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УВОД 
 

Општина Кула је добила средства за реализацију пројекта Активни Инклузивни сервис 
Кула, у оквиру програма „Подршке Европске уније социјалном становању и активној 
инклузији“. Пројекат финансира Европска унија а имплементациони партнер је 
Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге УНОПС.  

Носилац пројекта је Општина Kула, а реализује га у партнертству са Удружењем за помоћ 
ментално недовољно развијеним особама општине Kула “Плава птица” и Центром за 
социјални рад општине Kула.  

Општи циљ пројекта је да допринесе повећању социјалне инклузије најугроженијег 
становништва у општини Kула тако што ће им омогућити да живе достојанствено и 
активно учествују у друштву.  

Специфични циљ пројекта је побољшање услова живота младих који излазе из 
хранитељске породице, сродничке породице или институција социјалне заштите, особа са 
инвалидитетом, и жена жртава насиља у општини Kула, кроз обезбеђивање адекватних 
решења за становање и запошљавање допуњених иновативним мерама активног 
укључивања.  

Овим пројектом Општина Кула је предвидела низ активности за унапређење контекста у 
ком ће се у будућности одвијати имплементација мера активне инклузије. Између 
осталог, израђена је и усвојена Стратегиоја социјалне заштите за трогодишњи период 
2023-2025.година.  

Стратегија социјалне заштите је развијена у партиципативном процесу у којем је 
учествовао Одбор за активну инклузију Кула (АктИС Kула одбор) и представници свих 
релевантних локалних заинтересованих страна, по радним подгрупама. Представници 
корисника су били укључени у све фазе процеса планирања, укључујући мапирање 
њихових потреба.  

Одбор за активну инклузију Кула је решењем Председника Општине1 добио и функцију 
радне групе за израду Стратегије социјалне заштите, у складу са Законом о планском 
систему Републике Србије, за период 2023-2025. године. У овим пословима чланови 
Одбора су добили могућност да могу на седницама предложити и друге учеснике који ће 
радити у оквиру фокус група за припрему стратешког плана. Такође, решењем је 
дефинисано да ће Одбор креирати документ и предложити стратешке циљеве и задатке 

                                                           
1 Решење 03-55-6/2020-24-2 од 06.јуна 2022  
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те исте упутити на јавну расправу након које ће документ предложити на усвајање 
надлежном органу Општине Кула. 

Циљ Стратегије је стварање основе за даљи систематски приступ развоју социјалне 
заштите на локалном нивоу. Овај документ је укључио све принципе на којима је овај 
пројекат заснован, пре свега принципе доброг управљања: одговорност/владавину права, 
транспарентност, учешће, недискриминацију и једнакост, као и ефикасност и ефективност.  

Претходни Стратешки план развоја социјалне заштите у Општини Кула био је за период 
2008-2012. година и донео је значајне, видљиве промене на локалном нивоу. Током 
процеса припреме процеса израде новог Стратешког плана урађен је детаљни преглед и и 
анализа постојећег стања, укључујући и оцену нивоа остварености циљева спровођења 
јавних политика у конкретној области планирања и спровођења јавних политика на 
основу показатеља учинака у тој области из претходне Стратегије.  
 

РЕЗИМЕ СТРАТЕГИЈЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 
 

Документ који је пред Вама представља  план  развоја социјалне заштите за наредни 
трогодишњи период 2023-2025. године, након периода од 10 година, у ком Општина Кула 
није имала стратегију у овој области. 

Када се било који грађанин или грађанка Општине Кула нађе у стању социјалне потребе 
он спада у једну од корисничких група које су предвиђене да буду обухваћене циљевима 
и мерама у овом документу. Ми не желимо да Стратегија буде „листа лепих жеља“,  већ 
листа проблема и реалних решења које смо се обавезали да испунимо.  

Као задатке смо поставили –  

- Развијање локалног правног оквира и креирање подстицајног амбијента за даљи 
развој и унапређење услуга социјалне заштите  

- Унапређење положаја особа са инвалидитетом кроз обезбеђивње нових услуга 
социјалне заштите, повећање капацитета постојећих услуга и унапређење 
приступачности  

- Унапређење квалитета живота и укључености старих лица кроз развој  услуга и 
различиттих програма подршке старим особама 

- Подршка деци у хранитељству и младима који напуштају систем породичног 
смештаја 
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Током израде ове 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.  
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УВОДНА РЕЧ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ КУЛА 
 
Општина Кула је као локална заједница 
препознатљива по многим активностима, 
али је свакако систем социјалне заштите у 
општини Кула један од „брендова“ наше 
општине на који смо поносни, и сигурно 
смо једна од локалних самоуправа са 
највећим бројем услуга социјалне заштите 
и највишим квалитетом пружања услуга.  

У годинама иза нас у сарадњи са 
професионалцима у пружању услуга 
социјалне заштите смо константно, 
системски улагали у повећање капацитета услуга, обухват што већег броја циљних група  и 
стално унапређење квалитета услуга за грађане и грађанке које их користе.  

Уведене услуге личног пратиоца детета, дневног боравка, помоћи у кући, становања уз 
подршку, саветовалишта за брак и породицу, саветовалишта за рани развој, домског 
смештаја за лица са менталним тешкоћама, а такође у Општини  ради Центар за социјални 
рад као основна организација система, а постоји и дом за старе и пензионере.  Успели смо 
да обухватимо грађане од нулте године до старачког доба и да сви имају обезбеђену 
правовремену, стручну и адекватну подршку.   

Посебно су значајне услуге које су иновативне и од посебног интереса за нашу општину и 
Републику Србију као што су услуге домске заједнице за лица са менталним тешкоћама и 
саветовалишта за рани развој које делује превентивно али и обезбеђује рехабилитацију 
на најмлађем узрасту.  

Осим услуга социјалне заштите општина кроз своје одлуке обезбеђује и низ  проширених 
права која су пре свега материјалне природе, а односе се на подршку деци, породици, 
социјално угроженима и чине мешовит пакет мера социјалне, популационе и економске 
политике који чини да се наша Општина развија и обезбеђује бољи стандард за наше 
грађане и грађанке.  

Оно што чини да имамо овако развијен систем услуга је сарадња локалне самоуправе са 
установама и невладиним организацијама које пружају услуге социјалне заштите, али пре 
свега преданост професионалаца, од стручних радника до здравственог особља 
неговатеља и техничког особља које ради на пословима изузетне тежине и одговорности 
а у циљу подршке свим нашим суграђанима.   
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Општина Кула и у наредним годинама планира да развија додатно услуге и програме како 
бисмо обезбедили да наша локална заједница буде сигурно место за живот свих грађана 
и да се обезбеди укљученост свих угрожених група у живот заједнице. Овај документ је 
управо доказ наше посвећености том циљу и планског приступа социјалним потребама 
грађана и грађанки. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ КУЛА 

Дамјан Миљанић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

РЕЧ О ОДБОРУ ЗА АКТИВНУ ИНКЛУЗИЈУ КУЛА  
 

На овај начин желимо да изразимо посебну захвалност члановима Одбора за активну 
инклиузију Општине Кула, 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, представницима локалних институција, месних 
заједница, невладиних организација који су својим активним учешћем допринели да се 
препознају потребе у заједници и креирају решења која су део овог планског документа.  

Професионалним и стручним радом ангажована консултанткиња, менторка у овом 
процесу, гђа Ивана Копривица  је у великој мери допринела да се идеје које смо имали и 
потребе заједнице препознају дефинишу и уобличе у овај документ који ће представљати 
путоказ у даљем развоју система социјалне заштите у Општини Кула.  

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 чине:  

1. Гордана Вакула, представница Центра за социјални рад општине Кула 
2. Марко Кошутић, представник Удружења за помоћ МНРО општине Кула „Плава 

птица“ 
3. Миладин Пикула, представник локалне самоуправе 
4. Иван Марић, представник Националне службе за запошљавање 
5. Бојана Девић, руководилац друштвених делатности општинске управе Кула 
6. Неда Рајачић, представница Општинске организације Црвеног Крста Кула 
7. Наташа Ђерић, председник актива директора школа у општини Кула, представник 
1. образовног система 
8. Љиљана Бероња, представник Дома здравља 
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ПРЕГЛЕД И АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА 
 

АНАЛИЗА КОНТЕКСТА  

Општина Кула се налази у Западнобачком округу и 
њена површина је 483км2 у којој према 
последњем попису становника из 2011. године 
живи 43.101 становникa у седам насељених места 
од којих два, Кула и Црвенка, имају статус насеља 
градског карактера.  

У оквиру седам насељених места постоји осам 
месних заједница, од чега Кула као насељено 
место има две месне заједнице. Узимајући у обзир 
негативни природни прираштај број становника је 
у 2022 години нешто нижи од приказаног.  

 

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. Такође, брза 
саобраћајница Осмех Војводине, чија изградња ускоро почиње додатно чини положај 
општине атрактивним и приступачним.   

Територија општине Кула делом се простире на лесној заравни Телечка, која својом 
заталасалошћу терена и узвишењима обогаћује њен рељеф.  

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. Остаци утврђења 
су и данас видљиви, иако нема никаквих облика заштите и презентације овог историског 
утврђења.  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. 
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ДЕМОГРАФСКА СТРУКТУРА  

Општина Кула је национално мешовита, мултикултурална и вишеконфесионална средина. 
Те вредности и различитости се на овим просторима традиционално сматрају 
предностима и богатством. Управо оваква национална структура је сама по себи квалитет 
јер су грађани општине Кула упућени на разумевање и прихватање различитости и 
једнакости. Тако је и данас.   

Табела 1: Структура становништва према националној припадности према попису 2011 године (извор РЗЗС) 

Национална припадност Број становника  

Срби  25.237 

Албанци  50 

Буњевци  45 

Мађари  3412 

Бошњаци  6 

Власи  6 

Македонци  138 

Бугари  4 

Горанци 25 

Муслимани  56 

Немци  167 

Роми  314 

Југословени  129 

Румуни 3 

Руси 23 

Русини  4.588 

Словаци  118 

Словенци  44 

Украјинци  1.290 

Хрвати  569 

Црногорци  4.334 

Остали  155 
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Неизјашњени  1.951 

Регионална припадност 319 

Непознато  121 

 

Према наведеним подацима у општини Кули живе становници 21 националности од којих 
је већинско становништво Срби 58,55 % док је најбројнија национална мањина Русини 
који чине 10,64 % становништва.  

Полна структура становништва Општине према последњем попису је таква да је чини 
21.086 мушкараца и 22.015 жена.  

Табела 2:  Структура становништва према насељеним местима Општине Кула 

Назив насељеног места  ТИП НАСЕЉА  БРОЈ СТАНОВНИКА 

КУЛА градског карактера 17.866 

ЦРВЕНКА градског карактера 9.001 

СИВАЦ Село 7.895 

КРУШЧИЋ Село 1.852 

ЛИПАР Село 1.482 

РУСКИ КРСТУР Село 4.585 

НОВА ЦРВЕНКА Село 420 

УКУПНО:  43.101 

 

Старосна структура становништва у Општини Кула је неповољна у смислу одлива становништва у 
протеклом периоду услед миграција, али и услед неповољног односа морталитета и наталитета у 
протеклим годинама, односно ниске стопе наталитета.   

У последњим годинама Општина је покренула програме и мере који су усмерени на побољшање 
демографске слике, али је њихов ефекат нешто што ће резулате дати тек дугорочно.     

Табела 4: Старосна структура становништва Општине Кула 

Старосна доб  

у годинама 

Број  

становника 

0-4 1.779 

5-9 2.121 
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10-14 2.234 

15-19 2.419 

20-24 2.862 

25-29 2.747 

30-34 2.730 

35-39 2.748 

40-44 2.833 

45-49 3.117 

50-54 3.243 

55-59 3.394 

60-64 3.095 

65-69 2.139 

70-74 2.362 

75-79 1.739 

80-84 1.066 

85 и више година 463  

Просечна старост 42,4  година 

 

Оваква старосна структура где  деце до 14 година има 6.144 односно 14,25 %, док 7.769 
становника има преко 65 година старости односно 18,03 % намеће и посебне задатке 
општине у области социјалне заштите тј. разне мере, програме заштите, систем услуга за 
стара лица. Међутим оно што демографски гледано охрабрује је да посматрано у 
односу на податке из претходног периода који је обухватила стратегија социјалне 
заштите (2008-2012) становништво Општине Кула је у просеку млађе за 2,6 година.  

Иако стара лица јесу сама по себи циљна група система социјалне заштите, рад на развоју 
услуга за стере је посредно и рад на унапређењу демографске слике заједнице, јер 
растерећењем од бриге о остарелим члановима породице, репродуктивно здраво 
становништво може да се посвети родитељским улогама и да проширује породицу.  

Према подацима пописа из 2011. године, у Општини Кула живи 7.078 особа са 
инвалидитетом, што у односу на број становника Општине чини 16,42 %. Иако су особе са 
инвалидитетом саме по себи рањива група становништва и често у потреби за додатном 
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подршком у систему социјалне заштите, овај број ОСИ у укупној структури становништва 
их ставља у фокус као једну од приоритетних група.  

 

ПРИВРЕДА  

Основу привредног развоја Oпштине чине мала привреда односно средња предузећа која 
се баве израдом полупроизвода,  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.  

Иако више нема великих пољопривредних комбината, постоји значајан број газдинстава 
који се баве како ратарском тако и сточарском производњом.  

Велика индустријска предузећа која су радила у периоду СФРЈ у Општини Кула и дуго била 
основ њеног развоја одавно не постоје. Међутим у протеклим годинама захваљујући 
повољнијој пословној клими и уређеним условима за пословање јавља се већи број 
домаћих и страних инвеститора и отварају се предузећа у Општини Кула која запошљавају 
раднике. То су предузећа попут: „ Севеплант“, „Калцедониа“ , „Екстра ауто“, „Ком-форт“. 
Такође нека од предузећа која су радила и пре 20-30 година успешно су активна и даље 
попут фабрике бисквита Јафа, Фабрике шећера Црвенка.  

Осим ових предузећа ради и велики број малих и средњих предузећа у области трговине, 
прераде хране, текстилства, графичарства, услуга. Оно што је чињеница је да се суштински 
променила привредна ситуација те да је у односу на период од пре 30 година када је 
основа привредне делатности била крупна индустрија, до периода пре 15-20 година 
привредне стагнације и колапса, сада се привредни амбијент може окарактерисати као 
солидно развијен са доминацијом малих и средњих предузећа различите делатности. 
Свакако то је утицало на потребу за радном снагом и подигло стандард локалног 
становништва.  

Такође неминовна промена капитала из друштвене у приватну својину која је сада 
доминантна, односно и једина врста својине у привредном амбијенту, је утицала на свест 
и погледе у односу на разумевање потреба, како појединца тако и заједнице, код свих 
грађана.  

У привредној структури туризам као грана привреде почиње да добија свој замајац кроз 
изградњу рекреативних и спортских објеката, великог броја манифестација као и 
изградњом хотелских комплекса.  
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Табела 5: Број незапослених становника према евиденцији НСЗ на  дан 31.12. текуће године  

Година  2017 2018 2019 2020 2021 

Укупан бр 
незапослених лица  

3.910 3.357 2.976 2.847 2.596 

Број незапослених 
жена  

1.910 1.675 1.466 1.408 1.255 

 

 

 

 

КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА   

На територији Oпштине Кула постоје четири јавна комунална предузећа чији је оснивач 
Oпштина и која обављају основну комуналну делатност (снабдевање водом, 
канализација, чишћење јавних површина и уређење и одношење смећа, јавна расвета, 
одржавање гробља) у Кули, Црвенки, Сивцу и Руском Крстуру. У осталим  насељеним 
местима ови послови се деле између постојећих јавних предузећа која преузимају 
послове у мањим месним заједницама те су сва места обезбеђена професионалном 
услугом.  Подељеност јавних комуналних предузећа према територији је следећа:   

ЈКП РАДНИК – Насеље Сивац, ЈКП КОМУНАЛАЦ – Кула и насеље Липар,  ЈКП РУСКОМ – 
насеље Руски Крстур и насеље Крушчић,  ЈКП ВОДОВОД – Црвенка и насеље Нова 
Црвенка.  

Комунална инфраструктура је унапређена у последњих 15ак година значајно, пре свега 
уређени су тротоари и путна инфраструктура, уклоњен је значајан број архитектонских 
баријера. Уређени су пијачни простори, као и капеле и месна гробља. Оно што остају 
проблеми је повремена неисправност воде, потребе да се замени део водоводне мреже 
као и одређени проблеми са одвођењем фекалних вода до пуне функције пречистача који 
је стратешки важан део комуналне инфраструктуре.  

Јавне површине се адекватно и континуирано уређују те је чистоћа насељених места на 
завидном нивоу.  

 

КУЛТУРА  

Деценијским радом кроз организацију установа културе и бројних културно-уметничких 
друштава у нашој општини, створени су одговарајући услови и постигнути резултати који 
су признати на покрајинском и републичком нивоу. По развијености делатности у области 



15 
 

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. 

Свако насељено место има активне домове културе и Културне центре у којима се одвија 
низ програма како драмских тако и фолклорних, музичких активности, филмских 
пројекција. Кула је већ готово 50 година домаћин Републичког фестивала аматерских 
позоришта Србије.  

У сваком насељеном месту активни су и огранци Народне библиотеке као и културно 
уметничка друштва. С обзиром на релативно мали број професионално запослених у 
установама културе, понуда програма је несразмерно богата. 

 

СПОРТ  

Носиоци развоја физичке културе у општини су спортска друштва и клубови са преко 50 
клубова и више од 3.500 активних спортиста који постижу значајне резултате, а средина је 
позната и по врхунском рукомету, каратеу и куглању. Клубови окупљају различите 
генерацијске групе од деце преко младих до одраслих и ветерана.  

У насељима Кула, Црвенка, и Сивац постоје затворени спортски објекти у којима је могуће 
тренирање током целе године, док је у осталим местима обезбеђена спортска 
инфраструктура на отвореном. Отварањем спортског центра Вашариште у Кули 
обезбеђени су услови и за пливачки спорт као и за атлетске клубове који имају врхунске 
резултате.  

 

ОБРАЗОВАЊЕ  

У општини Кула постоји мрежа предшколског, основношколског и средњошколског 
образовања, као и издвојена одељења приватних високошколских установа. 
Предшколско образовање се реализује у ПУ Бамби која има мрежу од 11 објеката у свим 
насељеним местима Општине Кула и обухвата децу од јасленог до предшколског узраста. 
Васпитно образовни рад се врши по високим стандардима на српском и језицима 
националних мањина- русински и мађарски.  

У свим насељеним местима раде основне школе, које такође имају образовне садржаје 
доступне на српском језику и језицима националних мањина. У Кули ОШ „Иса Бајић“ и 
ОШ „Петефи бригаде“, у Црвенки ОШ „Вук С Караџић“ у Сивцу ОШ „20 Октобар“, у Липару 
ОШ „Никола Тесла“ у Руском Крстуру ОШ „Петро Кузмјак“ у Крушчићу ОШ „Вељко 
Влаховић“.  
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У три насељена места постоје средње школе у Кули „Економско трговинска школа Кула“ и 
СТШ „Михајло Пупин“ , у Црвенки „Средња стручна школа Црвенка“ и у Руском Крстуру 
гимназија „Петро Кузмјак“. Средњошколско образовање се одвија на пољима општег, 
угоститељства и туризма, машинства рачунарства и електротехнике, економије, 
пољопривреде.  

 

 

АНАЛИЗА РЕАЛИЗАЦИЈЕ И ПОКАЗАТЕЉИ ОСТВАРЕНОСТИ ЦИЉЕВА ИЗ ПРЕТХОДНИХ 
ПЛАНСКИХ ДОМУМЕНАТА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ  

Општина Кула је претходни плански документ у области социјалне заштите донела 2008 
године за период 2008-2012 године, и израђена је у дуготрајном партиципативном 
поступку за релевантне актере у социјалној заштити и локалном друштвеном и 
политичком животу. Као приоритетне циљне групе претходна стратегија је препознала: 
1)особе са инвалидитетом, 2)младе са поремећајем у друштвеном понашању 3)старе    
4)дисфункционалну породицу  

У оквиру стратешког документа препознато је и дефинисано више специфичних циљева 
од којих је значајан број остварен, и након доношења овог документа, његовом 
имплементацијом је започео процес развоја локалног система социјалне заштите. Који је 
до тада био практично без иједне локалне услуге у заједници.  

Стратегија развоја социјалне заштите је предвидела развој више услуга у заједници од 
којих је значајан број успостављен и интегрисан у локалне одлуке, међутим, не у року који 
је предвидела стратегија већ неке од њих и касније што значи да је овај документ имао и 
продужену имплементацију у пракси.  

У односу на циљну групу ОСИ из претходног стратешког плана су реализовани следећи 
специфични задаци:  

- реорганизован је дневни боравак за ОСИ и проширен је спектар његових услуга и повећан 
број корисника  

- Покренут је викенд програм и „предах“ за ОСИ који је услед стандардизације услуга 
касније укинут  

- Отворено је две заједнице за становање уз подршку  
- Континуирано су спровођене кампање за сензитизацију заједнице о питањима ОСИ  
- Континуирано је обезбеђена психосоцијална подршка породици и ОСИ кроз саветовање  
- Делимично је остварен задатак уградње рампе за кориснике инвалидских колица на јавне 

установе и амбуланте у насељеним местима и лифт у Дом здравља Кула.  
- Набављено је  и прилагођено једно комби возило за превоз ОСИ 
- Пролагођени су тортоари и ивичњаци кретању корисника инвалидских колица у ужем центру 

насељених места 
- Организоване су за представнике различитих заинтересованих група едукације у области 

инвалидитета. 
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- континуирано су се реализовале едукације ОСИ, њихових породица, као и стручњака и 
волонтера који раде са ОСИ 

-  
Нису реализовани следећи задаци:  

- Отварање клубова  за ОСИ у два насељена места општине  
- Није развијена услуга персоналне асистенције за ОСИ  
- Није донета одлука на нивоу општине Кула о обавези прилагођавања нових објеката ОСИ, 

адаптацију постојећих, и обавезу обележавања паркинг места за ОСИ 
- Није извршено испитивање потреба и анализа стања ОСИ на терену на територији општине 

Кула и није израђена  јединствену базу података о потребама ОСИ.   
-  

 

У односу на циљну групу стари реализовани су следећи специфични задаци:  
- Отворена је услуга помоћ у кући за старе и ангажоване су геронтодомаћице за помоћ 

грађанима општине 
- Отворена је физикална терапија при Дому за таре и пензионере Кула 
- Континуирано су едуковани волонтери и запослени у систему социјалне заштите 
- Континуирано су информисани грађани о услугама и програмима социјалне заштите   
- Повећан је број геронтодомаћица у општини Кула 

 
Нису реализовани следећи задаци :  

- Нису отворени клубови за старе у Општини Кула 
- Није отворен дневни боравак за старе у Општини Кула 
- Није отворена прихватна станица за одрасла лица  

 
У односу на циљну групу младих са поремећајем у друштвеном понашању није реализован ни 
један задатак који је стратегија предвидела.  
 
У односу на циљну групу дисфункционална породица остварен је један специфични задаатак:  

- Отворено је саветовалиште за брак и породицу при ЦСР Кула  
 
Сагледавајући реализацију наведених циљева можемо констатовати да је значајан број задатака 
које је стратегија предвидела реализован али да постоји и значајан део задатака који нису 
реализовани посебно у групама младих са поремећајем у друштвеном понашању и 
дисфункционалних породица. Како наведени задаци имају упориште у потребама циљне групе 
њихова реализација је још  увек актуелна за заједницу.  
 
 
АНАЛИЗА ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ СТРАНА У СИСТЕМУ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ  

Кључни актери и институције у области социјалне заштите грађана/ки општине су:  

 Одељење за друштвене делатности    општине    Кула,     
 Центар   за социјални рад Општине Кула  
 Удружење МНРО „Плава птица“  Општине Кула  
 Општинска организација Црвеног крста Општине Кула 
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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, 
здравствене заштите, борачко инвалидске заштите, комесаријата за избеглице. Послови 
одељења се односе на послове најшире групе становништва и на збрињавање виталних 
потреба становника Општине Кула. Скупштина општине  Кула је до сада донела донела 
две одлуке у области социјалне заштите: 
1. Одлука о остваривању права и услуга у области социјалне заштите из надлежности 

Општине Кула бр 01-55-17/2014 („Службени лист општине Кула“, бр.19/2014). 
2. Одлука о правима на помоћ породици са децом и побољшању услова за 

задовољавање основних потреба деце при образовању и васпитању (бр 01-55-5/2017 
од 27.12.2017. године)  

 

У складу са првом одлуком општина за социјалну и породичну заштиту издваја значајна 
новчана средства. Кроз одлуку се дефиниши права у области социјалне заштите о чијем се 
обезбеђивању стара општина као и услуге социјалне заштите које обезбеђује Општина 
Кула, али и начин обезбеђивања средстава за иста.   

Права су која су дефинисана одлуком су :  

- Једнократна помоћ  
- Једнократна помоћ у натури  
- Набавка огрева  
- Набавка уџбениика за ученике основних школа 
- Набавка животних намирница (хлеб и млеко)  
- Накнада трошкова сахране. 
-  

Услуге социјалне заштите које су обухваћене Одлуком су:  

- Помоћ у кући 
- Дневни боравак  
- Привремени смештај у прихватилиште или прихватну станицу  
- Становање уз подршку  
- Саветовалиште за брак и породицу  

 

Иако је одлука написана квалитетно у смислу описа права и услуга и механизама 
коришћења, с обзиром на проток времена од доношења одлуке и чињеницу да Општине 
Кула интензивно и континуирано раззвија систем социјалне заштите, Одлука није у 
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потпуности ажурна односно уведене су и нове услуге социјалне заштите које одлука не 
препознаје а Општина Кула их финансира.   

Одлука о правима на помоћ породици са децом   подразумева разичите мере подршке 
које су усмерена на демографске, образовне, и социјалне циљеве. Одлука је више пута 
допуњавана и мењана у последњих 10 година све са циљем обезбеђивања додатне 
подршке и помоћи породицама са децом.  

 

- помоћ породици за свако рођено дете(бејби пакет-помоћ у износу од 10.000,00 дин.); 
- матерински додатак незапосленој породиљи за треће и свако наредно детеу месечном 

износу 10.000 динара током 12 месеци; 
- новогодишњи поклон прворођеној беби у Општини Кула у износу просечне нето 

зараде у општини Кула 
- право на регресиран боравак у предшколској установи за одређене категорије деце  
- право на бесплатну ужину 
- право на регрес трошкова превоза за редовне студенте и ученике  
- регресирање трошкова смештаја ученика у домовима 
- ученичке и годишње награаде за успех у студирању. 

 

Табела 6: Издвајања процентуално за социјалну заштиту у односу на укупни буџет општине Кула 

Година  2019 2020 2021 2022 

Укупни буџет Општине 
Кула 

1.556.258.390 1.424.489.368 1.424.489.368 2.403.031.000 

Проценат издвајања 
за социјалну заштиту 
(права и услуге)  

5,86 % 6,18 %  8,05 % 4,45 % 

 

Табела 7: Структура издвајања за социјалну заштиту из буџета Општине Кула  

Година  2019 2020 2021 2022 

Права (новчана и 
материјална давања) 

60.703.000 53.613.000 79.816.535 68.751.000 

Издвајања за услуге 
социјалне заштите  

30.428.000 34.476.000 35.926.465 38.374.000 

 

Из наведених података видљиво је да улагања у социјалну заштиту у Општини Кула у 
последње четири године имају стални пораст гледајући апсолутне бројеве, као и да је 
удео услуга у трошковима социјалне заштите у сталном порасту, што говори о томе да 
локална самоуправа одговорно приступа решењима у односу на потребе грађана и да се у 
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том смислу константо ради на развоју системских решења а не пуком одобравању 
материјалних давања, што је у социјалној заштити дугорочно значајно бољи модел јер 
обезбеђује да се грађани и грађанке оснаже и изведу из ситуације социјалне потребе и 
угрожености.  

 
 

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 процене и планирања, упућивање на услуге социјалне заштите, 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 12 од чега: 5 социјалних радника, 2 
педагога, 2 психолога и 3 правника. 

Рад је организован у складу са законом на тај начин да стручни радници раде као 
водитељи случаја а интерним актима су организовани у службе и то  
1.Служба за правне послове 
2.Служба за заштиту деце и младих 
3.Служба за заштиту одраслих лица 
4.Финансијско административни и технички послови  
 
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. У том смислу у оквиру центра функционише и саветодавно терапијска 
услуга Саветовалиште за брак и породицу.  

Центар је након много година добио значајно побољшање у просторним условима за рад 
те је простор центра потпуно адаптиран и проширен тако да су услови рада стручних 
радника али и услови за кориснике значајно побољшани.  

 

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 105 
места) од којих 75 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.  

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. 

 
 

Удружење за помоћ МНРО „Плава птица“ Кула је невладина организација основана 
1996. Године која се примарно бави особама са тешкоћама у менталном развоју, али и 
старим лицима, особама са инвалидитетом и менталним тешкоћама. Мисија организације 
је „Плава птица ради на унапређењу квалитета живота особа са тешкоћама у развоју кроз 
пружање услуга социјалне и здравствене заштите на највишем могућем нивоу“. 
Удружење је током година од волонтерске организације прерасло у професионалног 
пружаоца услуга социјалне заштите. Тренутно Удружење пружа 4 лиценциране услуге : 
Дневни боравак за децу и одрасле, Помоћ у кући за старе и ОСИ, Лични пратилац детета, 
Становање уз подршку. Такође пружа и једну иновативну услугу Саветовалиште за рани 
развој, као и једну услугу која је у процесу лиценцирања Домски смештај за одрасле особе 
са менталним тешкоћама и инвалидитетом.  Ових шест услуга користи свакодневно преко 
220 корисника услуга, а у Удружењу ради 54 запослених, од чега је 13 стручних радника и 
стручних сарадника, највише дефектолога.  
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Удружење је једина специјализована организација социјалне заштите за циљну групу са 
којом ради, и један је од највећих ако не и највећи пружалац услуге у Србији.  

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 Испостава за 
запошљавање Кула. 

На евиденцији службе пријављено је 2596 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. 

Ради побољшања рада са незазапосленим лицима и послодавцима Испостава има: 
информативни пулт на улазу, пријатну чекаоницу, канцеларије адекватне величине, 
корпоративни идентитет простора у коме се остварује контакт, отворен приступ 
штампаним материјалима, лифлетима. 

  

Општинска организација црвеног крста Кула ради у оквиру мреже организације Црвени 
крст Србије на територији Општине Кула. У последњих неколико година активности ЦК 
Кула су значајно обогаћене и постале су веома видљиве у заједници пре свега 
захваљујући подматку кадра у организацији која сада има три запослене особе на 
реализацији програма. Органозација ради на три програмска поља: дифузија, здравствена 
делатност, социјална делатност, подмладак и омладина. У оквиру својих активности 
Црвени крст има константне едукативне активности на пољу трговине људима, прве 
помоћи, безбедности, волонтеризма. Такође спроводи континуиране акције добровољног 
давалаштва крви, поделе пакета помоћи, прикупљање и поделу гардеробе, као и друге 
активности подизања свести. У организацији ради неформално свратиште за децу из 
економски угрожених или дисфункционалних породица кроз које се деци обезбеђује 
подршка у учењу и програми социјализације. Континуирано раде и послове службе 
тражења као и различите хуманитарне акције и обележавање важних датума и празника 
који имају тематику заштите људских права и промоцију хуманитарних вредности.  

 

Дом здравља Кула је установа примарне здравствене заштите која својим радом покрива 
територију Општине Кула. У дому здравља осим објекта дома здравља у кули ради и 6 
здравствених станица у насељеним местима. У Дому здравља пружају се услуге 
здравствене заштите одраслих, службу за заштиту деце, службу за стоматолошку заштиту, 
службу за лабораторијску и радиолошку дијагностику, службу хитне медицинске помоћи, 
поливалентну патронажу,  као и специјалистичку службу са одељењима за 
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неуропсихијатрију, медицину рада, офталмологију, гинекологију, физикалну медицину, 
оториноларингологију, плућне болести и сектор за техничке послове.  

Предшколска установа „Бамби“ је установа која има мрежу објеката у целој Општини 
Кула у свим насељеним местима Општине и то у 11 објеката. Укупан број уписане деце у 
2022 години је 1220. Предшколска установа ради по најсавременијим стандардима 
стручног рада и сви објекти су отворени за децу без обзира на њихове развојне 
карактеристике, односно у свим објектима се васпитни рад реализује у инклузивном 
окружењу. У последњем периоду карактеристично је да се у предшколској установи 
повећава обухват деце најмлађег- јасленог узраста и да на тај начин деца на све ранијем 
узрасту постају обухваћена предшколским образовањем.  Предшколска установа има 
сталну сарадњу са породицама деце која су уписана у вртић али и са другим установама 
образовања и социјалне заштите у циљу свеобухватне заштите деце.  

 

Невладине организације- удружења - на територији Општине Кула делује неколико 
међуопштинских и општинских организација које раде на унапређењу социјалне 
укључености различитих циљних група, највише особа са инвалидитетом. То су месна и 
општинско удружење пензионера, Удружење особа оболеллих од мултипле склерозе, 
Савез слепих и слабовидих, Удружење оболелих од дечје и церебралне парализе, 
Удружење за спорт и рекреацију инвалида. 

Свакако осим наведених организација заинтересоване стране у области социјалне 
заштите су и други субјекти у привреди, здравству, образовању и сви грађани општине јер 
социјална заштита и ниво социјалне сигурности у општини су предуслов за несметан даљи 
развој и рад свих других области, односно недовољан ниво социјалне сигурности утиче 
негативно на све остале аспекте живота заједнице.  

Сагледавајући контекст у  коме се реализује социјална заштита као делатност у Општини 
Кула, можемо констатовати да су улагања Општине у социјалну заштиту значајна као и да 
је локални систем услуга развијен и препознат од стране локалне самоуправе као важан 
сегмент развоја и један од стубова сигурности грађана општине Кула.  

У општини Кула постоји 8 услуга социјалне заштите:  

1. Дневни боравак за децу и одрасле са инвалидитетом – Услуга капацитета 30 
корисника која се пружа од 2008 године, за децу и одрасле особе. Пружалац услгуе 
МНРО „Плава птица“ Кула, услуга је лиценцирана и финансира се кроз поступак 
Јавне набавке услуга. Услуга је намењена корисницима са териорије Општине Кула, 
тренутно постоји листа чекања за услугу.  

2. Становање уз подршку – Услуга капацитета 10 корисника намењена одраслим 
особама са инвалидитетом, једна од две овакве услуге у Србији. Почетак пружања 
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услуге од 2011 године, пружалац услуге МНРО „Плава птица“ услуга је 
лиценцирана и набавља се путем јавне набавке.  

3. Домски смештај за ОСИ – Услуга је у процесу лиценцирања, пружа се одраслим 
особама и старим лицима са инвалидитетом и менталним тешкоћама. Пружалац 
услуге МНРО „Плава птица“.  Према нашим информацијама прва је локална домска 
заједница у невладином сектору и основана за локални ниво. Тренутни капацитет 
је 12 корисника услуга.   

4. Дом за старе и пензионере – Је најтарија од услуга социјалне заштите у Општини 
Кула, дом је ради у два објекта у Кули и Руском Крстуту са укупним капацитетом 
105 корисника. Како је дом покрајинска установа у њу су смештени и корисници са 
територије Општине Кула и корисници са других територија према решењима 
надлежних ЦСР.  

5. Саветовалиште за брак и породицу – Саветовалиште ради у  оквиру Центра за 
социјални рад Кула, почело је са радом 2011 године као пројектна активност 
центра, а прерасло је у услугу која се пружа у континуитету. Услуга се пружа 
породици, појединицма.   

6. Саветовалиште за рани развој је интерсекторска услуга социјалне заштите која 
спада у иновативне услуге у систему социјалне заштите за које још увек нема 
израђених стандарда за пружање услуга. Саветовалиште ради са децом од 0-10 
година старости и то кроз превентивне активности за примарну превенцију 
ометености, саветодавни рад са родитељима, дијагностику развојних поремећаја и 
рехабилитацију деце са развојним тешкоћама или неуроризичне деце.  Капацитет 
саветовалишта је 50 корисника, међутим због великих потреба у заједници 
тренутно има 70 корисника, пружалац услуге је МНРО „Плава птица“ Кула.  

7. Лични пратилац детета,   услуга  се пружа од 2017 године као организована услуга 
у систему социјалне заштите као лиценцирана услуга. Пружалац услуге је 
Удружење МНРО „Плава птица“ Кула, а услуга се обезбеђује путем јавне набавке за 
капацитет 25-27 корисника/ца деце која су полазници предшколске установе или 
ученици основних и средњих школа. Према структури услуге услуга се обезбеђује 
кориснику индивидуално у трајању 4 сата на дан током 10 месеци годишње што се 
поклапа са трајањем школске године.  

8. Помоћ у кући и нега за старе и одрасле је услуга која се пружа од 2009 године прво 
у оквиру дома за старе а потом у оквиру Удружења МНРО „Плава птица“ од када је 
услуга и лиценцирана. Тренутни број корисника је 85 особа, на територији целе 
Општине Кула. Услуга се пружа као нега, помоћ у одржавању домаћинства, помоћ 
у виду обезбеђивања оброка, помоћ у набавци хране и лекова.  Услугу пружа 5 
теренских неговатељица у 2 смене током 365 дана годишње.   
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Све услуге осим дома за старе финансира Општински буџет. Такође развијен је 
партиципативни модел финансирања услуга. Обухват корисника је значајан као и циљне 
групе услуга деца, стари, ОСИ, породица. Кула је једна од општина која има у поређењу са 
читавом територијом Републике Србије један од најразвијенијих локалних система 
социјалне заштите, али свакако постоји потреба за његовим даљим унапређењем и 
развојем.  

Анализирајући континуитет развоја система социјалне заштите у односу на претходни 
плански документ (2008-2012) значајно је констатовати да је у периоду од истека 
документа до данас, рађено на реализацији свих циљева претходне Стратегије и да је 
већина циљева који су постављени у протеклом периоду и реализована.  

 

ЗАКЉУЧАК  

Као што се види из анализе стања, контекста и СВОТ анализе., као и анализе ефеката 
претходног стратешког документа у Општини Кула постоји највећи број услуга за особе са 
инвалидитетом. Такође препознаје се да је Општина у протеклом периоду уложила 
значајне напоре у развој и одрживост услуга те да је локална самоуправа сензитивна на 
потребе угрожених група и спрена да издвоји средства за рад пружалаца услуга. 
Доминанан сектор у пружању услуга чини невладин сектор и установе система, док нема 
приватних пружалаца услуга, такође постоји један доминантан пружалац који пружа 
велики број услуга те је са једне стране то снага локалног система услуга а са друге стране 
нема плурализма у односу на пружаоце.  

 

ПРИНЦИПИ И ВРЕДНОСТИ 

 

Приницпи и вредности на којима се базира систем социјалне заштите у Општини Кула су:  

 ПОШТОВАЊЕ НАЈБОЉЕГ ИНТЕРЕСА КОРИСНИКА – пружаћемо услуге које су у 
највећем степену усаглашене са потребама корисника уз поштовање људских права и 
достојанства; 

 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:  
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 пружати подршку кориснику за самостално задовољење потреба, 
 предупређивати зависност од социјалних служби, 
 обезбедити учешће корисника у доношењу одлука о начину задовољења потреба. 
 Обезбедити да корисник према реалним могућностима учествује у финансирању 

услуга социјалне заштите  
 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. 

 ПОДСТИЦАЈНО ОКРУЖЕЊЕ ЗА РАЗВОЈ УСЛУГА ПРИВАТНОГ СЕКТОРА – обезбедићемо 
подршку, информације и едукацију за представнике приватног сектора који препознају 
развојну шансу и друштвени значај за развој услуга социјалне заштите 

 

 

ВИЗИЈА  
     

Општина Кула има ефикасан и одржив систем социјалне заштите  

за све своје грађане и грађанке. 

 

МИСИЈА  
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. 

 

ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ И МЕРЕ 
 

 

ОПШТИ ЦИЉ: 
 
Стварање подстицајног окружења за даљи развој услуга социјалне заштите, са посебним 
нагласком на развој услуга у приватном сектору, као и на стварању механизама за 
ефикаснију партиципацију корисника у трошковима услуга социјалне заштите. 
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Анализом постојећег стања и потреба у Општини Кула издвојене су приоритетне циљне 
групе у систему социјалне заштите које су препознате као најугроженије и са највећом 
потребом за заштитом и додатним унапређењем положаја.  

Препознате приоритетне циљне групе су :  

1. Особе са инвалидитетом 
2. Старе особе  
3. Жртве насиља  
4. Деца млади који су у хранитељству или напуштају систем социјалне заштите  

 

 

 

 

 

 

ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ И МЕРЕ: 

ПОСЕБНИ ЦИЉ 1:  Развијање локалног правног оквира и креирање подстицајног 
амбијента за даљи развој и унапређење услуга социјалне заштите  
 
ОПИС ЦИЉА:  Општина Кула има у значајној мери развијене локалне услуге социјалне 
заштите за децу, одрасле, старе и особе са инвалидитетом.  Међутим услед убрзаног 
развоја конкретних услуга у протеклом периоду питање легислативе која подржава услуге 
је остало недовољно унапређено, те су неке локалне одлуке застареле, док нека питања 
нису довољно уређена актима који су на нивоу Општине Кула попут партиципације у цени  
услуга и начину упућивања и одређивања трошкова. Такође приметно је да је доминантан 
пружалац НВО сектор или јавне установе, те да иако постоји потреба на терену нема 
развијеног приватног сектора, односно нема лиценираних пружалаца у приватном 
сектору.  
 
МЕРЕ :  

1.1 Донети измене и допуне одлуке о социјалној заштити како би била усклађена 
са тренутним стањем на терену и бројем услуга које се пружају  

1.2 Утврдити критеријуме и поступке упућивања на услуге социјалне заштите и 
донети Правилник о учешћу у трошковима услуга од стране корисника или 
сродника на нивоу Скупштине Општине Кула  
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1.3 Кроз едукативне активности и промотивне кампање као и доношење оквира за 
јавно приватне иницијативе утицати на побољшање амбијента за подстицај 
приватног сектора у пружању услуга социјалне заштите.  

1.4 Кроз локалне прописе регулисати програм социјалног становања и мобилног 
тима за активну инклузију (који је основан кроз пројекат Активни инклузивни 
сервис Општине Кула)  

1.5 Сензибилизација доносилаца одлука у ЈЛС кроз увођење столице за ОСИ у   
скупштини општине  

1.6 Формирање мобилног тима за неодложне интервенције у социјалној заштити у 
ситуацијама поремећених породичних односа или хитне потребе за 
збрињавањем лица без адекватног старања и смештаја   

 

ПОСЕБНИ ЦИЉ 2:  Унапредити положај особа са инвалидитетом кроз обезбеђивње 
нових услуга социјалне заштите, повећање капацитета постојећих услуга и унапређење 
приступачности  

ОПИС ЦИЉА:  Иако Општина има завидан број услуга за особе са инвалидитетом дечјег и 
одраслог доба, постоји тенденција попуњености постојећих капацитета и стварања листе 
чекања услед сталног прилива нових потенцијалних корисника. Такође, потребно је 
развити неке алтернативне видове подршке који нису формализовани у виду услуга али 
омогућавају да представници ОСИ добију неформалну подршку и подршку у остваривању 
одређених права. Иако је Општина урадила значајне активности у виду приступачности 
јавних површина, ово питање није још увек довољно видљиво и у фокусу те је потребно 
додатно унапредити приступачност јавних објеката. Такође до сада се у свим 
активностима фокус стављао на ахритектонску и комуникацијску приступачност, а 
потребно је кроз дефинисање иновативних мера утицати и на унапређење когнитивне 
приступачности (......  појам)  

2.1 Увећати капацитет дневних услуга социјалне заштите и услуга смештаја 

2.2 Оснивање дневног боравка за децу са тешкоћама у развоју до 10 година 
узраста  

2.3 Увођење услуга педагошког асистента у настави у сарадњи са сектором 
образовања   

2.4 Развој услуге персоналног асистента  

2.5 Оснивање клубова за Особе са инвалидитетом  

2.6 Израда мапе приступачности Општине Кула и уклањање архитектонских, 
комуникацијских и когнитивних баријера у општини Кула  



29 
 

2.7 Обезбеђивање услуге транспорта као вида јавног превоза за ОСИ  и особе 
којима је неопходан транспорт у лежећем положају  

2.8  Развој услуге повременог породичног смештаја као подршка породици која 
брине о детету са сметњама у развоју и превенција институционализације  

2.9 Развој подршке родитељству деце са тешкоћама кроз развој 
социотерапијских програма  

 

ПОСЕБНИ ЦИЉ 3:  Унапређење квалитета живота и укључености старих лица кроз развој  
услуга и различиттих програма подршке старим особама  

ОПИС ЦИЉА: У односу на друге категорије услуге за стара лица су сведене на 
традиционалне институционалне услуге и помоћ у кући која је достигла своје максималне 
капацитете попуњености. Могућност подршке старим лицима с обзиром на структуру 
становништва и стечене навике и стил живота може се организовати и кроз различите 
вансистемске програме који би додатно унапредили квалитет и укљученост.  

МЕРЕ:  

3.1 Проширити капацитет услуге Помоћ у кући и обогатити активностима 
одржавања домаћинства, поправке, и сличне ванстандардне услуге (мушка 
помоћ у кући- геронтодомаћин)  

3.2 Развој програма међугенерацијске сарадње кроз центре у заједници  или 
волонтерски сервис  

3.3. Стварање капацитета за развој услуге породичног смештаја за одрасле и 
старије 

3.4 Развој програма активног старења у сарадњи са другим организацијама – 
спорта, културе, итд 

3.5. Развој услуге дневни боравак за стара лица 

3.6. Развој инфо линије за стара лица и сервисне подршке за старе  

 

ПОСЕБНИ ЦИЉ 4: Креирати и покренути различите видове подршке за жртве родно 
заснованог, породичног, вршњачког насиља и мобинга као и других облика насиља и 
занемаривања  

ОПИС ЦИЉА: Анализа контекста показује да у Општини нема довољно специјализованих 
услуга намењених жртвама различитих облика насиља. Пост Ковид ситуација допринела 
је да се услед повећане изолованости и стреса као и услед неадекватног начина 
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превазилажења тог стреса број пријава насиља је неочекивано порастао. Из тог разлога 
као Општина бисмо усмерили активности у циљу превенције, јачања резилијентности и 
адекватног одговора на стрес.   

МЕРЕ:  

4.1 Психосоцијално саветовалиште за жртве насиља  

4.2 Едукативне активности за различите циљне групе  

4.3. Информативно – промотивне активности за превенцију различитих облика 
насиља   

4.3. Прогрми физичке активације, психофизичко оснаживање 

4.4 Социо-едукативни програми за децу млађег школског узраста из 
нестимулативних средина или из породичног контекста у ком се догодило 
насиље или занемаривање  

 

ПОСЕБНИ ЦИЉ 5: Подршка деци у хранитељству и младима који напуштају систем 
породичног смештаја  

ОПИС ЦИЉА: У сарадњи са новоформираним Центром за породични смештај и усвојење 
Суботица, Општина Кула ће повећати могућности за развој услуга за децу у хранитељству 
и младе који напуштају систем социјалне заштите. У сарадњи са образовним системом и 
сектором запошљавања, као и другим секторима на локалном нивоу, младима ће се 
обезбедити подстицајно окружење за живот у нашој Општини.  

МЕРЕ:  

4.1 Спровођење кампања за сензитизацију локалне заједнице за развој услуге 
породичног смештаја као и за специфичне потребе младих који напуштају 
систем  

4.2 Обезбеђивање финансијских подстицаја за децу и младе у систему 
социјалне заштите или који напуштају систем 

4.3 Препознати у локалним планским документима младе који напуштају 
систем социјалне заштите као осетљиву група и да се обезбедити средства за 
подстицаје  кроз активну политику запошљавања  
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КЉУЧНИ ПОКАЗАТЕЉИ УЧИНКА НА НИВОУ ОПШТИХ И ПОСЕБНИХ ЦИЉЕВА 
И МЕРА 
 

ОПШТИ ЦИЉ: Стварање подстицајног окружења за даљи развој услуга социјалне заштите, 
са посебним нагласком на развој услуга у приватном сектору, као и на стварању 
механизама за ефикаснију партиципацију корисника у трошковима услуга социјалне 
заштите. 

 
Показатељи за Општи циљ: 

 Број и врста услуга социјалне заштите у Општини Кула  
Почетна вредност: 2022 година: 8 услуга , Циљана вредност: 2025 година: 12  
услуга (Одељење за друштвене делатности, ЦСР Кула, Министарство за рад, 
запошљавање борачка и социјална питања- база лиценцираних пружалаца 
услуга ) 

 Одлука о партиципацији корисника у трошковима услуга социјалне заштите 
Почетна вредност: 2022 година: 0, Циљана вредност: 2025 година: 1 одлука 
(Службени лист Општине Кула) 
 
 
 

ПОСЕБНИ ЦИЉ 1:  Развијање локалног правног оквира и креирање подстицајног 
амбијента за даљи развој и унапређење услуга социјалне заштите  

Показатељи за постизање Посебног циља 1 је: 
 Број Одлука Скупштине општине Кула које су новодонете или измењене и 

допуњене у периоду 2023-2025  
Полазна вредност 2022 година: 0, Циљана вредност: 2025 година: 4  (Службени   
лист Општине   Кула )   

 Број лиценцираних пружалаца услуга социјалне заштите из приватног сектора у 
Општини КУла  

Полазна вредност 2022 година: 0, Циљана вредност: 2025 година: 2  (Службени     
лист Општине   Кула )   
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МЕРА  И ПОКАЗАТЕЉИ  

 

Почетна вредност 
и базна година 2022 

Циљана 
вредност 2025. 

Године 

Мера 1.1. 

Донети измене и допуне одлуке о социјалној заштити 
како би била усклађена са тренутним стањем на 
терену и бројем услуга које се пружају  

  

Показатељи:  Извршене и усвојене у Скупштини Општине Кула 
измене и допуне Одлуке о остваривању права и услуга у области 
социјалне заштите из надлежности Општине Кула   

 

Полазна основа: 
постојећа одлука 

Извор: Службени лист  

 2025: нова одлука  

  

Мера 1.2  

Утврдити критеријуме и поступке упућивања на услуге 
социјалне заштите и донети Правилник о учешћу у 
трошковима услуга од стране корисника или сродника 
на нивоу Скупштине Општине Кула  

 

  

Показатељи:  Донета одлука и правилник о учешћу корисника и 
сродника у обавези издржавања у трошковима услуга социјалне 
заштите у Општини Кула  

Полазна основа:  

нема  

Извор: нема  

 2025: нова одлука  

  

Мера 1.3  

Кроз едукативне активности и промотивне кампање 
као и доношење оквира за јавно приватне 
иницијативе утицати на побољшање амбијента за 
подстицај приватног сектора у пружању услуга 
социјалне заштите.  

 

  

Показатељи:  Број и врста одржаних едукативних и 
информативних састанака за приватни сектор и грађане  

Полазна основа:  

нема  

Извор: нема  

 2025:  9  

  

Показатељи:  Број спроведених промотивних кампања за развој 
приватне иницијативе у систему социјалне заштите  

Полазна основа:  

нема  

Извор: нема  

 2025: 3  

  

Мера 1.4.  

Кроз локалне прописе регулисати програм социјалног 
становања и мобилног тима за активну инклузију 
(који је основан кроз пројекат Активни инклузивни 
сервис Општине Кула)  

 

  

Показатељи: Услуге мобилног тима интегрисане у Одлуку о 
остваривању права и услуга у области социјалне заштите из 

Полазна основа:  

Постојећа одлука 

 2025:  нова одлука  
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надлежности Општине Кула   

 

Извор: Службени лист 
општине Кула  

Мера 1.5.  

Сензибилизација доносилаца одлука у ЈЛС кроз 
увођење столице за ОСИ у скупштини општине  

 

  

Показатељи: Уведено место за ОСИ у локалној 
скупштини у циљу сензибилизације доносилаца 
одлука  

Полазна основа:  

Не   

Извор:  Пословник о 
даду СО Кула 

2025:   да 

Мера 1.6  

Формирање мобилног тима за неодложне 
интервенције у социјалној заштити у ситуацијама 
поремећених породичних односа или хитне потребе 
за збрињавањем лица без адекватног старања и 
смештаја   

  

Показатељ:  Формиран тим и потписан протокол о 
раду и сарадњи установа чланца тима  

Полазна основа  

нема 

2025 

Да  

 
 
 

ПОСЕБНИ ЦИЉ 2:  Унапредити положај особа са инвалидитетом кроз обезбеђивње 
нових услуга социјалне заштите, повећање капацитета постојећих услуга и унапређење 
приступачности  

МЕРА  И ПОКАЗАТЕЉИ  

 

Почетна вредност 
и базна година 2022 

Циљана 
вредност 2025. 

Године 

Мера 2.1. 

Увећати капацитет дневних услуга социјалне 
заштите и услуга смештаја   

  

Показатељи:  Увећан капацитет дневног боравка за децу младе и 
одрасле са инвалидитетом за 5 корисника  

Полазна основа:  30 

Извор:  Извештај о 
раду пружаоца услуге   

 2025:  35  

  

Показатељи: Увећан капацитет домског смештаја за ОСИ у оквиру 
пружаоца услуге „Плава птице“  

Полазна основа:  12 

Извор:  Извештај о 
раду пружаоца услуге   

 2025:  16 

  

Увећање капацитета услуге Лични пратилац детета  Полазна основа:  25 

Извор:  Извештај о 
раду пружаоца услуге   

 2025:  30 
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Мера 2.2  

Оснивање дневног боравка за децу са тешкоћама 
у развоју до 10 година узраста  

  

Показатељи: Основана услуга ДБ за децу или посебна група при 
постојећем дневном боравку за ОСИ  

Полазна основа:  0 

Извор:  Извештај о 
раду пружаоца услуге   

 2025:  1 

  

Мера 2.3 

Увођење услуга педагошког асистента у настави у 
сарадњи са сектором образовања   

  

Показатељи: 1. Уведена у одлуку о подршци породици са децом 
услуга педагошког асистента 

2.Услуга се пружа за најмање 6 деце у општини Кула  

Полазна основа:  

Нема  

       Полазна основа 

 Извештај о раду 
пружаоца услуге, 

извештаји одељења за 
друштвене 

делатности    

2025 : измењена 
одлука  

 

2025: 6 корисника  

Мера 2.4.  

Развој услуге персоналног асистента  

  

Показатељи: Услуга персоналне асистенције се пружа за најмање 
4 корисника услуга  

Полазна основа:   

Не  

Извор: Одлука о 
социјалној заштити  

2025: Лиценциран 
један пружалац 

услуга ПА пружа 
услугу у Општини 

Кула  

Мера 2.5  

Оснивање клубова за Особе са инвалидитетом  

  

Показатељи: У Општини Кула раде два клуба за особе са 
инвалидитетом као програми локалних Удружења  

Полазна основа:  

Нема  

2025: Основана 
два клуба за ОСИ 
при Удружењима 
ОСИ у Општини 

Кула  

Мера 2.6.  

Израда мапе приступачности Општине Кула и 
уклањање архитектонских, комуникацијских и 
когнитивних баријера у општини Кула  

Полазна основа:  

Нема 

2025:  

Израђена студија 
о постојећем 

стању и 
предлозима за 
активности, 

откољене баријере 
у Општини  

Показатељи:  1. Израђена студија о тренутном стању 
приступачности у Општини Кула и предлогом мера за унапређење 
приступачности  

Полазна основа  

Нема Извор: 
Извештаји Актис 

Одбора, извештаји 

2025:  

Израђена студија 
о приступачности  
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2.Изведене активности на уклањању баријера и повећању 
приступачности  у општини Кула    

Одељења 
д.делатности  

 

Откоњено 5 
препознатих 
баријера у мерама 
из студије  

Мера 2.7.  

Обезбеђивање услуге транспорта као вида јавног 
превоза за ОСИ  и особе којима је неопходан 
транспорт у  лежећем положају  

  

Показатељи: 1. Постојање возила и организоване пратеће службе 
возача и диспечера за превоз ОСИ  

2.Број извршених услуга на нивоу године  

Почетна вредност:  

Нема  

Извор: Извештај 
Оељења д 

делатности, извештај 
пружаоца услуге  

2025:  

1 возило и 
организована 

пратећа служба, 
најмање 120 

превоза годишње 

Мера 2.8.  

Развој услуге повременог породичног смештаја 
као подршка породици која брине о детету са 
сметњама у развоју и превенција 
институционализације 

  

Показатељи:  1. Број обучених породица за пружање повременог 
смештаја  

2.Број извршених смештаја годишње 

3. Број смештених корисника у установе током године  

Почетна вредност : 
Нема 

Извор: Извештај ЦСР, 
извештај ЦПСУ, 

извештај пружаоца 
услуге  

2025:  

5 обучених 
породица, 

извршено годишње 
15 смештаја лица, 

нема нових 
смештаја у 

установе за ОСИ   

Мера 2.9.  

Развој подршке родитељству деце са тешкоћама 
кроз развој социотерапијских програма  

    

Показатељи:  1. Број постојећих социотерапијских група  

2.Број састанака група на годишњем нивоу 

3.Број корисника услуге –различитих родитеља чланова групе  

Почетна вредност:  

Нема  

Извор: Извештај 
локалних Удружења 

ОСИ, извештај 
Одељења за д 
делатности  

2025  

Основано најмање 
2 социотерапијске 
групе за родитеље 

са територије 
Општине , 
најмање 24 

састанга група 
годипшње, са 30 

учесника 
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ПОСЕБНИ ЦИЉ 3: Унапређење квалитета живота и укључености старих лица кроз 
развој  услуга и различиттих програма подршке старим особама 

 
 

МЕРА  И ПОКАЗАТЕЉИ  

 

Почетна вредност 
и базна година 2022 

Циљана 
вредност 2025. 

Године 

Мера 3.1  

Проширити капацитет услуге Помоћ у кући и 
обогатити активностима одржавања 
домаћинства, поправке, и сличне ванстандардне 
услуге (мушка помоћ у кући- геронтодомаћин)  

  

Показатељи: 

 1. Број корисника услуге ПуК  

2.Постојање услуге геронтодомаћина у оквиру услуге ПуК  

Почетна вредност: 

 85 

Нема  

Извор: Извештај 
пружаоца услуге  

2025:  

120 корисника 
постојање 1 

геронтодомаћина 
на услузи ПуК   

Мера 3.2  

Развој програма међугенерацијске сарадње кроз 
центре у заједници  или волонтерски сервис  

  

Показатељи:   

1.Постојање волонтерског сервиса за подршку старим лицима у 
погледу дружења, набавке, провођења сл времена  

2. Број волонера укључених у активности  

Почетна вредност  

Нема  

Нема  

Извор: Извештај Одељ 
за друш делатности, 
извештај пружаоца 

услуге 

2025:  

Један волонтерски 
сервис,   

Активно 20 
волонтера  

Мера 3.3.  

Стварање капацитета за развој услуге породичног 
смештаја за одрасле и старије 

  

Показатељи: 1.Број обучених породица за пружање услуга 
породичног смештаја за старе и одрасле  

2. Број извршених смештаја старих лица на породични смештај  

Почетна вредност  

                 2 

                 4 

Извор: Извештај о 

2025 

5 

              10 
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раду ЦСР Кула  

Мера 3.4 

Развој програма активног старења у сарадњи са 
другим организацијама – спорта, културе, ит др 

  

Показатељи:  1. Број спортских и Удружења Културе која су 
отворила секције-групе за стара лица  

2.број старих особа које су укључене у рад спортских друштава, 
КУД ова, домова култуте  

 

Почетна вредност  

Нема  

 

Извор Извештаји 
спортских клубова и 

КУД  

2025 

4 програма које 
корсти 50 старих 

лица  

Мера 3.5  

Развој услуге дневни боравак за стара лица 

  

Показатељи: Основан дневни боравак за стара лица и лиценциран 
у систему социјалне заштите у оквриру једног од пружалаца 
услуга у Општини Кула за до 20 коринсника  

Почетна вредност  

Нема  

Извор: извештај 
пружаоца услуге  

2025 

1 

Мера 3.6. Развој инфо линије за стара лица и 
сервисне подршке за старе  

 

  

Показатељи:  Отворена телефонска линија за социјалну подршку и 
сервисну подршку за решавање свакодневнх проблема старих 
лица при некој од услуга или програма за старе  

Почетна вредност  

Нема  

2025  

1 

 
 
 

ПОСЕБНИ ЦИЉ 4: Креирати и покренути различите видове подршке за жртве родно 
заснованог, породичног, вршњачког насиља и мобинга као и других облика насиља и 
занемаривања  

МЕРА  И ПОКАЗАТЕЉИ  

 

Почетна вредност 
и базна година 2022 

Циљана 
вредност 2025. 

Године 

Мера 4.1  

Психосоцијално саветовалиште за жртве насиља  
  

Показатељи:  При постојећем саветовалишту за брак и породицу 
оформити групу за саветодавни рад са жртвама насиља у групном 
и индивидуалном раду  

Почетна вредност 

Нема 

Извор  Извештај о 
раду ЦСР Кула 

 

2025 

1 
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Мера 4.2.  

Едукативне активности за различите циљне групе  
  

Показатељи: Постоје развијене едукативне активности за жртве 
насиља различитих категорија и узраста на нивоу две недеље 
током целе године  

Почетна вредност 

Нема 

Извор Извештаји одељ 
за друш делатности 

2025 

1 програм 

Мера 4.3  

Прогрми физичке активације, психофизичко 
оснаживање 

  

Показатељи: Уведен један програм за психофизичко оснаживање 
и тренинг жртава насиља у општини Кула  

Почетна вредност 

Нема  

2025  

да 

Мера 4.4.  

Социо-едукативни програми за децу млађег 
школског узраста из нестимулативних средина 
или из породичног контекста у ком се догодило 
насиље или занемаривање 

  

Показатељи: 1. Отворен један програм за свакодневну подршку 
у учењу и социјализацији деце из нестимулативних породичних 
средина  

2.Број деце која су укључена у програм  

Почетна вредност  

Нема  

 

 

2025:  

1 програм 

20 деце 

 

 
 

 

ПОСЕБНИ ЦИЉ 5: Подршка деци у хранитељству и младима који напуштају систем 
породичног смештаја  

МЕРА  И ПОКАЗАТЕЉИ  

 

Почетна вредност 
и базна година 2022 

Циљана 
вредност 2025. 

Године 

Мера 5.1  

Спровођење кампања за сензитизацију локалне 
заједнице за развој услуге породичног смештаја 
као и за специфичне потребе младих који 
напуштају систем  

  

Показатељи:  

Број спроведених кампања и врста кампање  
Број породица које пружају услугу смештаја  

Почетна вредност 

Нема  

10 

2025 године  

3 кампање 

15 

Мера 5.2    
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Обезбеђивање финансијских подстицаја за децу 
и младе у систему социјалне заштите или који 
напуштају систем 

Показатељи:  Број и врста финансијске подршке за д децу и младе  
у систему и који напуштају систем 

 

Почетна вредност 

Нема  

  

2025 године  

 3 врсте 
подстицаја  

Мера 5.3  

Препознати у локалним планским документима 
младе који напуштају систем социјалне заштите 
као осетљиву група и да се обезбедити средства 
за подстицаје  кроз активну политику 
запошљавања  

  

Показатељи:  Број локалних акционих планова који препознају 
младе који напустају систем као посебну циљну групу за мере 
подршке у запошљавању и број мера  

Почетна вредниост  

Не  

2025 година 

Да  

   

   

 
 
 
 

 
 
 

ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОКВИР И ПЛАН ЗА ПРАЋЕЊЕ СПРОВОЂЕЊА, 
ВРЕДНОВАЊЕ УЧИНАКА И ИЗВЕШТАВАЊЕ О СПРОВЕДЕНИМ МЕРАМА, 
ПОСТИГНУТИМ ЦИЉЕВИМА И УЧИНЦИМА  
 
Стратегија социјалне заштите Општине Кула је развијена у партиципативном процесу у 
којем је учествовао Одбор за активну инклузију Кула (АктИС Kула одбор) и представници 
свих релевантних локалних заинтересованих страна, по радним подгрупама. 
Представници корисника су били укључени у све фазе процеса планирања, укључујући 
мапирање њихових потреба.  

Институционални оквир и план за праћење спровођења, вредновања учинака и 
извештавање о спроведеним мерама, постигнутим циљевим и учинцима је саставни део 
ове Стратегије. АктИС одбор, као релеватно тело, биће задужено за овај процес.  
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Одговорност за координацију и надзор над реализацијом из активности из Стратегије 
социјалне заштите Општине Кула имаће председник општине и АктИС Кула одбор.  

Према деифисаним одговорностима у самој Стратегији, одговорност за спровођење 
појединачних циљева и мера имају све институције и организације, као и приватни 
пружаоци услуга социјалне заштите на локалном нивоу које имају надлежност за 
спровођење појединачних мера дефинисаних Стратегијом социјалне заштите.  

Спровођење мера и активности Стратегије пратиће се у складу са инструментима који су 
одређени самом Стратегијом социјалне заштите, у складу са Законом о планском систему. 
За успешну примену мера и програма дефинисаних Стратегијом социјалне заштите 
неопходно је да се спроводе редовне евалуације различитих мера. За реализацију 
евалуација мера и програма Стратегије социјалне заштите неопходна је подршка ЕУ и 
међународних развојних партнера, других националних и међународних донатора, као и 
укључивање локалних експерата у процес евалуације сваке године.  

Праћење имплементације Стратегије биће реализовано континуирано, кроз инструменте 
и механизме који су већ функционални на нивоу локалне самоуправе: финансирање 
услуга социјалне заштите и праћење њиховог рада кроз извештавање, финансирање 
редовних делатности, програма и пројеката у области социјалне заштите и праћење 
њиховог рада кроз редовно извештавање.  

Праћење реализације општег и посебних циљева вршиће се израдом годишњег извештаја 
који садржи и квантитативне и квалитативне податке за све циљне групе дефинисане 
Стратегијом.  

Целокупна оцена ефеката планираних услуга и мера биће предмет финалне екстерне 
евалуације која ће бити обезбеђена по истеку важења овог документа.  

Након усвајања Стратегије, АктИС одбор биће именован од стране председника општине, 
као одбор који ће бити задужен за:  

 праћење реализације,  

 промоцију активности, 

 ревизију документа по потреби,  

 израду акционих планова и  

 извештаја о њиховој реализацији.  
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АктИС одбор ће имати одговорно лице – координатора који ће организовати активности и 
реализацију мера. Састанке АктИЦ одбор ће организовати најмање једном у 3 месеца, а 
по потреби и чешће.  

Председник општине ће одредити координатора за имплементацију Стратегије из АктИС 
одбора, који ће радити организацију и коориднацију, послове праћења, помоције и 
извештавања.  

За процену потребе финансијских средстава и осталих нематеријалних ресурса, биће 
одговорно Одељење за друштвене делатности, затим буџет и финансије.  

Рокове за спровођење мера и начин обезбеђивања средстава припремаће на годишњем 
нивоу Одељење за друштвене делатности, буџет и финансије, у партнерству са АктИС 
одбором. 

Прилог: SWOT анализа 
 

С Н А Г Е  С Л А Б О С Т И  
Подршка локалне самоуправе  
Волонтери ОО ЦК, Каритас, Удружења  
Постоје појединачне базе података пружалаца 
услуга и организација  
Постојање локалних услуга (Дневни боравак, 
Становање уз подршку, Саветовалиште за брак 
и породицу, Саветовалиште за рани развој, 
Помоћ у кући, Лични пратилац, Домски смештај 
ОСИ, Дом за старе )  
Велики број програма Црвеног крста  
Постојање Одбора за активну инклузију  
Мобилни тим за активну инклузију  
Смањен број архитектонских баријера  
Стабилна политичка ситуација у Општини  
Поједностављене процедуре за остваривање 
права 
Локалне услуге су одрживе  
Инклузивно образовање  
Постојање спец,одељења при школи И Бајић  
Бесплатна правна помоћ у ЦСР  

Недостатак амбуланте и здравствене 
делатности у дому за старе 
Недостатак обједињене – централне базе 
података о корисницима  
Недостатак дневних услуга за старе осим ПуК  
Законска регулатива и подзаконска акта која не 
доживљава промену и није више актуелна у 
односу на стање на терену  
Непостојање актива установа и пружалаца 
услуга СЗ  
Недостатак омладинских удружења  
Недоступност прихватне станице или 
прихватилишта  

П Р И Л И К Е  П Р Е Т Њ Е  
Едукације предузетника за развој услуга у 
приватном сектору  
Сарадња са медијима  
Пројектно финансирање 
Могућност унапређења и проширења услуга  
Развој нових услуга  
Израда стандарда услуга 

Непостојање стратешких докумената на 
националном нивоу  
 Демографска слика- повећан удео старих у 
струкутри становништва  
Затвореност система према старим лицима  
Немогућност проширења услуга за ОСИ уз све 
већи број захтева и листе чекања  
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Развој услуге геронтодомаћин  
Развој волонтерског сервиса за  доставу и 
подршку старим лицима   
 Подизање свести о ОСИ и старима  
Сервис за  подршку запошљавању ОСИ   
Сервис за подршку кроз доделу ортопедских 
помагала  
 Програм стручне праксе као подршка у учењу 
деци у првом циклусу образовања    
Услуге породичног сарадника  
 Развој социотерапијских група  
  
 
 
 

Неразвијен приватни сектор  
 
 

 


