слуга-ј еднократне 
помоћо

1 ЛС/ЦСР Ковачевић
Љиљана

Трајно 30.000,00 30.000,00 - - Недостатак
средстава

13
Хигиј енизациј а 
Ромског насеља 3 ЛС

Тодоров
Миле 70.000,00 20.000,00 50.000,00

Недостатак
средстава
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