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СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У ОПШТИНИ
ДОЉЕВАЦ ЗА ПЕРИОД ОД 2018. – 2022. ГОДИНЕ
1. Увод
Стратегија развоја социјалне заштите је документ којим се пружају
смернице за развој социјалне заштите у општини Дољевац у складу са националним
приоритетима а у циљу бржег развоја општине и укључивања свих група грађана у
социјални живот локалне заједнице (у даљем тексту: Стратегија). Стратегија
представља почетну тачку за реорганизацију области социјалне заштите где је
намера да се она креира тако да с једне стране што ближе одражава потребе
заједнице, а с друге стране да промовише укљученост читаве заједнице у развој ове
области како би се осигурао и подигао квалитет живота грађана општине Дољевац.
Постоји неколико разлога за реформу система социјалне заштите у Републици
Србији. Као прво, положај грађана и корисника у систему социјалне заштите је
тренутно изразито пасиван и овим планом то желимо да променимо. Друго, мрежа
социјалних услуга није развијена тако да многи корисници остају ускраћени у
погледу остварења законом гарантованих права. Треће, услуге нису развијене те у
том недостатку видимо шансу да се кроз партнерства јавног и цивилног сектора
допринесе бољој понуди социјалних услуга. Четврто, тренутно је систем јавних
социјално-заштитних институција централизован, бирократизован, недовољно
економичан и ефикасан и ту постоји потреба за увођењем новина.
Анализе показују да грађани нису у довољној мери упознати са својим
правима у области социјалне заштите, било да је реч о локалном или централном
нивоу.
У планирању развоја социјалне заштите се пошло од чињенице да је
потребно изградити ефикасније јавне институције које ће помоћи социјално
најугроженијим групама да направе боље полазиште у остваривању својих права.
Показало се да постојеће јавне установе не могу због разних недостатака и слабости
(који се тичу људских, финансијских и просторних ресурса на пример) да стигну
до свих којима је потребно помоћи. Често постоји и проблем протока информација,
тако да социјално угрожена лица не знају која све права могу да остваре. Нова
Стратегија социјалне политике би могла да да одговоре на оваква питања.
Стратегија нуди предлоге за јачање партнерства између јавног, приватног и
невладиног сектора. Из праксе се види да је неопходно удруживање ових сектора
на заједничким пројектима јер често проблеми превазилазе снаге постојећих актера
социјалне области, а њиховим удруживањем стварамо шансу за обезбеђивањем
квалитетнијих услуга.
Циљ стратегије је да се уведу промене којим ће се изградити ефикасније
јавне институције како би се поправио положај рањивих група, тако да оне изађу
из трајног сиромаштва и остваре равноправнији приступ у запошљавању, здравству,
образовању и осталим сегментима живота. Осим тога, исказује се и одлука да се
створе бољи сервиси социјалне заштите кроз партнерски однос између јавних
установа које се баве овом врстом услуга, невладиног сектора и других актера који
пружају помоћ социјалне политике за приоритетне групе, како би се оне заштитиле
од ризика даље маргинализације.
Видимо прилику да се отвори већи простор за грађанску иницијативу. Наши
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грађани су углавном пасивни, не постоји грађански активизам као изграђена
вредност у заједници и тај недостатак утицаја води грађане у апатију. Стратегија
може да укаже на грађане као важне партнере (а не само као кориснике) у овој
реформи система социјалне политике и да покаже да рачуна на њих. За то је
потребна већа отвореност јавних институција и боља доступност информација.
Приликом израде стратегије водило се рачуна о принципу поштовања и
недељивости људских права. Као циљне групе којима је најпотребније унапређење
социјалног статуса у општини Дољевац, препознати су: 1. старији, 2. деца и омладина,
3. особе са инвалидитетом, 4. жене, 5. Роми. Циљ је пружање подршке разноврсним
услугама и тиме ствaрање могућности избора услуга и пружаоца услуга. Ово ће
помоћи кориснику да самостално доноси одлуке и задовољава потребе како би се
предупредила зависност од социјалних служби.
Одређени су приоритети реформе као проширивање капацитета оних услуга
који омогућавају људима да остану у својим домовима; замењивање
институционалне неге прикладнијим облицима пружања услуге (смањивање
оптерећења институционалних облика заштите као једине опције и развој
алтернативних сервиса); побољшање људских ресурса; побољшање контакта између
локалне заједнице и цивилног сектора и увођење нових услуга социјалне заштите.
Да би био добар и квалитетан сервис социјалне заштите мора бити заснован
на доброј и тачној заједничкој бази података, транспарентном и јасном стандарду за
све врсте услуга, стручним људским ресурсима који могу да покрију потребе свих
кориснике (или што већег броја) и ефикасном менаџменту. Стратегијом се истиче да
су сервиси социјалне заштите ту за кориснике и да су људи постављени у први план.

1.1 Радна група за израду Стратегије развоја социјалне заштите
Радна група за израду Стратегије развоја социјалне заштите на територији
општине Дољевац основана је решењем општинског већа општине Дољевац, број 0279 од 26.03.2018. године и броји укупно 7 чланова, представника локалне
самоуправе, институција и удружења грађана, у следећем саставу:
За председника:
1. Вукотић Милош, магистар економских наука, заменик председника
општине Дољевац;
За чланове:
2. Цветковић Гордана, дипл.правник, начелник Општинске управе општине
Дољевац;
3. Анђелковић Властимир, дипл.ецц., начелник Одељења за урбанизам,
инспекцијске послове и ванпривредне делатности Општинске управе општине
Дољевац;
4. Илић Јелена, мастер економије, начелник Одељења за општу управу
Општинске управе општине Дољевац;
5. Стевановић Сава, дипл.ецц.,директор Центра за социјални рад Дољевац;
6. Усеиновић Горан, НВО Ромски центар Дољевац;
7. Митић Милица, дипл.правник, представник младих
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2. Визија и мисија
Визија
Општина Дољевац 2022. је место у коме грађани осећају социјалну социјалну
сигурност, остварују своја права у социјалној заштити и учествују заједно са одговорним
актерима у креирању различитих услуга социјалне заштите.
Општина Дољевац је средина која уважава различитости и верује да оне пружају
нове могућности за развој свеобухватне социјалне заштите, тако да се континуирано
обезбеђују:
 Доступност и квалитет постојећих услуга и активан развој нових услуга
социјалне заштите,
 Превенција сиромаштва и унапређење капацитета породице и појединца,
 Социјално укључивање осетљивих група грађана.
Континуиран развој социјалне заштите заснива се на планирању које прати
потребе становништва, карактеристике средине и на активној сарадњи са грађанима у
реализацији свих планова. То омогућава да се креирају ефикасне услуге, развија њихова
понуда и плурализам пружалаца тих услуга.

Мисија
Мисија социјалне заштите општине Дољевац је да постанемо социјално
одговорна општинa у којој животне могућности становника нису одређене полом,
пореклом, етничком припадношћу и начином на који живе.
Локална самоуправа ће сталним изграђивањем својих капацитета, коришћењем
међусекторске сарадње, развијањем тржишта услуга социјалне заштите, територијално
и функционално доступних свим грађанима Дољевца и пуном посвећеношћу,
континуираном усавршавању свих актера у области социјалне заштите, преузети
лидерство у обезбеђивању могућности за остваривање потреба и права грађана у овој
области.
Развијеним капацитетима у структури општине, обезбедиће се транспарентност,
одрживо финансирање, квалитет и стандарди квалитета за услуге подршке осетљивим
групама грађана.
У циљу свеобухватне сигурности својих грађана, општина Дољевац ће:
 Континуирано развијати услуге превенције сиромаштва,
 Развијати нове и усавршавати постојеће услуге подршке социјалном
укључивању наосетљивијих група грађана,
 Развијати међусекторски приступ социјалној заштити,
 Обезбедити доступност и транспарентност рада у области социјалне
заштите локалној јавности и примењивати пуну партиципативност у
планирању и реализацији активности локалне самоуправе.
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3. Анализа ситуације
Општина Дољевац је општина Нишавског округа у централној Србији.
Општина Дољевац заузима површину од 121 км2 на којој, према подацима
Републичког завода за статистику из 2016.године, у 16 насеља живи 18059
становника. По површини долази у ред најмањих општина у Србији што са бројем
становника и густином насељости није случај. Са просечом густином од 149
становника по једном км2 сврстава се у ред густо насељених подручја и општина.
Дољевачка општина је окружена територијом града Ниша (18км удаљеним) и
општинама Гаџин Хан, Лесковац, Житорађа и Мерошина

НИШАВСКИ ОКРУГ

Центар општине је насеље Дољевац. Поред насеља Дољевац у општини постоји
још 15 насељених места
Белотинац,
Клисура,
Кнежица,
Кочане,
Малошиште

Мекиш,
Орљане,
Перутина,
Пуковац,
Русна

Ћурлина,
Чапљинац,
Чечина,
Шаиновац
Шарлинац

Географски - територија општине Дољевац обухвата део плодне
јужноморавске долине између градова Ниша и Лесковца, односно јужни део Нишке
и северни део Лесковачке котлине, које су њеном средишњем делу повезане познатим
Корвинградским теснацом. Овај интересантан природни пролаз кроз који се провлаче
Јужна Морава, железничка пруга и друге саобраћајнице, чине најистуренији обронак
планине Селичевице, на коме се налазе остаци древног средњовековног града
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Копријана, у народу званог Корвинград, са источне и мање брдо Кумига, на чијем се
врху налази још старија, више пута рушена и обнављана, црква св. Јована, са западне
стране. Својим положајем, изгледом и старином два споменика доминирају широм
околином, из далека привлаче пажњу и пркосе времену.
На западу је дољевачко подручје широко отворено према Топлици и Добричу,
захватајући југоисточне плодне таласасте делове овог познатог поља, док на истоку
просторно мањи део општинског атара чине питоме падине и планински делови
Селичевице.

Дољевац са околином има веома повољан саобраћајно - географски положај.
Централним делом општине, од севера према југу, пролазе главна железничка и
друмска магистрала Београд - Ниш – Солун - Атина, а преко њих је директо укључена
у мрежу међународног саобраћаја. У Дољевцу се, од главне железничке пруге, одваја
пруга која долином Топлице води према Косову и Метохији, а ту се од главне друмске
магистрале, такође одваја пут у истом правцу, а даље према Црној Гори и Јадранском
мору. Кроз насеља општине од Ниша према Лесковцу, пролазе још два за локални
и међуградски саобраћај, врло важна пута. Један пут је део некада главне друмске
саобраћајнице Београд-Ниш- Скопље, а други је део траке старог ауто пута од Дољевца
до Ниша. Од ових путева гранају се асфалтни путеви до свих насељених места
општине и шире околине, тако да су сва насеља саобраћајно добро повезана са
седиштем општине, околним градовима и суседним општинама

3.1. Демографски подаци
1961.

2016.

19860

18059

Живорођени, број

375

135

Умрли, број

168

276

Природни прираштај, број

207

-141

Умрла одојчад, број

37

2

Живорођени, на 1 000 становника

19

8

Број становника

7

Умрли, на 1 000 становника

9

15

Природни прираштај, на 1 000 становника

10

-8

Умрла одојчад, на 1 000 живорођених

99
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Извор: Витална статистика, РЗС

У првим деценијама после Другог светског рата досељавање из крајева ван
подручја општине било је израженије од исељавања, али не у свим насељима и
представљао је значајну компоненту у порасту становништва, пре свега у Дољевцу.
У овом периоду испољавају се миграциона кретања у већем обиму и у оквиру
општине, а одвијају се у правцу исељавања из једних и насељавања у друга насеља,
највише по месту рада или због бољих услова за живот.
Општина Дољевац, има озбиљних проблема са депопулацијом – одливом
становништва.
Још једна значајна карактеристика у развоју становништва дољевачке
општине, од ослобођења до данас, је промена у њеној економско-социјалној
структури. Непосредно после Другог светског рата, доминантно место у структури
становништва чинило је пољопривредно становништво, са извесним процентом
мешовитог становништва (радници који су се бавили и пољопривредном
производњом) и занемарљивим бројем непољопривредног становништва. Већ од
првих послератних година отвара се процес масовног запошљавања радника, такође
масовног школовања младе генерације и њеног преласка у друге делатности, што
утиче на брзо смањивање чисто пољопривредног становништва и повећање категорије
мешовитог и непољопривредног становништва.
Иако на територији општине живе припадници петнаестак различитих народа,
што је чини мултинационалном општином, од осталих народа треба споменути Роме
којих има, на територији општине, 1.218 и они чине 6,60 % укупног становништва.

3.2. Социо - економски развој
Општина Дољевац спада у ред 40 најнеразвијених општина у Србији, а
привредни развој овог подручја у послератном периоду карактерише недовољна
дефинисаност основних праваца и развоја.
У привредној структури општине, поред пољопривреде као водеће гране,
заступљене су и друге делатности-индустрија, занатство, трговина, и слично. Њихов
развој почиње већ у првим годинама после Другог светског рата, изградњом једног броја
привредних објеката и оснивањем првих предузећа. Нека од њих су, из разних разлога,
престала са радом, док један број и данас обавља своју делатност, али ваља истаћи да су
сва на одређени начин и у своје време дала одређени допринос бржем привредном и
друштвеном развоју средине.
ЗАПОСЛЕНОСТ И ЗАРАДЕ
Регистровани запослени*
4610
Регистровани запослени* у односу на број
25,5
становника (%)1
1

(2016)
(2016)
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Просечне зараде без пореза и
доприноса(РСД)1
Регистровани незапослени2
Регистровани незапослени на 1 000
становника2

34875

(2017)

1626

(2017)

112

(2016)

* Од 2015. укључени су и регистровани индивидуални пољопривредници
Извор:
1 Статистика запослености и зарада, РЗС
2 Национална служба за запошљавање

На основу података
Републичког завода за
статистику
просечна
нето зарада на територији
Републике Србије за
2017.годину
износи
54.344 динара, за регион
Јужне и Источне Србије
износи 44.344 динара док
на територији општине
Дољевац просечна нето
зарада износи 34.875
динара.
Доласком инвеститора на
територију општине и
отварањем погона фабрике ауто-индустрије „LEONI“ Wiring sistems, за производњу и
монтажу ауто инсталација која у Малошишту упошљава више од 2.700 радника, треба
поменути и фабрике са територије града Ниша као што су „Yura”Corporation и
„Beneton“ које су упослиле око 300 лица са територије општине Дољевац.

Укупан
број
радника
упошљених у новоотвореним
погонима фабрика од 2012. до
септембра
2017.
године
износи више од 1.000 лица са
евиденције
Националне
службе за запошљавање,
филијале у Дољевцу. Укупан
број незапослених у фебруару
2018.године је 1.692 лица што
представља задовољавајући
резултат обзиром да је
незапосленост у општини
била већа и од републичког
просека.

3.3. Становништво, образовање и квалитет живота
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Општина Дољевац је последњих 10 година много инвестирала у путну
инфраструктуру. Сва насељена места имају добру везу са административним центром.
Према последњим извештајима (подаци из априла 2009.године) у Србији постоји
1.218.000 прикључака на широкопојасни Интернет. Процењено је да преко 2.000.000
људи у земљи има приступ Интернету.
У Републици Србији 33,2% домаћинстава поседује Интернет прикључак, што
чини повећање од 6,9% у односу на 2007.годину, а 14,7% у односу на 2006.годину.
Заступљеност Интернет прикључка највећа је у Београду (45,5%) следи Војводина
(34%), па централна Србија (27,2%).
Такође, разлике се могу уочити и када се упореди заступљеност рачунара у
урбаном и руралном делу Србије: 47,5% наспрам 31,2%. И поред тога охрабрује
податак да се овај јаз смањио у односу на 2007.годину. У прилог томе говоре и
стопе раста заступљености рачунара у урбаном и руралном делу Србије. У урбаном
делу стопа раста је 4,8%, док тај раст у руралном делу износи 9,6%.
Пошто тачних података за општину Дољевац нема – колико домаћинстава користи
интернет – сматрамо да је и проценат за централну Србију од 27,2% велики и да
Интернет прикључке у општини Дољевац користи максимално 10 – 15 % домћинстава
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4. Анализа актера социјалне заштите у општини Дољевац
4.1. Улога локалне самоуправе у социјалној заштити
Услуге социјалне заштите и права на материјалну подршку на територији
општине Дољевац
Услуге социјалне заштите су активности пружања подршке и помоћи појединцу
и породици ради побољшања, односно очувања квалитета живота, отклањања или
ублажавања ризика неповољних животних околности, као и стварања могућности да
самостално живе у друштву.
У складу са Законом о социјалној заштити, Одлуком о социјалној заштити,
Одлуком о финансијској помоћи незапосленим породиљама са територије општине
Дољевац, општина Дољевац може обезедити следеће групе услуга социјалне заштите:
1. Дневне услуге у заједници;
2. Услуге смештаја;
3. Услуге подршке за самосталан живот;
4. Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге;
5. Остале услуге и иновационе услуге
1. Дневне услуге у заједници обухватају активности које подржавају боравак
корисника у породици и непосредном окружењу а које се могу обезбедити на територији
општине су:
- помоћ у кући за одрасла и старија лица;
- помоћ у кући за децу са сметњама у развоју;
- помоћ у кући за лица са менталним и интелектуалним потешкоћама;
- помоћ у кући другим рањивим групама у складу са потребама локалне заједнице;
Помоћ у кући пружа се када је породична подршка недовољна или није
расположива, у складу са идентификованим индивидуалним потребама особа, које услед
немоћи или смањених функционалних способности нису у стању да живе без помоћи
других лица.
Корисници услуге помоћ у кући су: лица старија од 65. годиа која живе сама у
домаћинству или са другим лицима неспособним за пружање помоћи и одрасла лица са
хроничним обољењима која су теже или тешко покретна без обзира на старосну
границу, одрасла лица са интелектуалним и менталним потешкоћама без обзира на
старосну границу, деца са сметњама у развоју и друге рањиве групе у складу са
потребама локалне заједнице.
- дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју;
- дневни боравак за децу и младе у сукобу са законом;
Сврха услуге дневног боравка састоји се у унапређивању квалитета живота
корисника у властитој социјалној средини кроз одржавање и развијање социјалних,
психолошких и физичких фунција и вештина, како би се у што већој мери оспособили
за самосталан живот.
Кроз услугу дневног боравка корисници у организованом окружењу, и уз
потребан надзор, задовољавају развојне потребе, стичу и развијају животне вештине,
личну и друштвену одговорност ради развоја самосталности, социјалних, сазнајних и
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других важних фунција.
Услугом дневног боравка реализује се позитивно и конструктивно искуство
боравка изван породице, а члановима породице слободно време за бављење радним и
другим активностима. Услуга дневног боравка се реализује кроз осмишљене програме,
у планираним и ограниченим временским периодима.
Корисници ове услуге су: деца и млади са телесним инвалидитетом, односно
интелектуалним тешкоћама, одрасли са телесним инвалидитетом који имају потребу за
дневном негом и надзором и подршку у одржању и развијању њихових потенцијала,
деца и млади који су у сукобу са законом и одраслим и старијим лицима којима је
потребна дневна нега и надзор.
- лични пратилац детета;
Сврха ангажовања личног пратиоца је пружање детету одговарајуће
индивидуалне практичне подршке ради укључивања у редовно школовање и активности
у заједници, рад успостављања што већег нивоа самосталности.
Услугу непосредно пружа лични пратилац детета кроз активности које се
планирају у складу са индивидуалним потребама детета у области кретања, одржавања
личне хигијене, облачења, храњења и комуникације са другима. Услуга се може
користити до завршетка средње школе.
Корисник ове услуге је дете са инвалидитетом односо сметњама у развоју, коме
је потребна подршка за задовољавање основних потреба у свакодневном животу под
условом да је укључено у васпитно-образовну установу
- свратиште за децу и младе, одрасла или старија лица која живе или раде на улици или
добровољно затраже или пристану на услугу.
2. Услуге смештаја које општина Дољевац може обезбедити:
2.1. Привремени смештај у прихватилиште за одрасла и старија лица;
Сврха ове услуге је обезбеђивање краткотрајног смештаја и осигурање
безбедности, задовољавање основних потреба, изналажење одрживих решења за кризне
ситуације и приступ другим услугама.
Корисници услуге су одрасла и старија лица са пребивалиштем на територији
општине Дољевац, али и одраслим и старијим лицима који немају пребивалиште на
територији општине Дољевац, под условима и на начин дефинисан споразумом о
међуопштинској сарадњи.
2.2.Привремени смештај у прихватилиште за жртве насиља у породици;
Ова услуга обезбеђује смештај и исхрану, приступ здравственој заштити, правну
помоћ, саветовање и консултације, психосоцијалну подршку, упућивање на
оспособљавање за рад, упућивање и повезивање са другим службама у заједници.
Ова услуга се обезбеђује у ситуацијама акутног стања насиља у породици
(наношење или покушај наношења телесне повреде, изазивање страха претњом,
присиљавање или навођење на сексуални однос, ограничавање слободе кретања или
комуницирања са трећим лицима, вређање као и свако друго дрско, безобзирно и
злонамерно понашање)
Корисници ове услуге су деца и ненасилни родитељ, жртве породичног
злостављања и занемаривања над којим се насиље врши.
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2.3. Предах смештај.
Сврха ове услуге је краткорочни и повремени смештај детета са сметњама у
развоју, који се обезбеђује као дневни, викенд или вишедневни смештај, чиме се пружа
подршка како детету тако и породици детета у одржавању и постизању квалитета
њиховог живота.
Корисници ове услуге су деца са сметњама у развоју и њихове породице, тј.
Старатељи који имају пребивалиште на територији општине Дољевац.
3. Услуге подршке за самосталан живот:
3.1. Становање уз подршку за особе са физичким инвалидитетом, интелектуалним или
менталним потешкоћама;
Сврха ове услуге је помоћ и подршка у стицању већег степена самосталности
корисника. Ова услуга доступна је најдуже 2 године.
Корисници ове услуге су лица узраста између 15 и 26 година, која, по престанку
смештаја у установу социјалне заштите или хранитељску породицу, као и по престанку
боравка у установи за васпитање деце и омладине, односно у установи за извршење
кривичних санкција, не могу или не желе да се врате у биолошку или сродничку
породицу.
3.2. Становање уз подршку за младе који се осамостаљују;
Сврха ове услуге је помоћ и подршка у стицању самосталности и интеграције у
заједницу. Услуга је доступна најдуже 2 године.
Корисници ове услуге су лица узраста између 15 и 26 година који немају
могућности да и даље живе у биолошким или сродничким породицама, као алтернатива
смештају у установу социјалне заштите или хранитељску породицу
3.3. Персонална асистенција
Сврха ове услуге је пружање индивидуалне практичне подршке која је кориснику
неопходна за задовољавање личних потреба и укључивање у образовне, радне и
друштвене активности у заједници, ради успостављања што већег нивоа самосталности.
Корисници ове услуге су пунолетна лица са инвалидитетом, којима је утврђена
потреба за првим или другим степеном подршке, који остварују право на увећани
додатак за туђу негу и помоћ, имају способност за самостално доношење одлука, радно
су ангажовани или активно укључени у рад различитих удружења, спортских друштава
и других облика друштвеног ангажовања.
4. Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге:
4.1. Социјално-едукативне услуге;
4.2. Терапијске услуге;
4.3. Медијација;
4.4. Саветодавне услуге;
4.5. Мобилни тим за хитне интервенције.
Корисници Саветовалишта могу бити лица са пребивалиштем/боравиштем на
подручју општине. Услуге Саветовалишта могу се користити по препоруци/упуту
Центра за социјални рад, институција образовања, здравствене и социјалне заштите,
правосудних органа и самоиницијативним доласком. Услуге социјалне заштите могу
користити и лица са пребивалиштем/боравиштем ван подручја општине, по упуту

13

Центра за социјални рад. Међусобна права и обавезе општина, пружаоца услуге и
упутног центра регулишу се посебним уговором.
5. Остале услуге и иновационе услуге:
1. Социјално становање у заштићеним условима – Ова услуга се обезбеђује
појединцу и породици у стању социјалне потребе, који немају решено питање
становања.
Корисници ове услуге су корисници новчане социјалне помоћи, самохрани
родитељи, стара лица, лица која су као малолетна била под посебном заштитом државе,
особе са инвалидитетом, избегла и интерно расељена лица и друга лица по стручној
процени Центра за социјални рад.
Материјална подршка
Право на материјалну подршку остварује се ради обезбеђења егзистенцијалног
минимума и подршке социјалној укључености корисника.
Општина Дољевац обезбеђује право на следеће врсте материјалне помоћи:
1. Материјална подршка у новцу:
1.1. једнократна новчана помоћ;
Овај вид материјалне подршке могу користити појединац и породица, који се
нађу у случајевима везаним за задовољење основних животних потреба, а нарочито:
отклањање последица елементарних непогода;
прихват по престанку смештаја у установу;
тешке болести;
смртног случаја у породици;
ако је хранилац породице на издржавању казне затвора;
повратницима;
ако се лице нађе на територији општине Дољевац без средстава за живот,
односно без средстава за повратак у место пребивалишта;
за набавку огрева;
за куповину животних намирница, одеће и обуће;
за куповину лекова;
за покриће трошкова станарине;
у другим ванредним приликама.
Висина се утврђује у зависности од потреба корисника и расположивих
буџетских средстава. Износ не може бити већи од просечне зараде по запосленом у
јединици локалне самоуправе у месецу који претходи месецу у коме се може извршити
исплата. Може се одобрити кориснику највише 3 пута у току године. Исплату
једнократних новчаних помоћи врши Центар за социјални рад из средстава буџета
општине Дољевац.
1.2. ванредна/увећана новчана помоћ;
Ово право могу остварити:
- породице у којима несрећним случајем наступи смрт једног или више чланова
породичног домаћинства;
- појединац који болује од тешке болести, односно члан породице;
- појединац и породице у другим изузетно тешким ситуацијама по оцени Стручног
тима Центра за социјални рад.
Услов за остваривање овог права је да просечни месечни приход породице у
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претходна три месеца, у односу за месец у коме је поднет захтев, не прелази износ
просечне нето зараде у Републици Србији према последњим објављеним подацима
органа надлежног за послове статистике. Ванредна помоћ може се исплатити највише у
износу до једне и по просечне нето зараде у Републици Србији према последњем
објављеном податку у моменту подношења захтева. Ово право може се остварити само
једном у току године, без обзира на основ. Решење о признавању права доноси Центар
за социјални рад а исплата се врши из буџета општине Дољевац.
1.3. добровољно радно ангажовање радно способних корисника новчане социјалне
помоћи;
Ово право могу остварити радно способна лица или чланови њихових породица
који су корисници новчане социјалне помоћи. Центар за социјални рад проверава радну
способност лица или чланова породице и узима изјаву о томе да је сагласно да буде
радно ангажовано и доноси решење о упућивању на добровољни рад. Такође ова
установа потписује са јавним предузећима, установама, месним заједницама Протокол о
сарадњи чиме се омогућава радно ангажовање наведених лица.
1.4. трошкови сахране;
1.5. новчана помоћ за решавање стамбених потреба корисника новчане социјане
помоћи;
2. Материјална подршка у натури:
- бесплатан оброк;
- опремање корисника за смештај у установу социјалне заштите или другу породицу;
- обезбеђење огрева за кориснике новчане социјалне помоћи;
3. Остале врсте материјалне подршке:
- бесплатан превоз ученика основних и средњих школа и инвалидне деце и омладине
ометене у развоју и њихових пратилаца
Рад интерресорне комисије општинске управе општине Дољевац
Решењем Начелника Општинске управе општине Дољевац бр.560-17 од
01.10.2010. године и Решењем о измени решења бр. 560-17 од 01.10.2010.год., бр.560-19
од 26.12.2017. године је именована Комисија у сталном саставу за процену додатне
образовне, здравствене и социјалне подршке деци и ученицима. Комисија је у протекле
три године ( 2015., 2016., и 2017.) разматрала и дала процену потреба за подршком за
укупно 26-оро деце. У наредним табелама је приказана структура деце према полу и
структури подносилаца захтева.
Полна структура деце за коју су поднети захтеви за процену од стране Интерресорне
комисије
Година
2015.
2016.
2017.
Укупно

М
4
7
6
17

Ж
2
2
5
9

Укупно
6
9
11
26
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Структура подносилаца захтева за процену
Подносилац
Родитељ
Дом здравља
Основна школа
Центар за
социјални рад
Укупно

2015
2
4

Година
2016
3
5
1

6

9

2017
5
2
3
1

Укупно
10
11
4
1

11

26

Мере подршке које се реализују из домена здравствене заштите су: квалитетна
исхрана, добри услови становања, примена терапије и саветодавних третмана. У области
образовања, културе, спорта и рекреације су: примена ИОП-а и ИОП-а 2, право на
ангажовање пратиоца за личну помоћ детету, право на образовање и васпитање у
специјалној школи „14 Октобар“, право на ангажовање педагошког асистента,
ангажовање породичног саветника и организовање допунске наставе. У области
социјалне заштите предложене мере подршке које се реализују су: право на увећани
дечији додатак, туђа помоћ и нега, једнократне новчане помоћи, накнада трошкова
превоза детета и пратиоца од куће до специјалне школе, саветодавни рад са хранитељем
детета и др.
Општинска управа Општине Дољевац је дана 26.11.2012. године закључила
Протокол о међусекторској сарадњи у процесу заштите жртава насиља у породици
са следећим потписницима: Полицијском станицом Дољевца, Центром за социјални рад
Дољевца, Домом здравља Дољевац, Одељењем прекршајног суда у Дољевцу, Основном
школом „Вук Караџић“ Дољевац, Предшколском установом „Лане“Дољевац, Црвеним
крстом Дољевац и Удружењем „Живети усправно“Дољевац.
Основни принципи сарадње заснивају се на спремности потписника да учествују
у откривању и сузбијању насиља у породици, планирању мера заштите насиља у
породици, спровођењу планираних мера и њихово унапређење, планирање
превентивних мера у елиминисању појаве насиља у породици, поштовање
специфичности у надлежностима и методама рада партнера.
Обавезе потписника Протокола су:
-

-

поступање у границама датих овлашћења;
активно и професионално пружање заштите жртвама насиља у породици и
унапређење тих мера;
појачана сарадња, благовремена размена нформација, праћење реализације
планираних мера и активно учествовање у свим активностима и програмима
превенције од насиља у породици;
имплементација закона и других прописа у вези са насиљем у породици;
хитност у поступању и избор најцелисходнијих мера поступања.
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4.2. Центар за социјални рад
Најважнији носилац активности из области социјалне заштите је Центар за
социјални рад општине Дољевац.
Центар за социјални рад одлучује о остваривању права корисника утврђених
Законом о социјалној заштити („Службени гласник РС“,бр.24/2011) и о коришћењу
услуга социјалне заштите, учествује у пословима планирања и развоја социјалне
заштите и врши друге послове утврђене овим законом. Центар за социјални рад врши
следећа јавна овлашћења:
- 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.
Поред овако дефинисаних послова Центар за социјални рад 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 друге послове у
области социјалне заштите. открива и прати социјалне потребе грађана и проблеме
у области социјалне заштите,
Делатност Центра за социјални рад ближе одређују и Закон о социјалној заштити,
Породични закон, Кривични закон, Закону о прекршајима, Закон о парничном
поступку, Закон о ванпарничном поступку, Закон о извршењу и обезбеђењу, Закон о
општем управном поступку и др.
Ови закони пре свега одређују поступак и задатке Центра у раду са децом
и омладином асоцијалног и деликвентног понашања, као малолетних извршилаца
кривичних дела и учинилаца прекршаја.
У раду са децом и омладином деликвентног понашања Центар користи мере
превенције у спречавању настанка асоцијалног понашања, а у случају извршења
кривичног дела или учињеног прекршаја, у сарадњи са институцијама система које
су задужене за бригу о деци и омладини, суда, тужилаштва и органа за прекршаје,
помаже у индивидуализацији санкција према малолетницима, спровођењем неких од
њих (васпитне мере) и извештавањем о постигнутим резултатима рехабилитације.
Задаци Центра одређени су и Законом о избеглицама и Уредбом о збрињавању
избеглица. Са избеглим, прогнаним и расељеним лицима овај Центар ангажовао се
у пружању стручне помоћи код остваривања појединих права, као и у случајевима
потребе њиховог збрињавања у установу социјалне заштите по претходно
прибављеној сагласности о плаћању трошкова смештаја од Комесаријата за избеглице.
У свом раду Центар придржава се својих планова и програма рада за општину
Дољевац, прилагођавајући се ситуацији на подручју за које је основан као и потребама
појединаца породица и других друштвених група којима пружа заштиту.
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Број корисника и њихова структура
Кретање укупног броја корисника по старосним групама
Старосна група

2016.

Деца и омладина
Одрасла лица
Остарела лица
УКУПАН БРОЈ
КОРИСНИКА

2017.

730
817
205
1752

737
733
492
1962

Кретање укупног броја деце и омладине по основним категоријама
Деца и омладина
Без родитељског старања
Социо-материјално угрожена
Из породица са
порем.пород.односима
Ометена у развоју
Са поремећајем у понашању
Остала деца и омладина
УКУПАН БРОЈ

2016.

2017.

24

38

668
18

634
42

27
23
10
770

18
36
15
783

Кретање укупног броја одраслих лица по основним категоријама
Одрасла лица

2016.

Са поремећајем у понашању
Матер. необезбеђена и незбринута

Са
поремећеним
породичним
односима
Психофизички ометена
Остала
УКУПАН БРОЈ

2017.

/
743
14

/
652
36

42
/
799

24
/
712

Кретање укупног броја остарелих лица по основним категоријама
Остарела лица

2016.

Без породичног старања

Без средстава за живот
Теже
хронично
оболела
инвалидна

и

2
118
61

2017.

20
196
36
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Остала
УКУПАН БРОЈ

40
221

40
292

Број корисника права која се финансирају из Републичког буџета
Из републичког буџета се финансирају следеће услуге које су регулисане
Законом о социјалној заштити: смештај у установу социјалне заштите или у другу
породицу, додатак за помоћ и негу, увећани додатак за помоћ и негу, материјално
обезбеђење, оспособљавање за рад (рехабилитација) и услуге социјалног рада.
Укупан број деце и омладине на смештају у хранитељској породици (без обзира
на категорију)
број деце у 2016. .......................... 24
број деце у 2017............................... 35
Број корисника додатка за помоћ и негу
Старосна група
2016.
Деца и омладина
27
Одрасла лица
42
Остарела лица
61
УКУПАН БРОЈ КОРИСНИКА
130
Број корисника увећаног додатка за помоћ и негу
Старосна група
2016.
Деца и омладина
12
Одрасла лица
15
Остарела лица
20
УКУПАН БРОЈ КОРИСНИКА
47

2017.

18
24
36
78
2017.

12
15
20
47

Број породица са оствареним правом на материјално обезбеђење
2016.
2017.
594
495
Број корисника права који се финансирају из буџета ЈЛС
У Закону о социјалној заштити 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.

Број породица којима је у току 2017.године – једном или више пута – преко
центра додељена једнократна новчана помоћ
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Статус породице
Породица је корисник материјалног обезбеђења
Породица није корисник материјалног обезбеђења
УКУПАН БРОЈ ПОРОДИЦА

Број породица

875
40
915

Број лица која су у току 2017.године користила исхрану (бесплатан оброк) у
народној кухињи
Статус корисника
Број
Корисник материјалног обезбедења
390
Није корисник материјалног
10
обезбеђења
УКУПАН БРОЈ КОРИСНИКА
400

Структура деце према врсти и степену хендикепа
Врста и степен хендикепа
2016.
Тешка ментална ометеност
4
Тежа ментална ометеност
/
Умерена ментална ометеност
/
Лака ментална ометеност
/
Слепа и слабовида
2
Глува и наглува
/
Говор и глас
/
Телесне сметње
/
Комбиноване сметње
4
УКУПАН БРОЈ ДЕЦЕ
10

2017.

2
/
3
/
2
/
/
1
6
14

4.3. Црвени крст Дољевац
Црвени крст Дољевац своју делатност заснива на Закону о Црвеном крсту
Србије, Статуту Црвеног крста Србије и Статуту Црвеног крста Дољевац. Организација
поседује сопствени простор у коме се врше општи послови, поседује простор у коме се
врши припрема и дистрибуција топлих оброка у програму Народне кухиње, простор у
коме се спроводи програм Дневног боравка деце са посебним потребама, средства за
рад и опрема, поред свега наведеног највећи допринос успешном раду организације
дају запослени, као и велики број волонтера који дају свој допринос у реализацији
здравствено превентивних, традиционалних и активности у области добровољног
давалаштва крви.
У оквиру социјалне делатности подразумева се реализација програма народне
кухиње, поделу пакета хране и хигијене и сабирне акције. Програм народне кухиње је
реализован на 8 пунктова у следећим насељеним местима: Ћурлина, Кнежица,
Малошиште, Орљане, Дољевац, Шаиновац, Кочане и Пуковац. Приликом дистрибуције
оброка дневно се прелази 60 км. Дистрибуција пакета врши се по унапред утврђеном
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критеријуму Црвеног крста Србије и Црвеног крста Дољевац у свим насељима на
територији општине Дољевац за социјално угрожене суграђане који нису укључени у
програм народне кухиње. Према извештају Црвеног крста за 2017. годину а у оквиру
сабирних акција које спроводи организовала је хуманитарни концерт и прикупљена
средства су подељена деци оболелој од церебралне парализе. Септембар месец је месец
солидарности, којим приликом су ученици ОШ „Вук Караџић“ прикупљали уџбенике,
гардеробу и хигијенска средства за социјално угрожене грађане. У оквиру обележавања
Светског дана хране ПУ „Лане“ прикупљали су прехрамбене производе намењене
социјално угроженим грађанима.

4.4. Удружење рома „ Ромски центар Дољевац“
Удружење Рома „ Ромски центар Дољевац“ је центар за еманципацију и
друштвену афирмацију Рома засновано на демократским принципима и вредностима.
Бави се укључивањем Рома у токове друштвено – економског, научно – просветног,
културно – социјалног и информативног живота. Ради остваривања циљева ово
удружење нарочито ради на мултиетичности и мултикултуралности због ефикаснијег
враћања Рома у друштвени живот уз просперитет и развијање толеранције и узајамног
уважавања и превазилажења предрасуда, организовању и дистрибуцији хуманитарне
помоћи, на просперитету и развоју културе, народног стваралаштва, заштити људских и
мањинских права, усмеравање рада на интензивнијем школовању Рома итд.
Удружење има 35 регистованих и око 200 придружених чланова.
У протеклим годинама учествовало је у реализацији бројних пројеката у области
социјалне заштите, образовања, здравља, становања, заштите људских и мањинских
права.

4.5. Установе образовања и васпитања
4.5.1. Предшколска установа „Лане“
Предшколска установа „Лане“ Дољевац основана је као посебна установа 1987.
године. Данас ову установу похађају деца узраста од 1 до 5,5 године као и деца
предшколског узраста из свих насељених места са подручја општине Дољевац. У свом
саставу има четири објекта ( Дољевац, Пуковац, Орљане и Белотинац) и 10 просторија
при Основној школи „Вук Караџић“ Дољевац.
Основна делатност установе обухвата органозован систематски рад на васпитању
и образовању деце.
Општина Дољевац у својих 16 месних заједница има око 1000 деце а у генерацији
пред полазак у школу 125 детета. Од тога полудневним боравком у установи
обухваћено је: у седишту установе 19 деце, а изван седишта 106 детета. Почетак рада
фабрике „Леони“ условио је већи број захтева за боравак деце у овој установи. Облик
боравка ван седишта установе зависи од броја деце, услова за боравак и
заинтересованости родитеља. С обзиром да је мали број деце по месним заједницама,
није до сад било органозованог рада са децом ометеном у развоју нити децом на
болничком лечењу.
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Број деце у полудневном боравку
Место
Дољевац
Пуковац
Орљане
Мекиш
Белотинац
Малошиште
Чапљинац
Шаиновац
Кнежица
Кочане
Шарлинац
Свега:

Полудневни
боравак
19
19
10
5
7
24
8
8
6
10
9
125

Број деце у целодневном боравку

Место
Дољевац
Пуковац
Орљане
ЈАСЛЕНА ГРУПА
Дољевац
Укупно

Целодневни
боравак
24
24
24
12
84

Октобра 2017. године је објекат у Дољевцу порушен и кренула је изградња новог
објекта.
У складу са Конвенцијом о правима детета ПУ „Лане„ дефинисала је свој
Програм заштите деце од насиља. Циљ овог програма је унапређивање квалитета
живота деце применом мера превенције за стварање безбедне средине за живот и рад
деце и мера интервенције у ситуацијама када се јавља насиље у установи.
4.5.2. Основна школа „Вук Караџић“ Дољевац
Општина Дољевац има 14 основних школа са укупно 88 одељења. На почетку
школске 2017/2018 године у основне школе је било укупно уписано у први разред 170
детета. Укупан број ученика за школску 2017/2018 износи 1446. На нивоу школе
постоје 4 осморазредних одељења у Дољевцу (матична школа), Пуковцу, Белотинцу и
Малошишту и 10 четвороразредних одељења у Кочану, Орљану, Чечини, Русни,
Шајиновцу, Шарлинцу, Мекишу, Кнежици, Перутини и Чапљинцу.
Број деце који похађају наставу по ИОП-у са сметњама у развоју је 8 на нивоу
целе школе.
Запослени у основним школама имају одговарајућу квалификациону структуру,
а број запослених је усклађен са актуелним правним оквиром у образовању и
васпитању. Укупно има 182-је запослених који чине наставни и ненаставни кадар.
Основна школа поседује две фискултурне сале у Дољевцу и Пуковцу, располаже
са 4 кабинета информатике, а постоји и видео надзор у Дољевцу и Пуковцу. У матичној
школи у Дољевцу постоји и библиотека.
Наставно особље се професионално развија кроз разноврсне акредитоване
семинаре и воде се базе података о томе. Школа има успостављену сарадњу са Центром
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за социјални рад Дољевац, СУП-ом и Домом здравља а на основу потписаних посебних
протокола.

4.6. Установа здравствене заштите – Дом здравља Дољевац
Дом здравља Дољевац је једина здравствена установа на територији општине
Дољевац. Обавља своју делатност на територији површине 121 км2 за 18059 становника
у 16 насељених места. Здравствена заштита се у Дому здравља обезбеђује и организује
у матичном објекту и још 11 амбуланти. У складу са Статутом Дома здравља Дољевац
рад се организује у следећим службама:
- Служба за здравствену заштиту одраслог становништва са кућним лечењем и
санитетским превозом и транспортом;
- Служба за здравствену заштиту жена, здравствену заштиту деце и омладине
и поливалентна патронажа;
- Служба стоматолошке здравствене заштите деце и одраслих;
- Специјалистичке службе из области интерне медицине и области физикалне
медицине и рехабилитације
- Дијагностичке службе – Лабораторија и Радиолошка дијагностика;
- Фармацеутска здравствена делатност;
- Служба за правно-економске и техничке послове
- Служба здравствене заштите одраслог становништва је највећа служба у
Дому здравља чији је рад организован у две смене, али и викендом и
празником.
Рад тимова доктор медицине – медицинска сестра, у амбулантама је организован
у складу са потребама корисника, бројем корисника који гравитирају ка тој амбуланти и
удаљеношћу од Дома здравља. У оквиру службе је организовано и кућно лечење и
збрињавање пацијената од стране изабраних лекара, односно тимова.
У оквиру службе за здравствену заштиту одраслог становништва се пружа хитна
медицинска помоћ континуирано 24 сата. У Дому здравља није формирана посебна
служба хитне медицинске помоћи (служба се формира у складу са законским и
подзаконским актима за територију од 25.000 становника). За пружање хитне
медицинске помоћи ноћу, викендом и празником ангажован је један тим у саставу-лекар,
медицинска сестра и возач.

4.7. НСЗ - филијала Дољевац
Програми и мере активне политике запошљавања које спроводи НСЗ Филијала
Дољевац су: субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже
запошљивих, подршка самозапошљавању, додатно образовање и обука, подстицаји за
запошљавање корисника новчане накнаде, подстицаји за запошљавање корисника
новчане социјалне помоћи, јавни радови, мере активне политике запошљавања за особе
са инвалидитетом, субвенција зараде за особе са инвалидитетом без радног искуства. За
област социјалне заштите веома су значајне мере Националне службе за запошљавање,
односно Филијале Дољевац: субвенције за самозапошљавање из категорије теже
запошљивих која се исплаћује послодавцу у једнократном износу, а крајњи корисник је
незапослено лице из категорије теже запошљивих а то су млади до 30 година старости,
старији од 50 година, вишкови запослених, Роми, особе са инвалидитетом и радно
способни корисници новчане социјалне помоћи. Висина субвенције износи 250.000,00
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динара а за особе са инвалидитетом и радно способне кориснике новчане социјалне
помоћи 300.000,00 динара по кориснику, подршка самозапошљавању- одобрава се у
виду субвенције у једнократном износу од 180.000,00 динара по коринсику, осим у
случају самозапошљавања особа са инвалидитетом, када се субвенција одобрава у
једнократном износу од 200.000,00 динара по кориснику, ради оснивања радње, задруге,
или другого облика предузетништва, од стране незапсоленог или удруживањем више
незапослених, као и за оснивање привредног друштва уколико оснивач у њему заснива
радни однос, подстицаји за запошљавање корисника новчане социјалне помоћи у виду
дванаестомесечне субвенције дела зараде запослених корисника новчане социјалне
помоћи у износу од 15.000,00 динара на месечном нивоу. Послодавац који припада
приватном сектору у обавези је да задржи лице у радном односу још 6 месеци по
завршетку мере, субвенција зараде за особе са инвалидитетом без радног искуства
којас е одобрава у износу од 75 % укупних трошкова зараде са припадајућим
доприносима са обавезно социјално осигурање, али не више од износа минималне
зараде утврђене у складу са прописима о раду, а остварује се према прописима о
државној помоћи за запошљавање особа са инвалидитетом.
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5. Табела SWОТ анализа
УНУТРАШЊИ ФАКТОРИ











ПРЕДНОСТИ
Спремност општинске власти и локалне
заједнице да се ангажују на унапређењу
социјалне заштите и повећа учешће у
финасирању програма
Препознате потребе грађана у области
социјалне заштите
Развијена организација Црвеног крста и
Центра за социјални рад са мрежoм
волонтера и активиста
Стабилна
локална
власт
и
њена
опредељеност у правцу унапређења
социјалне заштите
Усвојена стратешка планска докумената за
свеукупни одрживи развој општине,
односно секторски развој
Постојање
званичних
Споразума
о
међусекторској сарадњи у социјалној
заштити између свих релевантних чиниоца:
локалне самоуправе, Центра за социјални
рад, ОО Црвеног крста, Дома здравља,
МУП-а, основне и средње школе





СЛАБОСТИ
Непостојање
социјалне карте
становништва општине
Значајан број деце и омладине са
инвалидитетом
Нема локалних лиценцираних пружалаца
услуга социјалне заштите (из јавног,
цивилног и приватног сектора)

СПОЉАШЊИ ФАКТОРИ
Шансе

ПРЕТЊЕ
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Могућности финансирања
услуга
социјалне заштите кроз програме донатора
и републичких програма
Правни оквир у социјалној заштити
Близина великих градова, универзитета,
омогућују размену позитивних искустава,
међусобна сарадња, регионално и
општинско повезивање
Повољан геостратешки и саобраћајни
положај општине (коридор 10 пролази
читавом општином), основа за привлачење
нових домаћих и страних инвеститора и
отварање нових радних места
Друштвено одговорно пословање
компанија које раде на територији општине
Дољевац






Рестриктивна финансијска политика у
земљи
Недовољни трансфери са националног
нивоа
Корекција земљишног цензуса
Непостојање активних програма за
превенцију пада у радно пасиван положај и
стање социјалне потребе

6. Анализа уочених проблема
На основу постојећих података, у општини Дољевац се издваја неколико
кључних проблема, чијим решавањем на плански начин може да се допринесе
побољшању живота социјално најугроженијих група: особа са инвалидитетом,
рома, старих лица и породица у ризику од сиромаштва. Побољшањем положаја ових
угрожених група може се утицати на смањење сиромаштва и деловати превентивно
на појаву такозваног новог сиромаштва у општини Дољевац.
У Дољевцу се дневни боравак деце ометене у развоју реализује у сарадњи са
Црвеним Крстом општине Дољевац.
Једна од активности које се предузимају у решавању проблема деце и
омладине ометене у развоју је израда и реализација ЛАП за младе.
Проблем старих и изнемоглих особа у нашој општини заузима видно место
и захтева неодложну и брзу акцију. Општина Дољевац спада у општине са значајним
учешћем старачке популације. У нашој општини проблемима старих баве се само:
Центар за социјални рад и Удружења пензионера и инвалида. Свесни тешкоћа у које
смо запали чинимо све да на организовани начин ситуацију ублажимо, а заштиту
старих подигнемо на виши и ефикаснији ниво. Планирано је формирање клуба за
старе, такође планирамо формирање службе за помоћ у кући старима која би
покривала целу територију општине Дољевац. За овакве акције треба обезбедити
средства у буџету општине што би била здрава основа за почетак реализације и
одрживост пројекта.
Интензивирани су разговори са националном службом за запошљавање у
правцу преквалификације одређеног броја незапослених и покренуте су иницијативе
за приватно предузетништво. Као крајњи циљ је израда Стратегије за смањење
сиромаштва општине Дољевац.
Висок социјални ризик представља незапосленост, па је основни задатак Савета
за запошљавање разматрање проблема незапослености.
Инклузија интерно расељених избеглих и прогнаних лица реализовала би се
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преко Комесаријата и Црвеног крста. Развојем оваквих програма би се могло
деловати на радно способна лица која су корисници социјалне помоћи.
Роми у Дољевцу су посебно угрожена категорија. Тежак положај ромске
популације је елабориран у прикупљеним материјалима, подацима који су
представљени у свеобухватном акционом плану за роме алармантно указује на тешко
социјално стање, односно дубоко сиромаштво рома у нашој општини. Ромско
становништво живи у 15 насеља углавном на њиховим периферијама.

7. Стратешки правци развоја и циљеви
ПРАВЦИ РАЗВОЈА
Мултисекторска сарадња (социјална
заштита-образовање-примарно
здравство-организације цивилног
друштва)

Социјална инклузија друштвено
осетљивих група

ЦИЉЕВИ
Унапређена социјална инклузија осетљивих
група кроз развијену мултисекторску сарадњу
(социјална заштита-образовање-примарна
здравствена заштита-организације цивилног
друштва) и међусекторске услуге

Развијен систем локалних услуга социјалне
заштите, у складу са стандардима услуга за
осетљиве групе грађана који подржава
њихову активну партиципацију и социјалну
инклузију
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Транспарентан систем наручивања
услуга социјалне заштите од стране
локалне самоуправе

Успостављен транспарентан систем
наручивања услуга социјалне заштите од
стране локалне самоуправе

7.1. Приоритети социјалне заштите према Стратегији одрживог
развоја општине Дољевац за период од 2014. до 2023. године
Према Стратегији одрживог развоја општине Дољевац један од стратешких циљева је
развој социјалне заштите кроз програм подршке развоја социјалне заштите у области
смештаја и исхране. Овај циљ је предвиђен кроз следеће пројекте:
 Подршка НВО које се баве проблемима социјално угрожених лица,
удружењима пензионера, бораца и жена
 Унапређење положаја и права деце и омладине са посебним потребама
 Обезбеђење континуираног рада Народне кухиње за социјално угрожене
кориснике

8. Вредности и принципи
Наше вредности у области социјалне заштите су:
Истинско ангажовање локалне заједнице и обезбеђивање свеобухватног
приступа
Подржаваћемо информисање и активност локалне заједнице како би сви имали
могућност да у складу са својим потребама и жељама узму учешћа у процесу друштвеног
планирања.
 Отвореност и једнакост међу партнерима
Радићемо на начин који подржава важност отворености и једнакости међу
партнерима и остваривање напретка на бази постигнуте сагласности.
 Заједнички рад на ефикасном пружању услуга које одговарају локалним
потребама
Разрадићемо заједнички систем за побољшање пружања услуга и квалитета
живота грађана општине.
 Усмереност на резултате
Усмерићемо се на постизање дефинисаних резултата. Поставићемо стимулативне
циљеве и проширити постојеће процесе како бисмо контролисали утицај нашег рада.
Радићемо на сталном побољшању услуга.
 Једнаке могућности за све становнике општине Дољевац
Обезбедићемо једнакост свих потреба и свих група грађана у планирању,
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стварању и пружању услуга социјалне заштите.
 Заједнички рад на смањењу сиромаштва у општини
Израдићемо јасан и усмерен план за борбу против социјалне угрожености и
искључености, усмеравајући ресурсе на подручја групе где је проблем највећи.
 Континуирано побољшање услуга
Радићемо заједно на континуираном побољшању услуга укључујући побољшање
социјалног амбијента развојем солидарности и волонтерског рада.
Принципи на којима заснивамо свој рад:
 Могућност укључивања и учешћа свих актера у заједници, институција,
грађана, локалне самоуправе, у планирање и реализацију докумената.
 Уважавање различитости појединаца и група укључених у процес планирања,
према интересима, снази, заступљености у заједници, лоцираности и другим
специфичностима.
 Отвореност и транспарентност процеса, видљивост и комуникација са онима
који нису директно укључени у процес планирања,
 Поверење и власништво над документом од стране свих грађана и јавности,
засновано на обезбеђеним механизмима за усаглашавање приоритета, уз
поштовање локалних специфичности, мотива и интереса свих
заинтересованих страна у заједници.
 Подела посла и одговорност укључених и усмереност према исходу процеса
и крајњем резултату.
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10. Акциони план
Стратешки циљ 1: Унапређена социјална инклузија осетљивих група кроз развијену мултисекторску сарадњу
(социјална заштита – образовање – примарна здравствена заштита – организације цивилног друштва) и
међусекторске услуге
Мера/акције 1.1. Развијање локалне мреже социјалне заштите и мултисекторске сарадње кроз мрежу свих актера социјалне заштите (локалне
самоуправе, установа социјалне заштите и организација цивилног друштва активних у области социјалне заштите) и установа образовања, примарне
здравствене заштите и других заинтересованих страна у општини
Активност
1.1.

Јачање сарадње
актера социјалне
заштите

Временски
оквир
Континуирано

Очекивани
резултати
Стабилан систем
пружања услуга
социјалне
заштите

Индикатори
Број корисника
услуга социјалне
заштите

Средства
верификације
Број Решења

Носилац
ЈЛС, Центар за
социјални рад
Дољевац

Извор
финансирања
Буџет ЈЛС,
Надлежна
министарства,
Донаторска
средства

Мера/акција 1.2. Развијање међусекторских услуга (међусекторских „пакета“ за различите осетљиве групе грађана)
1.2.1. Унапређење
капацитета ИРК –
додатна обука за сталне
и повремене чланове

2019

Унапређени
капацитети ИРК
за процену
потреба деце

Број посматрања
деце у
природним
условима; Број
укључених
повремених
чланова ИРК;
Број и структура
донетих
мишљења ИРК

Извештај о
реализацији
пројекта

ЈЛС-Одељење за
урбанизам,
инспекцијске
послове и
ванпривредне
делатности

Донаторска
средства

1.2.2. Заштита деце и
адолесцената од разних
врста насиља
(породичног, вршњачког,
партнерског, насиља на
интернету итд)

2018-2022

Унапређено
знање и свест
деце и
адолецената о
могућностима
заштите од
насиља

1.2.3.

Саветовалиште
о здравим
стиловима
живота за децу и
адолесценте

2018-2022

1.2.4.

Развијање
капацитета ОСИ
за запошљавање

2018-2022

Унапређено
знање и свест
деце и
адолесцената о
здравим
стиловима
живота
Побољшани
капацитети ОСИ
за тражење посла
и унапређене
вештине од
значаја за
запошљавање

Број деце и
адолесцената
укључених у
пројекат;
Задовољство
деце и
адолесцената
учешћем у
пројекту;
Промене и
понашању и
односу према
насиљу код деце
– учесника
пројекта
Број деце и
адолесцената
укључених у
пројекат

Извештај о
реализацији
пројекта

Потенцијални
пружаоци услуга;
социјални
образовни
здравствени,
цивилни сектор,
Дом здравља

Донаторска
средства

Извештај о
реализацији
пројекта

Донаторска
средства

Број ОСИ
укључених у
пројекат;
Задовољство
ОСИ пројектом;
Број ОСИ који су
се
оснажили/покуш
али да траже
запослење

Извештај о
реализацији
пројекта

Потенцијални
пружаоци услуга;
социјални
образовни
здравствени,
цивилни сектор,
Дом здравља
Социјални и
цивилни сектор;
НСЗ-филијала у
Дољевцу

Донаторска
средства
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Стратешки циљ 2: Развијен систем локалних услуга социјалне заштите, у складу са стандардима услуга и
захтевима за њихово лиценцирање, за осетљиве групе грађана који подржава њихову активну партиципацију и
социјалну инклузију
Мера/акција 2.1. Израда Програма развоја услуга социјалне заштите у општини Дољевац
Активност
2.1.1. Испитивање
капацитета локалних
актера (јавни сектор,
ОЦД, приватни сектор)
за пружање одређених
услуга социјалне
заштите
2.1.2. Припрема и
усвајање Програма
развоја услуга социјалне
заштите у општини
Дољевац

Временски
оквир
2020.

Очекивани
резултати
Утврђени
капацитети
локалних актера
за пружање
услуга

Индикатори

2020.

Утврђени правци
развоја
социјалне
заштите у
општини
Дољевац;

Утврђени правци
развоја
социјалне
заштите, Усвојен
Програм развоја
услуга социјалне
заштите у
општини
Дољевац

Утврђени ниво
просторних,
организационих
и стручних
капацитета

Средства
верификације
Извештај о
капацитетима
локалних актера

Носилац

Документ
Програм развоја
услуга
социјалне
заштите у
општини
Дољевац,
Одлука о
усвајању
Програма
унапређења
социјалне
заштите

ЈЛС

Буџет ЈЛС,
Надлежна
министарства,
Донаторска
средства

ЈЛС

Буџет ЈЛС,

ЈЛС

Извор
финансирања
Буџет ЈЛС,
Надлежна
министарства,
Донаторска
средства

Мера/акција: 2.2. Примена Програма развоја услуга социјалне заштите у општини Дољевац
2.2.1. Унапређивање

Континуирано

Побољшан

Број корисника

Годишњи
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постојећих услуга
предвиђених Одлуком о
социјалној заштити на
територији општине
Дољевац

квалитет и
доступност
постојећих
услуга и услуга
предвиђених
Одлуком

појединачних
услуга и укупно;
Ниво
задовољства
корисника
услуга

извештаји о
свакој пруженој
услузи

Надлежна
министарства,
Донаторска
средства

2.2.2. Праћење примене
услуга социјалне
заштите

Континуирано

Утврђен
квалитет услуга

Ниво
испуњености
основних
стандарда за
сваку услугу

Годишњи
извештаји о
пруженим
услугама

ЈЛС

Буџет ЈЛС,
Надлежна
министарства,
Донаторска
средства

2.2.3. Инфраструктурни
пројекти и пројекти
обезбеђивања опреме
2.2.4. Уклањање
архитектонских баријера
у јавним објектима
2.2.5. Обезбеђивање
асистивних технологија
за особе са
инвалидитетом
(хидраулични
гинеколошки сто за
жене са инвалидитетом,
специјални софтвери за
слабовиде особе..)
2.2.6. Развој пројеката
иновативних услуга
социјалне заштите

2018-2022

Унапређена
приступачност и
доступност
услуга социјалне
заштите

Број
приступачних
јавних објеката;
Број и врста
обезбеђених
асистивних
технологија

Извештаји о
реализацији
пројеката

ЈЛС, Дом здравља,
Центар за
социјални рад

Буџет ЈЛС,
Надлежна
министарства,
Донаторска
средства
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Стратешки циљ 3: Успостављен транспарентан систем наручивања услуга социјалне заштите од стране
локалне самоуправе
Мера/акција 3.1. Успостављање транспарентног система наручивања услуга социјалне заштите у складу са постојећим правним
оквиром (поступак јавних набавки)
Активност
3.1.1. Доношење
одлуке о
транспарентном
наручивању услуга
социјалне заштите
3.1.2. Објављивање
јавног позива за
наручивање услуга
социјалне заштите

Временски
оквир
2019

Очекивани
резултати
Донета одлука

Индикатори

Први
квартали
година

Објављен јавни
позив за
наручивање
услуга
социјалне
заштите

Број услуга за које је
расписан јавни
конкурс

Садржај одлуке

Средства
верификације
Службени лист
града Ниша

Носилац

Текст конкурса

ЈЛС

ЈЛС

Извор
финансирања
Буџет ЈЛС
(програмске
активности)
Буџет ЈЛС
(програмске
активности)

Мера/акција 3.2. Развијање капацитета за учешће у поступку јавних набавки услуга социјалне заштите
Активност
3.2.1. Расписивање
конкурса за
финансирање ОЦД
из буџета ЈЛС чији
циљеви обухватају
и развијање
капацитета ОЦД за
лиценцирање као
пружалаца услуга
3.2.2. Унапређење
капацитета ОЦД и
актера из јавног и
приватног сектора
за лиценцирање

Временски
оквир
У току
периода 20192021.

У току
периода 20192021.

Очекивани
резултати
Расписан
конкурс који
обухвата
развијање
капацитета
ОЦД за
лиценцирање
као пружалаца
услуга
Унапређени
капацитети
ОЦД и актера
из приватног
сектора за

Индикатори
Број и врста циљева
који се односе на
развјање капацитета
ОЦД

Број потенцијалних
пружалаца који су
унапредили
капацитете-испунили
стандарде

Средства
верификације
Веб-сајт
општине
Дољевац

Носилац

Извештај о
реализацији
пројекта

Пружаоци и
потенцијални
пружаоци
услуга

ЈЛС – Одељење
за привреду и
финансије

Извор
финансирања
Буџет ЈЛС
(програмске
активности),
донаторска
средства

Пројекат
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3.2.3. Унапређење
стручних
компетенција
стручних радника
ангажованих код
потенцијалних
пружалаца услуга

У току
периода 20192021.

лиценцирање
Унапређени
капацитети
стручних
радника

Ниво
стечених/унапређених
стручних
компетенција

Извештај о
реализацији
пројекта

Пружаоци и
потенцијални
пружаоци
услуга

Пројекат
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