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РЕЗИМЕ СТРАТЕГИЈЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
Документ који је пред Вама представља петогодишњи план развоја услуга социјалне
заштите. Ово значи да предвиђамо, плански и систематски, које ћемо услуге, установе и
облике социјалне заштите унапређивати у периоду 2008. -2012. године. У раду се одбор за
социјалну политику, који је израдио овај план, определио за четири категорије (групе) чије
су потребе приоритети у нашем раду. То су особе са инвалидитетом, стара лица, деца и
млади са поремећајима у друштвеном понашању и дисфункционална породица. Ова
суженост деловања социјалне заштите је само привидна, јер када се било који грађанин или
грађанка нађе у стању социјалне потребе он спада у групу или особа са инвалидитетом, или
старих или је дете а у сваком случају је члан нечије породице, те смо практично обухватили
све наше суграђане/ке којима је подршка потребна.
Стратегија није скуп добрих идеја, већ листа проблема и реалних решења које
смо се обавезали да испунимо. Као задатке смо поставили- отварање дневних центара
за особе са инвалидитетом (ОСИ) , старе и децу и младе са поремећајима у понашању.
Планирано је отварање клубова за особе са инвалидитетом и старе по месним
заједницама, сервис геронто домаћица за старе и персоналних асистената за ОСИ. За
жртве насиља отвориће се прихватна станица и СОС телефон као и групе за
психотерапију. Трудићемо се да наша средина буде приступачна за све, те ћемо
прилагодити улице за кретање ОСИ и отворити јединице за заштићено становање
ментално недовољно развијених особа.
Током израде стратегије укључивали смо кориснике у планирање, али их позивамо и
на активност у покретању тих нових услуга. Водили смо се потребама наших корисника, али
и новим тенденцијама у развоју социјалне заштите- како код нас тако и у свету. Свакако
одбор који је креирао овај план, уз помоћ грађана и корисника/ца, има задатак да реализује
активности које смо предвидели. Током реализације задатака водићемо се као и код
планирања реалним проценама, захтевима струке и то по мери корисника/ца.
Први програм- геронто домаћице, помоћ у кући за стара лица покренули смо уз
подршку Министарства за рад и социјалну политику и пре завршетка стратешког документа.
Овим темпом, не губећи време успећемо да постигнемо планирано и створимо сигурну и
подстицајну средину за све нас.
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УВОДНА РЕЧ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ КУЛА

Сасвим сигурно би сваки председник, било које општине у Србији, био
најзадовољнији када не би био у ситуацији да предлаже и разматра планове социјалне
заштите који ће се примењивати на његове суграђане/ке.
Али протекло време ратних збивања, политичких промена, транзиције и
приватизације са собом су донеле и збиљу коју морамо прихватити- одређени број наших
суграђана којима је социјална помоћ и више него потребна.
Стога, овај стратешки план социјалне заштите представља потребан и нужан искорак
локалне самоуправе, установа и удружења грађана и других субјеката добрих намера да сви
у оквиру својих могућности, ван услова по којима то држава чини, јер је то недовољно,
допринесу решавању постојећих "вапаја", тако што ће се препознати, дефинисати а затим и
приступити њиховом решавању. У овом тренутку, сматрам да је то почетак и основни пут и
начин за решавање ових питања, док не буду решена на други начин, институционално, или
на начин како то држава одреди.
Од изузетног је значаја што су се по први пут на овом задатку, истовремено, на бази
партнерства нашли локална самоуправа, установе и невладине организације са решеношћу
да свако од њих да свој допринос имплементацији сратегија.
Како је јасно да овај стратешки план има визију бар делимичног решавања неких
приоритетних питања у наредних пет година, има, пре свега, социјални и хуманитарни
карактер, његова примена не би требало да зависи од политичких промена на локалном
нивоу, што би омогућило општини да формира пут и начин за решавање социјалних
проблема, бар у најнужнијем делу.
Овакав начин решавања социјалних питања путем ангажовања свих локалних
кадровских и материјалних потенцијала мање локалне средине свакако има и одређене
предности над глобалним планирањем, с обзиром да се тачније могу препознати циљне
групе којима је помоћ најпотребнија, утврдити приоритет деловања и усмерити активности.
Општина Кула ће са своје стране тежити да буде иницијатор и стожер окупљања
заинтересованих субјеката за решавање ових питања на партнерски равноправној основи.
Учиниће напоре да се у предстојећем периоду обезбеди, у значајној мери, учешће средтава
за решавање социјалних потреба грађана /ки у буџету општине. У предходној години то
определење је јасно исказано издвајањем знатно већих средстава за ове намене, за разлику
од неких ранијих времена.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ КУЛА
Светозар Буквић
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Одлука привременог органа На основу члана 17 Статута општине Кула (Сл. лист општине
Кула број 4/02, 8/02 и 19/06),
36/07) и члана 1 Одлуке о образовању одбора за социјалну политику општине Кула (Сл. лист
општине Кула број 19/07), Привремени орган општине Кула, на седници одржаној 14.
фебруара 2008 године, донео је

OДЛУКУ
Члан 1.
Усваја се Стратешки план социјалне заштите општине Кула 2008-2012 у предложеном
тексту.
Члан 2.
Ову одлуку са прилогом Стратешког плана објавити у "Службеном листу општине
Кула".

Република Србија
АП Војводина
Општина Кула
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
Број: 01-55-1/2008
14. фебруар 2008. годин
Кула
ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
Велибор Милојичић. с.р.

o
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Реч о одбору који је креирао стратешки план социјалне
заштите
Изражавамо захвалност члановима одбора за социјалну политику општине Кула који
су се, уз обавезе на својим радним местима, а често и ван радног времена, ценећи значај и
преузимајући одговорност за израду Стратешког плана социјалне заштите општине Кула,
предано и безрезервно ангажовали.
Захваљујемо и многобројним члановима секторских група који су својим
ангажовањем дали значајан допринос изради плана.
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Професионалним и стручним радом менторка UNDP-a гђа Ивана Копривица је била
основни иницијатор и инспиратор стручног рада и мотивације Одбора и умела је да помогне
да се прескоче препреке и када се то чинило немогућим. Велико хвала.
Захвалност дугујемо и Националном Каритасу Србије и Црне Горе чији
представници су прихватили да понуде своја искуства и пруже помоћ при изради Плана и
имплементацији једног од програма који, већ сутра, верујемо, може заживети, а значиће,
можда, живот неким од наших суграђана.
Захвалност припада и свим другим људима добрих намера који су се ангажовали при
изради Плана а овде нису поменути. Уложили су своје знање и време за бољитак, који нас
пре иизнад свега чини људима.
Горе поменути одбор за социјалну политику чине:





















Ранко Шпањевић, председник Одбора
Владимир Ћовин, заменик председника
Јован Трпчевски, члан –секретар одбора
Бранка Леђенац, координаторка Одбора, лидерка секторске групе „Стари“
Марко Кошутић, члан- лидер секторске групе „Особе са инвалидитетом“
Славица Марковић, чланица- лидерка секторске групе „дисфункционална породица“
Јелена Ничић, заменица члана-лидерка секторске групе „Деца и млади са
поремећајем у друштвеном понашању“
Марија др. Мартинко, чланица
Славојка Перић, чланица
Мирославка Каварић, чланица
Љиљана Којић, чланица
Ванда Матуска, чланица
Снежана Бедичин, заменица члана
Љиљана др. Влаховић, заменица члана
Десанка Бабић, заменица члана
Љиљана Милићевић, заменица члана
Наташа Паланачки, заменица члана
Зечевић Драган, заменик члана
Предраг Баланџић, заменик члана
Бранка Радовић, заменица члана

1. ВИЗИЈА СИСТЕМА
ОПШТИНИ КУЛА

СОЦИЈАЛНЕ

ЗАШТИТЕ

У

 Општина Кула има ефикасан и одржив систем социјалне заштите за
све своје грађане и грађанке.
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2. МИСИЈА СИСТЕМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

 Мисија општине Кула у области социјалне заштите је побољшање
квалитета живота свих грађана и грађанки, кроз активно учешће
корисника/ца и доступне сервисе које нуде јавни, цивилни и приватни
сектор.

3.

ПРИНЦИПИ И ВРЕДНОСТИ НА КОЈИМА СЕ
БАЗИРА СИСТЕМ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
 ПОШТОВАЊЕ НАЈБОЉЕГ ИНТЕРЕСА КОРИСНИКА – пружаћемо услуге
које су у највећем степену усаглашене са потребама корисника уз поштовање
људских права и достојанства ;
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 ДОСТУПНОСТ УСЛУГА КОРИСНИЦИМА – обезбеђиваћемо услове и
развијати услуге како би корисници своје потребе приоритетно задовољавали у
средини у којој живе;

 ЈЕДНАКЕ МОГУЋНОСТИ – сви корисници имају иста права и радићемо на
томе да се кроз поштовање принципа једнаких могућности та права и остваре, као
и да сви имају једнаку могућност приступа свим установама, процесима и
ресурсима у општини Кула;
 АКТИВНО УЋЕШЋЕ (ПАРТИЦИПАТИВНОСТ), ОДГОВОРНОСТ И
САМОСТАЛНОСТ КОРИСНИКА за нас значи да ћемо:
• пружати подршку кориснику за самостално задовољење потреба ,
• предупређивати зависност од социјалних служби,
• обезбедити учешће корисника у доношењу одлука о начину задовољења
потреба.
 ПАРТНЕРСКИ ОДНОС ИНСТИТУЦИЈА И ОРГАНИЗАЦИЈА ЈАВНОГ,
ЦИВИЛНОГ И ПРИВАТНОГ СЕКТОРА – развијаћемо коректне односе међу
секторима, који би обезбедили реализацију заједничких програма и услуга у области
социјалне заштите;
 КОНТИНУИТЕТ ЗАШТИТЕ И МОГУЋНОСТ ИЗБОРА УСЛУГЕ И
ПРУЖАОЦА – развијаћемо разноврсне услуге у оквиру јавног, цивилног и
приватног сектора. Трудићемо се да кориснику благовремено пружамо могућност
коришћења одговарајуће услуге, у континуитету и потребном трајању.

4. АНАЛИЗА КОНТЕКСТА И СТРАТЕШКИ ПРАВЦИ
4.1.

АНАЛИЗА КОНТЕКСТА

4.1.1 Основни подаци о Oпштини
Општина Кула простире се у централном делу Бачке на површини од 483км2 где
живи нешто мање од 50.000 становника у седам насељених места од којих два, Кула и
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Црвенка, имају статус насеља градског карактера. У оквиру седам насељених места постоји
осам месних заједница. Насељено место Кула има две месне заједнице.
Општина има повољан географски положај, с обзиром да се већина насељених места
налази дуж магистралног пута Београд - Нови Сад – Сомбор - Мађарска граница, или
магистралног пута Суботица - Б.Топола – Кула – Оџаци - Хрватска граница. Њена
територија делом се простире на лесној заравни Телечка, која својом заталасалошћу терена
и узвишењима обогаћује бескрајну Панонску равницу.
У историјским записима Кула се помиње као једно од најстаријих насеља Бачке и
Војводине. Још у 15. веку је на овим просторима постојала „кула“- тврђава од земље“,
односно иловаче, као војно утврђење у циљу заштите од најезде Турака. Званични писани
подаци о утврђењу и насељу које је постојало поред њега датирају из 1652.год. и 1699.год.
По тој кули, место и шири регион добило је име, односно назив-Кула.

Демографски подаци
Општина је национално мешовита, мултикултурална и вишеконфесионална средина.
Те вредности и различитости се на овим просторима традиционално сматрају предностима и
богатством. Тако је и данас. Већину становништва чине Срби (52,02)%, затим Црногорци
(16,34%), Русини (11,165), Мађари (8,44%), Украјинци (3%), Хрвати (1,67%) и низ других:
Македонци, Немци, Роми, Буњевци, Горанци, Словаци, Чеси...- укупно 26 народа и
народности.
Становништво живи у седам насеља, а број становника по насељеним местима је
следећи:
Табела 1 Број становника по насељеним местима у општини Кула
Назив насељеног места
КУЛА
ЦРВЕНКА
СИВАЦ
КРУШЧИЋ
ЛИПАР
РУСКИ КРСТУР
НОВА ЦРВЕНКА
УКУПНО:

ТИП НАСЕЉА
градског карактера
градског карактера
село
село
село
село
село

БРОЈ СТАНОВНИКА
19.301
10.163
8.992
2.353
1.807
5.213
524
48.353
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графикон број 1: Проценат становника по насељеним местима

5%

4%

11%

1%
40%

18%
21%

Кула градсског карактера
Црвенка градског карактера
Сивац село
Крушчић село
Липар село
Руски Крстур село
Нова Црвенка село

Старосна структура је демографски неповољна, као и у већини општина у Војводини
(однос морталитета и наталитета ) и она је следећа:
Табела бр. 2 : Старосна структура становништва у општини Кула
Старосна доб у Број становника
годинама
0-4
2.296
5-9
2.492
10-14
3.129
15-19
3.391
20-24
3.410
25-29
3.228
30-34
3.199
35-39
3.346
40-44
3.475
45-49
3.755
50-54
3.388
55-59
2.545
60-64
3.130
65-69
2.933
70-74
2.342
75 и више
2.243
Непознато
132
Просечна
45 година
старост
Оваква старосна структура (преко 60 година око 10.500 становника тј. више од 20% и
око 10% становништва преко 70 година старости) намеће и посебне задатке општине у
области социјалне заштите тј. разне мере, програме заштите, систем услуга за део ове
популације.
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Привреда
Основу привредног развоја Oпштине чине индустрија и пољопривреда, посебно
прерађивачка индустрија. У општини Кула има преко 42.816 хектара обрадивог
пољопривредног земљишта, углавном њива и ораница најбољих класа, једних од
најплоднијих на простору Панонске низије и Европе. У протеклих више од пола века, у
Oпштини су успешно радила предузећа попут АД “Кулски штофови“, ФА “Истра“, ФК
“Етерна“, ИН “Крамер“ и др. која су запошљавала више хиљада радника и чији су
производи били пласирани и цењени готово на свим континентима. Период распада бивше
Југославије, ратова на њеним просторима, а након тога период транзиције условили су
престанак рада тих предузећа или рад са знатно смањеним капацитетима. Та предузећа су у
поступку приватизације и за очекивати је да ће након тога чинити замајац привредног
развоја општине.
Но, успешно приватизована предузећа, попут фабрике шећера и фабрике бисквита из
Црвенке, још увек јесу значајни произвођачи и извозници производа широм Европе. Нову
снагу у привредном смислу чине приватна предузећа, која су делом попунила вакуум након
престанка рада друштвених предузећа и делом решила проблем запошљавања радника који
су у поступку транзиције остали без посла.
Неоспорно је да су у општини Кула остали потенцијали који, како у ресурном тако и
у кадровском смислу, чине снажан потенцијал даљег развоја, но још увек велики број
незапосленог радно способног становништва намеће потребу установљавања одређених
активности и акција у области социјалне заштите ове категорије грађана/ки и њихових
породица како од стране државе тако и од стране локалне самоуправе.

Комунална инфраструктура
На територији Oпштине постоје три јавна комунална предузећа чији је оснивач
Oпштина и која обављају основну комуналну делатност (снабдевање водом, канализација,
чишћење места и одношење смећа, јавна расвета) у Кули, Црвенки и Сивцу. У осталим
насељеним местима ови послови се обављају у оквиру месних заједница. У последњих
неколико година, у раду комуналних предузећа, која покривају 2/3 становништва општине,
побољшан је квалитет пружања комуналних улуга, те се може констатовати да је стање
задовољавајуће (уз проблеме који су карактеристични за ово подручје: неквалитетан
хемијски састав воде на појединим извориштима, подводан терен и сл.)
На нивоу општине основана су и јавна предузећа и то ЈП“ Завод за изградњу“ и ЈП
“Завод за урбанизам Кула-Оџаци“ са задатком планирања и уређења простора као и
изградње основне инфраструктуре. У току је гасификација већине места у општини коју
реализује ЈП“Кула-гас“
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Култура
Деценијским радом кроз организацију установа културе и бројних културноуметничких друштава у нашој општини, створени су одговарајући услови и постигнути
резултати који су признати на покрајинском и републичком нивоу. По развијености
делатности у области културе и резултатима који се постижу, посебно у неговању
културних традиција народа и националних мањина ових простора, општина Кула достигла
је завидан ниво. Важно је напоменути да се укупна културна делатност у општини остварује
на принципу аматеризма.

Спорт
Носиоци развоја физичке културе у општини су спортска друштва са преко 50
клубова и више од 3.500 активних спортиста који постижу значајне резултате, а средина је
позната и по врхунском фудбалу, рукомету, каратеу и куглању.
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4.1.2

АНАЛИЗА ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

СТРАНА

У

СИСТЕМУ

СОЦИО-ЕКОНОМСКИ КОНТЕКСТ

Социјална заштита
Кључни актери и институције у области социјалне заштите грађана/ки општине су:
Одељење за друштвене делатности општине Кула, Центар за социјални рад општине Кула и
Дом за старе и пензионере у Кули.
У оквиру Општинске управе Кула, у складу са Одлуком о општинској управи,
организовано је Одељење за друштвене делатности. Ово одељење врши нормативне стручне
и административне послове непосредног спровођења закона и других прописа чије
спровођење је поверено општини у области друштвене бриге о деци, породиља, основног и
средњег образовања, ученичког и студентског стандарда, социјалне заштите, примарне
здравствене заштите, борачко инвалидске заштите.
Скупштина општине Кула је до сада донела донела две одлуке у области социјалне
заштите:
1. Одлука о социјалној заштити грађана општине Кула („Службени лист општине Кула“,
бр.6/92)
2. Одлука о правима на помоћ породици са децом („Службени лист општине Кула“, бр.2/07).
У складу са првом одлуком општина за социјалну и породичну заштиту издваја
знатна новчана средства. Иста су распоређена за финансирање трошкова: сахране
материјално угрожених лица, једнократне новчане помоћи породицама које се нађу у стању
социјалне потребе, помоћи за огрев за породице кориснике материјалног обезбеђења,
уџбенике и школски прибор деци и финансирање путних трошкова ученицима из
материјално угрожених породица, опрема штићеника при смештају у установу социјалне
заштите, лекове и трошкове лечења, одећу и обућу, трошкове прихватилишта у Сомбору,
кадровске помоћи.
Послови у спровођењу наведених права су поверени Центру за социјални рад
општине Кула.
Одлука о правима на помоћ породици са децом подразумева:
- помоћ породици за свако рођено дете(бејби пакет-помоћ у износу од 5.000,00 дин.);
- матерински додатак за треће и свако наредно дете;
- накнада трошкова ужине у основној школи за треће и свако наредно дете;
- накнада трошкова путовања до места школовања за треће и свако наредно дете.
Следи графички приказ издвајања за социјалну заштиту из буџета општине Кула.
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Графикон бр. 2 - Издвајања из буџета за социлану заштиту

35000000
30000000
25000000
20000000
15000000
10000000
5000000
0

2003

2004

2005

2006

2007

Центар зa социјални рад

3875000

3940000

4227000

5897000

8500000

Остали корисници

6390000

6064000

7881000

16156000

23185000

Укупно

10265000

10004000

12108000

22053000

31685000

* Приказани су планирани износи у 2007. години. У износ oд 8.500.000,00
укључена су средства oд 1.000.000,00 динара за куповину кућа за Роме.
Приказани износи за остале године су реализовани износи.
У издвајања за остале кориснике спадају дотације невладиним организацијама и
Удружењима грађана, као и накнаде из буџета зa социјална давања за предшколске
установе и основно и средње образовање (превоз, ужина и дневни боравак).
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Графикон бр.3 - процентуално издвајање из буџета за социјалну
заштиту у укупној реализацији буџета
проценат учешћа
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Центар за социјални рад општине Кула је један од најстаријих у Републици,
основан 1961. год. Основна делатност Центра је пружање помоћи грађанима/кама и
њиховим породицама када дођу у стање социјалне потребе односно када им је неопходна
помоћ друштва у савладавању животних тешкоћа. Центар се стара о обезбеђивању права
грађана утврђених Законом о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности
грађана, а то су: материјално обезбеђење породице; додатак за помоћ и негу другог лица;
помоћ за оспособљавање за рад, смештај у прихватилиште, установу, другу породицу;
услуге социјалног рада, једнократне помоћи.
Делатност Центра реализује 16 запослених радника чији је број и квалификациона
структура у складу са Уредбом о организацији и броју стручних радника у установи
социјалне заштите од чега је број стручних радника 11 од чега: 5 социјалних радника, 2
педагога, 2 психолога и 2 правника.
Рад социјалних радника је организован на територијалном принципу (по један
социјални радник задужен на насељено место у општини) чиме је олакшан приступ и
доступност услугама социјалне заштите свим грађанима/кама наше општине.
Основна активност запослених, осим старања о обезбеђивању права утврђених
Законом о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана, усмерена је
ка смањењу сиромаштва односно санирању тешког економског стања угрожених породица,
заштита и рад са породицом са поремећеним породичним односима, заштита деце и
омладине без адекватног родитељског старања, стручна помоћ и заштита деце и омладине
која испољавају асоцијално понашање, рад на збрињавању одраслих и старих лица, стручна
помоћ и подршка хранитељским породицама итд.
Центар за социјални рад располаже базом података, с обзиром да води евиденцију о
корисницима услуга социјалне заштите, пруженим услугама и предузетим мерама у оквиру
своје надлежности. Приступ бази података је олакшан увођењем Интеграла (компјутерског
програма интегралне обраде података у социјалној заштити).
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Потребе Центра су се издефинисале нараслим и специфичним потребама грађана/ки
наше општине за разноврснијим услугама ради побољшања квалитета живота корисника/ца
као што су: породично саветовалиште, кућна нега и помоћ у кући старим особама, тим за
превенцију насиља у породици, клуб за хранитеље, кућа на пола пута итд.
Центар ради у скромним просторним условима са недовољним бројем канцеларија,
без адекватне чекаонице за кориснике/це.
Матрица за анализу Центра за социјални рад приказана је у прилогу бр. 1
Дом за старе и пензионере је државна институција основана 1988. године у Кули,
којем је припојено одељење за домски смештај у Руском Крстуру. У оквиру своје
надлежности обавља послове институционалне заштите - смештаја остарелих лица
(капацитета 115 места) од којих 85 у објекту у Кули и 30 у објекту у Руском Крстуру.
Крајњи корисници/це Дома за старе и пензионере су стара лица, пензионери и особе
са инвалидитетом. Својим корисницима Дом обезбеђује становање, исхрану, негу,
здравствену заштиту, рекреативне и окупационе активности и друге активности у
зависности од способности и интересовања корисника, а обезбеђено им је дружење са
вршњацима. Битна карактеристика лица смештених у Дом је да имају позитиван став о
оваквој установи. Такође, породице лица смештених у Дом имају сигурност да су им
најмилији адекватно збринути и да се њихове потребе задовољавају на адекватан начин.
Дом има квалитетан стручни кадар оспособљен да пружи услуге крајњим
корисницима, као и одговарајуће просторне услове и опремљеност.
Потребе Дома за старе и пензионере су: организовање отворених облика социјалне
заштите, проширење спектра услуга као и рад на стварању позитивног става о установи у
локалној заједници.
У прилогу број 1. прикана је матрица за анализу Дома за старе и пензионере.

Национална служба за запошљавање Републике Србије има статус организације за
социјално осигурање у којој се обезбеђује остваривање права грађана на запослење и
осигурање за случај незапослености и друга права у складу са Законом. У склопу ове службе
функционише Филијала за запошљавање Сомбор у оквиру ње Служба за запошљавање
Кула.
На евиденцији службе пријављено је 6656 лица. У општини Кула формиран је први
локални савет за запошљавање, а међу првим општинама у Републици уведен је и протокол
о раду Службе. У служби је запослено 10 радника који обављају послове којима се
обезбеђује остваривање права грађана/ки као незапослених лица. Осим тога свакодневно се
обављају информативни разговори- информације о правима и обавезама за новопријављена
лица, а такође се два пута у месецу организује мотивациона обука за активно тражење
посла.
Сви запослени су у складу са Националном стратегијом запошљавања прошли обуке
саветодавних вештина, пословне комуникације, израде индивидуалног плана запошљавања,
профилисања у склопу пројекта EU CARDS 2004. Ова знања и вештине унапредила су
бригу о клијентима и излажење у сусрет њиховим потребама и праву на рад, на
професионалан и примерен начин.
Ради побољшања рада са незазапосленим лицима и послодавцима потребе Службе
треба да обухвате: информативни пулт на улазу, пријатну чекаоницу, канцеларије адекватне
величине, корпоративни идентитет простора у коме се остварује контакт, отворен приступ
штампаним материјалима, лифлетима.
Матрица за анализу Службе за запошљавање приказана је у прилогу документа.

16

СТРАТЕШКИ ПЛАН СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ОПШТИНЕ КУЛА
2008 – 2012.

У општини Кула постоји 8 Основних школа (у свим насељеним местима, осим у
Новој Црвенки) које похађа око 4100 ученика/ца, укључујући и Школу за основно музичко
образовање. Поред наведених, на територији општине Кула постоје и одељења при
основним школама за образовање деце са сметњама у развоју. Настава се одвија у објектима
који су реновирани и у потпуности одговарају свим прописаним стандардима, условима и
нормама. Адекватно националном саставу општине настава се, осим на српском језику,
изводи и на мађарском и русинском језику (од првог до осмог разреда ОШ), као и допунска
настава на матерњем језику за друге националности.
У 4 средње школе у општини - Економско-трговинска школа у Кули, СТШ “Михајло
Пупин“ у Кули, Гимназија „Петро Кузмјак“ у Руском Крстуру и Пољопривредно-машинска
школа у Црвенки - школује се око 2200 ученика/ца са територије општине Кула и других
општина, те је општина и значајан средњошколски центар. У оквиру Гимназије „Петро
Кузмјак“ у Руском Крстуру функционише и средњошколски Дом ученика, у којем се у
адекватним условима обезбеђује смештај, исхрана и други услови за живот и школовање
ученика/ца.
Предшколска установа „Бамби“ је организована на територији општине Кула и
покрива сва насељена места општине са 11 објеката. Ова установа пружа услуге деци
узраста од 1-7 година, деци са посебним потребама и родитељима. Потребе деце се
задовољавају кроз васпитно-образовни рад у оквиру којег им је омогућена социјализација,
стваралачко изражавање, развијање различитих интересовања кроз језичке, ликовне,
музичке, физичке и друге активности. Деца са тешкоћама у развоју укључена су у васпитнообразовни рад и омогућена им је територијална доступност и социјализација у групама кроз
пројекат Инклузије.
Потребе Предшколске установе “Бамби“ су за едукацијама запослених, повећање
капацитета, отварање нових игралишта за децу итд.
Матрица ове установе приказана је у прилогу документа.
Дом здравља Кула је основан 1971. год. Пружа услуге примарне здравствене
заштите, опште медицине, хитне медицинске помоћи, медицине рада, стоматологије,
здравствене заштите деце и омладине, здравствене заштите жена, радника, лабараторијску,
радиолошку и ултразвучку дијагностику, поливалентну патронажу и здравствену негу,
физикалне медицине и рехабилитације као и специјалистичко-консултативне услуге из
интерне
медицине,
пнеумофтизиологије,
офталмологије,
оториноларингологије,
неуропсихијатрије и дерматовенерологије. Дом здравља са службом хитне медицинске
помоћи налази се у Кули, а поред Дома здравља у насељеним местима на територији
општине разграната је мрежа амбуланти где је здравствено збринуто становништво осталих
насеља. Здравствена заштита се пружа у 13 објеката- 4 здравствене станице, 3 амбуланте и 6
апотека.
Дом здравља има одговарајући стручни кадар и адекватан простор и опрему за рад.
Матрица ове установе приказана је у прилогу документа.
Невладине организације и друштва на територији општине Кула су бројне:
Општинска организација Црвеног крста, Друштво за помоћ МНРО „Плава птица“ општине
Кула, Удружење грађана Рома Руски Крстур, Удружење грађана Рома Сивац, Општинска
организација инвалида рада Кула, Општинско удружење пензионера Кула, Коло српских
сестара, Међуопштинска организација Савеза глувих и наглувих Сомбор, Међуопштинска
организација слепих и слабовидих Кула, Врбас и Оџаци, Удружење ратних војних инвалида
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општине Кула, Друштво инвалида за дечју и церебрални парализу Сомбор, Удружење
оболелих од мултипле склерозе “Средња бачка“ Кула, Удружење дистрофичара западно
бачког округа С.Милетић, Удружење ратних војних инвалида Црвенка, Међународно
удружање параплегичара Бачке Сомбор, Удружење пензионера радника ОУП-а Кула,
Удружење омладина „Јазас“ Кула итд.
Удружења су препознала потребе за новим услугама корисника/ца организовањем
дневних и целодневних боравака, саветовалишта, обезбеђивање специјалног превоза,
патронажних служби као и програма персоналне асистенције и становања уз подршку и рада
у заштићеним условима.
Матрице анализе Друштва за помоћ МНРО, Друштва инвалида за дечју и церебралну
парализу, Удружења оболелих од мултипле склерозе и Удружења омладине „Јазас“
приказане су у прилозима документа .
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4.2. СТРАТЕШКИ ПРАВЦИ И ЦИЉЕВИ У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ

4.2.1

ОСНАЖИВАЊЕ СИСТЕМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У ОПШТИНИ КУЛА

ЦИЉЕВИ:
1. Развијање нових услуга социјалне заштите.
2. Унапређивање и ојачавање постојећих услуга и капацитета пружаоца услуга у
систему социјалне заштите.
3. Побољшање информисаности корисника/ца о доступним услугама социјалне заштите
на локалном нивоу.

4.2.2

ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА

ЦИЉЕВИ:
1. Унапређење финансирања услуга у систему социјалне заштите, пре свега
квалитетнијим планирањем расподеле средстава општинског буџета и осталих
постојећих извора финансирања намењених социјалној заштити.
2. Проналажење нових алтернативних извора финансирања услуга у систему социјалне
заштите.

4.3.3. ПОДСТИЦАЊЕ МЕЂУСЕКТОРСКЕ САРАДЊЕ У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ
ЦИЉЕВИ:
1. Стварање амбијента за сарадњу пружаоца услуга социјалне заштите из јавног,
приватног и цивилног сектора кроз тимски и партнерски приступ у одговарању на
потребе корисника/ца услуга социјалне заштите.
2. Јачање људских капацитета и ресурса из сва три сектора у систему социјалне заштите
у општини Кула.
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5. АНАЛИЗА ПРИОРИТЕТНИХ ЦИЉНИХ ГРУПА
При одабиру приоритетних циљних група којима ће се бавити Стратегија социјалне заштите
општине Кула пошли смо од анализе републичких стратегија у области социјалне заштите.
Стратегија за смањење сиромаштва Републике Србије, која је један од стратешких оквира у
односу на које је рађена ова стратегија, препознаје седам приоритетних циљних група и то
су:
 Деца и млади,
 Жене
 Особе са инвалидитетом
 Избегла, прогнана и расељена лица
 Стари
 Роми
 Незапослени
Одбор за социјалну политику општине Кула, је на својим седницама проценио да је за
период од 5 година који ће локална стратегија социјалне заштите обухватити, реално
посебну пажњу посветити следећим приоритетним секторским -ЦИЉНИМ групама:
1. ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
2. СТАРА ЛИЦА
3. ДЕЦА И МЛАДИ СА ПОРЕМЕЋАЈИМА У ДРУШТВЕНОМ ПОНАШАЊУ
4. ДИСФУНКЦИОНАЛНА ПОРОДИЦА
Такође, наглашавамо да ћемо се у оквиру наших стратешких приоритета бавити и
преосталим циљним групама кроз покретање услуга које ће осим четири приоритетне,
обухватати и друге осетљиве групе.
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5.1 ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ (ОСИ)
АНАЛИЗА СТАЊА

На територији општине Кула живи према евиденцији Центра за социјални рад 492
особе са инвалидитетом, али база података која би дала потпуне податке о бројности ове
групе становника још увек није израђена. Потребе ОСИ које су идентификоване
задовољавају се на различитим нивоима. Институционални смештај ОСИ и школовање
особа са телесним инвалидетом се врши на регионалном или републичком нивоу. Услуге из
области социјалне заштите које се задовољавају на локалном нивоу углавном се своде на
програме невладиних организација или установа чија примарна делатност није брига о
особама са инвалидитетом. Тако, при Основним школама раде специјална одељења за
образовање лако ментално заостале деце, услуге саветовања и лечења у Дому здравља,
смештај остарелих ОСИ у Дому за старе и пензионере, подела помоћи и вршење услуга од
стране Центра за социјални рад ... Програме намењене искључиво особама са
инвалидитетом, углавном на пољу организовања друштвених активности и културно
спортских манифестација имају невладине организације попут Друштва за помоћ ментално
недовољно развијеним „Плава птица“, Друштва инвалида за церебралну и дечју парализу,
Удружења оболелих од мултипле склерозе, Каритас-а, Савеза слепих и слабовидих,
Удружења ратних војних инвалида... Програми дневног и полудневног боравка за особе са
сметњама у менталном развоју делују у склопу Друштва МНРО „Плава птица“ и при
предшколској установи „Бамби“ у Кули.
Графикон бр 4 : Структура ОСИ у општини Кула
Ментално недовољно
развијене особе
деца са вишеструком
ометеношћу

35%

особе са оштећењем слуха
57%

1%
2%

особе са оштећењем вида
остала лица са инвалидитетом

5%

Из овог гафичког приказа стања на терену према евиденцији Центра за социјални рад особе
са тешкоћама у менталном развоју чине најбројнију групу међу особама са инвалидитетом
(57% од укупног броја ОСИ) на терторији општине .
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Анализу секторске групе Особе са инвалидитетом урадили смо користећи SWOT анализу
као технику. У процес израде били су укључени представници локалног одбора за социјалну
заштиту, представница наставника у специјалним одељењима, представници удружења
оболелих од мултипле склерозе, представници Каритаса.
SWOT АНАЛИЗА ГРУПЕ ОСИ
СЛАБОСТИ
СНАГЕ
1. Недостатак финансијских средстава
1. Институције
2. Сиромаштво ОСИ
2. Мотиви особа са инвалидитетом
3. Слаба законска регулатива
3. Искуство организација ОСИ
4. Неповезаност, недостатак информација
4. Подршка локалне самоуправе
5. Неадекватна база података о ОСИ
5. Људски ресурси
6. Неактивност особа са инвалидитетом
6. Простор за рад
7. Неповезаност три сектора
7. Удруженост
8. Нераѕвијена свест једног броја ОСИ о
8. Бројност циљне групе
правима
9. Затварање у породице
10. Недостатак просторија за активности
11. Недовољно сервиса подршке
12. Неедукованост ОСИ
13. Немотивисаност једног броја стручњака
ПРЕТЊЕ
МОГУЋНОСТИ
1. Архитектонске баријере
1. Формирање одбора за социјалну
2. Недовољно развијена свест околине о
заштиту
ОСИ
2. Општинске одлуке
3. Неактивност ОСИ
3. Пројекти и конкурси за донације
4. Предрасуде средине
4. Побољшање информисаности и
5. Сиромаштво у друштву
сарадња са медијима
6. Законска ограничења
5. Укљученост корисника
7. Неодрживост програма за ОСИ
6. Пропагандне активности
7. Анимирање три сектора
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ПОСТОЈЕЋЕ УСЛУГЕ ЗА ОСОБЕ СА НЕДОСТАЈУЋЕ УСЛУГЕ
ИНВАЛИДИТЕТОМ
1. Друштво за помоћ МНРО – дневни
центар ( полудневно збрињавање 20
оси –радионице окупациона
терапија...)
2. Центар за социјални рад (Брига о
ОСИ у оквиру редовног деловања
МОП, туђа нега)
3. Рад удружења ОСИ (организовање
друштвеног живота, самопомоћ)
4. Образовање лако ментално ометених
у специјалним одељењима при ОШ
5. Предшколска установа Бамби –
програм предшколске инклузије
6. Смештај у Дом за старе и пензионере

1. Патронажна служба
2. Специјални (прилагођен) превоз за
ОСИ
3. Персонална асистенција
4. Дневни боравци и центри по
насељеним местима
5. Помоћ при набавци ортопедских
помагала
6. Саветовалишта
7. Израда централне базе података
8. Програм
оспособљавања
и
запошљавања ОСИ
9. Перипатолошке обуке
10. Прихватна станица
11. Програм становања уз подршку
12. Заступљеност
свих
профила
дефектолога
13. Викенд боравак и краткотрајни
смештај
14. Хранитељи специјализовани за децу
са инвалидитетом

ПОСТОЈЕЋИ ПРУЖАОЦИ УСЛУГА ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Услуге намењене особама са инвалидитетом пружају Центар за социјални рад Кула,
Предшколска установа Бамби, Основне школе, Дом здравља Кула, Дом за старе и
пензионере Кула, Национална служба за запошљавање Служба Кула, Пензијско инвалидско
осигурање запослених- Служба Кула , Друштво за помоћ ментално недовољно развијеним
особама «Плава птица» Кула, Друштво инвалида за церебралну и дечју парализу Сомбор,
Парохијски Каритас Руски Крстур, остала удружења...

ДЕФИНИСАЊЕ ПРОБЛЕМА И ДИЈАГНОЗА СТАЊА

Укупан број ОСИ у општој популацији није могуће утврдити, по расположивим
подацима на територији Општине Кула живи 492 ОСИ, што је далеко мањи број од реалног
стања на терену због неадекватне базе података. Ова група спада у најсиромашније и
најрањивије слојеве међу становништвом.
На територији Општине постоје услуге
образовања предшколског инклузивног и специјалног образовања лако ментално заосталих
при основним школама , дневни боравци са недовољно добром организацијом. Недовољно
је адекватних програма подршке самосталном кретању, раду, дневном збрињавању, као ни
довољно стручног кадра за ове програме.
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ЗАКЉУЧАК О ЦИЉНОЈ ГРУПИ ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

 Програми за ОСИ у Општини Кула постоје у недовољној мери, али углавном делују
као неформални или као програми невладиних организација
 Особе са инвалидитетом су најчешће социјално угрожене
 Присутан је велики степен неинформисаности и затворености самих ОСИ и њиховог
окружења
 Веома је тешко планирати услуге јер не постоји адекватна база података нити
потреба ОСИ
ПРЕПОРУКЕ И СТРАТЕШКЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

 Превенирати институционални смештај ОСИ кроз програме подршке у локалној
заједници
 Радити на смањењу дискриминације
 Учинити средину приступачном за ОСИ
 Оснаживати ОСИ и организације особа са инвалидитетом
 Израдити базу података о ОСИ
 Унапредити међусекторку сарадњу у пружању услуга ОСИ
 Обезбедити плуралитет услуга и пружалаца
 Утицати на доношење позитивних прописа на локалном нивоу за ОСИ

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ ЗА ГРУПУ ОСИ

1. Унапредити квалитет живота ОСИ на територији општине Кула кроз програме
ванинституционалне подршке унапређивањем постојећих и оснивањем нових
сервиса
2. Обезбедити услове за самостално кретање ОСИ на територији општине Кула
уклањањем архитектонских баријера
3. Ојачати ОСИ ООСИ, породице са ОСИ и људске ресурсе за рад са ОСИ кроз
едукације и саветодавни рад у општини Кула,
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СПЕЦИФИЧНИ ЗАДАЦИ ЗА ГРУПУ ОСИ

1. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ
Унапредити квалитет живота ОСИ на територији општине Кула кроз програме
ванинституционалне подршке унапређивањем постојећих и оснивањем нових сервиса.

ЗАДАЦИ
1.1 Током 2008. године реорганизовати постојећи Дневни центар у Кули и проширити
спектар његових услуга.
1.2 Током 2009. и 2010. отворити Дневне клубове за ОСИ у најмање два насељена местаКули и Руском Крстуру
1.3 Током 2010. и 2011. године ангажовати персоналне асистенте за најмање 15 ОСИ са
територије општине Кула и даље континуирано развијати овај програм.
1.4 До краја 2012. покренути програм викенд боравка и краткотрајног смештаја у општини
Кула .
1.5 До краја 2012. године отворити прву заједницу заштићеног становања за шест ОСИ на
територији општине.
1.6 Континуирано радити на информисању јавности о положају и проблемима са којима се
сусрећу ОСИ, као и на сензибилисању грађана/ки општине.

2. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ
Обезбедити услове за самостално кретање ОСИ на територији општине Кула уклањањем
архитектонских баријера

ЗАДАЦИ
2.1 Током 2009. године донети одлуке на нивоу општине Кула о обавези прилагођавања
нових објеката ОСИ, адаптацију постојећих , и обавезу обележавања паркинг места
за ОСИ.
2.2 До краја 2011. године уградити рампе за кориснике инвалидских колица на јавне
установе и амбуланте у насељеним местима и лифт у Дом здравља Кула.
2.3 Током 2011. године обезбедити и прилагодити једно комби возило за превоз ОСИ.
2.4 Током 2011. и до краја 2012. године пролагодити тортоаре и ивичњаке кретању
телесно инвалидних у ужем центру насељених места
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3. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ
Ојачати ОСИ, ООСИ, породице са ОСИ и људске ресурсе за рад са ОСИ кроз едукације и
саветодавни рад у општини Кула.

ЗАДАЦИ
3.1 Током 2008. године извршити испитивање потреба и анализу стања ОСИ на терену
на територији општине Кула и израдити јединствену базу података о потребама
ОСИ.
3.2 Током 2009. и до 2011 организовати за представнике различитих заинтересованих
група едукације у области инвалидитета.
3.3 Током 2008 – 2012 континуирано радити на едукацији ОСИ, њихових породица, као
и стручњака и волонтера који раде са ОСИ
3.4 Континуирано од 2010. до 2012 организовати програм саветовања и психосоцијалне
подршке ОСИ и породици .

Лидер групе Марко Кошутић, студент олигофренологије
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5.2 СТАРИ
АНАЛИЗА СТАЊА
Кула спада у општине са најстаријим становништивом, према последњем попису из
2002. године има 7650 лица изнад 65 година старости. У Општини Кула постоји Дом за
старе и пензионере са два објекта - у Кули и Руском Крстуру, укупног капацитета 115 места.
Дом пружа институционалне услуге смештај, исхрану, медицинску негу старим лицима, и
социјални рад (стручне саветодавне услуге , перманентно праћење социјализације
корисника ) , радно окупациону терапију. У оквиру Дома не постоје ванинституционални
облици социјалне заштите, те су стара лица која нису на смештају незаштићена, угрожена и
незадовољена. Осим Дома не постоје установе или организације које су специјализоване за
рад са старим лицима, али друге установе социјалне и здравствене заштите имају услуге
намењене лицима преко 65 година као једној од својих циљних група. Такве установе су
Центар за социјални рад Кула, Дом здравља Кула, Пензијско инвалидско осигурање
запослених- Служба Кула, као и неке невладине организације као што су Удружење
пензионера и Парохијски Каритас Руски Крстур.
На територији општине према евиденцији Центра за социјални рад регистроване су следеће
категорије старих лица

Графикон бр 5 : категорије старих лица на евиденцији ЦСР

стари смештени у установе
социјалне заштите

12%
11%

39%

стара лица корисници МОП-а
стара лица корисници
додатка за туђу негу и помоћ

27%
11%

стара лица без породичног
старања
остаерла теже хронично
оболела лица
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Табела 3: Према евиденцији ПИОЗ-а број пензионера по категоријама је следећи
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА

КУЛА
ЦРВЕНКА
СИВАЦ
КРУШЧИЋ
РУСКИ КРСТУР
ЛИПАР
НОВА ЦРВЕНКА
УКУПНО

ВРСТА ПРАВА
Инвалидска
Старосна пензија
Породична
пензија
1 093
2 179
571
1 024
366
631
109
182
115
278
66
96
27
33
2 347
4 423

917
589
464
125
180
81
27
2 383

Анализу секторске групе стари, урадили смо користећи SWOT анализу као технику. У процес
израде били су укључени представници локалног одбора за социјалну заштиту,
представница Покрајинског завода за социјалну заштиту, представница Пензијско
инвалидског осигурања запослених- Филијала Сомбор, представници Општинског
удружења пензионера Кула, представници Парохијског Каритаса Руски Крстур.
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SWOT АНАЛИЗА ГРУПЕ СТАРИ
СНАГЕ
СЛАБОСТИ
1. Људски ресурси- стручно особље
1. Недостатак финансија за постојеће и за
Дома за старе
нове услуге
2. Волонтери
НВО
(Каритас,
2. Лоша база података
Удружење пензионера)
3. Неадекватан простор
3. Бројност циљне групе
4. Неинформисаност корисника
4. Подаци и сикуство удружења
5. Неповезаност корисника
5. стор за рад, клубови
6. Незаинтересованост дела корисника
6. Животно
искуство
корисника
7. Недовољан број едукованог кадра
(очувана ментална способност
8. Неспремност корисника на промене
старих)
9. Здравствено стање корисника
7. Мотивисаност пружалаца услуга
10. Недостатак сервиса (патронажна служба,
8. Подршка локалне самоуправе
достава хране, геронтодомаћица, клуб за
9. Постојање институција
старе, прихватне станице, дневног
10. Међусистемска сарадња
центра)
11. Законска регулатива
11. Лоша слика и свест о себи старих лица
12. Постојање одбора за социјалну
12. Занемаривање обавеза- старања од стране
заштиту
сродника
13. Искуство у писању и реализацији
13. Традиционалне предрасуде
пројеката у појединим установама
14. Недостатак возила за превоз старих, ОСИ
МОГУЋНОСТИ
ПРЕТЊЕ
1. Национална стратегија развоја
1. Политичка нестабилност
социјалне заштите, ССС, страт
2. Пораст популације старих
старих
3. Низак стандард
2. Израда пројеката
4. Неинформисаност
3. Сарадња са другим општинама и
5. Компликованост
процедура
за
секторима
остваривање права старих лица
4. Сарадња са медијима и подизање
6. Неповерење старих према променама
свести о социјалној заштити старих
7. Високи порози на земљу старачких
5. Укључивање приватног сектора у
домаћинстава у односу на приходе
реализацији стратегије
8. Инертност и компликованост процедура
6. Едукација кадрова и волонтеера
за остваривање права у социјалној и
7. Развијање нових услуга социјалне
здравственој заштити
заштите
9. Предрасуде, неразумевање околине
8. Коришћење базе података
10. Архитектонске баријере
9. Цивилно служење војног рока
11. Затвореност
и
неадекватан
однос
8. Унапређење постојећих услуга
установа према старим лицима
9. Израда стандарда услуга
12. Миграција младих
10. Анимирање
и
активирање
13. Високе стопе незапослености i
корисника
14. Недостатак законске регулативе
11. Унапређивање сарадње сва три
15. Лоше здравствено стање
сектора

29

СТРАТЕШКИ ПЛАН СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ОПШТИНЕ КУЛА
2008 – 2012.

ПОСТОЈЕЋЕ УСЛУГЕ ЗА СТАРА
ЛИЦА
1. Институционални смештај у Дому
за старе и пензионере у Кули и
Руском Крстуру
2. Клубови пензионера
3. Удружења пензионера
4. Центар за социјални рад
5. Дом здравља Кула

ПОТРЕБНЕ УСЛУГЕ

1. Патронажна служба
2. Возило за превоз старих лица
3. Геронто домаћица, помоћ и нега у
кући
4. Рад са породицама старих особа
5. Прихватна станица
6. Дневни боравак по местима
7. Дневни центар у Кули
8. Клубови по МЗ
9. Достава хране
10. Информисање
11. Едукација кадра и волонтера
12. Бесплатна саветовалишта
13. Повезивање
и
удруживање
корисника
14. Радно окупациона терапија
15. Физикална терапија

ДЕФИНИСАЊЕ ПРОБЛЕМА И ДИЈАГНОЗА СТАЊА
Непостојањем ваниституционалних услуга социјалне заштите велики број лица изнад
65 година остаје незбринут. Стари су најсиромашнији слој са најтежим здравственим
стањем те су потребе старих лица веома наглашене , али нису задовољене – што негативно
утиче на квалитет њиховог живота .

ЗАКЉУЧАК О ЦИЉНОЈ ГРУПИ СТАРИ
Стара лица су једна од најбројнијих корисничких група и спадају у најсиромашнији
слој становништва. Највећи број старих је здравствено угрожен, запостављен и зависан од
помоћи других лица. Упркос потребама најмање су обухваћени услугама социјалне заштите.
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ПРЕПОРУКЕ И СТРАТЕШКЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

•
•
•
•
•
•
•

Пратити и вршити анализу на терену о потребама и бројности старих лица
Укључивати стара лица у социјалну заштиту кроз сарадњу сва три сектора
Повећати износ финансијских средстава намењених за помоћ старим лицима
Покренути ванинституционалне облике социјалне заштите за стара лица
Обезбедити стручни кадар за рад са старима
Бавити се информисањем и едуковањем корисника
Покренути патронажну службу и службу неге и помоћи у кући

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ ЗА ГРУПУ СТАРИ

1. Покренути нове ванинституционалне облике заштите у сва три сектора и укључити
што већи број корисника/ца
2. Јачати људске капацитете за рад са старим лицима кроз едукације и информисање
3. Побољшати квалитет постојећих и оформити нове услуге у оквиру постојећих
институција и организација које се баве старима, обезбеђивањем нових
алтернативних извора финансирања.

СПЕЦИФИЧНИ ЗАДАЦИ ЗА ГРУПУ СТАРИ

1. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ
Покренути нове ванинституционалне облике заштите у сва три сектора и укључити што
већи број корисника/ца

ЗАДАЦИ
1.1.
Током 2008. године на територије општине Кула ангажовати 10 геронто
домаћица за помоћ у кући
1.2.
Током 2009. године отворити Клуб за старе у Кули и Руском Крстуру
1.3.
Од 2008. до 2012. повећати број геронто домаћица на територији општине
1.4.
До краја 2009. године отворити Прихватну станицу при Дому за старе и
пензионере у Кули за старе, жене и децу и друге жртве насиља, особе у скитњи...
1.5.
До краја 2010. године отворити Дневни боравак за најмање 10 старих лица у Кули
1.6.
До краја 2011. године проширити мрежу клубова за старе на целој територији
општине Кула
1.7.
Током 2012. основати Дневни центар за најмање 10 старих лица у Кули
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2. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ
Јачати људске капацитете за рад са старим лицима кроз едукације и информисање

ЗАДАЦИ
2.1 Континуирано током трајања имплементације стратегије спроводити обуке и
едукације за особље, волонтере и сараднике који пружају услуге социјалне заштите
старим лицима.
2.2 Континуирано информисати грађане, породице и потенцијалне кориснике о
могућностима које им се пружају путем медија и публикација.

3. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ
Побољшати квалитет постојећих и оформити нове услуге у оквиру постојећих институција и
организација које се баве старима, обезбеђивањем нових алтернативних извора
финансирања

ЗАДАЦИ
3.1 Током 2009. године обезбедити материјалне и људске ресурсе за покретање
физикалне терапије у Дому за старе и пензионере у Кули
3.2 До 2012. континуирано проширити лепезу нових / алтернативних услуга у оквиру
постојећих институција и организација.

лидерка групе Бранка Леђенац, дипл. правница
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5.3ДЕЦА И МЛАДИ СА ПОРЕМЕЋАЈИМА У ДРУШТВЕНОМ
ПОНАШАЊУ
АНАЛИЗА СТАЊА

Општина Кула према попису из 2002. године има 11 308 деце и младих до 19 година
старости. Овом групацијом се у општини Кула бави предшколска установа “Бамби“,
основне и средње школе уз стручну помоћ педагога и психолога, а координатор свих
активности је Центар за социјални рад Кула уз подршку Полицијске станице Кула,
Општинског суда и јавног тужилаштва у Кули .

ПРЕДШКОЛСКА
УСТАНОВА

ОСНОВНЕ
И СРЕДЊЕ
ШКОЛЕ

ЦЕНТАР
ЗА
СОЦИЈАЛНИ

РАД

ДЕЦА И
МЛАДИ
СУП
КУЛА

ЈАВНО
ТУЖИЛАШТВО

ПОРОДИЦА

ОПШТИНСКИ
СУД

Број корисника услуга Центра за социјални рад из ове категорије посматрано у 2005-ој и
2006-ој години је 39,41% од броја деце на територији општине и то:
- 2005. година 2772 деце и младих
- 2006. година 1670 деце и младих.
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Деца и млади до 18година старости из дисфункционалних породица су корисници
услуга Центра за социјални рад Кула и са њима раде три тима у саставу :педагога,
социјалног радника, психолога и правника.
У Центру делују тимови за заштиту деце и омладине без родитељског старања (смештај
деце у хранитељске породице); стручни тим за заштиту деце и омладине из породица са
поремећеним односима (разводи); стручни тим за заштиту деце и омладине са поремећајем у
понашању (малолетничка делинквенција)
Деца и млади без родитељског старања, као угрожена категорија, али и деца и млади уопште
подложни су поремећајима у понашању (асоцијалном понашању , малолетничкој
делинквенцији , болестима зависности ), утицају секти и она захтевају посебну пажњу и над
њима Центар за социјални рад врши посебан надзор било да су смештена у хранитељску
породицу или у дом за децу без родитељског старања .
Табела 4: Приказ кретања броја малолетника са поремећајима у понашању:
Година
са асоцијалним
понашањем
кривично
неодговорни
Кривично
одговорни
А/кривично
дело
Б/прекршаји

2002

2003

2004

2005

2006

2006/2005

40

27

25

20

11

0,55

8

11

11

8

3

0,37

41

16

67

50

29

0,58

39

6

45

43

25

0,5

2

10

22

7

4

0,57

89

54

103

78

43

0,55

УКУПНО

Графикон бр. 7 Приказ кретања малолетника са поремећајем у понашању
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Анализу секторске циљне групе деца и млади са поремећајима у друштвеном понашању ,
урадили смо користећи SWOT анализу као технику. У процес израде били су укључени
чланови локалног одбора за социјалну заштиту, представница Покрајинског завода за
социјалну заштиту, стручна сарадница средње школе , представници Парохијског Каритаса
Руски Крстур, спољни сарадник Покрајинског секретаријата за спорт и омладину.

35

СТРАТЕШКИ ПЛАН СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ОПШТИНЕ КУЛА
SWOT АНАЛИЗА ГРУПЕ ДЕЦА И МЛАДИ
2008 – 2012.

СНАГЕ
СЛАБОСТИ
1. Незапосленост
1. Спремност на промене и конкретне
2. Одлазак младих у градове
активности , енергичност
3. Низак степен укључености у планирање
2. Позитиван став
4. Недостатак превентивних програма
3. Интелектуални и физички потенцијал
5. Предрасуде самих младих
4. Жеља за едукацијом код деце и омладине
6. Мала могућност за провођење слободног
5. Институције(васпитно-образовне
,
времена
културне )
7. Недовољна финансијска средства
6. Aматерске организације , невладиних
8. Неадекватан , недовољан затворени и
организација (организација ОСИ ,
отвоени простор
Организација
кулске
омладине,
9. Недовољна информисаност
Екулт,Каритас,ЈАЗАС)
10. Недовољна координација сва три сектора
7. Постојање мера подршке локалне
11. Неискуство , немотивисаност
самоуправе
12. Aпатија
8. Ентузијазам , креативност , мотивисаност
13. Непостојање програма за децу и младе
9. Одбор за социјалну заштиту
14. Недовољна база података о корисницима
10. Постојећи програми у предшколским и
услуга
школским установама
15. Могућност
злоупотребе од
стране
11. Цивилно служење војног рока
корисника
12. Субвенције за запошљавање
16. Непостојање СОС телефона за децу и
13. КУД-ови ,спортске организације
младе
17. Прихватна станица (24 сата )
18. Недостатак
бесплатних
културнообразовних
и
забавно-рекреативних
садржаја за децу и младе
19. Недостатак игралишта
МОГУЋНОСТИ
ПРЕТЊЕ
1. Одбор за социјалну заштиту
1. Политичка нестабилност
2. Оснивање
нових
омладинских
2. Економска ситуација(сиромаштво)
организација
3. Раст стопе незапослених
3. Доношење нормативних аката на нивоу
4. Миграција младих у градове
локалне самоуправе
5. Предрасуде средине
4. Сарадња са медијима
6. Доступност опојних средстава
5. Израда пројеката
7. Деловање секти
6. Активно учешће младих
8. Неадекватно
провођење
слободног
7. Едукација кадра и волонтера за рад са
времена
младима
9. Неадекватна законска регулатива
8. Контакти са другим општинама и
10. Утицај медија
коришћење позитивних искустава
11. Неинформисаност младих
9. Подизање нивоа свести и унапређивање
12. Инертност младих
психофизичког здравља
13. Мали број донатора
10. Коришћење покрајинских и републичких
14. Недовољна координација и институција
стратегија и фондова
меродавних за бригу о деци и
11. Укључивање у КУД-ове и спортска
младима(насиље
у
породици,
друштва
деликвенти,деца са поремећајем
у
12. Законске регулативе
понашању...)
13. Мотивисани стручњаци
15. Дискриминација
14. Спољни арадник секретаријата за спорт и
16. Затвореност средине
омладину
15. Опремање омладинског дома
16. Умрежавање организација
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ПОСТОЈЕЋЕ УСЛУГЕ ЗА ДЕЦУ И ПОТРЕБНЕ УСЛУГЕ
МЛАДЕ
1.
2.
3.
4.
5.

Предшколска установа
Основне школе
Средње школе
Центар за социјални рад Кула
Омладинске
организације
(Организација кулске омладине,
Екулт)
6. Дом здравља Кула

1. Информисање о могућностима и
правима
2. Позивање на партиципацију
3. Израда
и
имплементација
превентивних програма (превенција
коришћења
психоактивних
супстанци , ментално , физичко ,
социјално здравље)
4. Програми развијања социјалних
вештина младих
5. Актив педагога и психолога школе
6. Умрежавање и повезивање
7. Организација коју воде млади
8. Саветовалишта
9. СОС телефон
10. Вршњачке едукације
11. Прихватна станица
12. Кућа на пола пута
13. Клубови за младе у МЗ
14. Рад са младима који су жртве
насиља
15. Програми превенције насиља
16. Едукације
17. Волонтеризам , активизам
18. Рад са младима који врше насиље
19. Санирање незапослености
20. Програм за социјално депривирану
децу
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ЗАКЉУЧАК О ЦИЉНОЈ ГРУПИ ДЕЦА И МЛАДИ
СА ПОРЕМЕЋАЈИМА У ДРУШТВЕНОМ ПОНАШАЊУ

Деца и млади као најперспективнија и најкреативнија циљна група имају потребе за
јачањем потенцијала које се могу остварити, између осталог, кроз превентивне програме у
социјалне заштите.
Нужно је осмислити увремењене превентивне програме како би сузбили појаву поремећаја у
друштвеном помашању код деце и младих. Уз превентивне, потребни су и програми
социјалне заштите намењени деци и младима код којих је поремећај у понашању већ
детектован.

ДЕФИНИСАЊЕ ПРОБЛЕМА И ДИЈАГНОЗА СТАЊА
Најперспективнија и најдинамичнија циљна група
Мало програма за квалитетно провођење слободног времена
Висок степен малолетничке делинквенције
Недовољно мера превенције и дневних боравака за децу са поремећајима у
понашању
• Низак степен сарадње са родитељима

•
•
•
•

ПРЕПОРУКЕ И СТРАТЕШКЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ
• У склопу развијања интегралног система социјалне заштите потребно је успоставити
мрежу сарадње институција и организација које се баве децом и младима .
• Остварити сарадњу владиног и невладиног сектора који се баве децом и младима
• Развити нове услуге социјалне заштите из свере превенције
• Едуковати стручњаке за рад са децом и младима
• Јачати финансијске капацитете са свих нивоа власти усмерене за услуге социјалне
заштите намењене деци и младима
• Спроводити мере превенције поремећаја у понашању
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СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ ЗА ГРУПУ ДЕЦА И МЛАДИ СА ПОРЕМЕЋАЈИМА
У ДРУШТВЕНОМ ПОНАШАЊУ

1. Отварањем нових превентивних облика заштите на територији општине Кула смањити
број деце и младих са поремећајем у друштвеном понашању.

СПЕЦИФИЧНИ ЗАДАЦИ ЗА ГРУПУ ДЕЦА И МЛАДИ СА ПОРЕМЕЋАЈИМА
У ДРУШТВЕНОМ ПОНАШАЊУ

1. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ
Отварањем нових превентивних и куративних облика заштите на територији општине Кула
смањити број деце и младих са поремећајима у друштвеном понашању

ЗАДАЦИ
1.1 Током 2008. до 2012. године израдити програм информативних и едукативних
активности за децу и младе и стручна лица за рад са младима
1.2 До краја 2009. године оформити Саветовалиште за децу и младе са поремећајем у
друштвеном понашању са територије општине и СОС телефон за децу и младе
1.3 До краја 2009. отворити прихватну станицу за децу и младе жртве насиља
1.4 Покренути током 2010. тимове за медијацију и вршњачку едукацију при основним
и средњим школама у општини Кула
1.5 У оквиру програма за квалитетно провођење слободног времена деце и младих
покренути програм волонтирања до краја 2009. године
1.6Отворити дневни боравак током 2010. године за 15-оро деце и младих са
поремећајима у друштвеном понашању са територије општине Кула

Лидерка групе Јелена Ничић, васпитачица
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5.4 ДИСФУНКЦИОНАЛНА ПОРОДИЦА

АНАЛИЗА СТАЊА

Општа друштвена криза свакако се рефлектује и на породицу, као основну ћелију
друштва. Породица постаје све мање способна да се адаптира на новонастале услове живота
и кризне ситуације који су неминовни пратиоци њеног развоја. Криза ствара породичну
патологију, увећава се број породица са поремећеним односима, функцијама, све су
присутније појаве конфликта међу члановима породице, свађе и насиље у породици. Према
подацима Центра за социјални рад број лица из породица са поремећеним породичним
односима је следећи:
Табела 5: Породице са поремећеним породичним односима
Број лица из породица са 2002
поремећеним односима
деца
531
родитељи
472
УКУПНО
813

2003

2004

2005

2006

367
513
880

363
450
813

96
126
222

123
142
265

Индекс
2006/2005
1,28
1,12
1,19

У току године Центар за социјални рад пружи велики број услуга породици које се
односе на помоћ у сређивању брачних и породичних односа. Поред грађана који се за помоћ
у решавању породичних проблема јаве Центру присутан је и велики број грађана који се
јаве Центру са проблимама који немају директну везу са поремећеним породичним
односима, али се током саветодавног рада утврди да су они узрок или последица
поремећених односа међу члановима породице.
У овим и бракоразводним поступцима у ЦСР обезбеђене су услуге саветодавнотерапијског рада са паровима, процена потреба и интереса деце, заштита права деце,
процена потенцијала и функционалности родитеља за бригу о деци, правне консултације и
стручна помоћ и подршка. У току године се прими у просеку око 100 захтева за развод
брака ( у 2006.г. центар је доставио суду налаз и стручно мишљење у поступку развода
брака за 68 породица) од чега се у прошлој години 27 завршило мирењем. Увођење
поступка медијације показује да има своје оправдање јер се показао делотворним у
наведеном броју случајева.
Табела 6: Медијација- мирење и нагодба
Посредовање
УСПЕЛА
(медијација)
у
2006.год.
Мирење
27
Нагодба
11

НЕУСПЕЛА

3
1
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Проблеми у раду са породицама са поремећеним породичним односима су :
- недостатак превентивних породичних програма, намењених породицама у циљу
превенције дисфункционалности
- непостојање едукативног и саветодавно-терапијског рада циљано усмереног на
проблематику
Насиље у породици је све присутнија и видљивија појава у нашој општини.
Применом новог Породичног закона успостављена је сарадња ЦСР са Одељењем
унутрашњих послова у Кули где Центар за социјални рад општине Кула добија податке на
месечном нивоу о пријавама за насилничко понашање у породици. У 2006. години
забележено је 95 случаја насиља у породици. Центар за социјални рад је у свим случајевима
извршио опсервацију и пружио услуге саветодавног карактера односно правно- психолошку
помоћ за заштиту од насиља у породици. Рад радника Центра је био усмерен како на жртву
тако и на злостављача. Радници Полиције су у 57 случајева изрекли меру упозорењаопомене за насилничко понашање, а такође је поднето 33 прекршајне и 5 кривичних пријава.
Табела 7: Жртве злостављања
Жртве злостављања
Мушкарци
2
/
2

Одрасли
Стари
УКУПНО

2006 година
Жене
74
19
93

Табела 8: Приказ евидентираних злостављача
Ко је одрасло лице
злостављао
Деца
Сродници
Неко други
непознато
УКУПНО

Број
случајева(2006 г.)
25
8
41(супружници)
74

Ко је старо лице Број
злостављао
случајева(2006.г.)
Деца
14
Сродници
2
Неко други
3(супружници)
Непознато
19

Што се тиче збрињавања жртве оне у највећем броју остају да живе у домаћинству са
насилником. Најчешће услуге социјалне заштите које се пружају жртвама породичног
насиља у центру за социјални рад су:
- саветодавне услуге (пружање помоћи око решавања конфликта у породици,
психолошко оснаживање жртве и рад на њеном самопоуздању)
- давање правних савета
- пружање помоћи у новцу и натури
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Проблеми у раду са жртвама насиља су
- недостатак адекватних мера за помоћ жртвама породичног насиља: СОС телефонМобилни тим за увиђај и хитну помоћ- Прихватна станица- Регионална сигурна кућа
- групни саветодавно-терапијски рад са жртвама насиља
- индивидуални и групни рад са насилницима
Шта се подразумева под дисфункционалном породицом?
- дисфункционални родитељи
- поремећени партнерски односи
- поремећени породични односи
- насиље у породици
- непотпуна породица (самохрани родитељи и постбрачни период)
- вишегенерацијске породице – сукоб генерација, поремећени породични односи
Анализу секторске групе дисфункционална породица , урадили смо користећи SWOT
анализу као технику. У процес израде били су укључени чланови одбора за социјалну
заштиту, представнице општинског суда у Кули, предтсвници Јавног тужилаштва Кула,
представници Основних и средњих школа, представница предшколске установе,
представница Дома здравља Кула, представница Кола српских сестара, представници
Парохијског Каритаса Руски Крстур, представница Црвеног крста Кула, представник
Полицијске станице Кула.
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SWOT АНАЛИЗА ГРУПЕ ДИСФУНКЦИОНАЛНА ПОРОДИЦА

СНАГЕ
СЛАБОСТИ
1. потојање институција
2. едукован кадар
1. недовољно
финансијских
3. база података
средстава
4. сарадњна са ОУП и правосудним
2. затвореност породице
органима
3. недовољан простор и опрема
5. интелектуални
и
физички
унутар институције
потенцијал чланова породице
4. неспремност
и
6. подршка локалне самоуправе (
незаинтересованост породице
подршка услугама и материјална
5. могућност злоупотребе деце од
давања)
стране чланова породице (свесно
7. заинтересованост корисника за
/ кривично; несвесно / вршење
решевање проблема
родитељског
права,
није
8. рад одбора за социјалну заштиту
задовољен интерес детета)
9. медијска пропраћеност
6. недовољна координација између
10. сензибилизана средина (одређени
институција
(школе,
СУП,
проценат стручњака и грађана)
општина,
суд,
тужилаштво,
11. свест грађана и стручањака о
центар за социјални рад, дом
породици као основној ћелији
здравља, НВО)
друштва
7. недовољно едукованих кадрова
12. ентузијазам и мотивација свих
8. немотивисаност кадрова
заинтересованих страна
9. неодрживост пројеката
10. неинформисаност породице о
правима и могућностима за
остваривања права
11. недостатак
три
основна
механизма
заштите (СОС
телефон,
мобилни
тим
за
превенцију насиља, прихватна
станица)
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МОГУЋНОСТИ
1. анимирање јавног приватног и
цивилног сектора
2. учешће у пројектима
3. осетљивији закони (породични
закон и др.)
4. умрежавање пружаоца услуга
социјалне заштите породици
5. сарадња са медијима на локалном
нивоу
6. подизање нивоа свести грађана о
постојању проблема
7. реализација постојећих пројеката
(
саветовалиште,
тим
за
превенцију насиља у породици)
8. рад на новим пројектима за
потпунију заштиту СОС телефон,
прихватна станица, сигурна кућа
итд.
9. едукација
и
укључивање
волонтера
10. организовање
трибина,
предавања
11. могућност пружања услуга на
регионалном нивоу
12. одабир приоритета (селекција
услуга)

ПРЕТЊЕ
1. недовољна финансијска средства
2. политичка нестабилност
3. лош
економски
положај
породице и друштва уопште
4. маргинализованост породице
5. неинформисаност
6. предрасуде средине, поремећен
систем вредности
7. незаинтересованост јавности
8. досадашња пракса и приступ
решавању
проблема
(неажурност)
9. висока стопа незапослености
10. недовољно
формулисане
конкретне акције и одговорност
појединих
институција
(„пребацивање лоптице“)
11. диспропорција
потреба
и
могућности
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ПОСТОЈЕЋЕ
УСЛУГЕ
ЗА ПОТРЕБНЕ УСЛУГЕ
ДИСФУНКЦИОНАЛНЕ ПОРОДИЦЕ

1. Прихватилиште за децу Мика
Антић Сомбор
2. Центар за социјални рад Куласаветодавни рад, мере надзора...
3. Општина Кула.-проширена права у
социјалној заштити за породицу
4. предшколска установа и основне
школе- детекција насиља над децом
5. Полицијска станица Кула
6. Хранитељске породице
7. Дом здравља- служба хитне помоћи
8. Општинско јавно тужилаштво

1.
2.
3.
4.
5.

Прихватна станица за жртве насиља
Мобилни тим за превенцију насиља
СОС телефон
Саветовалиште
Групна психотерапија за жртве
насиља
6. Сигурна кућа за жртве насиља
7. Клубови хранитеља
8. Кућа на пола пута
9.

ДЕФИНИСАЊЕ ПРОБЛЕМА И ДИЈАГНОЗА СТАЊА
Према евиденцији Центра за социјални рад детектован је велики број породица у којима се
врши насиље над њеним чланом. Подаци не осликавају реално стање јер одређени број
насиља није регистрован. Не постоје мере смештаја и заштите жртава на територији
општине.

ЗАКЉУЧАК О ЦИЉНОЈ ГРУПИ
Породица је основна ћелија друштва. Проблеми који погађају породицу дестабилизују
друштво у целини, те је неопходно превенирати, детектовати и санирати дисфункционалне
односе који се у породицама јављају.

ПРЕПОРУКЕ И СТРАТЕШКЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

За ефикасну заштиту и помоћ дисфункционалној породици од велике важности је:
- рад на информисању о правима и могућностима грађана/ки наше општине
- формирање саветовалишта и групних саветодавно-терапијских програма за лица са
проблемима у партнерском, родитељском и уопште животном функционисању
- перманентна едукација кадра за рад са дисфункционалним породицама
- превентивни и едукативни рад
- организовање саветодавно- терапијског рада индивидуалног, групног карактера
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-

обезбеђивање интервентних мера за заштиту чланова породице над којима је
извршена злоупотреба и насиље.
усавршавања радника и волонтера

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ ЗА ГРУПУ ДИСФУНКЦИОНАЛНА ПОРОДИЦА

1.Побољшање услуга социјалне заштите за помоћ дисфункционалној породици на локалном
нивоу кроз развијање нових система услуга које би поред саветодавно-терапијског рада и
правне заштите пружале и услуге прихвата и збрињавања жртава насиља
2.Унапређење квалитета услуга социјалне заштите кроз обезбеђивање довољног броја
перманентно едукованих стручних радника и волонтера у односу на потребе грађана/ки на
локалном нивоу.
3. Развијање система перманентног и правовременог информисања грађана/ки о правима,
мерама и услугама за породицу у локалној средини

СПЕЦИФИЧНИ ЗАДАЦИ ЗА ГРУПУ ДИСФУНКЦИОНАЛНА ПОРОДИЦА

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 1
Побољшање услуга социјалне заштите за помоћ дисфункционалној породици на локалном
нивоу кроз развијање нових система услуга које би поред саветодавно-терапијског рада и
правне заштите пружале и услуге прихвата и збрињавања жртава насиља

ЗАДАЦИ
1.1 До краја 2009 отворити Саветовалиште за брак и породицу које ће пружати услуге
социјалне и правне заштите и саветодавно- терапијског рада
1.2 До краја 2009. основати мобилни тим за превенцију насиља у породици и отворити
прихватну станицу за жртве насиља
1.3 До краја 2010.год. израдити програм пружања психо-социјалне подршке и помоћи за
жртве насиља кроз групне активности ( искуствене групе) за најмање десет
корисника
1.4 До 2010. године израдити едукативне програме успешног родитељства и школе за
заинтересоване родитеље
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СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 2
Унапређење квалитета услуга социјалне заштите кроз обезбеђивање довољног броја
перманентно едукованих стручних радника и волонтера у односу на потребе грађана/ки на
локалном нивоу.

ЗАДАТАК
2.1 Успоставити праксу перманентне едукације стручних радника циљано усмерену на
изражену социјалну патологију породице

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 3
Развијање система перманентног и правовременог информисања грађана/ки о правима,
мерама и услугама за породицу у локалној средини

ЗАДАТАК
3.1 Континуирано информисати породице о услугама социјалне заштите које су им доступне
на територији општине Кула путем електронских и штампаних медија

Лидерка групе Славица Марковић, дипломирана педагошкиња
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ОСВРТ НА ПРИНЦИП РАДА И ОСТАЛЕ УЧЕСНИКЕ У ИЗРАДИ
СТРАТЕШКОГ ПЛАНА

Стратешки план социјалне заштите општине Кула настао је из равноправног учешћа
представника установа и невладиних организација које се баве социјалном заштитом
грађана и грађанки. У раду су учествовали представници Општинске управе, Центра за
социјални рад, Националне службе за запошљавање- Служба Кула, Дома здравља Кула,
Дома за старе и пензионере, Друштва за помоћ МНРО „Плава птица“, ОШ Вук Караџић,
ОШ Вељко Влаховић, ОШ Иса Бајић, Средње школе економске струке, Општинског суда,
општинског јавног туилаштва, Омладине Јазаса, Каритаса, Друштва за церебралну и дечју
парализу, Предшколске установе „Бамби“, Црвеног крста, Удружења пензионера, МУП-а,
ОШ Никола Тесла, Удружења оболелих од мултипле склерозе.
Овај велики тим људи на челу са члановима Одбора за социјалну политику, настојао
је, и у највећој мери успео, да своје циљеве и задатке усклади са националним
стратегијама- за смањење сиромаштва, за старе, унапређење положаја ОСИ, реформе
сисрема социјалне заштите, али да их учини довољно специфичним и оправданим за
нашу средину.
Нисмо се могли ослањати на друге стратешке акте Општине, јер је ова стратегија први
стратешки документ наше општине што јој даје посебан значај.
Захваљујемо се свим доле наведеним особама које су поред чланова одбора учествовале у
изради овог документа:























Светозар Буквић, председник општине Кула
Велибор Милојичић, председник Привременог органа
Гордана Сукновић-Бојаџија, председница Општинског суда у Кули
Добрила Мрдак, судија Општинског суда у Кули
Наташа Максимовић, заменица Јавног тужиоца
Невенка Поповић, директорка ОШ Никола Тесла
Мирјана Бојанић, педагошкиња ОШ Никола Тесла
Бранка Уранкар, психолошкиња ОШ Вељко Влаховић
Обрад Обрадовић, заменик командира МУП Кула
Јарослава Еделински, психолошкиња Дома здравља Кула
Роса Савић, помоћник директора Економско-трговинске школе
Гордана Банатски , психолошкиња Економско-трговинске школе
Ана Кључковски, психолошкиња у Центру за социјални рад
Марија Силађи, Општински судија за прекршаје Кула
Татјана Беквалац, психолошкиња у ОШ Иса Бајић
Елизабета Шетало, хранитељица при ЦСР
Рајка Леђенац, стручна сарадница Црвеног крста Кула
Радмила Баран, помоћница директора ПУ Бамби Кула
Жељко Ковач, председник Каритас-а Руски Крстур
Иван Харди, представник агенције за развој општине Кула
Јелена Олујић, дефектолошкиња у ОШ Вук Караџић
Гизела Фирстнер, председница Удружења оболелих од мултипле склерозе
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СТРАТЕШКИ ПЛАН СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ОПШТИНЕ КУЛА
2008 – 2012.








Ангелина Косић, директорка Филијале ПИОЗ-а Западнобачког округа Сомбор
Јела Перовић, председница Општинског удружења пензионера Кула
Анђа Миловић , председница Кола српских сестара
Игор Варга, Пактумтенорум
Радоје Цвијовић, члан удружења Е-култ
Зорица Рашковић, едукаторка на семинарима о изради стратешког плана
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