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Поштовани читаоче,
Приручник ,,Информисање је пут до доступне услуге“ продукт је истоименог пројекта који је финансирало Министарство рада и социјалне
политике, а део је ширег пројекта ,,Пружање унапређених услуга на локалном нивоу“ (Derilvery of Improved Local Services – DILS). Овај приручник треба
да помогне и омогући особама с инвалидитетом (у даљем тексту ОСИ) да се
упознају са својим правима и пронађу путеве за њихово остваривање. Особе
с инвалидитетом лакше и брже долазе до информације о својим правима и
до пружаоца услуга у локалној заједници, него до практичног остваривања
истих права. Тако се ствара утисак да оне и пружаоци услуга немају исте
информације или их тумаче на различите начине. Идеја пројекта је да се
омогући да законом прописана права буду на местима која су у сваком
тренутку доступна и особама с инвалидитетом, и онима који одобравају та
права, и пружаоцима услуга. На овај начин смо покушали да повећамо број
особа с инвалидитетом које користе услуге у локалној заједници, као и да
мотивишемо пружаоце услуга да унапређују постојеће и покрећу нове
услуге.
Овај пројекат се разликује од сличних пројеката због наше жеље да
директно сазнамо колико су остварена права особа с инвалидитетом – у
разговору с њима, с пружаоцима услуга, као и с представницима центара за
социјални рад који су „скретничари“ у овом процесу и незаобилазна карика
на путу ка остваривању права. Директни контакт с пружаоцима услуга у
локалним заједницама нам је омогућио и да јасније сагледамо структуру
услуге, да сазнамо колико пружаоци услуга задовољавају потребе особа с
инвалидитетом, као и да видимо јасну решеност представника локалних
власти да и у будућности подржавају ове услуге. Многе организације
одржавају свој рад захваљујући пројектима и конкурсима којих нема пуно и
који имају мале грантове. Организације се отварају и затварају, а често
немају средства за медијско презентовање или оглашавање. Неке се
отварају само да би једној групи корисника пружиле задовољење потреба,
тако да нису ни желеле да буду део овог пројекта. Можда смо неке и
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ненамерно изоставили. Ипак, радује нас чињеница да смо омогућили да све
организације, које се можда тренутно нису нашле у приручнику или на сајту
општине у којој имају седиште, могу у сваком тренутку да се пријаве и
ажурирају податке о својој организацији или услузи на сајту своје општине
и на тај начин постану доступне особама с инвалидитетом. Међутим, уочили
смо и тренутно нерешив проблем и изазов с којим су се генерације особа с
инвалидитетом сретале и срећу се и данас – а то је непостојање жеље или
јасне визије о повезивању, умрежавању и заједничком планирању активности које би допринеле побољшању њиховог живота. Сви о томе размишљају,
причају, чак се и хвале да имају добре међусобне контакте, а заједнички
наступи према донатору, заједничке активности у заједници и заједнички
притисак на локалне и државне власти показују супротно, показују
разједињеност и неусмереност. Међутим, то је кључно поље на коме у будућности треба радити и то опрезно, с јасним задужењима и усмерености ка
достижном циљу.
Надамо се да смо овим пројектом поплочали пут којим ће особе с
инвалидитетом лакше остварити своја права, пут који ће повезивати потребу
и њено задовољење, пут ка заједничком животу, без ограничења,
предрасуда и усамљености. Ово је тек почетак, али почетак који обећава,
усмерава и охрабрује!

ИНФОРМИСАЊЕ ЈЕ ПУТ ДО ДОСТУПНЕ УСЛУГЕ
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СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
Права особа с инвалидитетом уређена су законима и другим прописима
који уређују остваривање права у свим системима заштите у оквиру нашег
правног система (област социјалне заштите, здравствене заштите, породично-правне заштите деце и породице, област васпитања и образовања,
запошљавања и радних односа, пензијског и инвалидског осигурања), али
и неким другим прописима и законима, као и подзаконским актима. Од
изузетног значаја за правно уређење положаја особа с инвалидитетом је
Закон о спречавању дискриминације особа с инвалидитетом и Стратегија
унапређења положаја особа с инвалидитетом у Републици Србији. Право на
социјалну заштиту регулисано је Законом о социјалној заштити. Права се
остварују уз поштовање одређених начела социјалне заштите.
Право на социјалну заштиту
Члан 4
Сваки појединац и породица, којима је неопходна друштвена помоћ и
подршка ради савладавања социјалних и животних тешкоћа и стварања
услова за задовољење основних животних потреба, имају право на
социјалну заштиту у складу са законом.

Приручник за особе с инвалидитетом и њихове породице
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НАЧЕЛА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
Начела поштовања интегритета и достојанства корисника
Члан 24
Корисник, у складу са законом, има право на социјалну заштиту која се
заснива на социјалној правди, одговорности и солидарности, која му се
пружа уз поштовање његовог физичког и психичког интегритета, безбедности, као и уз уважавање његових моралних, културних и религијских
убеђења, у складу са зајемченим људским правима и слободама.
Начело забране дискриминације
Члан 25
Забрањена је дискриминација корисника социјалне заштите по основу
расе, пола, старости, националне припадности, социјалног порекла, сексуалне оријентације, вероисповести, политичког, синдикалног или другог опредељења, имовног стања, културе, језика, инвалидитета, природе социјалне
искључености или другог личног својства.
Начело најбољег интереса корисника
Члан 26
Услуге социјалне заштите пружају се у складу са најбољим интересом
корисника, уважавајући његов животни циклус, пол, етничко и културно
порекло, језик, вероисповест, животне навике, развојне потребе и потребе
за додатном подршком у свакодневном функционисању.
Начело најмање рестриктивног окружења
Члан 27
Услуге социјалне заштите пружају се првенствено у непосредном и
најмање рестриктивном окружењу, при чему се бирају услуге које кориснику
омогућавају останак у заједници.

ИНФОРМИСАЊЕ ЈЕ ПУТ ДО ДОСТУПНЕ УСЛУГЕ
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Начело ефикасности социјалне заштите
Члан 28
Социјална заштита остварује се на начин који обезбеђује постизање
најбољих могућих резултата у односу на расположива финансијска средства.
Начело благовремености социјалне заштите
Члан 29
Социјална заштита остварује се на начин који обезбеђује правовремено
уочавање потреба корисника и пружање услуга ради спречавања настанка
и развоја стања која угрожавају безбедност и задовољавање животних
потреба и ометају укључивање у друштво.

8

Начело целовитости социјалне заштите
Члан 30
Услуге социјалне заштите пружају се у складу с функцијом коју имају,
повезано и усклађено, тако да обезбеђује целовиту социјалну заштиту
кориснику у сваком животном добу.
Начело унапређења квалитета социјалне заштите
Члан 31
Услуге социјалне заштите пружају се у складу с принципима и стандардима савремене професионалне праксе социјалног рада.
Квалитет услуга социјалне заштите унапређује се применом савремених
достигнућа науке и струке, и стручном подршком ради унапређења професионалних компетенција стручних радника и квалитета заштите корисника.
Начело јавности рада
Члан 32
Министарство надлежно за социјалну заштиту, надлежни органи аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе на својој интернет адреси,
у средствима јавног информисања, као и на друге начине у складу са законом информишу јавност о социјалној заштити и пружају друге информације
прописане законом.
Установе социјалне заштите и пружаоци услуга социјалне заштите
обезбеђују слободан приступ информацијама о свом раду.
Начело доступности и индивидуализације социјалне заштите
Члан 33
Пружање услуга социјалне заштите организује се на начин који обезбеђује њихову физичку, географску и економску доступност, уз уважавање
културолошких и других различитости.
Услуге социјалне заштите пружају се тако да се кориснику обезбеђује
индивидуализован приступ и стручни радник задужен за рад на конкретном
случају (у даљем тексту: водитељ случаја).
Приручник за особе с инвалидитетом и њихове породице
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ПРАВА КОРИСНИКА
Законом су регулисана права корисника услуга социјалне заштите.
Право на информације
Члан 34
Корисник има право да у складу са својим потребама и способностима
буде информисан о свим подацима који су значајни за утврђивање његових
социјалних потреба, као и о томе како те потребе могу бити задовољене.
Корисник који је навршио 15 година живота има право увида у списе
предмета који се односе на његово коришћење услуга и остваривање права
из социјалне заштите.
Ако корисник није навршио 15 година живота или ако је лишен пословне
способности, право увида у списе предмета који се односе на његово коришћење услуга и остваривање права из социјалне заштите има његов законски заступник.
Не могу се разгледати ни преписивати, односно умножавати списи који
се воде као поверљиви, ако би се тиме могла осујетити сврха поступка или
ако се то противи јавном интересу или оправданом интересу корисника или
трећег лица.
Право на учешће у доношењу одлука
Члан 35
Корисник има право да учествује у процени свог стања и потреба и у
одлучивању о томе да ли ће прихватити услугу, као и да благовремено
добије сва обавештења која су му за то потребна, укључујући и опис, циљ и
корист од предложене услуге као и обавештења о расположивим алтернативним услугама и друга обавештења од значаја за пружање услуге. Без
пристанка корисника односно његовог законског заступника, не сме се
пружити било каква услуга, изузев у случајевима утврђеним законом.
Дете има право да, у складу с узрастом и зрелошћу, учествује и да
слободно изрази своје мишљење у свим поступцима у којима се одлучује о
његовим правима.
ИНФОРМИСАЊЕ ЈЕ ПУТ ДО ДОСТУПНЕ УСЛУГЕ
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Право на слободан избор услуга
Члан 36
Корисник има право на слободан избор услуга и пружаоца услуге социјалне заштите, у складу с овим законом.
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Право на поверљивост података
Члан 37
Корисник има право на поверљивост свих приватних података из документације која се обрађује за потребе извештаја, односно за евиденције,
укључујући и оне који се тичу његове личности, понашања и породичних
околности и начина коришћења услуга социјалне заштите.
Од права корисника на поверљивост података може се одступити само
у случајевима предвиђеним законом.
Право на приватност
Члан 38
Корисник има право на поштовање приватности приликом пружања
услуга социјалне заштите.
Не сматра се нарушавањем права на приватност тражење информација
или предузимање радњи неопходних за пружање услуга или обезбеђење
права корисника.
Право на притужбу
Члан 39
Корисник који није задовољан пруженом услугом, поступком или
понашањем пружаоца услуга, може поднети притужбу надлежном органу.
Корисници
Члан 41
Корисник права или услуга социјалне заштите јесте појединац, односно
породица која се суочава с препрекама у задовољавању потреба, услед чега
не може да достигне или да одржи квалитет живота или која нема довољно
средстава за подмирење основних животних потреба, а не може да их оствари својим радом, приходом од имовине или из других извора.
Малолетно лице (у даљем тексту: дете) и пунолетно лице до навршених
26 година живота (у даљем тексту: млада особа, млади, односно омладина)
јесте корисник у смислу става 1. овог члана, када му је услед породичних и
других животних околности угрожено здравље, безбедност и развој, односно ако је извесно да без подршке система социјалне заштите не може да
достигне оптимални ниво развоја, а нарочито:
1) ако је без родитељског старања или у ризику од губитка родитељског
старања;
2) ако његов родитељ, старатељ или друго лице које се о њему непосредно стара није у стању да се о њему стара без подршке система
Приручник за особе с инвалидитетом и њихове породице
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социјалне заштите, услед здравствених разлога, менталног обољења,
интелектуалних тешкоћа или неповољних социо-економских околности;
3) ако има сметње у развоју (телесне, интелектуалне, менталне, сензорне, говорно-језичке, социо-емоционалне, вишеструке), а његове
потребе за негом и материјалном сигурношћу превазилазе могућности породице;
4) ако је у сукобу с родитељима, старатељем и заједницом и ако својим
понашањем угрожава себе и околину;
5) ако се суочава с тешкоћама због злоупотребе алкохола, дрога или
других опојних средстава;
6) ако постоји опасност да ће постати жртва или ако јесте жртва
злостављања, занемаривања, насиља и експлоатације, односно ако
су му физичко, психичко или емоционално благостање и развој
угрожени деловањем или пропустима родитеља, старатеља или
друге особе која се о њему непосредно стара;
7) ако је жртва трговине људима;
8) ако је страни држављанин односно лице без држављанства, без
пратње;
9) ако се његови родитељи споре око начина вршења родитељског
права;
10) ако има друге потребе за коришћењем социјалне заштите.
Пунолетно лице од навршених 26 до навршених 65 година (у даљем
тексту: одрасли) и пунолетно лице старије од 65 година (у даљем тексту:
старији корисник) јесте корисник у смислу става 1. овог члана, када је његово
благостање, безбедност и продуктиван живот у друштву угрожен ризицима
услед старости, инвалидитета, болести, породичних и других животних
околности, а нарочито:
1) ако има телесне, интелектуалне, сензорне или менталне тешкоће или
тешкоће у комуникацији, и када се, услед друштвених или других
препрека, сусреће с функционалним ограничењима у једној или
више области живота;
2) ако постоји опасност да ће постати жртва или ако јесте жртва
самозанемаривања, занемаривања, злостављања, експлоатације и
насиља у породици;
3) ако се суочава с тешкоћама због поремећених односа у породици,
зависности од алкохола, дрога или других опојних средстава или због
других облика друштвено неприхватљивог понашања и других
узрока;
4) ако је жртва трговине људима;
5) ако је страни држављанин и лице без држављанства у потреби за
социјалном заштитом;

ИНФОРМИСАЊЕ ЈЕ ПУТ ДО ДОСТУПНЕ УСЛУГЕ
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6) ако има потребе за домским смештајем и друге потребе за коришћењем социјалне заштите.
Закон о социјалној заштити регулише врсту услуга које се пружају
корисницима, и одређује ко обезбеђује пружање одређених услуга.

12

Услуге процене и планирања
Члан 43
Услуге процене обухватају процену стања, потреба, снага и ризика
корисника и других лица значајних за корисника, процену старатеља,
хранитеља и усвојитеља.
Услуге планирања обухватају индивидуално планирање услуга ради
њиховог коришћења или одређивања мера заштите доношењем:
1) плана услуга и мера за породицу с планом сталности за дете;
2) плана за самостални живот младе особе која је, пре него што је
навршила 14 година, била лишена родитељског старања, односно
није живела с родитељима или усвојитељима;
3) индивидуалног плана услуга и мера за одраслог или старијег
корисника.
Република Србија, односно аутономна покрајина обезбеђују услуге из
става 1. овог члана када их у вршењу јавних овлашћења пружа центар за
социјални рад, центар за породични смештај и усвојење и установа за
васпитање деце и омладине.
Процену и планирање, приликом пружања услуга, обављају и пружаоци
услуга социјалне заштите, у складу са законом и другим прописима.
Дневне услуге у заједници
Члан 44
Дневне услуге у заједници обухватају активности које подржавају
боравак корисника у породици и непосредном окружењу.
Дневне услуге у заједници обезбеђује јединица локалне самоуправе.
Услуге подршке за самосталан живот
Члан 45
Услуге подршке за самосталан живот пружају се појединцу да би се његове могућности за задовољење основних потреба изједначиле с могућностима осталих чланова друштва, да би му се побољшао квалитет живота и
да би могао да води активан и самосталан живот у друштву.
Услуге подршке за самосталан живот обезбеђује јединица локалне
самоуправе, осим ако овим законом није предвиђено да их обезбеђује
Република Србија.
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Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге
Члан 46
Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге пружају се као
вид помоћи појединцима и породицама које су у кризи, ради унапређивања
породичних односа, превазилажења кризних ситуација и стицања вештина
за самосталан и продуктиван живот у друштву.
Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге обезбеђују
јединица локалне самоуправа, аутономна покрајина, односно Република
Србија, у складу с овим законом.
Услуге смештаја
Члан 47
Услуга смештаја обезбеђује се смештањем корисника у:
1) сродничку, хранитељску и другу породицу за одрасле и старије (у
даљем тексту: породични смештај);
2) дом за смештај корисника, укључујући мале домске заједнице (у
даљем тексту: домски смештај);
3) прихватилиште;
4) друге врсте смештаја, у складу са законом.
Услуге смештаја обезбеђује Република Србија, аутономна покрајина и
јединица локалне самоуправе, у складу са овим законом.
Породични смештај
Члан 48
Пружањем услуга породичног смештаја деци и младима се привремено,
до завршетка редовног школовања односно до навршене 26. године живота, обезбеђују нега, заштита и услови за оптималан развој у породичном
окружењу.
Породични смештај за децу и младе обухвата и припрему за повратак
родитељима, други стални животни аранжман и припрему за самосталан
живот.
Породичним смештајем одраслим и старијим особама омогућава се
одржавање или побољшање квалитета живота.
Врсте породичног смештаја
Члан 49
Породични смештај обезбеђује се као:
1) стандардни смештај;
2) смештај уз интензивну или додатну подршку;
3) ургентни смештај;
4) повремени смештај;
5) друга врста смештаја у другу породицу.
Ближе услове за коришћење услуге породичног смештаја, као и друге врсте
породичног смештаја прописује министар надлежан за социјалну заштиту.
ИНФОРМИСАЊЕ ЈЕ ПУТ ДО ДОСТУПНЕ УСЛУГЕ
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Пружаоци услуге породичног смештаја
Члан 50
Услугу породичног смештаја првенствено пружају сродници када је то у
складу с најбољим интересом корисника.
Услугу породичног смештаја може пружати и друго лице које је
процењено као подобно, које је успешно завршило обуку и стекло лиценцу
за пружање те услуге.
Лице из става 1. и 2. овог члана које пружа услугу породичног смештаја
деци и младима има положај хранитеља у смислу закона којим се уређују
породични односи.
Лице из става 1. и 2. овог члана добија одговарајућу обуку, а током
пружања услуге подршку, у складу са законом и другим прописом.
Лицу из става 1. и 2. овог члана центар за породични смештај и усвојење
издаје лиценцу с роком важења од две године, у складу са законом.
Ближе услове за процену подобности лица за пружање услуге породичног смештаја, програм и начин спровођења обуке, стандарде за пружање
подршке и садржину и изглед лиценце прописује министар надлежан за
социјалну заштиту.
Министар надлежан за социјалну заштиту одређује центар за породични
смештај и усвојење који води јединствену базу података о лицима која
пружају услугу породичног смештаја у Републици Србији и прописује
садржину и начин вођења те базе.
Домски смештај
Члан 51
Домским смештајем кориснику се обезбеђује становање и задовољење
основних животних потреба, као и здравствена заштита.
Домским смештајем детета, поред потреба из става 1. овог члана,
обезбеђује се приступ образовању.
Корисници домског смештаја
Члан 52
Домски смештај обезбеђује се кориснику коме се не могу обезбедити,
или није у његовом најбољем интересу, останак у породици, услуге у
заједници или породични смештај.
Детету млађем од три године не обезбеђује се домски смештај.
Детету из става 2. овог члана изузетно се може обезбедити домски
смештај ако за то постоје нарочито оправдани разлози, с тим што на
смештају не може провести дуже од два месеца, осим на основу сагласности
министарства надлежног за социјалну заштиту.
Услуге домског смештаја пружају се кориснику тако да обезбеђују
припрему за његов повратак у биолошку породицу, одлазак у другу
породицу, односно његову припрему за самосталан живот, у складу с
породичним ресурсима, његовим потребама и најбољим интересом.
Приручник за особе с инвалидитетом и њихове породице
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Врсте домског смештаја
Члан 53
Домски смештај обезбеђује се као:
1) стандардни смештај;
2) смештај уз интензивну или додатну подршку;
3) ургентни смештај;
4) повремени смештај;
5) друга врста домског смештаја.
Ближе услове за коришћење услуге домског смештаја и друге врсте
домског смештаја прописује министар надлежан за послове социјалне
заштите.
Пружаоци домског смештаја
Члан 54
Услуге домског смештаја може пружати установа социјалне заштите,
односно пружалац услуга социјалне заштите који је добио лиценцу за
пружање тих услуга.
Дом за смештај одраслих и старијих не може имати капацитет већи од
100 корисника, односно дом за смештај деце и младих не може имати
капацитет већи од 50 корисника.
Смештај у прихватилиште
Члан 55
Смештајем у прихватилиште кориснику се обезбеђује краткотрајан
смештај и осигурава безбедност, изналажење одрживих решења за кризне
ситуације, задовољење његових основних потреба и приступ другим услугама.
Услугу смештаја у прихватилиште обезбеђује јединица локалне самоуправе, осим у случајевима предвиђеним овим законом.
Услуге неодложне интервенције
Члан 56
Услуге социјалне заштите могу се пружати у виду неодложних интервенција ради осигурања безбедности у ситуацијама које угрожавају живот,
здравље и развој корисника и обезбеђују се 24 сата дневно.
Услуге неодложне интервенције пружа центар за социјални рад уз
обавезну сарадњу с другим надлежним органима и службама.
Услуге неодложних интервенција обезбеђује Република Србија, односно
аутономна покрајина.
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ПОСТУПАК ЗА КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
Надлежност за спровођење поступка
Члан 68
Поступак за коришћење услуге из овог закона коју обезбеђује Република
Србија, аутономна покрајина, односно јединица локалне самоуправе спроводи центар за социјални рад, по службеној дужности или на захтев корисника.
Иницијативу за покретање поступка из става 1. овог члана може поднети
свако физичко или правно лице.
Месна надлежност центра за социјални рад утврђује се према пребивалишту корисника.
Изузетно, поступак за коришћење услуге из става 1. овог члана може
спровести центар за социјални рад на чијој територији корисник има
боравиште.
Ако постоји потреба за неодложном интервенцијом, поступак за коришћење услуге неодложне интервенције спроводи центар за социјални рад
на чијој територији се затекао корисник који има потребу за неодложном
интервенцијом.
Сукоб месне надлежности између центара за социјални рад решава
министар надлежан за социјалну заштиту.
Ако настане сукоб месне надлежности, центар за социјални рад који је
започео поступак из става 1. овог члана дужан је да до окончања тог сукоба
обезбеди неопходну заштиту корисника.
Одлука о коришћењу услуге
Члан 69
Центар за социјални рад одлучује о коришћењу услуге из члана 68. став
1. овог закона, применом одредби закона којим се уређује општи управни
поступак, ако овим законом није другачије одређено.
Ако водитељ случаја, односно, када је то законом и другим прописом
одређено – стручни тим центра за социјални рад, процени да корисник има
потребу за услугом из става 1. овог члана, центар за социјални рад издаје
Приручник за особе с инвалидитетом и њихове породице
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кориснику упут за коришћење услуге коју обезбеђује Република Србија,
аутономна покрајина, односно јединица локалне самоуправе (у даљем
тексту: упут за коришћење услуге).
Ако водитељ случаја, односно стручни тим центра за социјални рад
процени да корисник нема потребу за услугом из става 1. овог члана, захтев
за коришћење тражене услуге социјалне заштите одбиће се решењем.
Министар надлежан за социјалну заштиту прописује који се стандарди
примењују у вођењу случаја.
Издавање упута за коришћење услуге
Члан 70
Упут за коришћење услуге је јавна исправа којом се корисник упућује на
коришћење услуге из члана 68. став 1. овог закона у установу социјалне
заштите, односно код овлашћеног пружаоца услуге социјалне заштите. Ако
је процењено да корисник има потребу за више услуга, за сваку услугу издаје
се посебан упут.
Садржина упута за коришћење услуге
Члан 71
Упут за коришћење услуге садржи: име и презиме корисника, врсту
услуге, пружаоца услуге, цену услуге, податке о лицу које учествује у
плаћању услуге и износ учешћа у плаћању услуге, а може да садржи и друге
податке од значаја за коришћење услуге.
Саставни део упута за коришћење услуге може бити и индивидуални
план услуга корисника сачињен у центру за социјални рад, ако је то
неопходно за пружање услуге.
Установа социјалне заштите, односно овлашћени пружалац услуге социјалне заштите дужан је да пружа услугу кориснику у складу са стандардима прописаним за ту услугу.
Изглед и садржину упута за коришћење услуге прописује министар
надлежан за социјалну заштиту.
Плаћање услуге
Члан 72
У зависности од социјално-економског статуса корисника, плаћање
услуге из члана 68. став 1. овог закона може бити:
1) у целости из средстава корисника, његовог сродника или трећег
лица;
2) уз делимично учешће корисника, његовог сродника, трећег лица или
буџета Републике Србије, аутономне покрајине или јединице
локалне самоуправе;
3) у целости из буџета Републике Србије, аутономне покрајине или
јединице локалне самоуправе.
Корисник учествује у плаћању услуге из члана 68. став 1. овог закона у
ИНФОРМИСАЊЕ ЈЕ ПУТ ДО ДОСТУПНЕ УСЛУГЕ
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складу с критеријумима које прописује министар надлежан за послове социјалне заштите, надлежни орган аутономне покрајине односно јединице
локалне самоуправе.
Сродник који има законску обавезу издржавања корисника учествује у
плаћању услуге из члана 68. став 1. овог закона до износа утврђеног судском
одлуком о издржавању корисника, односно до износа утврђеног судским
поравнањем закљученим у складу са законом који уређује породичне
односе, а највише до пуног износа цене услуге.
Ако обавеза сродника који има законску обавезу издржавања корисника
и који је у могућности да учествује у његовом издржавању није утврђена
судском одлуком нити судским поравнањем, корисник услуге из члана 68.
став 1. овог закона дужан је да достави доказ да је код надлежног суда
покренуо поступак ради утврђивања обавезе издржавања од сродника, и
да по окончању тог поступка средства остварена на име издржавања од
сродника, а највише до пуног износа цене услуге, уплати у буџет Републике
Србије, аутономне покрајине односно јединице локалне самоуправе.
Сродник који има законску обавезу издржавања корисника може се
сагласити с плаћањем пуног износа цене услуге из члана 68. став 1. овог
закона, односно плаћањем разлике између пуног износа цене услуге и
прихода којим корисник учествује у плаћању услуге, о чему даје изјаву пред
надлежним центром за социјални рад.
Треће лице може, ако то жели, делимично или у целости учествовати у
плаћању трошкова услуге из члана 68. став 1. овог закона која се пружа
кориснику, о чему даје изјаву пред надлежним центром за социјални рад.
С обвезницима из става 2, 3, 5. и 6. овог члана уговор о плаћању услуге
из члана 68. став 1. овог закона закључује установа социјалне заштите,
односно овлашћени пружалац услуге социјалне заштите, у складу с
подацима садржаним у упуту за коришћење услуге и изјавом датом у смислу
става 5. и 6. овог члана.
Корисницима права или услуга социјалне заштите, појединцима,
односно породицама које се суочавају с препрекама у задовољавању
потреба, обезбеђују се разне врсте материјалне подршке у циљу одржавања
квалитета живота.
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МАТЕРИЈАЛНА ПОДРШКА
Врсте материјалне подршке
Члан 79
Материјалну подршку корисник остварује путем новчане социјалне
помоћи, додатка за помоћ и негу другог лица, увећаног додатка за помоћ и
негу другог лица, помоћи за оспособљавање за рад, једнократне новчане
помоћи, помоћи у натури и других врста материјалне подршке, у складу с
овим законом и прописима донетим за његово спровођење.
1. НОВЧАНА СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ
Корисници права на новчану социјалну помоћ
Члан 81
Право на новчану социјалну помоћ припада појединцу, односно породици, који својим радом, приходима од имовине или из других извора
остварују приход мањи од износа новчане социјалне помоћи утврђеног
овим законом.
Породицом, у смислу остваривања права на новчану социјалну помоћ,
сматрају се супружници и ванбрачни партнери, деца и сродници у правој
линији без обзира на степен сродства, као и сродници у побочној линији до
другог степена сродства под условом да живе у заједничком домаћинству.
Чланом породице, у смислу става 2. овог члана, сматра се и дете које не
живи у породици, а налази се на школовању до краја рока прописаног за то
школовање, а најкасније до навршене 26. године живота.
Чланом породице, у смислу става 2. овог члана, сматра се и супружник
без обзира где фактички живи.
Изузетно од става 2. и 4. овог члана, чланом породице не сматра се
извршилац насиља у породици, односно његови приходи и имовина не
утичу на право жртава насиља у породици да остваре новчану социјалну
помоћ, ако испуњавају друге услове прописане овим законом.
Чланом породице старатеља сматраће се лице са сметњама у развоју, које
се у породици старатеља налази на основу решења органа старатељства.
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Општи услови за остваривање права на новчану социјалну помоћ
Члан 82
Право на новчану социјалну помоћ може остварити појединац, односно
породица:
1) ако нема других непокретности, осим стамбеног простора који одговара потребама појединца, односно породице и земљишта у површини до 0,5 хектара;
2 ако појединац, односно члан породице није продао или поклонио
непокретну имовину или се одрекао права на наслеђивање непокретне имовине или ако је протекао период у којем би, од тржишне
вредности непокретне имовине коју је продао, поклонио или се
одрекао права на наслеђивање, могао обезбеђивати помоћ у смислу
овог закона;
3) ако појединац, односно члан породице не поседује покретну имовину чијим коришћењем или отуђењем, без угрожавања основних
животних потреба, може да обезбеди средства у висини шестоструког
износа новчане социјалне помоћи која би му била утврђена по овом
закону у моменту подношења захтева за новчану социјалну помоћ;
4) ако појединац, односно члан породице није закључио уговор о
доживотном издржавању.
Право на новчану социјалну помоћ могу остварити и појединац који је
неспособан за рад, односно породица чији су сви чланови неспособни за
рад, ако поред стамбеног простора који одговара потребама породице имају
земљиште у површини до једног хектара.
Изузетно, право на новчану социјалну помоћ може остварити појединац,
односно породица која не испуњава услове из става 1. тачка 1) и става 2.
овог члана ако центру за социјални рад да сагласност за упис хипотеке на
своје непокретности ради обезбеђења намирења потраживања у висини
валоризованог износа исплаћене новчане социјалне помоћи.
Одговарајућим стамбеним простором, у смислу става 1. тачка 1) овог
члана, сматра се соба по члану породице, односно две собе за лице које
остварује право на новчану накнаду за помоћ и негу, односно увећану новчану накнаду за помоћ и негу.
Начин намирења потраживања, начин валоризације и друга питања од
значаја за намирење потраживања прописује министар надлежан за социјалну заштиту.
Посебни услови за остваривање права на новчану социјалну помоћ
радно способног појединца, односно члана породице
Члан 83
Право на новчану социјалну помоћ може остварити радно способан
појединац, односно члан породице:
1) ако се налази на школовању или оспособљавању за рад у смислу овог
закона или се води на евиденцији незапослених лица;
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2) ако није одбио понуђено запослење, радно ангажовање на привременим, повременим или сезонским пословима, стручно оспособљавање, преквалификацију, доквалификацију или основно образовање;
3) ако му радни однос није престао његовом вољом, његовом сагласношћу или његовом кривицом, због дисциплинске или кривичне
одговорности, осим ако је од престанка радног односа протекло
годину дана или ако је по престанку радног односа наступила неспособност за рад;
4) ако се сам стара о свом детету са сметњама у развоју тако да не може
да буде радно ангажован.
Ако породица не испуњава услове за остваривање права на новчану социјалну помоћ због тога што њен члан не испуњава услове из става 1. овог
члана, право на новчану социјалну помоћ признаје се само њеном члану
који је неспособан за рад, под условима утврђеним овим законом.
Остваривање права на новчану социјалну помоћ корисника који има
право на издржавање
Члан 84
Појединац, односно члан породице који је неспособан за рад, а има
сродника с којим не живи у породици а који је према закону којим се уређују
породични односи у обавези да учествује у његовом издржавању и у
могућности је да учествује у његовом издржавању, уз захтев за утврђивање
права на новчану социјалну помоћ дужан је да достави и правноснажну
судску одлуку о издржавању од сродника, односно судско поравнање
закључено са сродником у складу са законом којим се уређују породични
односи или доказ да је код надлежног суда покренуо поступак ради
утврђивања обавезе издржавања од сродника.
Поступак из става 1. овог члана може покренути и привремени старатељ.
Лице из става 1. овог члана које је остварило право на новчану социјалну
помоћ дужно је да у буџет Републике Србије уплати средства остварена на
име издржавања од сродника, а највише до износа примљене новчане
социјалне помоћи.
Право на увећану и временски ограничену новчану социјалну помоћ
Члан 85
Појединац који је неспособан за рад, односно породица чији су сви
чланови неспособни за рад и једнородитељска породица имају право на
увећану новчану социјалну помоћ.
Неспособни за рад у смислу овог закона су:
1) жена и мушкарац који су навршили године живота одређене прописима
о пензијском и инвалидском осигурању као услов за старосну пензију;
2) дете до навршене 15. године живота;
3) дете на школовању, до краја рока прописаног за то школовање, а
најкасније до навршене 26. године живота;
ИНФОРМИСАЊЕ ЈЕ ПУТ ДО ДОСТУПНЕ УСЛУГЕ
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4) лице које је потпуно неспособно за рад према прописима о раду и о
пензијском и инвалидском осигурању;
5) труднице и родитељ детета који користи породиљско одсуство и
одсуство с рада ради неге детета према прописима о раду;
6) незапослено лице које се стара о члану породице из члана 81. став
2. овог закона, који је корисник права на помоћ и негу по било ком
основу;
7) лице коме је утврђен трећи степен радне способности у складу с
прописима којима се уређује запошљавање особа с инвалидитетом;
8) лице према коме је покренут поступак утврђивања радне способности или поступак лишавања пословне способности – док тај поступак
траје.
Појединцу који је способан за рад, односно породици у којој је већина
чланова способна за рад припада новчана социјална помоћ у трајању до
девет месеци у току календарске године, ако испуњава услове прописане
овим законом.
Појединац или члан породице који је на школовању, обуци или некој
другој врсти социјалног ангажовања у складу с индивидуалним планом
активације, изједначава се с лицем неспособним за рад у погледу трајања
права на новчану социјалну помоћ.
Права и дужности у вези са запошљавањем радно способних
корисника новчане социјалне помоћи
Члан 86
Центар за социјални рад и организација надлежна за послове запошљавања дужни су да међусобно сарађују у спровођењу мера социјалне укључености радно способних корисника права на новчану социјалну помоћ.
Начин сарадње центара за социјални рад и организације надлежне за
послове запошљавања у спровођењу мера социјалне укључености радно
способних корисника права на новчану социјалну помоћ прописују споразумно министар надлежан за социјалну заштиту и министар надлежан за
запошљавање.
Незапослени корисник новчане социјалне помоћи има право на посредовање при запошљавању, право на обуку, на учешће у јавним радовима
и друга права уређена прописима у области запошљавања.
Корисник новчане социјалне помоћи дужан је да прихвати посао који му
понуди организација надлежна за послове запошљавања у складу са
законом којим се уређује запошљавање и осигурање за случај незапослености.
Центар за социјални рад дужан је да организацији надлежној за послове
запошљавања достави примерак решења о оствареном праву на новчану
социјалну помоћ за незапосленог корисника тог права.
Организација надлежна за послове запошљавања дужна је да обавести
центар за социјални рад ако се корисник права на новчану социјалну помоћ
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запосли, радно ангажује, стекне право на новчану помоћ за оспособљавање,
преквалификацију и доквалификацију, одбије понуђено запослење, радно
ангажовање, оспособљавање, преквалификацију и доквалификацију.
Основица за утврђивање новчане социјалне помоћи
Члан 87
Основица за утврђивање висине новчане социјалне помоћи износи 6.050
динара.
Основица за утврђивање новчане социјалне помоћи усклађује се с
индексом потрошачких цена у претходних шест месеци, на основу статистичких података, два пута годишње, 1. априла и 1. октобра.
Номиналне износе новчане социјалне помоћи, заокружене у динарима,
утврђује министар надлежан за послове социјалне заштите, решењем које
се објављује у „Службеном гласнику Републике Србије“.
Износ и начин утврђивања висине новчане социјалне помоћи
Члан 88
Износ новчане социјалне помоћи одређује се према следећој скали:
1) за појединца, односно носиоца права у породици – у висини основице 1;
2) за сваку наредну одраслу особу у породици – од висине основице 0,5;
3) за дете до 18 година – од висине основице 0,3.
Породица која има више од шест чланова има право на новчану социјалну помоћ за шест чланова.
Износ новчане социјалне помоћи
Члан 89
Износ новчане социјалне помоћи признаје се у висини разлике између
износа новчане социјалне помоћи утврђеног у складу с овим законом и
износа просечног месечног прихода појединца, односно породице, оствареног током три месеца који претходе месецу у коме је поднет захтев за
новчану социјалну помоћ. За остваривање права на новчану социјалну помоћ узимају се у обзир новчана примања и приходи појединца и породице.
Врсту примања и прихода који чине просечан месечни приход појединца, односно породице, начин утврђивања висине примања и прихода појединца, односно породице, и примања и прихода који се не узимају у обзир
приликом остваривања права на новчану социјалну помоћ прописује Влада.
Висина увећане новчане социјалне помоћи
Члан 90
Увећана новчана социјална помоћ утврђује се тако што се припадајући износ
новчане социјалне помоћи за појединца, односно породицу, увећава за 20%.
Увећана новчана социјална помоћ признаје се појединцу, односно породици из члана 85. став 1. овог закона у висини разлике између износа увећане
ИНФОРМИСАЊЕ ЈЕ ПУТ ДО ДОСТУПНЕ УСЛУГЕ

23

01-30_prirucnik_DS:Layout 1 8/19/2012 10:11 AM Page 24

новчане социјалне помоћи из става 1. овог члана и износа просечног месечног
прихода тог појединца, односно породице, оствареног током три месеца који
претходе месецу у коме је поднет захтев за увећану новчану социјалну помоћ.
Исплата новчане социјалне помоћи
Члан 91
Новчана социјална помоћ исплаћује се месечно, у износима заокруженим у динарима.
2. ДОДАТАК ЗА ПОМОЋ И НЕГУ ДРУГОГ ЛИЦА

24

Право на додатак за помоћ и негу другог лица
Члан 92
Право на додатак за помоћ и негу другог лица има лице коме је због
телесног или сензорног оштећења, интелектуалних потешкоћа или промена
у здравственом стању неопходна помоћ и нега другог лица да би задовољило своје основне животне потребе.
Право на додатак за помоћ и негу другог лица остварује лице из става 1.
овог члана ако то право не може да оствари по другом правном основу.
Изузетно од става 2. овог члана, корисник новчане накнаде за помоћ и
негу другог лица који је то право остварио као инвалидно дете у организацији за пензијско и инвалидско осигурање по прописима о пензијском и
инвалидском осигурању, који су били на снази до 1. јуна 1992. године,
остварује право на додатак за помоћ и негу другог лица у висини разлике
између износа додатка за помоћ и негу другог лица утврђеног у складу с
овим законом и износа остварене новчане накнаде за помоћ и негу другог
лица.
Потреба за помоћи и негом другог лица утврђује се на основу прописа о
пензијском и инвалидском осигурању.
Потреба за помоћи и негом другог лица постоји код лица из става 1. овог
члана коме је услед телесног оштећења, оштећења чула вида које узрокује
губитак осећаја светлости с тачном пројекцијом или се вид постиже с
корекцијом 0.05, интелектуалних потешкоћа или промена у здравственом
стању неопходна помоћ и нега другог лица ради задовољења основних
животних потреба и које не може да устане из кревета, да се креће унутар
стана без употребе помагала, да се храни, свлачи, облачи или да одржава
основну личну хигијену без помоћи другог лица.
Висина додатка за помоћ и негу другог лица
Члан 93
Додатак за помоћ и негу другог лица утврђује се у номиналном месечном износу.
Месечни износ додатка из става 1. овог члана износи 7.600 динара.
Износ додатка за помоћ и негу другог лица усклађује се с индексом поПриручник за особе с инвалидитетом и њихове породице
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трошачких цена у претходних шест месеци, на основу статистичких података,
два пута годишње, 1. априла и 1. октобра.
Номинални износ додатка за помоћ и негу другог лица, заокружен у
динарима, утврђује министар надлежан за послове социјалне заштите.
3. ПРАВО НА УВЕЋАНИ ДОДАТАК ЗА ПОМОЋ И НЕГУ ДРУГОГ ЛИЦА
Члан 94
Право на увећани додатак за помоћ и негу другог лица има лице из члана
92. став 1. овог закона за које је, на основу прописа о пензијском и инвалидском осигурању, утврђено да има телесно оштећење од 100% по једном
основу или да има органски трајни поремећај неуролошког и психичког
типа, и лице из члана 92. став 1. овог закона које има више оштећења, с тим
да ниво оштећења износи по 70 и више процената по најмање два основа.
Лице из члана 92. став 3. овог закона и лице које је по прописима о пензијском и инвалидском осигурању остварило право на новчану накнаду за
помоћ и негу другог лица и испуњава услове из става 1. овог члана може
остварити право на увећани додатак за помоћ и негу другог лица у висини
разлике између износа увећаног додатка за помоћ и негу другог лица
утврђеног у складу с овим законом и износа новчане накнаде за помоћ и негу
другог лица остварене по прописима о пензијском и инвалидском осигурању.
Месечни износ увећаног додатка за помоћ и негу другог лица износи
20.500 динара.
Износ увећаног додатка за помоћ и негу другог лица усклађује се с индексом потрошачких цена у претходних шест месеци, на основу статистичких
података, два пута годишње, 1. априла и 1. октобра.
Номинални износ увећаног додатка за помоћ и негу другог лица, заокружен у динарима, утврђује министар надлежан за послове социјалне заштите.
Један од родитеља који није у радном односу, а који најмање 15 година
непосредно негује своје дете које је остварило право на увећани додатак за
помоћ и негу другог лица у смислу става 1. и 2. овог члана, има право на посебну новчану накнаду у виду доживотног месечног новчаног примања у
висини најниже пензије у осигурању запослених, кад наврши општи
старосни услов за остваривање пензије према прописима о пензијском и
инвалидском осигурању, ако није остварио право на пензију.
Ако родитељ из става 6. овог члана оствари право на пензију након
стицања права на посебну новчану накнаду из става 6. овог члана, има право
избора између пензије или посебне новчане накнаде.
Посебна новчана накнада из става 6. овог члана усклађује се на начин
прописан за усклађивање најниже пензије у осигурању запослених.
На поступак за остваривање права из става 6. овог члана сходно се
примењују одредбе овог закона о поступку за остваривање права на новчану
социјалну помоћ, права на додатак за помоћ и негу другог лица и права на
увећани додатак за помоћ и негу другог лица.
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4. ПОСТУПАК ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА НОВЧАНУ СОЦИЈАЛНУ
ПОМОЋ, ПРАВА НА ДОДАТАК ЗА ПОМОЋ И НЕГУ ДРУГОГ ЛИЦА И
ПРАВА НА УВЕЋАНИ ДОДАТАК ЗА ПОМОЋ И НЕГУ ДРУГОГ ЛИЦА
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Покретање поступка
Члан 95
Поступак за остваривање права на новчану социјалну помоћ, права на
додатак за помоћ и негу другог лица и права на увећани додатак за помоћ
и негу другог лица покреће се по захтеву, а може се покренути и по службеној дужности.
Захтев за остваривање права на новчану социјалну помоћ подноси се на
обрасцу чију садржину и изглед прописује министар надлежан за социјалну
заштиту.
Подносилац захтева за остваривање права на новчану социјалну помоћ
дужан је да у образац унесе потпуне и истините податке.
Када је новчана социјална помоћ потребна породици, захтев подноси и
за носиоца права одређује се један њен члан.
Право на новчану социјалну помоћ, право на додатак за помоћ и негу
другог лица и право на увећани додатак за помоћ и негу другог лица признаје се од дана подношења захтева ако су у моменту подношења захтева
испуњени услови за признавање права.
Преиспитивање услова за остваривање права на новчану
социјалну помоћ
Члан 96
Центар за социјални рад преиспитује услове за остваривање права на
новчану социјалну помоћ у мају, на основу прихода корисника права остварених
у претходна три месеца, осим за кориснике из члана 85. став 3. овог закона.
У поступку из става 1. овог члана центар за социјални рад доноси ново
решење само ако је дошло до промена које су од утицаја на даље коришћење и висину новчане социјалне помоћи.
Дужност обавештавања о променама
Члан 97
Корисник права на новчану социјалну помоћ, права на додатак за помоћ
и негу другог лица и права на увећани додатак за помоћ и негу другог лица,
односно његов законски заступник, дужан је да надлежном центру за
социјални рад пријави сваку промену од утицаја на признато право у року
од 15 дана од дана када је промена настала.
Све промене које су од утицаја на коришћење права и утврђене обавезе
узимају се у обзир од првог дана наредног месеца по њиховом наступању,
односно од 15. у месецу ако је промена наступила до 15. у месецу, осим код
додатка за помоћ и негу другог лица и увећаног додатка за помоћ и негу
другог лица, када се настала промена узима у обзир од дана настанка.
Приручник за особе с инвалидитетом и њихове породице
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Мировање права
Члан 98
Право на новчану социјалну помоћ мирује док се корисник налази на
издржавању казне затвора у трајању дужем од месец дана или ако му је
одлуком надлежног органа изречена мера обавезног лечења у одговарајућој установи.
Корисници из става 1. овог члана настављају да користе право на новчану
социјалну помоћ с даном отпуста с издржавања казне затвора, односно
мере обавезног лечења ако у року од месец дана поднесу захтев за наставак
коришћења права и доставе неопходну документацију.
Надлежност
Члан 99
О праву на новчану социјалну помоћ, праву на додатак за помоћ и негу
другог лица и праву на увећани додатак за помоћ и негу другог лица,
одлучује центар за социјални рад основан за територију на којој подносилац
захтева има пребивалиште, односно боравиште.
Промена месне надлежности
Члан 100
Ако се измене околности на основу којих је по овом закону била одређена месна надлежност центра за социјални рад, поступак наставља центар
за социјални рад који је надлежан с обзиром на измењене околности.
Ако по окончању поступка корисник коме је признато право на новчану
социјалну помоћ промени пребивалиште, центар за социјални рад дужан је
да списе предмета достави надлежном центру према новом месту
пребивалишта корисника, који је у обавези да у року од 30 дана од дана
пријема списа преиспита испуњеност услова за остваривање права
корисника.
Ако по окончању поступка корисник коме је признато право на додатак
за помоћ и негу другог лица и право на увећани додатак за помоћ и негу
другог лица промени пребивалиште, центар за социјални рад који је
одлучио о признавању права, предмет уступа надлежном центру.
Вештачење
Члан 101
Оцену неспособности за рад, потребе за помоћи и негом другог лица и
постојање и степен телесног оштећења утврђују органи вештачења образовани по прописима којима се уређује пензијско и инвалидско осигурање.
Жалба против решења
Члан 103
О жалби на решење центра за социјални рад о праву на новчану социјалну помоћ, праву на додатак за помоћ и негу другог лица и увећани додаИНФОРМИСАЊЕ ЈЕ ПУТ ДО ДОСТУПНЕ УСЛУГЕ
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так за помоћ и негу другог лица решава министар надлежан за социјалну
заштиту.
О жалби на решење центра за социјални рад с територије АП Војводине
о праву на новчану социјалну помоћ, праву на додатак за помоћ и негу
другог лица и увећани додатак за помоћ и негу другог лица решава покрајински орган управе надлежан за социјалну заштиту.
О жалби на решење центра за социјални рад с територије Града
Београда о праву на новчану социјалну помоћ, праву на додатак за помоћ и
негу другог лица и увећани додатак за помоћ и негу другог лица решава
градска управа Града Београда.
Жалба из става 1–3. овог члана не одлаже извршење првостепеног
решења.
Надлежни другостепени орган из става 1–3. овог члана врши ревизију
решења о признатом праву на новчану социјалну помоћ, праву на додатак
за помоћ и негу другог лица и увећани додатак за помоћ и негу другог лица.
Послове из става 2, 3. и 5. овог члана покрајински орган управе, односно
градска управа Града Београда, обавља као поверене послове.
Против коначних решења из става 1, 2, 3. и 5. овог члана може се
покренути управни спор.
Ревизија решења
Члан 104
Надлежни другостепени орган из члана 103. став 5. овог закона може
извршити ревизију решења о признатом праву на новчану социјалну помоћ,
праву на додатак за помоћ и негу другог лица и праву на увећани додатак
за помоћ и негу другог лица.
На захтев органа из члана 103. став 5. овог закона, првостепени орган
дужан је да у року од осам дана достави тражене списе на ревизију.
У вршењу ревизије надлежни орган из члана 103. став 5. овог закона
ставља на првостепено решење забележбу да је ревизија извршена и да је
решење у складу са законом или укида, односно поништава и враћа
првостепено решење на поновно одлучивање ако решење није у складу са
законом.
Накнада штете
Члан 105
Корисник права из овог закона дужан је да надокнади штету, односно
врати примљени износ:
1) ако је на основу неистинитих података, за које је знао или морао
знати да су неистинити, остварио примања на која није имао право
или ако их је остварио у већем обиму него што му припада;
2) ако је примања остварио услед тога што није пријавио промену која утиче на губитак или обим права, а знао је или је морао знати за ту промену.
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Право на повраћај износа новчане социјалне помоћи
Члан 106
У случају смрти корисника права на новчану социјалну помоћ врши се
повраћај средстава из оставинске масе или имовине оптерећене хипотеком,
на начин прописан актом из члана 82. став 5. овог закона.
Примена закона којим се уређује општи управни поступак
Члан 107
Поступак за остваривање права на новчану социјалну помоћ, права на
додатак за помоћ и негу другог лица и права на увећани додатак за помоћ
и негу другог лица води се по одредбама закона којим се уређује општи
управни поступак, ако овим законом није другачије одређено.
5. ПОМОЋ ЗА ОСПОСОБЉАВАЊЕ ЗА РАД
Право на помоћ за оспособљавање за рад
Члан 108
Право на помоћ за оспособљавање за рад обухвата подршку у образовању и оспособљавању за рад и признаје се деци и младима са сметњама у
развоју и одраслим особама с инвалидитетом које се, према психофизичким
способностима и годинама живота, могу оспособити за одређени рад а то
право не могу да остваре по другом правном основу.
Процена потребе за додатном подршком у образовању врши се у складу
с прописима којима се уређују основи система образовања и васпитања, а
процена могућности оспособљавања за рад утврђује се по прописима
којима се уређује професионална рехабилитација и запошљавање особа с
инвалидитетом.
Остваривање права на помоћ за оспособљавање за рад
Члан 109
Право на помоћ за оспособљавање за рад остварује се у виду трошкова
оспособљавања за рад, трошкова смештаја у дом ученика, односно студената, или у интернат, као и у виду накнаде трошкова превоза.
Трошкови оспособљавања за рад исплаћују се предузећу за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа с инвалидитетом, односно
другој организацији у којој се лице оспособљава, а исплата се врши на
основу уговора који закључује центар за социјални рад с тим предузећем,
односно организацијом по прибављеном мишљењу министарства надлежног за социјалну заштиту.
Смештај у дом ученика, односно студената, или у интернат врши се на основу уговора који закључује центар за социјални рад с одговарајућом установом, по прибављеном мишљењу министарства надлежног за социјалну заштиту.
Ако се право на оспособљавање за рад признаје у виду смештаја у дому
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ученика, односно студената, или у интернату, учешће у трошковима смештаја корисника и сродника који је у обавези да га издржава одређује се на
начин прописан одредбама члана 72. овог закона.
Лице упућено на оспособљавање за рад, којем је неопходан превоз од
места становања до места оспособљавања за рад, има право на накнаду
трошкова превоза у висини трошкова најниже цене јавног саобраћаја.
6. ДРУГИ ОБЛИЦИ МАТЕРИЈАЛНЕ ПОДРШКЕ
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Једнократна помоћ
Члан 110
Једнократна помоћ је помоћ која се обезбеђује лицу које се изненада
или тренутно нађе у стању социјалне потребе, као и лицу које се упућује на
домски или породични смештај, а које нема средстава да обезбеди одећу,
обућу и трошкове превоза неопходне за реализацију смештаја.
Једнократна помоћ може бити новчана или у натури.
О обезбеђивању једнократне новчане помоћи и помоћи у натури стара
се јединица локалне самоуправе.
Поступак за остваривање и исплату једнократне новчане помоћи спроводи центар за социјални рад, а поступак за остваривање права на помоћ у
натури спроводи орган, организација или служба одређена актом јединице
локалне самоуправе.
Ближе услове и начин остваривања и висину једнократне помоћи прописује јединица локалне самоуправе.
Износ једнократне новчане помоћи не може бити већи од просечне зараде по запосленом у јединици локалне самоуправе у месецу који претходи
месецу у коме се врши исплата.
У буџету Републике Србије обезбеђују се средства за доделу једнократне
помоћи у случајевима изузетног угрожавања животног стандарда великог
броја грађана.
О додели једнократне помоћи из става 7. овог члана одлучује Влада.
Постоје и друге врсте помоћи које се регулишу доношењем одлука о
социјалној заштити јединица локалне самоуправе у складу с потребама
локалне заједнице, које се финансирају из буџета општина или градова.
Друге врсте помоћи
Члан 111
Јединица локалне самоуправе може предвидети и друге врсте материјалне помоћи грађанима на својој територији (народне кухиње, субвенције и др).
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ФИНАНСИРАЊЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
Финансирање из буџета Републике Србије
Члан 206
Из буџета Републике Србије финансирају се права и услуге социјалне
заштите о чијем се обезбеђивању стара Република Србија, и то:
1) право на новчану социјалну помоћ;
2) право на додатак за помоћ и негу другог лица и право на увећани
додатак за помоћ и негу другог лица;
3) право на посебну новчану накнаду;
4) право на помоћ за оспособљавање за рад;
5) услуге породичног смештаја;
6) услуге саветовања и обуке хранитеља и усвојитеља;
7) услуге домског смештаја;
8) услуге становања уз подршку за особе с инвалидитетом, осим у
јединицама локалне самоуправе чији је степен развијености утврђен
у складу с прописима којима се уређује разврставање јединица локалне самоуправе према степену развијености – изнад републичког
просека;
9) услуге смештаја за жртве трговине људима;
10) право на једнократну помоћ у случају угрожености већег броја
грађана.
У буџету Републике Србије обезбеђују се средства за финансирање рада:
1) центара за социјални рад – у делу јавних овлашћења;
2) установа за домски смештај чији је оснивач Република Србија,
односно аутономна покрајина;
3) Републичког завода за социјалну заштиту;
4) центара за породични смештај и усвојење чији је оснивач Република
Србија;
5) установа за васпитање деце и омладине;
6) Коморе – у делу јавних овлашћења;
7) друге установе чији је оснивач Република Србија.
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Установе из става 2. овог члана сачињавају годишњи програм рада, на
основу кога се врши финансирање.
Структуру, садржину и друга питања од значаја за сачињавање годишњег
програма рада установа из става 2. овог члана прописује министар надлежан
за социјалну заштиту.
Сагласност на годишњи програм рада установа из става 2. овог члана даје
министарство надлежно за социјалну заштиту.
У буџету Републике Србије обезбеђују се и средства за финансирање
програма унапређења социјалне заштите.
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У циљу пружања услуга социјалне заштите корисницима оснивају се
установе социјалне заштите. Установе оснивају Република, аутономна
покрајина или општине, односно градови.
Центар за социјални рад
Делатност Центра је социјална заштита, социјални рад и породичноправна заштита, а регулисана је Законом о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана, Породичним законом, Законом о
малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити
малолетних лица, Законом о финансијској подршци породици с децом и Одлуком о правима у социјалној заштити. Поступак за остваривање права грађана Центар води по одредбама Закона о општем управном поступку.
Основни облици заштите који се пружају корисницима су: усвојење, старатељство, смештај у установу социјалне заштите или у другу породицу, додатак
за помоћ и негу другог лица, помоћ у кући, дневни боравак, материјално
обезбеђење, помоћ за оспособљавање за рад и друге услуге социјалног рада.
Услуге и права које грађани остварују кроз делатност ЦСР су услуге које
се финансирају из буџета Републике Србије у складу са Законом о социјалној
заштити и услуге које се финансирају из буџета општина и градова у складу
с Одлукама о социјалној заштити јединица локалне самоуправе.
Следеће услуге Центра за социјални рад се финансирају из буџета
Републике Србије:
1. Новчана социјална помоћ
Документација потребна за признавање права на новчану социјалну
помоћ:
- фотокопије личних карата
- пријава пребивалишта за децу с матичним бројем
- извод из матичне књиге рођених за децу и родитеље (фотокопија не
старија од шест месеци)
- извод из матичне књиге венчаних за супружнике (фотокопија не старија
од шест месеци)
Приручник за особе с инвалидитетом и њихове породице
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- уверење о држављанству
- потврда о личном дохотку за запослене чланове породице или за лица
која су по ПЗ дужна да издржавају материјално необезбеђене чланове
породице
- чек од пензије, потврде о осталим примањима за све чланове
породице који имају примања и за даваоце издржавања који живе ван
породице
- потврда ПИО фонда да особа није корисник пензије (Немањина бр. 30
и Александра Костића бр. 9)
- уверење националне службе за запошљавање за незапослене радно
способне чланове породице или потврда о осигурању из ПИО фонда
- уверење за децу која се налазе на редовном школовању или
професионалном оспособљавању
- уверење о приходима за које се плаћа порез из места рођења и места
становања
- уверење геодетске управе о поседовању или непоседовању
непокретне имовине из места рођења и места становања, штедња,
готов новац, хартије од вредности
- фотокопија уговора о стану (за подстанаре) или фотокопија уговора о
власништву стана
- извод из матичне књиге умрлих
- пресуда о разводу брака (фотокопија)
- пресуда о издржавању (не старија од једне године) или тужба за
алиментацију
- фотокопија решења о престанку радног односа
- фотокопија радне књижице (име и радни стаж) и евиденционог
картона.
2. Додатак за помоћ и негу другог лица
Документација потребна за додатак за помоћ и негу другог лица:
- фотокопија личне карте, пријава пребивалишта за дете
- извод из матичне књиге рођених
- уверење тржишта рада, за незапослене
- потврда ПИО фонда да није корисник пензије и додатка за туђу негу и
помоћ
- попуњен образац бр.1 ( предлог за вештачење) – оригинал и
фотокопија
- фотокопије оверене медицинске документације (не старије од шест
месеци)
- фотокопија здравствене књижице
- решење о категоризацији и налаз и мишљење комисије (за децу)
- уверење о држављанству уколико је лице рођено ван територије
Србије.
ИНФОРМИСАЊЕ ЈЕ ПУТ ДО ДОСТУПНЕ УСЛУГЕ
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3. Смештај у установу социјалне заштите
Смештај у установу социјалне заштите остварује се упућивањем
корисника у одговарајућу установу у којој се обезбеђују збрињавање
(становање, исхрана, одевање, нега, помоћ и старање), васпитање и
образовање, оспособљавање за одређене радне активности и здравствена
заштита, као и услуге социјалног рада.

34

Право на смештај у установу социјалне заштите има:
- дете без родитељског старања, онда када детету није могуће обезбедити смештај у хранитељској породици
- особа са сметњама у развоју, која није у могућности да самостално
живи у породици због неповољних здравствених, социјалних, стамбених и/или породичних прилика
- дете с поремећајима у понашању (дете које чини кривична и прекршајна дела, или које бежањем од куће, скитњом, или сличним понашањем, нарушава општеприхваћена друштвена правила понашања)
- трудница и самохрана мајка с дететом до девет месеци, којој је услед
материјалне необезбеђености, нерешеног стамбеног питања, поремећених породичних односа и сл, потребно привремено збрињавање
- стара особа која због неповољних здравствених, социјалних, стамбених
и породичних прилика није у могућности да живи у породици
- особа којој је из неких разлога потребно привремено збрињавање и
надзор.
Документација потребна за смештај у установу социјалне заштите:
- попуњен захтев за смештај (Образац С-1 у ЦСР)
- извод из матичне књиге рођених или венчаних
- уверење о држављанству
- фотокопије здравствене књижице и личне карте
- уверење о здравственом стању / лекарска документација с извештајима
интернисте, неуропсихијатра, лабораторијским анализама, тестовима
на полно преносиве и заразне болести, снимак плућа
- докази о имовини и приходима од утицаја на трошкове смештаја: чек од
пензије остварене у месецу који претходи подношењу захтева (оригинал
или фотокопија), уверење о имовном стању (пореско уверење), докази
о власништву над непокретностима, Уговор о доживотном издржавању
и други докази који су од утицаја на трошкове смештаја, доказ о
приходима сродника који су у обавези издржавања, као и писмена
сагласност корисника да се приходи директно усмере за покривање
трошкова смештаја и сагласност за упис хипотеке на непокретности
- Центар за социјални рад ће у поступку за признавање права на смештај
прибавити и изјаву воље старе особе да жели смештај, а уколико је
подносилац захтева лице које се налази под старатељством, и решење
о старатељству
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- налаз и мишљење одговарајућег стручног тима центра, као и одлуку о
потреби за смештајем.
4. Хранитељство
Хранитељство или породични смештај је облик заштите којим се детету
обезбеђује замена за природну породичну средину, најближа тој средини,
а да се при том не дира у породични статус детета, нити се између детета и
чланова породице у којој је дете збринуто, успоставља однос родитељства.
Хранитељство може бити до разрешења кризне ситуације у породици
детета или до осамостаљивања детета.
Хранитељство може бити без накнаде (према личном опредељењу
хранитеља) и с накнадом која се издваја из буџета Републике Србије.
Хранитељска породица треба детету да пружи сигурност, љубав, топлину и
подршку. Она треба да брине о његовом здрављу, школовању и васпитању.
Хранитељска породица, односно хранитељ не може бити:
- породица у којој чланови немају лична својства и способности да врше
родитељске дужности
- особа која је лишена родитељског права
- особа која је лишена пословне способности
- особа чији су интереси у супротности с интересима детета
- особа од које се (с обзиром на лична својства, односе с дететом и
његовим родитељима) не може очекивати да ће за дете обезбедити
довољно сигурну и подстицајну средину.
Документација потребна за потенцијалне хранитељске породице које
се обраћају центрима за социјални рад / центрима за породични смештај и
усвојење у циљу утврђивања подобности за бављење хранитељством
(документација се подноси за оба хранитеља):
- захтев
- фотокопија личних карата
- изводи из матичне књиге рођених
- извод из матичне књиге венчаних
- уверење о имовном стању
- изјава о заједничком домаћинству
- уверење да нису лишени родитељског права (суд)
- уверење да нису лишени пословне способности (председник суда)
- уверења да нису осуђивани за кривична дела против брака и породице,
против полне слободе и против живота и тела (издаје надлежна
полицијска управа)
- лекарска уверења
- потврда о личним приходима за претходни месец од дана подношења
захтева ако је лице у радном односу
- уверење националне службе за запошљавање (ако је на евиденцији службе)
ИНФОРМИСАЊЕ ЈЕ ПУТ ДО ДОСТУПНЕ УСЛУГЕ
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- потврда да нису на евиденцији лица против којих је одређена мера
заштите до насиља у породици (ЦСР)
- уверење да нису на евиденцији лица под старатељством (ЦСР).
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5. Смештај одраслог лица у другу породицу
Право на смештај у другу породицу могу да остваре особе које имају
право на смештај у установу социјалне заштите. Који ће се од та два облика
заштите применити, одређује надлежни центар за социјални рад на основу
могућности смештаја у месту пребивалишта или ближој околини,
могућности налажења породице која може да задовољи потребе особе чији
се смештај тражи и постојања установа и капацитета за смештај.
Потребна је иста документација као и код хранитељства за децу.
6. Усвојење
Усвојење је најпотпунији и нејефикаснији облик заштите деце без родитељског старања. Усвојењем се детету обезбеђује развој у породици у
којој усвојиоци преузимају улогу родитеља и врше сва права и дужности која
чине садржину родитељског права. Усвојење је нераскидиво и усвојењем
дете заувек постаје део своје нове породице.
Усвојитељи могу бити супружници или ванбрачни партнери. Изузетно,
усвојење је могуће и од стране појединца.
Усвојитељи не могу бити:
- особе које су потпуно или делимично лишене родитељског права
- потпуно или делимично лишене пословне способности
- особе оболеле од болести која штетно може деловати на усвојеника
- особе осуђене за дело из групе дела против брака и породице, против
полне слободе и против живота и тела.
Дете се не може усвојити пре него што наврши три месеца живота.
Разлика у годинама између усвојитеља и усвојеника не може бити мања од
18 ни већа од 45 година.
Одлука о усвојењу, као и избор усвојилачке породице је у надлежности
органа старатељства – центра за социјални рад општине на којој дете има
пребивалиште, односно боравиште. Заснивању усвојења претходи сложен
и свеобухватан стручни поступак који се састоји из четири дела:
Утврђивање постојања законских услова за усвојење (и на страни детета
и на страни усвојилаца) – да ли је дете трајно лишено родитељског старања,
да ли су усвојиоци подобни за усвојење и да ли је усвојење у најбољем
интересу детета;
- Утврђивање опште подобности усвојилаца за усвојење – да ли
усвојиоци испуњавају све формалне, психо-социјалне, здравствене и
педагошке услове за усвојење детета;
- Обезбеђивање потребне помоћи биолошким родитељима детета,
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пружање свих потребних информација потенцијалним усвојиоцима,
припрема свих заинтересованих страна у поступку (дете, биолошки
родитељи, усвојиоци);
- Утврђивање комплементарне или конкретне подобности детета и
усвојилаца – да ли родитељски капацитети конкретних усвојилаца
одговарају потребама конкретног детета.
Потребна документација за потенцијалне усвојитеље је иста као и за
хранитеље.
7. Старатељска заштита
Старатељство се примењује према деци без родитеља или деци чији су
родитељи привремено или трајно спречени да врше родитељску дужност
(лишени су родитељског права, озбиљно нарушеног здравља и др), као и
према другим особама (одраслим и старим) које због неспособности или из
других разлога нису у стању или могућности да се саме о себи старају и
заштите своја права, личност, имовину и интересе.
Избор старатеља обавља центар за социјални рад, а за старатеља се
поставља особа која има лична својства и способности потребне за
обављање дужности старатеља. Старатељ је дужан да се савесно стара о
личности, правима, интересима и имовини штићеника, као и да обавештава
орган старатељства (центар за социјални рад) о обављању послова стараоца.
У току постављања стараоца, центар је дужан да узме у обзир жељу
штићеника, ако је у стању да је изрази, као и жеље његових блиских
сродника. Центар за социјални рад може одлучити да дужност стараоца
врши непосредно, ако је то у интересу корисника.
Документација потребна у циљу процене подобности особа за
обављање дужности привременог или сталног старатеља:
- захтев
- фотокопија личне карте
- извод из матичне књиге рођених
- уверење да потенцијални старатељ није лишен родитељског права (суд)
- потврда да се против лица не води истрага
- извештај неуропсихијатра или лекара опште праксе
- потврда да није на евиденцији лица против којих је одређена мера
заштите од насиља у породици (ЦСР)
- уверење да није на евиденцији лица под старатељством (ЦСР).
8. Право на помоћ за оспособљавање за рад односно образовање и
оспособљавање за рад имају деца и омладина ометена у развоју и одрасла
инвалидна лица која се, према психофизичким способностима и годинама
ИНФОРМИСАЊЕ ЈЕ ПУТ ДО ДОСТУПНЕ УСЛУГЕ
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живота, могу оспособити за одређен рад. Ово право остварује се у виду
упућивања на оспособљавање, материјалног обезбеђења, накнаде трошкова смештаја, трошкова превоза и накнаде трошкова оспособљавања.

38

У центрима за социјални рад се могу пружати и услуге:
1. Психолошка помоћ
У групу услуга психолошке помоћи, које се пружају у ЦСР, спадају:
саветовање, психотерапијске услуге, и услуге посредовања (медијација).
Наведене услуге састоје се од активности које се нуде клијентима како
би се побољшао квалитет њиховог живота, отклонили или ублажили ризици,
недостаци или неприхватљиво понашање и максимизирао развој свих
њихових потенцијала за живот у заједници.
2. Заштита од насиља у породици
3. Бројне друге услуге социјалног рада које се пружају зависно од конкретне животне ситуације и потреба корисника.
Права која обезбеђује општина, односно град:
- помоћ у кући
- дневни боравак
- клуб
- привремени смештај у прихватилиште или прихватну станицу
- становање уз подршку
- социјално становање у заштићеним условима
- привремено становање
- опрема корисника за смештај у установу социјалне заштите или другу
породицу
- једнократне помоћи
- бесплатан оброк
- стипендије
- саветодавне услуге.
Помоћ у кући
Право на помоћ у кући предвиђено је за старе, изнемогле и хронично
оболеле особе које нису у стању да саме задовоље основне свакодневне
потребе, а немају чланове породице који би им у томе помогли. Право на
помоћ у кући имају:
- стара и изнемогла хронично оболела лица
- друга лица која нису у стању да се сама о себи старају.
Помоћ у кући обухвата обављање неопходних кућних послова (одржавање чистоће стана, набавку хране и других потребних ствари, одржавање
личне хигијене и слично). Право на помоћ у кући и разни облици дневних
боравака реализују се у општинама односно градовима који су организовали
ту делатност.
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Документација потребна за остваривање права на услугу помоћ у кући
утврђује се Правилником о пружању услуге.
Дневни боравак
Дневни боравак деце и младих са сметњама у развоју
Дневни боравак деце и младих (најчешће до навршених 26 година
живота) са сметњама у развоју какве су телесне, интелектуалне, менталне,
сензорне, говорно-језичке, социо-емоционалне, вишеструке, обезбеђује се
у трајању 7–12 сати дневно сваког радног дана у седмици, осим суботом и
недељом.
У оквиру услуге дневног боравка корисницима се пружа дневни боравак,
исхрана, здравствена заштита, васпитно-образовни рад, оспособљавање за
рад и радне активности и културно-забавне и рекреативне активности
(према њиховим способностима, склоностима и испољеном интересу) као
и превоз од места становања до установе преко које се врши услуга дневног
боравка и назад.
Документација потребна за остваривање права на услугу помоћ у кући
утврђује се Правилником о пружању услуге.
Дневни боравак у клубовима за одрасла и старија лица
Дневни боравак у клубовима за одрасла и старија лица обезбеђује се у
трајању од 12 сати дневно сваког радног дана у седмици, осим суботом и
недељом.
У дневном боравку корисницима се обезбеђује задовољавање свакодневних животних потреба а нарочито: дружење односно социјална интеграција
и рехабилитација, развијање солидарности односно самопомоћи, културнозабавне, рекреативне, духовне и друге потребе, исхрана, сервисне услуге,
као што су прање и сушење и пеглање веша, одржавање личне хигијене и
сл, а у зависности од интересовања корисника и радне и производне
активности, кућна радиност и сл.
Документација потребна за остваривање права на услугу помоћ у кући
утврђује се Правилником о пружању услуге.
Дневни боравак у дневним центрима за одрасла и старија лица
Дневни боравак у дневним центрима за одрасла и старија лица
обезбеђује се у трајању од 12 сати дневно сваког радног дана у седмици,
осим суботом и недељом.
У дневном боравку корисницима се обезбеђује дневно збрињавање,
исхрана, здравствена нега, радна и окупациона терапија, културно забавне
и рекреативне активности и друге услуге, зависно од потреба корисника.
ИНФОРМИСАЊЕ ЈЕ ПУТ ДО ДОСТУПНЕ УСЛУГЕ
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Ову услугу могу да користе одрасла и старија ментално очувана лица
којима је због старости, хроничне болести или инвалидитета, потребна делимична помоћ и подршка у задовољавању свакодневних основних личних и
животних потреба.
Документација потребна за остваривање права на услугу помоћ у кући
утврђује се Правилником о пружању услуге.
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Право на привремени смештај у прихватилиште и прихватну станицу
Право на привремени смештај у прихватилиште и прихватну станицу
обезбеђује привремено збрињавање деце и омладине коју упути надлежни
центар за здравствену заштиту, васпитање и образовање. Прихватне станице
врше прихват и краткотрајан смештај деце и омладине која се нађу у скитњи,
просјачењу, или другим случајевима којима је хитно потребан краткотрајан
смештај.
Одлуку о пружању услуге доноси Центар за социјални рад.
Привремено становање
Услугу привременог становања остварују млади без родитељског
старања, корисници услуге домског или породичног смештаја, по престанку
коришћења услуге смештаја.
Услугу привременог становања може да оствари лице под условом:
- да је планом отпуста утврђено да је привремено решавање питања
даљег збрињавања на овај начин најцелисходније односно да нема
могућности повратка у сопствену породицу и да на други начин не може
решити проблем збрињавања;
- да је завршило школовање;
- да је предузело мере за професионално оспособљавање.
Привремено становање остварује се у трајању до две године.
Опрема корисника за смештај у установу социјалне заштите или другу
породицу
Право на опрему корисника за смештај у установу социјалне заштите или
другу породицу обухвата одећу, обућу, и трошкове за превоз корисника до
установе односно породице.
Право на овакву опрему има:
- лице које се упућује на смештај у установу социјалне заштите;
- лице које се упућује на смештај у другу породицу.
Једнократна новчана помоћ
Једнократна помоћ обезбеђује се лицу које се изненада или тренутно
нађе у стању социјалне потребе, као и лицу које се упућује на домски или
породични смештај, а које нема средстава да обезбеди одећу, обућу и
трошкове превоза неопходне за реализацију смештаја. Једнократна помоћ
може бити новчана или у натури.
Приручник за особе с инвалидитетом и њихове породице
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Право на једнократну новчану помоћ имају појединци и породице које
се налазе у стању тренутне изузетно тешке ситуације коју не могу
самостално превазићи, без делимичне или потпуне финансијске подршке
друштвене заједнице за одређене намене и то нарочито у случајевима:
отклањања последица елементарних непогода, постпеналне заштите,
прихвата по престанку смештаја и у другим ситуацијама према процени
стручних радника ЦСР-а.
Право на једнократну помоћ појединац или породица може да оствари
одређени број пута и у износу утврђеном Одлуком о социјалној заштити
општине/града, на основу процене стручних радника ЦСР-а.
Интервентна једнократна новчана помоћ
Право на интервентну једнократну новчану помоћ могу да остваре:
- појединац и породица којима је елементарном непогодом потпуно
оштећен стан који користе по основу власништва или по основу закупа
на неодређено време;
- породица у којој је несрећним случајем наступила смрт једног или више
чланова породице;
- појединац и породица у којој је члан породице потпуно неспособан за
рад;
- појединац односно породица која је стамбено угрожена и то за плаћање закупнине;
- појединац односно породица која је стамбено угрожена, и то за побољшање услова становања.
Повремена једнократна новчана помоћ
Право на повремену једнократну новчану помоћ могу да остваре:
- деца без родитељског старања која су на евиденцији ЦСР-а и деца
корисника права на новчану социјалну помоћ, за трошкове екскурзије
и наставе у природи;
- деца која похађају припремне предшколске програме, ученици
средњих школа, студенти за трошкове набавке уџбеника и школског
прибора;
- ученици основних и средњих школа и деца и млади са сметњама у
развоју:
- чије су породице корисници права на новчану социјалну помоћ и под
условом да постоје здравствене индикације утврђене налазом и
мишљењем одговарајућег лекара специјалисте;
- која су корисници услуге домског или породичног смештаја;
- која су под старатељством;
- која су корисници услуге дневног боравка;
ИНФОРМИСАЊЕ ЈЕ ПУТ ДО ДОСТУПНЕ УСЛУГЕ
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- ученици основних и средњих школа чије су породице корисници права
на новчану социјалну помоћ, деца и млади који користе услугу домског
или породичног смештаја и деца и млади с телесним инвалидитетом
који користе услугу становања уз подршку, за трошкове превоза од
места становања до образовне установе и назад – до висине најниже
цене јавног линијског превоза.
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Сиромашне особе и породице
- Бенефицирано плаћање комуналних услуга и станарине за кориснике
права на материјално обезбеђење и додатка за помоћ и негу другог
лица (по прописима социјалне заштите), за хранитељске породице;
- Бесплатно коришћење оброка у народним кухињама;
- Новчана помоћ деци-ученицима основних и средњих школа из породица корисника материјалног обезбеђења, као и деци без родитељског
старања за набавку уџбеника;
- Обезбеђивање стварних трошкова превоза за ученике основних и
средњих школа и децу и омладину ометену у развоју чије су породице
корисници права на материјално обезбеђење или која користе право
на смештај у установу социјалне заштите или у другу породицу;
- Стална новчана помоћ породицама с једновремено рођеним тројкама/четворкама и породицама с дуплим близанцима, као и за децу без
родитељског старања која користе право на смештај у установу
социјалне заштите или другу породицу, која су способна за рад;
- Стипендирање ученика средњих школа и студената из категорије деце
без родитељског старања (на смештају у установи или у другој породици) и породица које користе материјално обезбеђење;
- Привремени смештај у прихватилиште и прихватну станицу за децу, одрасла и стара лица;
- Финансирање летовања/зимовања ученика основних и средњих школа
и деце и омладине ометене у развоју чије су породице корисници права на материјално обезбеђење или која користе право на смештај у
установу социјалне заштите или у другу породицу;
- Субвенције у плаћању накнаде за уређивање грађевинског земљишта
социјално угрожених домаћинстава у поступку изградње, реконструкције, доградње и адаптације.
Јединица локалне самоуправе доноси Одлуку о социјалној заштити
којом утврђује која од наведених права финансира и на који начин. Центар
за социјални рад пружа услугу у складу с Одлуком о социјалној заштити.
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ПОРОДИЧНИ ЗАКОН
Када је реч о Породичном закону пре свега треба споменути чл.6 Закона
који предвиђа општу заштиту детета, као и обавезу државе да предузима
све потребне мере за заштиту детета и унапређење његових права.
Орган који врши послове заштите интереса детета је Центар за социјални
рад (чл.12 Закона). У свим правним пословима и поступцима изван граница
пословне и процесне способности детета право и дужност да заступају дете
имају родитељи (чл.72 Закона).
Надзор над вршењем родитељског права врши Центар за социјални рад
и ту треба разликовати превентивни и корективни надзор (чл.79 и 80
Закона). У вршењу овога надзора Центар може покренути и одговарајуће
судске поступке.
Такође, у случају да родитељ злоупотребљава права или грубо занемарује дужности из садржине родитељског права, може бити потпуно лишен
родитељског права (чл.81 Закона); или ако несавесно врши родитељска
права и дужности, може бити делимично лишен родитељског права (чл.82
Закона). У овим члановима се прецизно наводе разлози и за потпуно и за
делимично лишење родитељског права. У случају да ови разлози престану
да постоје, родитељу се може вратити родитељско право (чл.83 Закона).
Продужење родитељског права регулишу чл.85, 86 и 87 Закона.
Старатељство је у Породичном закону регулисано чл.124–146.
Опет одлуку о заснивању старатељства доноси надлежни Центар за
социјални рад, а та одлука обавезно мора да садржи план старатељства
(чл.125 Закона).
Овде посебну пажњу треба обратити на чланове закона који штите
имовину штићеника (чл.139,140,141 и 142 Закона).
Заступање штићеника је регулисано чл.137 Закона.
Чл.145 Закона регулише у којим случајевима престаје старатељство.
Чл.329–341 Закона регулишу поступак стављања лица под старатељство.
Лишење пословне способности је регулисано чл.146–155 Закона.
Ту треба направити разлику између потпуног и делимичног лишења пословне способности. Посебно је битно напоменути да је чланом149 Закона предИНФОРМИСАЊЕ ЈЕ ПУТ ДО ДОСТУПНЕ УСЛУГЕ
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виђено да одлуку о лишењу пословне способности доноси надлежни суд у
ванпарничном поступку, те да исту одлуку суд по службеној дужности доставља
надлежном Центру за социјални рад. Чланом150 Закона је предвиђено да се
ова одлука уписује у матичну књигу рођених и у јавни регистар непокретности
(уколико их лице поседује) катастар, земљишне књиге и др. Чл.155 Закона
регулише право на издржавање пунолетног детета које је неспособно за рад.
У прилогу следе чланови закона који регулишу горе наведену материју.

(1)
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(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Дете
Члан 6
Свако је дужан да се руководи најбољим интересом детета у свим
активностима које се тичу детета.
Држава има обавезу да предузима све потребне мере за заштиту
детета од занемаривања, од физичког, сексуалног и емоционалног
злостављања те од сваке врсте експлоатације.
Држава има обавезу да поштује, штити и унапређује права детета.
Дете рођено ван брака има једнака права као дете рођено у браку.
Усвојено дете има једнака права према усвојитељима као дете према
родитељима.
Држава је дужна да детету без родитељског старања обезбеди
заштиту у породичној средини увек када је то могуће.

Орган старатељства
Члан 12
(1) Послове заштите породице, помоћи породици и старатељства, у
смислу овог закона, врши центар за социјални рад (у даљем тексту:
орган старатељства).
(2) Када орган старатељства у обављању послова утврђених овим законом
решава у управним стварима, обавља ове послове као поверене.
(3) Организацију рада органа старатељства, стандарде стручног рада те
садржај и начин вођења евиденције и документације прописује
министар надлежан за породичну заштиту.
Заступање детета
Члан 72
(1) Родитељи имају право и дужност да заступају дете у свим правним
пословима и у свим поступцима изван граница пословне и процесне
способности детета (законско заступање).
(2) Родитељи имају право и дужност да заступају дете у свим правним
пословима и у свим поступцима у границама пословне и процесне
способности детета, осим ако није другачије одређено законом
(вољно заступање).
(3) Родитељи имају право да предузимају правне послове којима управљају и располажу приходом који је стекло дете млађе од 15 година.
Приручник за особе с инвалидитетом и њихове породице
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СТАРАТЕЉСТВО
Ко се ставља под старатељство
Члан 124
Под старатељство се стављају дете без родитељског старања (малолетни
штићеник) или пунолетно лице које је лишено пословне способности
(пунолетни штићеник).

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Одлука о стављању под старатељство
Члан 125
Одлуку о стављању под старатељство доноси орган старатељства.
Одлука о стављању под старатељство обавезно садржи и план
старања.
Одлуком о стављању под старатељство орган старатељства поставља
старатеља и одлучује о смештају штићеника.
Орган старатељства покушаће најпре да смести штићеника у
сродничку породицу.
Ако штићеник има имовину, попис и процену вредности имовине
штићеника врши стална комисија органа старатељства.
Начин рада, састав и финансирање сталне комисије прописује
министар надлежан за породичну заштиту.

Члан 134
(1) Орган старатељства дужан је да, приликом разрешавања једног
старатеља, благовремено спроведе поступак постављања новог
старатеља.
(2) Ако штићеник има имовину, попис и процену вредности имовине
штићеника врши стална комисија органа старатељства.

ИНФОРМИСАЊЕ ЈЕ ПУТ ДО ДОСТУПНЕ УСЛУГЕ
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ДЕЈСТВА СТАРАТЕЉСТВА
1. Дужности старатеља  Старање о штићенику
Члан 135
(1) Старатељ је дужан да се савесно стара о штићенику.
(2) Старање о штићенику обухвата: старање о личности, заступање,
прибављање средстава за издржавање те управљање и располагање
имовином штићеника.
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Старање о личности
Члан 136
(1) Старатељ је дужан да се стара да чување, подизање, васпитавање и
образовање малолетног штићеника што пре доведе до његовог
оспособљавања за самосталан живот.
(2) Старатељ је дужан да се стара да се отклоне разлози због којих је
пунолетни штићеник лишен пословне способности те да се он што
пре оспособи за самосталан живот.
(3) Старатељ је дужан да посећује штићеника и непосредно се
обавештава о условима у којима штићеник живи.

(1)
(2)
(3)
(4)

Заступање штићеника
Члан 137
Старатељ је дужан да заступа штићеника.
Штићеник има једнаку пословну способност као дете под
родитељским старањем.
Старатељ заступа штићеника једнако као што родитељ заступа дете.
Старатељ може само уз претходну сагласност органа старатељства:
1. да одлучи о школовању штићеника;
2. да одлучи о предузимању медицинског захвата над штићеником;
3. да дâ сагласност за предузимање правних послова штићеника
старијег од 14 година;
4. да предузима правне послове којима управља и располаже
приходом који је стекао штићеник млађи од 15 година.

Прибављање средстава за издржавање штићеника
Члан 138
(1) Старатељ је дужан да предузима све потребне мере како би
прибавио средства за издржавање штићеника.
(2) Средства за издржавање штићеника прибављају се из:
1. штићеникових прихода;
2. средстава добијених од лица која су по закону дужна да
издржавају штићеника;
Приручник за особе с инвалидитетом и њихове породице
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3. штићеникове имовине;
4. средстава социјалне заштите;
5. других извора.

ЛИШЕЊЕ ПОСЛОВНЕ СПОСОБНОСТИ
Потпуно лишење пословне способности
Члан 146
(1) Пунолетно лице које због болести или сметњи у психофизичком
развоју није способно за нормално расуђивање те због тога није у
стању да се само стара о себи и о заштити својих права и интереса
може бити потпуно лишено пословне способности.
(2) Пословна способност лица из става 1 овог члана једнака је пословној
способности млађег малолетника.
Делимично лишење пословне способности
Члан 147
(1) Пунолетно лице које због болести или сметњи у психофизичком
развоју својим поступцима непосредно угрожава сопствена права и
интересе или права и интересе других лица може бити делимично
лишено пословне способности.
(2) Пословна способност лица из става 1 овог члана једнака је пословној
способности старијег малолетника.
(3) Судском одлуком о делимичном лишењу пословне способности
одредиће се правни послови које лице делимично лишено пословне
способности може, односно не може самостално предузимати.
Враћање пословне способности
Члан 148
Пунолетном лицу лишеном пословне способности може се вратити
пословна способност када престану разлози због којих је оно било потпуно
или делимично лишено пословне способности.
Одлуке о лишењу и враћању пословне способности
Члан 149
(1) Одлуку о лишењу пословне способности и одлуку о враћању пословне способности доноси суд у ванпарничном поступку.
ИНФОРМИСАЊЕ ЈЕ ПУТ ДО ДОСТУПНЕ УСЛУГЕ
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(2) Правноснажна судска одлука о лишењу и враћању пословне способности доставља се без одлагања органу старатељства.
Уписивање судске одлуке у јавне регистре
Члан 150
(1) Правноснажна судска одлука о лишењу и враћању пословне
способности уписује се у матичну књигу рођених.
(2) Ако лице лишено пословне способности има непокретности, одлука
из става 1 овог члана уписује се и у јавни регистар права на непокретностима.

48
(1)
(2)
(3)

(4)

Издржавање пунолетног детета
Члан 155
Пунолетно дете које је неспособно за рад, а нема довољно средстава
за издржавање, има право на издржавање од родитеља све док
такво стање траје.
Пунолетно дете које се редовно школује има право на издржавање
од родитеља сразмерно њиховим могућностима, а најкасније до
навршене 26. године живота.
Пунолетно дете у смислу ст. 1 и 2 овог члана има право на издржавање од крвних сродника у правој усходној линији сразмерно њиховим могућностима ако родитељи нису живи или ако немају
довољно средстава за издржавање.
Пунолетно дете нема право на издржавање ако би прихватање
његовог захтева за издржавање представљало очигледну неправду
за родитеље односно друге крвне сроднике.
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ЗАШТИТА ОД НАСИЉА У ПОРОДИЦИ
НАСИЉЕ У ПОРОДИЦИ
Члан 197
(1) Насиље у породици, у смислу овог закона, јесте понашање којим
један члан породице угрожава телесни интегритет, душевно здравље
или спокојство другог члана породице.
(2) Насиљем у породици, у смислу става 1 овог члана, сматра се
нарочито:
1. наношење или покушај наношења телесне повреде;
2. изазивање страха претњом убиства или наношења телесне
повреде члану породице или њему блиском лицу;
3. присиљавање на сексуални однос;
4. навођење на сексуални однос или сексуални однос с лицем које
није навршило 14. годину живота или немоћним лицем;
5. ограничавање слободе кретања или комуницирања с трећим
лицима;
6. вређање, као и свако друго дрско, безобзирно и злонамерно
понашање.

(1)

(2)

(3)
(4)

Мере заштите
Члан 198
Против члана породице који врши насиље суд може одредити једну
или више мера заштите од насиља у породици, којом се привремено
забрањује или ограничава одржавање личних односа са другим
чланом породице.
Мере заштите од насиља у породици јесу:
1. издавање налога за исељење из породичног стана или куће, без
обзира на право својине односно закупа непокретности;
2. издавање налога за усељење у породични стан или кућу, без
обзира на право својине односно закупа непокретности;
3. забрана приближавања члану породице на одређеној удаљености;
4. забрана приступа у простор око места становања или места рада
члана породице;
5. забрана даљег узнемиравања члана породице.
Мера заштите од насиља у породици може трајати највише годину
дана.
Време проведено у притвору као и свако лишење слободе у вези с
кривичним делом, односно прекршајем урачунава се у време
трајања мере заштите од насиља у породици.

ИНФОРМИСАЊЕ ЈЕ ПУТ ДО ДОСТУПНЕ УСЛУГЕ
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ЗАКОН О ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ
ПОРОДИЦИ С ДЕЦОМ
УКРАТКО О ЗАКОНУ О ФИНАНСИЈСКОЈ
ПОДРШЦИ ПОРОДИЦИ С ДЕЦОМ
У чл. 1 Закона се предвиђа да се њиме уређује финансијска подршка
породици с децом, где између осталог спадају породице с децом са
сметњама у развоју (чл.1 ст. 2 тачка 3 Закона).
У чл. 4 Закона дефинишу се приходи које се узимају о обзир приликом
доношења одлуке за остваривање права.
Чл. 5 и 6 Закона одређују које услове треба испунити да би се остварило
право на дечији додатак.
У чл. 9 Закона набрајају се права која спадају у права на финансијску
подршку породици с децом.
Чл. 10 Закона предвиђа ко има право на накнаду зараде за време
породиљског одсуства, одсуства с рада ради неге детета и одсуства с рада
ради посебне неге детета и то право признаје свим запосленим лицима и
то како код правних и физичких лица, тако и код оних који самостално
обављају неку делатност.
Чл. 11, 12, 13 Закона регулишу како се обрачунава и врши исплата
накнаде зараде.
Чл. 14 Закона предвиђа право на родитељски додатак и ту вас посебно
упућујем на ст. 4 овога члана закона.
Чл. 17 Закона регулише право на дечији додатак и предвиђа да то право
има један од родитеља који непосредно брине о детету, као и хранитељ и
старатељ детета (чл. 17 ст. 4 Закона).
Посебно је битан ст. 9 овога члана Закона који предвиђа да ово право
може припадати детету после навршених 19 година ако је за њега донет акт
о разврставању све док је дете обухваћено васпитно-образовним програмом
и програмом оспособљавања за рад, а за дете над којим је продужено
родитељско право, најдуже припада до 26. године живота.
Чл. 23, 24 и 25 Закона регулишу права на накнаду трошкова боравка у
предшколској установи за децу без родитељског старања, накнаду трошкова
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боравка у предшколској установи за децу са сметњама у развоју и регресирање трошкова боравка у предшколској установи деце из материјално
угрожених породица. За сва ова права заједничко је да се финансирају из
буџета општине.
Чл. 26 Закона регулише поступак и начин остваривања права која су
предвиђена овим законом, те тако предвиђа да министар надлежан за
социјална питања прописује ближе услове и начин остваривања права на
накнаду зараде за време породиљског одсуства, одсуства с рада ради неге
детета и одсуства с рада ради посебне неге детета; такође министар
прописује родитељски додатак, дечији додатак, накнаду трошкова боравка
у предшколској установи за децу без родитељског старања и накнаду
трошкова боравка у предшколској установи за децу са сметњама у развоју.
Ст. 2 Закона истога члана предвиђа да министар такође прописује ближе
услове одсуства с рада или рада с половином радног времена родитеља,
усвојитеља, хранитеља и старатеља детета млађег од пет година коме је
потребна посебна нега због тешког степена психофизичке ометености.
О степену психофизичке ометености детета мишљење даје општинска,
односно градска комисија надлежна за преглед деце са сметњама у развоју,
а трошкови њеног рада финансирају се из буџета општине, односно града.
Састав, надлежност и начин рада комисије утврђује општинска, односно
градска управа (ст. 3 и 4 истога члана Закона).
Чл. 28 Закона предвиђа да је решавање о правима из чл. 9 тачке 1–5
поверено општинској, односно градској управи и о њима се одлучује само
на основу поднетог захтева.
Чл. 29 предвиђа да о правима из овог закона у првом степену решава
општинска, односно градска управа у којој је пребивалиште подносиоца
захтева, осим о праву на накнаду зараде за време породиљског одсуства,
одсуства с рада ради неге детета и одсуства с рада ради посебне неге детета,
о којем решава општинска, односно градска управа у којој је седиште
послодавца запосленог.
О жалбама на решења донета у првом стену од стране општинских,
односно градских служби решава министар надлежан за социјална питања
а на територији АП Војводине одговарајући орган управе аутономне
покрајине (чл. 30 Закона).
У прилогу следе чланови из закона који регулише горе наведену
материју.
ЗАКОН О ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ ПОРОДИЦИ С ДЕЦОМ
(„Службени гласник РС“, бр. 16/2002, 115/2005 и 107/2009)
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1
Овим законом уређује се финансијска подршка породици с децом.
ИНФОРМИСАЊЕ ЈЕ ПУТ ДО ДОСТУПНЕ УСЛУГЕ
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Финансијска подршка породици с децом, у смислу овог закона, обухвата:
1) побољшање услова за задовољавање основних потреба деце;
2) посебан подстицај рађању деце;
3) подршку материјално угроженим породицама с децом, породицама
с децом са сметњама у развоју и деци без родитељског старања.

52

Члан 2
Породицу у смислу овог закона чине: родитељи, односно старатељи,
хранитељи, усвојитељи и деца, као и сродници у правој линији, а у побочној
до другог степена сродства, под условом да живе у заједничком домаћинству.
Изузетно од става 1. овог члана, приликом утврђивања редоследа рођења деце, у породицу се убрајају и деца која не живе у њој.
Заједничко домаћинство, у смислу овог закона, јесте заједница живљења, привређивања и трошења средстава.
Члан 3
За остваривање права на накнаду зараде за време породиљског одсуства, одсуства с рада ради неге детета и одсуства с рада ради посебне неге
детета (у даљем тексту: накнада зараде) и остваривање права на
родитељски додатак – редослед рођења деце у породици утврђује се у
односу на дан подношења захтева за остваривање ових права, према датуму
и часу рођења уписаних у матичну књигу рођених.
За остваривање права на дечији додатак, редослед рођења деце из
разведеног брака или ванбрачне заједнице која је престала утврђује се
према родитељу с којим дете живи по одлуци надлежног органа.
За остваривање права на дечији додатак, редослед рођења деце која су
у време развода брака или престанка ванбрачне заједнице била пунолетна
или за коју је у току поступак утврђивања породичноправног статуса пред
надлежним органом, утврђује се према родитељу с којим деца живе.
Чињеница с којим родитељем деца живе, у смислу ст. 2. и 3. овог члана,
утврђује се према налазу надлежног центра за социјални рад.
Члан 4
Приходи од утицаја на остваривање права предвиђених овим законом,
а који се утврђују у просечном месечном износу, на основу остварених
прихода у три месеца која претходе месецу у коме је поднет захтев, јесу:
1) приходи који подлежу опорезивању према закону којим се уређује
порез на доходак грађана;
2) приходи остварени од:
(1) пензија и инвалиднина;
(2) примања по прописима о правима ратних инвалида;
(3) сродника који имају законску обавезу издржавања;
(4) отпремнина у случају престанка потребе за радом запослених
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услед технолошких, економских или организационих промена
остварених у години дана пре подношења захтева;
(5) накнада по основу социјалних програма;
(6) накнада за време незапослености;
(7) реализованих новчаних и других ликвидних средстава у години
дана пре подношења захтева;
(8) нерегистроване делатности.
Када се приход утврђује у паушалном износу, за приход се узима основица за обрачунавање доприноса за пензијско и инвалидско осигурање.
Приходи који се исказују као годишњи, узимају се у висини просечног
месечног износа.
Члан 5
Право на дечији додатак може се остварити уколико подносилац
захтева, односно чланови његове породице, не поседују новчана и друга
ликвидна средства (остварена продајом непокретности, акције, обвезнице
и друге хартије од вредности и сл.) у вредности већој од износа 30 дечијих
додатака по члану породице у моменту подношења захтева.
Ако подносилац захтева, односно чланови његове породице, поседују
новчана и друга ликвидна средства у вредности већој од износа 30 дечијих
додатака по члану породице у моменту подношења захтева, подносилац
захтева не може остварити право на дечији додатак за период сразмеран
броју месеци који се добија дељењем укупног износа тих средстава с
просечном зарадом у Републици без пореза и доприноса.
Члан 6
Право на дечији додатак може се остварити уколико подносилац
захтева, односно чланови његове породице, не поседују непокретности на
територији Републике Србије, осим одговарајућег стамбеног простора који
одговара потребама појединца, односно породице.
Изузетно од става 1. овог члана, право на дечији додатак може се остварити уколико подносилац захтева, односно чланови његове породице, који
остварују доходак од пољопривреде, не поседују непокретности на
територији Републике Србије, осим одговарајућег стамбеног простора који
одговара потребама појединца, односно породице и других нужних економских зграда у пољопривредном домаћинству и земљишта у површини
до два хектара по члану породице.
Члан 7
Просечна месечна зарада по запосленом у Републици утврђује се према
подацима које објави републички орган надлежан за послове статистике.
Просечна месечна зарада по запосленом у Републици без пореза и
доприноса утврђује се према подацима које објави републички орган надлежан за послове статистике.
ИНФОРМИСАЊЕ ЈЕ ПУТ ДО ДОСТУПНЕ УСЛУГЕ
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Подаци о индексу трошкова живота у Републици утврђују се према пода‐
цима које објави републички орган надлежан за послове статистике.
Подаци о висини катастарског прихода и просечног катастарског прихода
по једном хектару плодног земљишта, у смислу овог закона, утврђују се
према подацима републичког органа надлежног за геодетске послове.
Члан 8
Права из овог закона јесу лична права и не могу се преносити на друга
физичка и правна лица.
Новчана примања по основу овог закона не могу бити предмет обез‐
беђивања или принудног извршења.
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ПРАВА НА ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ ЗА
ПОРОДИЦУ С ДЕЦОМ
Члан 9
Права на финансијску подршку породици с децом, у смислу овог закона,
јесу:
1) накнада зараде за време породиљског одсуства, одсуства с рада ради
неге детета и одсуства с рада ради посебне неге детета;
2) родитељски додатак;
3) дечији додатак;
4) накнада трошкова боравка у предшколској установи за децу без
родитељског старања;
5) накнада трошкова боравка у предшколској установи за децу са
сметњама у развоју;
6) регресирање трошкова боравка у предшколској установи деце из
материјално угрожених породица.
Права из става 1. тачке 1) до 5) овог члана јесу права од општег интереса
и о њиховом обезбеђивању стара се Република.
О обезбеђивању права из става 1. тачка 6) овог члана стара се општина
односно град, у складу с овим законом.
Општина, односно град могу, ако су обезбедили средства, да утврде и
друга права, већи обим права од права утврђених овим законом и
повољније услове за њихово остваривање.
Дечији додатак
Члан 17
Дечији додатак остварује један од родитеља који непосредно брине о
детету, који је држављанин Републике Србије, има пребивалиште на
територији Републике Србије и остварује право на здравствену заштиту
преко Републичког завода за здравствено осигурање, за прво, друго, треће
Приручник за особе с инвалидитетом и њихове породице

43-57_prirucnik_DS:Layout 1 8/19/2012 10:22 AM Page 55

и четврто дете по реду рођења у породици, од дана поднетог захтева, под
условима предвиђеним овим законом.
Изузетно од става 1. овог члана мајка која има троје деце а у следећем
порођају роди двоје или више деце, оствариће право на дечији додатак и
за свако рођено дете у том порођају, а на основу посебног решења
министарства надлежног за социјална питања.
Под условима из става 1. овог члана право на дечији додатак има и
хранитељ и старатељ детета.
Изузетно од става 1. овог члана хранитељ или старатељ детета може
остварити право на дечији додатак за највише четворо сопствене деце у
породици и за свако дете без родитељског старања.
Страни држављанин који ради на територији Републике Србије остварује
дечији додатак, ако је то одређено међународним споразумом, под
условима предвиђеним овим законом.
Дечији додатак припада деци која живе и школују се на територији
Републике Србије, ако међународним споразумом није другачије одређено.
Дечији додатак припада детету до навршених 19 година живота, ако се
у својству редовног ученика налази на школовању.
Дечији додатак припада и детету које из оправданих разлога не започне
школовање, односно које започне школовање касније или прекине школовање у својству редовног ученика, и то за све време трајања спречености,
а најдаље до 19 година живота.
Изузетно од става 6. овог члана, дечији додатак припада и после навршених
19 година живота за дете за које је донет акт о разврставању, све док је
обухваћено васпитно-образовним програмом и програмом оспособљавања
за рад, а за дете над којим је продужено родитељско право најдуже до 26
година.
Члан 18
Школовање у смислу овог закона јесте стицање образовања у својству
редовног ученика у основној и средњој школи, а у складу с прописима у
области образовања.
Изузетно од става 1. овог члана, својство редовног ученика сматра се да
има и лице из осетљивих друштвених група и лице с изузетним способностима које стиче средње образовање или образовање за рад у својству
ванредног ученика, ако оправда немогућност редовног похађања наставе,
уз сагласност министра просвете.
Члан 19
Право на дечији додатак остварује се:
1) ако укупан месечни приход, умањен за порезе и доприносе, по члану
породице остварен у три месеца који претходе месецу у коме је поднет
захтев износи до 2.750 динара, а укупан месечни катастарски приход
по члану породице у претходној години не прелази износ од 3%
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просечног катастарског прихода по једном хектару плодног земљишта
у претходној години или је остварен од земљишта до 500 m2 на коме
је подигнута стамбена зграда;
2) ако укупан месечни катастарски приход по члану породице у претходној години износи до 7% просечног катастарског прихода по
једном хектару плодног земљишта у претходној години, а породица
не остварује друге приходе.
Износ од 2.750 динара утврђен у ставу 1. тачка 1) овог члана јесте износ
за јун 2002. године и усклађује се с индексом трошкова живота.

56

Члан 20
За самохране родитеље, хранитеље, старатеље и родитеље детета са
сметњама у развоју за које је донет акт о разврставању а које није смештено
у стационарну установу, цензус утврђен у члану 19. овог закона увећава се
за 20%.
Члан 21
Номиналне износе цензуса за остваривање права на дечији додатак, у
складу са чл. 19. и 20. овог закона, утврђује министар надлежан за социјална
питања.
Накнада трошкова боравка у предшколској установи за децу
без родитељског старања
Члан 23
Деца предшколског узраста без родитељског старања имају право на
накнаду трошкова боравка у предшколској установи која се налази у мрежи
установа коју утврђује општина, односно град, у висини учешћа корисника
у цени услуге.
Деца без родитељског старања на смештају у установама социјалне
заштите остварују право на накнаду трошкова у складу са ставом 1. овог
члана.
Деца без родитељског старања која су у старатељским или хранитељским
породицама, остварују право на накнаду трошкова из става 1. овог члана,
под условом да је за њих остварено право на дечији додатак у складу с овим
законом.
Накнада трошкова боравка у предшколској установи за децу
са сметњама у развоју
Члан 24
Деца предшколског узраста са сметњама у развоју имају право на
накнаду дела трошкова боравка у предшколској установи која се налази у
мрежи установа коју утврђује општина односно град, у висини учешћа
корисника у цени услуге.
Право на накнаду трошкова у складу са ставом 1. овог члана остварују
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деца са сметњама у развоју, под условом да је за њих остварено право на
дечији додатак у складу с овим законом.
Предшколској установи у којој се организује посебна група за децу са
сметњама у развоју обезбеђује се накнада трошкова по детету у висини
учешћа корисника у цени услуге.
Регресирање трошкова боравка у предшколској установи деце из
материјално угрожених породица
Члан 25
Деца предшколског узраста из материјално угрожених породица, као и
деца без родитељског старања и деца са сметњама у развоју која нису
остварила право у складу са чл. 23. и 24. овог закона имају, у зависности од
материјалног положаја породице, право на регресирање трошкова боравка
у предшколској установи, која се налази у мрежи установа коју утврђује
општина, односно град.
Начин и услове регресирања трошкова из става 1. овог члана утврђује
надлежни орган општине, односно града.
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ЗАКОН О РАДУ
Закон о раду на више мешта на општи начин пружа посебну заштиту
инвалидима, тако чл. 12 ст. 4 Закона предвиђа да они имају право на посебну
заштиту.
У прилогу следе чланови Закона који регулишу горе наведену материју.
Члан 12
Запослени има право на одговарајућу зараду, безбедност и заштиту
живота и здравља на раду, здравствену заштиту, заштиту личног интегритета
и друга права у случају болести, смањења или губитка радне способности и
старости, материјално обезбеђење за време привремене незапослености,
као и право на друге облике заштите, у складу са законом и општим актом.
Запослена жена има право на посебну заштиту за време трудноће и
порођаја.
Запослени има право на посебну заштиту ради неге детета, у складу с
овим законом.
Запослени млађи од 18 година живота и запослени инвалид имају право
на посебну заштиту.
Члан 18
Забрањена је непосредна и посредна дискриминација лица која траже
запослење, као и запослених, с обзиром на пол, рођење, језик, расу, боју
коже, старост, трудноћу, здравствено стање, односно инвалидност, националну припадност, вероисповест, брачни статус, породичне обавезе, сексуално опредељење, политичко или друго уверење, социјално порекло,
имовинско стање, чланство у политичким организацијама, синдикатима или
неко друго лично својство.
Члан 19
Непосредна дискриминација, у смислу овог закона, јесте свако
поступање узроковано неким од основа из члана 18. овог закона којим се
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лице које тражи запослење, као и запослени, ставља у неповољнији положај
у односу на друга лица у истој или сличној ситуацији.
Посредна дискриминација, у смислу овог закона, постоји када одређена
наизглед неутрална одредба, критеријум или пракса ставља или би ставила
у неповољнији положај у односу на друга лица – лице које тражи запослење,
као и запосленог, због одређеног својства, статуса, опредељења или уверења из члана 18. овог закона.
Члан 20
Дискриминација из члана 18. овог закона забрањена је у односу на:
1) услове за запошљавање и избор кандидата за обављање одређеног
посла;
2) услове рада и сва права из радног односа;
3) образовање, оспособљавање и усавршавање;
4) напредовање на послу;
5) отказ уговора о раду.
Одредбе уговора о раду којима се утврђује дискриминација по неком од
основа из члана 18. овог закона ништавне су.
Члан 25
Радни однос с лицем млађим од 18 година живота може да се заснује
уз писмену сагласност родитеља, усвојиоца или стараоца, ако такав рад не
угрожава његово здравље, морал и образовање, односно ако такав рад није
забрањен законом.
Лице млађе од 18 година живота може да заснује радни однос само на
основу налаза надлежног здравственог органа којим се утврђује да је
способно за обављање послова за које заснива радни однос и да такви
послови нису штетни за његово здравље.
Трошкове лекарског прегледа за лица из става 2. овог члана која су на
евиденцији незапослених коју води републичка организација надлежна за
запошљавање – сноси та организација.
Члан 81
Запослени не може да ради прековремено ако би, по налазу надлежног
здравственог органа, такав рад могао да погорша његово здравствено
стање.
Запослени са здравственим сметњама, утврђеним од стране надлежног
здравственог органа у складу са законом, не може да обавља послове који
би изазвали погоршање његовог здравственог стања или последице опасне
за његову околину.
Члан 82
На пословима на којима постоји повећана опасност од повређивања,
професионалних или других обољења може да ради само запослени који,
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поред посебних услова утврђених правилником, испуњава и услове за рад
у погледу здравственог стања, психофизичких способности и доба живота, у
складу са законом.
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Члан 84
Запослени млађи од 18 година живота не може да ради на пословима:
1) на којима се обавља нарочито тежак физички рад, рад под земљом,
под водом или на великој висини;
2) који укључују излагање штетном зрачењу или средствима која су
отровна, канцерогена или која проузрокују наследна обољења, као
и ризик по здравље због хладноће, топлоте, буке или вибрације;
3) који би, на основу налаза надлежног здравственог органа, могли
штетно и с повећаним ризиком да утичу на његово здравље и живот
с обзиром на његове психофизичке способности.
Члан 85
Запослени између навршене 18 и 21 године живота може да ради на
пословима из члана 84. тачка 1) и 2) овог закона само на основу налаза
надлежног здравственог органа којим се утврђује да такав рад није штетан
за његово здравље.
Члан 96
Један од родитеља детета коме је неопходна посебна нега због тешког
степена психофизичке ометености, осим за случајеве предвиђене прописима
о здравственом осигурању, има право да, по истеку породиљског одсуства и
одсуства с рада ради неге детета, одсуствује с рада или да ради с половином
пуног радног времена, најдуже до навршених пет година живота детета.
Право у смислу става 1. овог члана остварује се на основу мишљења
надлежног органа за оцену степена психофизичке ометености детета, у
складу са законом.
За време одсуствовања са рада, у смислу става 1. овог члана, запослени
има право на накнаду зараде, у складу са законом.
За време рада с половином пуног радног времена, у смислу става 1. овог
члана, запослени има право на зараду у складу са законом, општим актом и
уговором о раду, а за другу половину пуног радног времена – накнаду зараде у складу са законом.
Услове, поступак и начин остваривања права на одсуство с рада ради посебне неге детета ближе уређује министар надлежан за друштвену бригу о деци.
Члан 97
Хранитељ, односно старатељ детета млађег од пет година живота има
право да, ради неге детета, одсуствује с рада осам месеци непрекидно од
дана смештаја детета у хранитељску, односно старатељску породицу, а
најдуже до навршених пет година живота детета.
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Ако је смештај у хранитељску, односно старатељску породицу наступио
пре навршена три месеца живота детета, хранитељ, односно старатељ
детета има право да, ради неге детета, одсуствује с рада до навршених 11
месеци живота детета.
Право из ст. 1. и 2. овог члана има и лице коме је, у складу с прописима
о усвојењу, упућено дете на прилагођавање пре заснивања усвојења, а по
заснивању усвојења – и један од усвојилаца.
За време одсуства с рада ради неге детета, лице које користи право из
ст. 1–3. овог члана има право на накнаду зараде у складу са законом.
Члан 98
Родитељ или старатељ, односно лице које се стара о особи оштећеној церебралном парализом, дечјом парализом, неком врстом плегије или оболелој
од мишићне дистрофије и осталих тешких обољења, на основу мишљења
надлежног здравственог органа, може на свој захтев да ради са скраћеним
радним временом, али не краћим од половине пуног радног времена.
Запослени који ради са скраћеним радним временом у смислу става 1.
овог члана има право на одговарајућу зараду, сразмерно времену проведеном на раду, у складу са законом, општим актом и уговором о раду.
Члан 99
Права из члана 96. овог закона има и један од усвојилаца, хранитељ,
односно старатељ детета, ако је детету, с обзиром на степен психофизичке
ометености, потребна посебна нега.
Члан 100
Један од родитеља, усвојилац, хранитељ, односно старатељ има право
да одсуствује с рада док дете не наврши три године живота.
За време одсуствовања с рада из става 1. овог члана права и обавезе по
основу рада мирују, ако за поједина права законом, општим актом и
уговором о раду није друкчије одређено.
Члан 101
Запосленом инвалиду рада послодавац је дужан да обезбеди обављање
послова према преосталој радној способности.
Запосленом код кога је, у складу с прописима о пензијском и
инвалидском осигурању, утврђено да постоји опасност од настанка
инвалидности на одређеним пословима – послодавац је дужан да обезбеди
обављање другог одговарајућег посла.
Члан 187
За време трудноће, породиљског одсуства, одсуства с рада ради неге
детета и одсуства с рада ради посебне неге детета послодавац не може
запосленом да откаже уговор о раду.
ИНФОРМИСАЊЕ ЈЕ ПУТ ДО ДОСТУПНЕ УСЛУГЕ
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Запосленом из става 1. овог члана који је засновао радни однос на
одређено време може да престане радни однос по истеку рока за који је
заснован.
Члан 268
Надзор над применом овог закона, других прописа о радним односима,
општих аката и уговора о раду, којима се уређују права, обавезе и
одговорности запослених врши инспекција рада.
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Члан 269
У вршењу инспекцијског надзора, инспектор рада је овлашћен да
решењем наложи послодавцу да у одређеном року отклони утврђене
повреде закона, општег акта и уговора о раду.
Послодавац је дужан да, најкасније у року од 15 дана од дана истека рока
за отклањање утврђене повреде, обавести инспекцију рада о извршењу
решења.
Члан 270
Инспектор рада поднеће захтев за покретање прекршајног поступка ако
нађе да је послодавац, односно директор или предузетник, повредом
закона или других прописа којима се уређују радни односи извршио
прекршај.
Члан 271
Ако инспектор рада нађе да је решењем послодавца о отказу уговора о
раду очигледно повређено право запосленог, а запослени је повео радни
спор, на захтев запосленог одложиће својим решењем извршење тог
решења – до доношења правноснажне одлуке суда.
Запослени може поднети захтев из става 1. овог члана у року од 30 дана
од дана покретања радног спора.
Инспектор рада је дужан да донесе решење о одлагању извршења
решења послодаваца о отказу уговора о раду у року од 15 дана од дана
подношења захтева запосленог, ако су испуњени услови из ст. 1. и 2. овог
члана.
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ОБРАЗОВАЊЕ
Када размишљате о образовању свога детета, имајте на уму да свако
дете, и ако има сметње у развоју, има право на адекватно образовање и
динамичан живот као и други вршњаци.
То значи да оно треба да буде равноправно с осталом децом и да је
држава дужна да обезбеди и гарантује приступ образовању заједно с
вршњацима, у природном окружењу, уз уважавање специфичности начина
на који дете учи и развија се.
Законом је уређено да су делатности образовања и васпитања:
- предшколско васпитање и образовање
- основношколско васпитање и образовање
- средњошколско васпитање и образовање
- универзитетско образовање.
Сви грађани једнаки су у остваривању права на образовање и васпитање,
без обзира на пол, расу, националну, верску и језичку припадност, узраст,
физичку и психичку конституцију, социјално и културно порекло, имовно
стање, политичко опредељење или друго лично својство.
У нашем систему васпитања и образовања мањим групама деце и
младих са сметњама у развоју пружена је могућност образовања у
вртићима, основним и средњим школама, високошколским установама и на
факултетима, као и у посебним институцијама где су програми и методе
васпитно-образовног рада прилагођени одређеним групама у односу на
специфичност њихових инвалидности.
У нашој земљи постоје посебне школе за децу са сметњама у
психофизичком развоју.
Три основна закона која уопштено регулишу образовање у Србији су:
Закон о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС“ број 72/09 и 52/11)
Закон о основној школи („Службени гласник РС“, бр. 50/92, 53/93, 67/93,
48/94, 66/94 – одлука УСРС, 22/2002, 62/2003 – др. закон, 64/2003 – испр.
др. закона, 101/2005 – др. закон и 72/2009 – др. закон)
ИНФОРМИСАЊЕ ЈЕ ПУТ ДО ДОСТУПНЕ УСЛУГЕ
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Закон о средњој школи („Службени гласник РС“, бр. 50/92, 53/93, 67/93,
48/94, 24/96, 23/2002, 25/2002 – испр., 62/2003 – др. закон, 64/2003 – испр.
др. закона, 101/2005 – др. закон и 72/2009 – др. закон)
С обзиром да се од 2003. године иде на изједначавање специјалних с
редовним основним и средњим школама у погледу наставних планова и
програма, сва деца, без обзира у којој су школи, подлежу истим наставним
плановима и програмима. Укратко, ученици са сметњама у развоју, законски
гледајући, немају никаква додатна права у односу на осталу децу сем што
имају право на бесплатан превоз до школе и назад и право на бесплатну
ужину.
Закон о основама система образовања и васпитања је најновији закон у
овој области, тако да Закон о основној школи и Закон о средњој школи тек
треба да буду усклађени с њим.
Основна новина Закона о основама система образовања и васпитања је
да искључиво родитељ детета с посебним потребама одлучује да ли ће дете
ићи у редовну школу или у специјалну.
Закон о основама система образовања и васпитања
У члану 6, став 3. стоји:
„Лица са сметњама у развоју и с инвалидитетом имају право на образовање и васпитање које уважава њихове образовне и васпитне потребе у
редовном систему образовања и васпитања, у редовном систему уз
појединачну, односно групну додатну подршку или у посебној предшколској
групи или школи, у складу с овим и посебним законом“.
Члан 46. став 13. гласи:
„У школи у којој стичу образовање ученици са сметњама у развоју,
директор образује стручни тим за инклузивно образовање“.
Члан 77. је сада основни за образовање ученика са сметњама у развоју.
Индивидуални образовни план, индивидуални програм и
индивидуализовани начин рада
Члан 77
За дете и ученика коме је услед социјалне ускраћености, сметњи у
развоју, инвалидитета и других разлога потребна додатна подршка у образовању и васпитању, установа обезбеђује отклањање физичких и комуникацијских препрека и доноси индивидуални образовни план.
Циљ индивидуалног образовног плана јесте постизање оптималног
укључивања детета и ученика у редован образовно-васпитни рад и његово
осамостаљивање у вршњачком колективу.
Индивидуалним образовним планом утврђује се прилагођен и обогаћен
начин образовања и васпитања детета и ученика, а посебно:
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1) дневни распоред активности у васпитној групи и часова наставе у
одељењу, дневни распоред рада с лицем које му пружа додатну
подршку и распоред рада у посебној групи у којој му се пружа
додатна подршка, као и учесталост подршке;
2) циљеви образовно-васпитног рада;
3) посебне стандарде постигнућа и прилагођене стандарде за поједине
или за све предмете с образложењем за одступање од посебних
стандарда;
4) индивидуални програм по предметима, односно садржаје у
предметима који се обрађују у одељењу и раду с додатном
подршком;
5) индивидуализован начин рада васпитача и наставника, односно
индивидуализован приступ прилагођен врсти сметње.
За ученика с изузетним способностима установа доноси индивидуални
образовни план, сходно ставу 3. овог члана, осим тачке 3).
Индивидуални образовни план у установи доноси педагошки колегијум
на предлог стручног тима за инклузивно образовање, односно тима за
пружање додатне подршке ученицима из става 3. овог члана.
Тим из става 5. овог члана у предшколској установи чине васпитач,
стручни сарадници, сарадници, родитељ, односно старатељ, а по потреби
педагошки асистент и стручњак ван установе, на предлог родитеља.
Тим из става 5. овог члана у школи чини наставник разредне наставе,
односно одељенски старешина и предметни наставници, стручни сарадник
школе, родитељ, односно старатељ, а по потреби педагошки асистент и
стручњак ван установе, на предлог родитеља.
Родитељ, односно старатељ даје сагласност за спровођење индивидуалног образовног плана. У првој години уписа у установу, индивидуални
образовни план доноси се и вреднује тромесечно, а у свим наредним
годинама на почетку сваког полугодишта.
Наставник и васпитач при планирању свог рада у одељењу, односно
групи усклађује свој план с индивидуалним образовним планом детета.
Спровођење индивидуалних образовних планова прати просветни
саветник.
Ближа упутства за утврђивање права на индивидуални образовни план,
његову примену и вредновање, доноси министар.
У вези с полагањем завршног испита на крају основног образовања
предвиђено је следеће:
Ученик са сметњама у развоју и инвалидитетом полаже завршни испит
у складу са својим моторичким и чулним могућностима, односно условима
које захтева одређена врста инвалидитета (члан 82).
Исто ово важи и за матуру на крају средње школе.
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У вези с уписом деце са сметњама у развоју у основну школу
предвиђено је следеће:
Упис ученика у основну школу
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Члан 98
У први разред основне школе уписује се свако дете које до почетка
школске године има најмање шест и по, а највише седам и по година.
Уз документацију потребну за упис, родитељ доставља и доказ о
здравственом прегледу детета.
Изузетно, деца из осетљивих друштвених група могу да се упишу у школу,
без доказа о пребивалишту родитеља и потребне документације.
Испитивање детета уписаног у школу врше психолог и педагог школе на
матерњем језику детета, применом стандардних поступака и инструмената, препоручених од надлежног завода, односно овлашћене стручне организације. Ако
не постоји могућност да се испитивање детета врши на матерњем језику, школа
ангажује преводиоца на предлог националног савета националне мањине.
Испитивање деце с моторичким и чулним сметњама врши се уз примену
облика испитивања на који дете може оптимално да одговори.
У поступку испитивања детета уписаног у школу, школа може да утврди
потребу за доношењем индивидуалног образовног плана или додатном
подршком за образовање. Ако додатна подршка захтева финансијска средства, школа упућује писмени захтев оснивачу по прибављеном мишљењу
интерресорне комисије.
У школу за образовање ученика са сметњама у развоју могу да се упишу
деца на основу мишљења интерресорне комисије за процену потреба за
пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке ученику,
уз сагласност родитеља.
Дете старости од шест до шест и по година уписује се у први разред након
провере спремности за полазак у школу.
Проверу спремности детета врши психолог школе применом стандардних поступака и инструмената, препоручених од надлежног завода,
односно овлашћене стручне организације.
У поступку провере спремности на основу мишљења психолога школа
може да препоручи:
1) упис детета у први разред;
2) одлагање поласка детета у школу за годину дана, уз наставак похађања припремног предшколског програма.
Родитељ, односно старатељ детета, коме је препоручено одлагање
поласка детета у школу за годину дана, може да поднесе захтев комисији
школе за поновно утврђивање спремности за упис у школу. Комисију чине:
психолог, педагог, учитељ и педијатар детета.
Комисија школе применом стандардних поступака и инструмената, може
да одобри упис детета или да потврди одлагање уписа детета за годину дана.
Приручник за особе с инвалидитетом и њихове породице
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Ако дете старије од седам и по година због болести или других разлога
није уписано у први разред, може да се упише у први или одговарајући разред на основу претходне провере знања.
Школа је дужна да упише свако дете с подручја школе.
Школа може да упише и дете с подручја друге школе, на захтев родитеља, у складу с могућностима школе.
Родитељ, односно старатељ може да изабере основну школу у коју ће да
упише дете подношењем захтева изабраној школи најкасније до 1. фебруара
текуће календарске године у којој се врши упис.
У први разред основне музичке, односно балетске школе, уписује се ученик
основне школе који положи пријемни испит, у складу с посебним законом.
Јединица локалне самоуправе води евиденцију и обавештава школу и
родитеље, односно старатеље о деци која су стасала за упис и која су уписана
у школу.
Ближе услове за процену потреба за пружањем додатне образовне,
здравствене или социјалне подршке ученику, састав и начин рада
интерресорне комисије, прописују споразумно министар надлежан за
послове здравља, министар надлежан за послове социјалне политике и
министар надлежан за послове просвете.
Члан 117
Педагошки асистент пружа помоћ и додатну подршку деци и ученицима,
у складу с њиховим потребама, и помоћ наставницима, васпитачима и стручним сарадницима у циљу унапређивања њиховог рада с децом и ученицима којима је потребна додатна образовна подршка. У свом раду остварује
сарадњу с родитељима, односно старатељима, а заједно с директором
сарађује и с надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом локалне самоуправе.
За помоћ наставнику за пружање додатне подршке у настави, односно
остваривање образовно-васпитног рада могу да се образују стручни тимови
на територији јединице локалне самоуправе.
Послове припреме лабораторијских вежби, извођења и демонстрирања
поступака, техничко-технолошке припреме, извођења дела практичне
наставе и других послова, под непосредним руководством наставника,
обавља помоћни наставник.
Изузетно, ради пружања помоћи детету, односно ученику са сметњама
у развоју, образовно-васпитном раду може да присуствује пратилац детета,
односно ученика.
Члан 159
У вези с финансирањем школовања, Република финансира предшколско
образовање за децу са сметњама у развоју, а локална самоуправа превоз,
смештај и исхрану деце и ученика са сметњама у развоју, без обзира на
удаљеност места становања од школе.
ИНФОРМИСАЊЕ ЈЕ ПУТ ДО ДОСТУПНЕ УСЛУГЕ
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Закон о основној школи
Члан 44
Ученику који је навршио 15 година живота престаје обавеза похађања
школе истеком те школске године.
Школа може, по одлуци директора, да омогући школовање ученику који
је навршио 15 година живота, а није стекао основно образовање и васпитање, до навршених 17 година живота, ако то захтева ученик или његов
родитељ.
Ученик из става 2. овог члана који учини тежу повреду обавеза удаљава
се из школе.
Ученик са сметњама у развоју може стицати основно образовање и
васпитање и после навршених 19 година живота.
Закон о средњој школи
Све што је било предвиђено за ученике са сметњама у развоју, више не
важи, јер је овај Закон дерогиран Законом о основама система образовања
и васпитања (одредбе везане за посебан наставни план и програм, као и за
начине уписа у средњу школу).
Предшколско васпитање и образовање
У предшколском периоду најпотребније је да дете са сметњама у развоју
прегледа посебна група стручњака. Комисија за категоризацију даје налаз и
мишљење. У налазу се наводе врста и степен инвалидности, као и препорука
за најпримернији начин васпитања и образовања детета ометеног у развоју.
Деца ометена у развоју у предшколском узрасту могу да посећују вртиће и
то развојне групе или предшколска одељења у посебним заводима.
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ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
Здравствена заштита је регулисана Законом о здравственој заштити где
је чланом 2 утврђено да здравствена заштита обухвата спровођење мера за
очување и унапређење здравља грађана, спречавање, сузбијање и рано
откривање болести, повреда и других поремећаја здравља и благовремено
и ефикасно лечење и рехабилитацију. Одређена права су регулисана
Законом о здравственом осигурању.
У области здравствене заштите постоји низ закона и подзаконских аката
који регулишу здравствену заштиту особа с инвалидитетом. То су законодавне мере које обезбеђују права особа с инвалидитетом на све облике
здравствене заштите, адекватно дијагностиковање, лечење и рехабилитацију уз обезбеђивање ортопедских помагала, медицинских инструмената и
остале опреме.
Права из здравственог осигурања обезбеђују се осигуранику у организационој јединици завода на чијем подручју има пребивалиште (дом здравља
на територији пребивалишта).
Права из здравственог осигурања су:
- право на здравствену заштиту;
- право на накнаду зараде за време привремене спречености за рад;
- право на накнаду путних трошкова у вези с коришћењем здравствене
заштите;
- право на накнаду погребних трошкова.
Здравствена заштита обухвата:
- медицинске мере и поступке за унапређивање здравственог стања, односно спречавање, сузбијање и рано откривање болести и других поремећаја здравља;
- лекарске прегледе и друге врсте медицинске помоћи у циљу утврђивања, праћења и проверавања здравственог стања;
- лечење оболелих и повређених и друге врсте медицинске помоћи;
ИНФОРМИСАЊЕ ЈЕ ПУТ ДО ДОСТУПНЕ УСЛУГЕ
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- превенцију и лечење болести уста и зуба;
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стомато-протетску помоћ и стоматолошке материјале.
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Корисник може остварити основну здравствену заштиту у дому здравља
на територији општине на којој има боравиште односно пребивалиште. Корисник може остварити специјалистичко-поликлиничку здравствену
заштиту у стационарним и специјализованим здравственим установама
(болнице, стационар, клиника...) с упутом изабраног лекара одговарајуће
области здравствене заштите.
Корисник може остварити болничко лечење у одговарајућој стационарној здравственој установи (болници) с упутом изабраног лекара одговарајуће области здравствене заштите.
Корисник може остварити здравствену заштиту у стационарним здравственим установама за специјализовану рехабилитацију на основу предлога
изабраног лекара и мишљења специјалисте одговарајуће специјалности.
Чланом 99 утврђен је рад изабраног лекара који се остварује и у складу
са Законом којим се уређује област здравственог осигурања.
Ако су привремено спречени да раде, право на накнаду зараде имају:
- запослени као обавезно осигурана лица;
- власници, односно оснивачи радње који истовремено у њима обављају
одређене послове, и лица која обављају самосталну делатност као обавезно осигурана лица;
- свештеници и верски службеници као обавезно осигурана лица.
Накнада зараде припада осигураницима ако су:
- услед болести или повреде привремено неспособни за рад;
- спречени да раде због медицинског испитивања;
- изоловани као клицоноше или због појаве заразе у њиховој околини;
- одређени да негују оболелог члана уже породице;
- спречени да раде због добровољног давања ткива и органа;
- одређени за пратиоца болесника упућеног на лечење или лекарски
преглед у друго место, односно док бораве као пратилац у стационару;
- спречени да раде због одржавања трудноће.
Право на накнаду трошкова превоза обезбеђује се обавезно осигураним
лицима и члановима њихових породица, као и пратиоцу у случају потребе.
Накнада трошкова превоза припада:
- осигураном лицу када је од изабраног лекара, здравствене установе
или надлежне лекарске комисије упућен или позван у друго место у
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вези с остваривањем здравствене заштите или ради оцене привремене
спречености за рад;
- осигураном лицу, ако здравствену заштиту остварује у другом месту
које је удаљено најмање 30 км од његовог места становања;
- осигураном лицу, упућеном на хемодијализу, односно детету осигуранику упућеном на логопедске вежбе или вежбе код очног лекара – у износу превоза у истом или другом месту независно од удаљености.
Накнада погребних трошкова, у случају смрти осигураника и чланова његове породице, припада лицу које изврши сахрану.
Коришћење осталих видова здравствене заштите:
- Хитна медицинска помоћ – Пружа се у свакој здравственој установи као
и ван здравствене установе са или без упута изабраног лекара и у случају кад осигураник није у могућности да поднесе доказ о својству осигураника;
- Кућно лечење – Остварује се у случајевима када оболели или повређени због стања у коме се налази не може да користи амбулантне
услуге (непокретан, ограничено покретан, фебрилан и др), а смештај у
болницу није неопходан.
Остваривање права на ортотичка и протетичка средства
Осигуранику се обезбеђују протезе, ортопедска и друга помагала, помоћне и санитарне справе, стомато-протетска помоћ и стоматолошки материјал, на терет средстава обавезног осигурања у складу с прописаним
условима и начином код организације с којом Завод за здравствено осигурање има уговор о изради и испоруци ових средстава. Изузетно, осигураник
може, уз предходно одобрење филијале Завода за здравствено осигурање,
да набави протетичко или ортотичко средство код других радних организација, с тим што филијала Завода за здравствено осигурање не сноси трошкове транспорта. Уколико осигураник набави протетичко или ортотичко
средство код других радних организација, филијала Завода за здравствено
осигурање признаје трошкове набавке ортотичких или протетичких средстава у висини утврђеној за подручје матичне филијале.
Правилник о индикацијама за ортотичка и протетичка средства утврђује индикације за протетичка и ортотичка помагала, санитарне справе,
очна, слушна и друга помагала, стандарде за материјале од којих се израђују
ова помагала, рокове трајања ових помагала, рокове за израду помагала,
услове за израду помагала пре истека утврђених рокова... Помагала утврђена овим правилником обезбеђују се осигураним лицима Републичког
завода за здравствено осигурање на терет средстава обавезног здравственог
осигурања.
ИНФОРМИСАЊЕ ЈЕ ПУТ ДО ДОСТУПНЕ УСЛУГЕ
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Одлука о учешћу осигураних лица у трошковима здравствене заштите
прописује видове и износе учешћа у трошковима здравствене заштите, ослобађање од плаћања учешћа, као и место и начин наплате. Прописано је
да се учешћа ослобађају следећа осигурана лица:
- деца и школска деца до 18 година старости;
- жена у току трудноће и порођаја и 6 месеци после порођаја;
- ратни војни инвалиди и цивилни инвалиди рата којим је то својство утврђено по републичким прописима;
- војни инвалиди којим је то својство утврђено по савезним прописима
и с њима изједначена лица, само за лекове;
- слепа лица и трајно непокретна лица (оболели од квадриплегије, параплегије, хемиплегије), као и лица која остварују накнаду за туђу негу
и помоћ.
Такође, осигурана лица оболела од церебралне парализе, мултипле склерозе, прогресивних мишићних болести, епилепсије и психоза ослобађају се
учешћа у трошковима здравствене заштите, које се остварује на основу
здравствене књижице и потврде надлежног органа, у зависности од тога које
се право жели остварити.
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ЗАКОН О ЗДРАВСТВЕНОМ ОСИГУРАЊУ
Чланови Закона који регулишу одређена права:
Медицинска рехабилитација у случају болести и повреде
Члан 42
Осигураним лицима обезбеђује се медицинска рехабилитација ради
побољшања или враћања изгубљене или оштећене функције тела као
последице акутне болести или повреде, погоршања хроничне болести, медицинске интервенције, конгениталне аномалије или развојног поремећаја.
Медицинском рехабилитацијом обезбеђује се утврђивање, примена и
евалуација рехабилитационих поступака који обухватају кинезитерапију и
све видове физикалне, окупационе терапије и терапије гласа и говора, као
и одређене врсте медицинско-техничких помагала, намештање, примену и
обуку за употребу тог помагала код осигураног лица.
Окупационом терапијом се осигураном лицу обезбеђују поступци
медицинске рехабилитације после болести и повреде који имају за циљ да
се осигурано лице оспособи за самосталну бригу о себи, односно да унапреди функционисање у осталим активностима свакодневног живота.
Рехабилитацијом гласа и говора се осигураном лицу обезбеђују медицински поступци уз употребу одговарајућих помагала која су неопходна за
дијагнозу и третман болести и повреда или конгениталне аномалије које за
последицу имају поремећај гласа и говора који онемогућава комуникацију
осигураног лица, односно поремећај гутања који је последица болести или
повреде.
Физикалном терапијом обезбеђује се утврђивање, примена и евалуација
свих одговарајућих физикалних агенаса, укључујући природни лековити
фактор у третману повређеног и оболелог осигураног лица.
Осигураном лицу обезбеђује се медицинска рехабилитација у амбулантно-поликлиничким и болничким условима када је оправдана и неопходна за третман стања осигураног лица.
Осигураним лицима се рехабилитацијом у стационарним здравственим
установама (рана рехабилитација) обезбеђује спровођење интензивног
ИНФОРМИСАЊЕ ЈЕ ПУТ ДО ДОСТУПНЕ УСЛУГЕ
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програма рехабилитације, за који је неопходан мултидисциплинарни тимски
рад, у оквиру основног медицинског третмана, ради побољшања здравственог стања и отклањања функционалних сметњи.
Осигураним лицима обезбеђује се рехабилитација у стационарним
здравственим установама специјализованим за рехабилитацију (продужена
рехабилитација) као континуирани продужетак лечења и рехабилитације, у
оквиру индикационог подручја, када се функционалне сметње не могу
ублажити или отклонити с подједнаком ефикасношћу у амбулантно-поликлиничким условима и у оквиру болничког лечења основне болести.
Право на пратиоца обезбеђује се осигураном лицу до навршених 15
година живота, као и старијем лицу које је теже телесно или душевно
ометено у развоју, односно лицу код кога је у току живота због обољења или
повреде дошло до губитка појединих телесних или психичких функција због
чега то лице није у могућности да самостално обавља активности свакодневног живота, укључујући слепа, слабовида, као и глува лица.
Републички фонд општим актом утврђује врсте индикација за коришћење медицинске рехабилитације, дужину трајања рехабилитације, начин
и поступак остваривања рехабилитације и упућивања на рехабилитацију из
става 1. овог члана.
Медицинско-техничка помагала
Члан 44
Осигураним лицима обезбеђују се медицинско-техничка помагала која
служе за функционалну и естетску замену изгубљених делова тела, односно за
омогућавање ослонца, спречавање настанка деформитета и кориговање постојећих деформитета, као и олакшавање вршења основних животних функција.
Осигураним лицима обезбеђују се медицинско-техничка помагала потребна за лечење и рехабилитацију која омогућавају побољшање основних
животних функција, омогућавају самосталан живот, омогућавају савладавање
препрека у средини и спречавају суштинско погоршање здравственог стања
или смрт осигураног лица.
Републички фонд општим актом утврђује врсту медицинско-техничких
помагала и индикације за њихово коришћење, стандарде материјала од
којих се израђују, рокове трајања, односно набавку, одржавање и њихово
занављање, као и начин и поступак остваривања права на медицинскотехничка помагала.
Здравствене услуге које се обезбеђују из средстава обавезног
здравственог осигурања
Члан 45
У остваривању права на здравствену заштиту из обавезног здравственог
осигурања из чл. 34–44. овог закона, осигураним лицима обезбеђује се:
1) 100% плаћања од цене здравствене услуге из средстава обавезног
здравственог осигурања за:
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- мере превенције и раног откривања болести;
- прегледе и лечење у случају планирања породице, трудноће, порођаја
и у постнаталном периоду, укључујући прекид трудноће из медицинских разлога;
- прегледе, лечење и медицинску рехабилитацију у случају болести и
повреда деце, ученика и студената до краја прописаног школовања а
најкасније до навршених 26 година живота, односно старијих лица која
су тешко телесно или душевно ометена у развоју;
- прегледе и лечење болести уста и зуба код лица из члана 41. тач. 1), 10)
и 11) овог закона, као и жена у вези с трудноћом и 12 месеци после
порођаја;
- прегледе и лечење у вези с ХИВ инфекцијом и осталим заразним
болестима за које је законом предвиђено спровођење мера за
спречавање њиховог ширења;
- прегледе и лечење од малигних болести, хемофилије, шећерне
болести, психозе, епилепсије, мултипле склерозе, прогресивних неуромишићних болести, церебралне парализе, параплегије, тетраплегије,
трајне хроничне бубрежне инсуфицијенције код које је индикована
дијализа или трансплантација бубрега, цистичне фиброзе, системских
аутоимуних болести, реуматске болести и њених компликација;
- прегледе и лечење у вези с узимањем, давањем и разменом ткива и
органа за трансплантацију од осигураних и других лица за обезбеђивање здравствене заштите осигураних лица;
- прегледе, лечење и рехабилитацију због професионалних болести и
повреда на раду;
- пружање хитне медицинске и стоматолошке помоћи, као и хитан
санитетски превоз;
- медицинско-техничка помагала, имплантате и медицинска средства, у
вези с лечењем болести и повреда из ове тачке.
Осигурана лица којима се обезбеђује здравствена заштита
у пуном износу
Члан 50
Осигураним лицима обезбеђује се здравствена заштита у пуном износу
из средстава обавезног здравственог осигурања без плаћања партиципације, и то:
1) ратним војним инвалидима, мирнодопским војним инвалидима и
цивилним инвалидима рата;
2) слепим лицима и трајно непокретним лицима, као и лицима која
остварују новчану накнаду за туђу помоћ и негу другог лица, у складу
са законом;
3) добровољним даваоцима крви који су крв дали десет и више пута,
осим за лекове с Листе лекова, као и за медицинско-техничка помагала и имплантате;
ИНФОРМИСАЊЕ ЈЕ ПУТ ДО ДОСТУПНЕ УСЛУГЕ

75

58-76_prirucnik_DS:Layout 1 8/19/2012 10:25 AM Page 76

4) добровољним даваоцима крви који су крв дали мање од десет пута,
осим за лекове с Листе лекова, као и за медицинско-техничка помагала и имплантате, у року од 12 месеци после сваког давања крви.
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Област здравствене заштите и здравственог осигурања регулисана је и
следећим подзаконским актима:
Правилник о условима и начину остваривања права из здравственог осигурања („Службени гласник РС“, бр. 44/99, 37/02, 62/03, 1/04, 43/04, 44/05,
109/05, 68/06 и 116/06);
Правилник о начину и поступку остваривања права из обавезног здравственог осигурања („Службени гласник РС“, број 116/06);
Уредба о обиму и садржају здравствене заштите становништва
(„Службени гласник РС“, број 43/93);
Одлука о учешћу осигураних лица у трошковима здравствене заштите
(„Службени гласник РС“, бр. 83/04, 118/04, 71/05, 18/06 и 1/07);
Правилник о садржају и обиму права на социјалну заштиту из обавезног
здравственог осигурања и о партиципацији за 2007. годину („Службени
гласник РС“, бр. 1/07, 52/07 и 99/07);
Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање („Службени
гласник РС“, број 84/04), с изменама и допунама („Службени гласник РС“,
бр. 61/05 и 62/06).
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АЛЕКСИНАЦ
ОБРАЗОВАЊЕ:
На подручју Општине Алексинац живи 53893 становника. Постоји једна
предшколска установа с 30 одељења. Она обухвата Установу за предшколско
образовање и васпитање и 4 одељења која се налазе при школама у
Алексинцу, као и самосталне објекте или одељења у оквиру основних школа
у селима алексиначке општине. Укупан број деце у предшколској установи
је 806. У Установи за предшколско образовање и васпитање деце „Лане“
постоје два облика боравка: целодневни и полудневни боравак.
У предшколској установи евидентирано је укупно 13 деце са сметњама у
развоју (Даунов синдром, первазивни поремећаји, дисхармонични развој,
церебрална парализа). С овом децом се ради индивидуално, сачињава се
Индивидуални образовни план. Нема активности намењених деци са
сметњама у развоју и њиховим родитељима.
Валентина Петровић, психолог
Контакт телефон: 018-4804-827, 4804-949
Адреса: Мишићева 1, 18220 Алексинац
Општина има 9 основних школа за ученике од I до VIII разреда, а све ове
школе имају одељења у селима до IV разреда. Једна од основних школа је
школа за образовање и васпитање деце са сметњама у развоју. Укупан број
ученика у основним школама је 4018, од тога 90 у основној школи у којој су
деца са сметњама у развоју. Број евидентираних ученика са сметњама у
развоју у осталих 8 школа је 94. Број евидентиране деце не показује право
стање зато што се нека деца са сметњама у развоју не евидентирају јер
просветни радници избегавају, посебно у сеоским школама, да раде индивидуалне образовне планове. С евидентираном децом у основним школама
се раде индивидуални образовни планови, нека се упућују на интерресорну
комисију. У току 2011. године 25 деце је било упућено на комисију.
Основна школа „Смех и суза“ у Алексинцу бави се васпитањем и образовањем деце с посебним потребама од 1 до 8 разреда основне школе.
ИНФОРМИСАЊЕ ЈЕ ПУТ ДО ДОСТУПНЕ УСЛУГЕ
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Школа има савремене асистивне технологије. Спроводе се креативне, психомоторичке и логопедске вежбе.
У школи ради повољна квалификациона структура која се обучила за рад с
децом са сметњама у развоју. Школа представља и ресурсни центар за
подршку инклузивном образовању у свим основним и средњим школама
на подручју Општине Алексинац и околине. У 2010/11. години школу је
похађало 90 ученика у 11 одељења од I до VIII разреда.
Контакт телефон: 018-7804-624
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Основна школа ,,Вук Караџић“
Ова школа прима децу из 11 месних заједница. То су: Житковац, Прћиловица, Доњи Адровац, Доње Сухотно, Горње Сухотно, Моравац, Нозрина,
Стублина, Беља, Лужане и Моравски Бујмир. Средиште школе је у Житковцу.
Ова школа има и 5 издвојених четвороразредних одељења у селима:
Прћиловица, Горње Сухотно, Моравац, Нозрина, Лужане.
Контакт телефон: 018-887-055, 846-454
Основна школа ,,Јован Јовановић Змај“ Алексиначки Рудник
Средиште школе је у Алексиначком Руднику, а има и 5 издвојених одељења
у Рутевцу, Бобовишту, Вукашиновцу, Делиграду и Брадарцу.
Контакт телефон: 018-882-032
Секретар/директор: 018-882-033
Основна школа ,,Свети Сава“ Суботинац
Настава се одвија у матичној школи и у издвојеним одељењима у Мозгову
и Бовну.
Контакт телефон: 018-877-651
Основна школа ,,Десанка Максимовић“ Катун
Ова школа има веома разуђену мрежу од 13 школских јединица. Свака
школа има четвороразредну школу, док Катун и Горњи Крупац имају
осморазредну школу.
Контакт телефон: 018-610-888
Основна школа ,,Аца Синадиновић“ Лоћика
Раније је била четворогодишња школа, временом је прерасла у осмогодишњу школу.
Контакт телефон: 018-610-400
У Алексинцу постоје 3 средње школе: гимназија, техничка и пољопривредна школа. За поједина занимања у трећем степену стручне спреме
(пекар, месар, лимар) могу се образовати и деца која су завршила основну
специјалну школу. Након добијања мишљења интерресорне комисије или
полагања неких додатних испита, могу да упишу редовну средњу школу.
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Гимназија: 018-804-823
Техничка школа ,,Прота Стеван Димитријевић“: 018-800-068
Пољопривредна школа ,,Шуматовац“: 018-800-793
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА:
Здравствени центар Алексинац има део за хоспитализацију пацијената
(интерно одељење, гинекологију и хирургију с ортопедијом), има
диспанзере за заштиту менталног здравља, за плућне болести, уролошко,
очно, кожно одељење, одељење за ухо, грло, нос, затим лабораторијску,
хемијско-епидемиолошку службу и службу трансфузије, одељење педијатрије с хоспитализацијом, развојним саветовалиштем, службе опште медицине и медицине рада и хитну помоћ.
За децу постоји развојно саветовалиште где раде психолог и 2 логопеда.
Особе са сметњама у развоју немају другачији третман у односу на друге
пацијенте. Нема особе којој се обраћају за информације, везане за њихове
проблеме и потребе, и немају посебно изабраног лекара. Бирају га као и сви
други. Нема посебно одабраног стоматолога, ни гинеколога. Особе с
одређеним сметњама и дијагнозама не плаћају партиципацију. Сва
одељења немају прилазе и рампе. Лифт постоји само у 3 одељења болничког
лечења.
Зорица Јонић, дипл. правник
Контакт телефон: 018-804211 018-804215
zcaleksinac_direktor@open.telekom.rs
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА:
Информације о услугама и правима социјалне заштите ОСИ могу добити у
Центру за социјални рад (чија је то надлежност).
Центар има службу за децу и омладину, службу за одрасла и стара лица,
канцеларију за материјална давања и два саветника за хранитељство,
раднике Центра за породични смештај и усвојење Ниш.
У Центру се евидентирају особе (деца, млади, одрасли, стари) са сметњама
у развоју по различитим основама. Оне остварују право на смештај у хранитељске породице, у установе социјалне заштите за децу, на интернатски
смештај, на трошкове превоза до Ниша у циљу похађања средње специјалне
школе, на смештај у установе социјалне заштите за одрасле, на породични
смештај за одрасле, право на помоћ и негу другог лица, на увећану помоћ,
на новчану социјалну помоћ, једнократне новчане помоћи, помоћ у
куповини лекова. Нема јединствене евиденције.
Братислава Стојковић, руководилац
Контакт телефон: 018-804-507, 018-804-024
csraleksinac@beotel.net
Број особа с инвалидитетом које су регистроване на територији Општине
Алексинац, према врсти оштећења је следећи: МНРЛ 430, слепило 180,
слабовидост 24, глувоћа 105, наглувоћа 12, аутизам 14, комбиноване сметње
ИНФОРМИСАЊЕ ЈЕ ПУТ ДО ДОСТУПНЕ УСЛУГЕ
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186, церебрална парализа 24, мишићне дистрофије 10, Даунов синдром 6,
мултипла склероза 18, артритис 56.
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Дом за децу и омладину „Христина Маркишић“ је одељење Центра за
социјални рад. Дом има 36 корисника на смештају и 24 по основу мастер
плана из отворене заштите. Тренутно је у дому 21 дете са сметњама у развоју
узраста од 11 до19 година. После 1. јуна остаје на смештају њих 5. У току је
пројекат „Деинституционализација установа за резиденцијални смештај у
Кулини, развој малих домских заједница, хранитељства и локалних услуга
за децу с тежим и тешким сметњама у развоју у Нишу, Алексинцу и Неготину“. Почевши од 1. маја шесторо деце из установе у Кулини је збринуто
смештајем у Малу домску заједницу. У наредном периоду након адаптације
прве групе корисника, из Кулине ће прећи још 6 корисника. У оквиру
конзорцијумског пројекта „Корак по корак ка заједници“, који финансира ЕУ
а чији носилац је општина која партиципира у потребним средствима за
реализацију пројекта, успостављају се две услуге.
Прва услуга је дневни боравак за децу са сметњама у развоју (за њих 15
узраста од 6 до8 година) са физикалном рехабилитацијом. Децу упућује
Центар за социјални рад. Деци се обезбеђују превоз, храна, активности у
складу с индивидуалним могућностима и потребама детета. Боравак је
почео с радом и у току је пријем деце.
Друга услуга је „Предах“ – заштита за децу са сметњама у развоју и родитеље. Ова услуга је међуопштинска за општине Алексинац, Гаџин Хан,
Ражањ и нишку општину Црвени крст. Десеторо деце узраста од 6 до18
година користи услугу по упуту надлежног Центра за социјални рад.
Срђан Цветковић, руководилац
Контакт телефон: 018-804-245
hmarkisic@neobee.net
Геронтолошки центар „Јеленац“ за смештај старих лица, психички и физички
очуваних (капацитета за 120 особа) и с 250 корисника ометених у развоју са
асоцијалним понашањем и психичким поремећајима у РЈ за смештај
душевно оболелих лица у Тешици. У оквиру Центра је и Клуб за одрасла и
стара лица који финансира Општина. Посебних услуга сем смештајних нема.
Драган Веселиновић, директор
Контакт телефон: 018-4800-177, 018-4800-176, 018-4804-981
gc_jelenac@beotel.net
Дом за смештај одраслих лица Кулина тренутно има око 400 корисника на
смештају. У току је деинституционализација установе и измештање корисника млађих од 18 година. Нема услуга изузев смештаја.
Драган Милетић, дипл. правник
Контакт телефон: 018-613-822 018-613-856
domkulina@gmail.com
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УДРУЖЕЊА:
Друштво за помоћ МНРЛ – Алексинац је добровољно нестраначко удружење засновано на хуманим принципима, слободи удруживања грађана,
родитеља и њихове деце која су ометена у менталном развоју, ради
остваривања и унапређења заједничког циља и интереса на заштити особа
са сметњама у развоју. Друштво је главни чинилац у обезбеђивању једнаких
права и пуне партиципације у заједници за особе са сметњама у менталном
развоју, заступа њихове интересе и интересе њихових породица, доприноси
смањењу сиромаштва, дискриминације и маргинализације особа са
сметњама у развоју. Друштво сарађује са званичним институцијама,
невладиним организацијама, удружењима грађана, привредним и
приватним сектором, локалном самоуправом у Алексинцу и Србији у
промовисању социјалне интеграције особа са сметњама у развоју и пружању
неопходних услуга и подршке на нивоу локалне заједнице и шире, а то су:
- дневни боравак за децу и одрасле са сметњама у развоју;
- психосоцијална подршка родитељима и деци са сметњама у развоју
кроз радно окупационе, едукативне, креативне и спортско рехабилитационе активности;
- клуб родитеља;
- социјална инклузија кроз програм библиотеке играчака.
Сузана Стефановић, секретар
Контакт телефон: 018-801-719
Адреса: Момчила Поповића 103
Општинска организација глувих и наглувих – ООГН основана је 1966. год. и
у почетку је радила у оквиру Удружења инвалида Алексинца. Организација
има 50 чланова, мада је у Алексинцу регистровано око 100 особа оштећеног
слуха. Ова организација редовно учествује на спортским такмичењима у
шаху, стоном тенису, риболову, пикаду. Сваке године организују се едукативне екскурзије у циљу упознавања с културама и обичајима других крајева.
Сваке године ООГН учествује у организовању разних изложби и манифестација како би се показале могућности глувих лица и како би се
чујућим лицима приближио начин комуникације глувих (гестовни говор).
Небојша Марковић, секретар
Контакт телефон: 063-80-55-422
sgnsaleksinac@gmail.com
Организација слепих и слабовидих нема активности, сем учествовања у
некима које организује Савез слепих. Финансирање је делимично из буџета
РС, односно Министарства рада и социјалне политике, Сектора за заштиту
особа с инвалидитетом, а делимично из средстава локалне самоуправе,
одакле се финансира технички секретар са ½ радног времена и сноси део
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материјалних трошкова. Има свој простор (добијен од Општине) али је
влажан и без услова за рад, потребна је адаптација. Има минималну техничку опрему.
Катарина Јанковић, секретар
Контакт телефон: 018-804-983
kaca9027@gmail.com
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Друштво за развој креативности је основано 11. фебруара 1997. године,
непрофитно је удружење грађана у Алексинцу које се континуирано бави
децом, младима али и осталим категоријама становништва дуги низ година
од самог оснивања. Мисија организације је активно и креативно учествовање у развоју заједнице, јачање активизма грађана и младих подржавањем
грађанске иницијативе као и сарадње свих чланова заједнице с циљем
развијања потенцијала и квалитета цивилног друштва.
Тренутно ово друштво реализује два пројекта: као партнер ради на пројекту
„Отворена врата“ и као пружалац услуге ради на пројекту „Помоћ у кући –
клуб за старе“.
Пројекат „Отворена врата“ који финансијски подржава Делегација Европске
уније у Републици Србији је пројекат намењен избеглицама и расељеним
лицима с Косова и Метохије. Кроз овај пројекат обухваћено је 10 особа са
сметњама у развоју за које се сматра да им је потребна психосоцијална
подршка и медицинска помоћ, и десеторо деце и младих из најугроженијих
породица којима је потребна помоћ у учењу.
Пројекат „Помоћ у кући – клуб за старе“ подразумева активности: пружање
услуге помоћ у кући; пружање услуге медицинске помоћи на терену, у селима,
и у Клубу за стара и одрасла лица у Алексинцу; радионице друштвених игара и
креативне радионице и промотивне активности ,,За лепшу старост“.
Александра Стевановић
Контакт телефон: 018-802-004
Адреса: Мајора Тепића бб
okdrustvo@gmail.com
Удружење „Имам право“ ће подстицањем нових идеја, стручним и професионалним приступом омогућити: континуирано информисање, доступност, подизање на виши ниво постојећих и развој нових услуга за грађане
уз њихово активно учешће и поштовање људских права, што ће довести до
побољашања квалитета живота.
Удружење је реализовало пружање услуге породицама деце са сметњама у
развоју кроз пројекат који је финансирало Министарство рада и социјалне
политике, Сектор за заштиту особа с инвалидитетом.
Пројекат је имплементиран кроз програм кућне помоћи породицама
(„Портаге“), патронажни сервис стимулације за децу са сметњама у развоју
и за њихове породице.
Реализован је кроз активности подстицања, оријентисаних према деци, и
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активности саветовања, оријентисаних према породицама. Индивидуалним
приступом, стимулацијом потенцијала деце са сметњама у развоју, у кућним
условима, уз активно учешће породице је подстицан развој, утицало се на
повећање самосталности и пружање могућности сваком детету за живот у
природном окружењу, чиме се спречава смештај особа са сметњама у
развоју (на било ком узрасту) у установе социјалне заштите. У породицама
раде едукатори, чланови стручног тима пружају подршку. И едукатори и
чланови тима и родитељи едуковани су по истом програму „Школа животних
вештина“ (ХО „Дечје срце“, Београд). Овај приступ и начин рада с дететом
доводи до напредовања, стицања животних вештина и осамостаљивања. У
току је реализација новог пројекта с истим начином рада у породицама и
новим начином информисања породица деце са сметњама у развоју о
правима која им припадају.
Братислава Стојковић
Контакт телефон: 061-2013310
Адреса:Момчила Поповића 12/7
b.stojkovic@hotmail.com
Удружење родитеља особа са сметњама у развоју „Стваран свет“ формирано је пре неколико месеци, окупља родитеље (око 40 њих), имају
редовне састанке. Немају организоване активности.
Маја Нешић, председник
Контакт телефон: 018-805-857 063-614 717
majcek76@gmail.com
„Црвени крст“ Алексинац ради с особама са сметњама у развоју. У току је
реализација пројекта „Помоћ младима са сметњама у развоју“ који
финансирају „Црвени крст“ Србије и МФЦК. Двадесет корисника радиће у
радионицама.
Топлица Ђорђевић, секретар
Контакт телефон: 018-804-331
ckaleksinac@redcross.org.rs
Општинска управа (Одсек за друштвене делатности и општу управу Општине
Алексинац) има у евиденцији 25 деце са сметњама у развоју. Интерресорна
комисија се редовно састаје. Не постоји друга евиденција о особама са
сметњама у развоју. Немају услуге које финасирају, иако су предвиђене
Одлуком о социјалној заштити Општине Алексинац. Засад се финансирају
трошкови превоза за децу општине, за долазак у специјалну школу у Алексинцу.
Анита Јанковић, социолог, руководилац одсека за друштвене делатности
Контакт телефон: 018-804-711
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ЈАГОДИНА
ОБРАЗОВАЊЕ:
У Јагодини има 15 предшколских установа, од тога 7 градских и 8 сеоских, у
којима тренутно има 1556 малишана и 209 запослених. Градски вртићи су
„Пионир“, „Бамби“, „Сунце“, „Пчелица“ и „Лептирић“ (1468 малишана).
Друга забавишта су у селима Мајур, Бунар, Багрдан, Милошево, Ловци,
Глоговац, Дубока и Рибаре (88 малишана). У забавишту „Бамби“ ради
специјална развојна група за децу лакше ометену у развоју.
У забавишту „Пионир“ има 9 васпитних и 6 јаслених група. Укупан број деце
у је 416.
Овај вртић организује четворочасовни програм у изнајмљеном простору у
основној школи „17. октобар“ за две васпитне групе, и у основним школама у Бунару, Милошеву, Багрдану, Ловцима, Мајуру и Дубокој за по једну васпитну групу.
Контакт телефон: 035-245-623
www.vrtic-pionir.org.yu
Вртић ,,Сутјеска“ има 2 васпитне групе с педесеторо деце.
Контакт телефон: 035-223-523 локал 24
Вртић ,,Лептирић“ има тренутно 240 малишана, смештених у 3 јаслене и 6
васпитних група.
Контакт телефон: 035-227-309
Адреса: Живорада Костића бб
Вртић ,,Бамби“ смешта 150 малишана у 2 јаслене и 6 васпитних група. Поред
тога у овом објекту организован је рад специјалне развојне групе за децу
лакше ометену у развоју, која је почела с радом 1993. године.
Контакт телефон: 035-250-366
Адреса: Војвођанска бб
Вртић ,,Сунце“ тренутно има190 малишана, смештених у 3 јаслене и 6
васпитних група.
Приручник за особе с инвалидитетом и њихове породице
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Контакт телефон: 035-241-740
Адреса: Кнеза Милоша бб
Вртић „Пчелица“ смешта 170 малишана у 3 јаслене и 5 васпитних група.
Поред тога у овом објекту постоји и поподневни смештај с радним
временом до 20 h.
Адреса: Бранка Крсмановића бб
Вртић „Пивара“ смешта 120 малишана у 2 јаслене и 4 васпитне групе.
Контакт телефон: 035-222-574
Адреса: Књегиње Милице 132
У Јагодини има 11 основних школа. Од тога су 6 градских:
ОШ „Рада Миљковић“ (с подручним одељењима Стрелиште, Буковче и
Вољавче ); школу похађа 995 ученика.
Адреса: Милунке Савић бр.1
Контакт телефон/факс: 035-223-431
ossmmja@ptt.yu
У Стрелишту постоји одељење специјалне школе.
ОШ „Милан Мијалковић“ (с подручним одељењем Ђурдево брдо)
ОШ „Бошко Ђуричић“ (с подручним одељењима Винораца и Деоница)
ОШ „17. октобар“ (с подручним одељењима Врановац и Горње Штипље)
Адреса: Теслина бр.1
Контакт телефон: 035-245-138, 035-245-139
os17@ptt.yu
ОШ „Горан Остојић“ (с подручним одељењем у Трнави)
Адреса: Зеленгора бб
Контакт телефон: 035-223-214
Факс: 035-243-714
osgostojic@milnet.co.yu
Има 5 сеоских школа:
ОШ „Љубиша Урошевић“ Рибаре (с одељењима у Кончареву, С. Ланишту,
Н. Ланишту, Ракитову и Кочином Селу)
ОШ „Вожд Карађорђе“ Мајур (с одељењима у Колару, Драгошевцу,
Медојевцу, Главинцима)
ОШ „Бранко Радичевић“ Бунар (с одељењима у Драгоцвету, Белици,
Лозовику, Међурецу, Слатини, Шантаровцу, Шуљковцу и Мишевићу)
ОШ „Вук Караџић“ Глоговац (с одељењима у Дубокој, Дражмировцу, М.
Поповицу, Рајкинцу и Доброј Води)
ОШ „Јоца Милосављевић“ (с одељењима у Милошеву, Стрижилу, Ловцима,
Д. Рачнику и Г. Рачнику)
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Укупан број ученика основних школа је 6372. Школе имају ромске педагошке
асистенте.
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Школа с домом за ученике оштећеног слуха и говора „11. мај“
Школа има 90 ученика из свих градова у Србији. У школи се ради индивидуални третман за развој слушне перцепције као предуслов за успешну
слушну и говорну рехабилитацију. Школа има савремену опрему за рад,
индивидуалне слушне апарате. Има предшколско васпитање које је основ
даљег васпитавања и образовања. Има основну школу и средњу стручну
школу за занимања машинске струке, ауто-лимаре, графичке струке, фризере, пекаре. Све је опремљено новом опремом потребном за радно оспособљавање. При школи је дом ученика који је потпуно реновиран, сличан
породичном окружењу. Постоје организоване активности, спортске и др.
Адреса: Славке Ђурђевиц 8
Контакт телефон: 035-240-166 035-223-204
skzagluve11maj@ptt.yu
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА:
Здравствени центар Јагодина има три самосталне здравствене установе:
Општу болницу Јагодина, Апотеку Јагодина, Дом здравља Јагодина.
Општа болница Јагодина располаже с 270 болничких постеља, распоређених на 10 болничких одељења, као и 7 апартмана у оквиру истих. Као општа болница у седишту управног округа, ова здравствена установа је позната
по квалитету и све већем приливу пацијената из суседних општина.
Централа: 035-224-288
Директор: 035-220-151
Адреса: Карађорђева бр. 4
Дом здравља Јагодина обавља примарну здравствену заштиту. У склопу
Дома здравља раде и сеоске амбуланте као и три локације на територији
града. Дом здравља чине 14 служби различитих специјалности.
Тел/факс: 035-221-485
dzjagodina@open.telekom.rs
dzjag@ptt.rs
У овим здравственим установама нема посебно изабраног лекара за особе
са сметњама у развоју. Немају сва одељења прилазе и рампе.
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА:
Градски центар за социјални рад
У оквиру Центра постоји пет служби и то: правна служба, служба за заштиту
деце и омладине, служба за заштиту одраслих и остарелих лица, техничка
служба и служба за пружање услуга у локалној заједници. Информације
Приручник за особе с инвалидитетом и њихове породице
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корисницима се пружају у оквиру пријемне канцеларије. На евиденцији
Центра за 1011. годину је 48 деце и младих са сметњама у развоју, 192
одрасле особе и 190 остарелих. Центар има укупно 46 радника, 35 радника
запослено је у самом центру док је 11 радника у оквиру радне јединице
Дневни центар „Свети Трифун“ у оквиру кога се налазе три дневна боравка
за децу.
Служба за пружање услуга у локалној заједници
У оквиру Градског центра за социјални рад Јагодина се налазе радне
једнице:
1. Дневни центар „Свети Трифун“ који у свом саставу има:
- Дневни боравак за децу с аутизмом,
- Дневни боравак за децу с дечијом и церебралном парализом,
- Дневни боравак за децу са сметњама у развоју у којима је
претежно заступљена услуга дневног боравка за децу с инвалидитетом.
2. „Сигурна кућа“ – прихватилиште за жртве насиља у породици.
3. Геронто-сервис који пружа услуге помоћи у кући старим лицима и
особама с инвалидитетом, с психосоцијалном подршком корисницима.
4. Заштићено становање у социјалним условима.
5. Породично саветовалиште.
„Сигурна кућа“ – прихватилиште за жртве насиља у породици, Геронто-сервис и Заштићено становање у социјалним условима се финансирају из
буџета града. Крајем 2011. године отворен је и Дневни боравак за децу и
омладину са сметњама у развоју који функционише као радна јединица
Центра. Изградњу Дневног центра је финансирало Министарство рада и
социјалне политике, капацитета је 45 корисника.
Дневни боравак деце с аутизмом је основала и финансира га Општина
Јагодина. Почео је с радом 1997. године при Школи за децу оштећеног слуха
и говора „11. мај“. Од 2004. године Дневни боравак функционише као радна
јединица Центра за социјални рад Општине Јагодина. Основна мисија
организације јесте смештај и едукација деце и омладине с аутизмом. Област
рада јесте продужени вид социјалне заштите. У боравку је, планом и
програмом рада, обухваћено тринаест корисника, од тога 9 мушкараца и 4
жене. По старосној структури 9 лица је 7–18 година, и 4 лица су од 18–25
година.
Редовни програм рада се се састоји из: социјализације, идентификације,
ликовног, музичког и физичког васпитања. Планом су предвиђене редовне
шетње и кратки излети у околини Јагодине. За старију групу корисника
предвиђене су креативне радионице као што су: ликовна, музичка, драмска,
кулинарска, цветна, грнчарска, кројачка, ритмичка. О свим активностима
ИНФОРМИСАЊЕ ЈЕ ПУТ ДО ДОСТУПНЕ УСЛУГЕ
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Дневног боравка, уз помоћ локалних медија, шира социјална средина је редовно информисана. У сарадњи с локалним удружењима за помоћ особама
с аутизмом поморавског округа, организују се редовни семинари и трибине
помоћу којих се локална друштвена заједница упознаје с аутизмом и
проблемима везаним за аутизам.
Дневни боравак се финансира искључиво из буџета локалне самоуправе.
Просторије Дневног боравка су у власништву Општине Јагодина и неопходно
је проширење просторних капацитета.
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Дневни боравак за децу с церебралном парализом. Деци се пружа деветочасовна нега и едукација, чиме се утиче на њихов правилан психофизички
развој. Рад ове установе финансира Град Јагодина и Министарство за рад и
социјалну политику кроз разне пројекте. Просторије се налазе у једној од
градских МЗ и прилагођене су светским стандардима за овакву децу.
Геронто-сервис „Домаћица“ подразумева помоћ у кући за стара лица, као
и посебан сервис заштите старих. Основна активност на којој се темељи овај
сервис је осмишљавање и реализација нових услуга које би се пружале
старим лицима у стању социјалне потребе. Овај сервис обухвата 3 групе
активности:
- обављање кућних послова и одржавање домаћинстава (набавка и
достава намирница, припремање и сервирање оброка, асистирање при
плаћању рачуна и обављању других административних послова, прање
судова и чишћење просторија);
- услуге одржавања личне хигијене и превентивне здравствене заштите
(набавка потребних лекова, пружање помоћи у одржавању личне
хигијене, пружање помоћи при одласку код лекара);
- услуге психосоцијалног истраживања (разговор и дружење, подстицање обављања свакодневних активности, подстицање социјалних
контаката и пружање помоћи у активностима заједнице, помоћ у организовању слободног времена корисника).
Породично саветовалиште као радна јединица ГЦСР Јагодина функционише
од јуна 2011. године и његова основна делатност је психотерапијски рад с
клијентима. Рад је примарно базиран на системској породичној терапији с
породицама, паровима и индивидуама. С обзиром на разноврсност проблематике, психотерапијски рад се спроводи у различитим формама: рад с
паровима, породицама, појединцима, као и групна терапија.
Услуге саветовалишта су бесплатне. Радно време саветовалишта је радним
данима од 15 до 20 часова. Рад с клијентима се заказује путем телефона 062
789 039 или лично у ГЦСР Јагодина.
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Градски центар за социјални рад
Адреса: Ружице Милановић бр. 1
Тел/факс: 035-8221-730
Тел: 035-240-030 ; 8222-456
csrjag@ptt.rs
Дневни боравак деце с аутизмом
Адреса: Браће Дирак 45
Тел: 035-224-675
autizamjagodina@yahoo.com
Телефони СОС службе сигурне куће: 035-240-030 064-92-72-037
Геронтолошки центар Јагодина је установа социјалне заштите за смештај
старих лица, чији је оснивач Република Србија. Бави се следећим активностима:
- збрињавање (обезбеђивање становања, исхране, хигијене, неге,
помоћи и старања, и одевања), задовољавање културно-забавних, рекреативних, окупационо-радних активности, пружање услуга социјалног рада и других услуга пензионерима и другим старим лицима у
стању утврђене социјално-заштитне потребе, за које је такав облик
заштите утврђен као најцелисходнији;
- обезбеђивање краткотрајног прихвата и збрињавања старих лица која
се нађу у скитњи или у другим случајевима када им је због постојања
тренутне социјално-заштитне потребе неопходно организовано,
краткотрајно збрињавање;
- пружање стационарне здравствене заштите корисницима на смештају
или краткотрајном прихвату: обезбеђивање дневног боравка пензионерима с подручја Општине Јагодина, пружање услуга исхране, прања
и пеглања веша, задовољавања културно-забавних, рекреативних,
окупационо-радних потреба дружења и других потреба у складу с
њиховим жељама и интересовањима;
- пружање осталих услуга из ванинституционалне социјалне заштите –
помоћи у кући (одговарајуће здравствене заштите и неге, исхране,
прања и пеглања постељног и личног рубља, одржавање чистоће стана
и личне хигијене корисника, набавке намирница, лекова и других
потрепштина) старим и изнемоглим, хронично оболелим лицима која
нису у стању да се сама о себи старају.
Клуб пензионера ГЦ је организовани вид друштвене бриге о старим лицима
и подразумева институционални и ванинституционални облик заштите.
Геронтолошки центар Јагодина спроводи ванинституционалну бригу о
старим лицима. Својим активностима и садржајима рада, прилагођеним
стању здравља, способностима и потребама које су типичне за старење, жиИНФОРМИСАЊЕ ЈЕ ПУТ ДО ДОСТУПНЕ УСЛУГЕ
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вотне садржаје лоцира на једном месту, чини их приступачним и доприноси
да самим чином старења лице не буде искључено из животних токова.
Услуге дневних активности чланова Клуба пензионера Геронтолошког центра
Јагодина организоване су у оквиру пројекта. „Подстицајни центри за
креативно старење“. Поменуте услуге подразумевају активности подршке
старим особама, а својим садржајем спадају у домен стимулације,
интеграције и реинтеграције, инклузије, едукације, радно-окупационих и
психосоцијалних програма, који имају за циљ стимулацију потенцијала
корисника, кроз квалитетно организовање слободног времена и подстицање
боље социјалне интегрисаности, кроз обогаћивање мреже социјалних
контаката. Све активности у оквиру пројекта обухваћене су радом бројних
секција-радионица, које се одржавају сваким радним даном у периоду од
10 до 12 h и од 16 до 18 h, у просторијама Геронтолошког центра.
Телефон: 035-252-012
Факс: 035-243-140
Адреса: Браће Дирак 44
gcjagodina@gmail.com
УДРУЖЕЊА:
Друштво за помоћ особама с посебним потребама је социјално-хуманитарна организација грађана, родитеља и њихове хендикепиране деце,
стручњака и других хуманитарних лица која својим радом и активношћу
подстичу и помажу унапређење социјалне и здравствене заштите, рехабилитацију и запошљавање ментално недовољно развијених лица (деце,
омладине и одраслих).
Друштво има 350 корисника и приближно толико чланова. Највише интересовања за рад друштва показују родитељи, чија деца нису обухваћена
школовањем и институционалним збрињавањем.
Пројекат „Библиотека играчака“ има за циљ да децу ометену у развоју (децу
с посебним потребама) укључи у инклузивне токове с децом без сметњи у
развоју. Воде га родитељи који су едуковани за овај посао. Друштво за помоћ
особама с посебним потребама добило је од Општине Јагодина простор за
библиотеку играчака. Сарадња с родитељима је задовољавајућа. Обухвата:
индивидуални рад, организоване семинаре, саветовања, стручне састанке,
предавања и друго. Активно је око 15 родитеља.
„Библиотека играчака“ ради у сталним терминима шест пута недељно по
два сата у току целе године. Клуб ради три пута недељно по 6 сати, уз дневне
активности, у току целе године. Радно оспособљавање корисника за
шивење, везење, израду макрамеа и таписерија, обавља се три пута у
седмици по два сата у току целе године. Рад на разбоју за ткање обавља се
три пута седмично по два сата у току целе године. Друштво такође организује: културне активности, тортијаду, поделу пакетића, посете, екскурзије,
аукцијску продају радова корисника, сарадњу с другим друштвима.
Приручник за особе с инвалидитетом и њихове породице
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Адреса: 7. јули бр. 1
Телефон: 035-221-775
mnrl@jovatel.net
Радно време: 10–15 h
Секретар друштва: Ковиљка Берјан
Међуопштинска организација Савеза глувих и наглувих радом обухвата 5
градова: Рековац, Ћуприју, Свилајнац, Деспотовац и Јагодину.
Организација броји 112 чланова, од тога 63 су мушкарци, а 49 су жене.
Старосна структура је од 18 до 77 година. Сви чланови организовани су по
пројектима, програмима као и по тимовима. Њих 40 је организовано по
пројектима, а 50 по разним програмима.Удружење има 14 волонтера.
Свој рад Организација одвија по већ устаљеним гранама активности у циљу
бриге о глувом човеку од момента откривања недостатака, упућивањем на
школовање, професионалну рехабилитацију, запошљавање. Организација
пружа помоћ и у: набавци слушних апарата, социјално-здравственој заштити, у решавању најразличитијих проблема (писањем молби, поднесака), у
тумачењу пред лекарским и инвалидским комисијама, и при судским
споровима, у упису деце глувих родитеља у обданишта и школе. Пружа се
помоћ и у другим институцијама где је потребан вербални контакт чланова
у решавању проблема који прате живот сваког човека, а који глува лица због
немогућности вербалне комуникације не могу сама да реше.
Организује спортске активности, учествује на такмичењима глувих Србије (куглање, стони тенис, мали фудбал, стрељаштво, пикадо, спортски риболов, шах).
Реализује пројектне активности: организација је до сада реализовала 4
пројекта који имају за циљ побољшање квалитета живота глувих: пројекат
„Дневне активности“ (психосоцијална подршка кроз предавања и трибине,
спортске активности, забавно-рекреативне активности, итд.
Телефон: 035-221-878
Секретар: Стојановић Зунка
Председник: Најдановић Миливоје
Међуопштинска организација слепих
Има 87 чланова (30 жена и 57 мушкараца). Просторни капацитети су у
власништву организације и постоји минимална потреба за адаптацијом.
Финансира се из републичких фондова, локалног буџета и чланарине. У
последњих шест година није реализован ниједан пројекат. Организација
окупља слепа и слабовида лица с територије општина: Деспотовац, Јагодина,
Ћуприја, Параћин, Рековац и Свилајнац.
1. Ради на откривању и евидентирању слепих и слабовидих и њиховом
учлањивању у организацију;
2. Упућује лица оштећеног вида на лекарске прегледе ради утврђивања
степена оштећења вида;
3. Води евиденцију из које се види узрок и степен губитка вида, социИНФОРМИСАЊЕ ЈЕ ПУТ ДО ДОСТУПНЕ УСЛУГЕ
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јално-економско стање чланова, стање социјалне потребе чланова;
4. Предузима мере за упућивање слепе деце, омладине и одраслих на
школовање, радно оспособљавање и рехабилитацију;
5. По потреби, а у границама могућности пружа матерјалну, правну и
другу помоћ, као и посебну помоћ у ванредним приликама (брине о
одговарајућем смештају самохраних, старих и изнемоглих, као и лица
неспособних за рад);
6. Организује и ствара услове за бављење културно-просветним,
уметничким, спортским, рекреативним, шаховским, друштвенозабавним активностима у циљу свестраног развоја слепих и
слабовидих и њиховог укључивања у облике рада лица нормалног
вида;
7. Организује одмор, опоравак и бањско-климатско лечење слепих и у
том циљу пружа им материјалну помоћ под одређеним условима;
8. Упознаје јавност с могућностима и потребама слепих и слабовидих
путем јавних трибина, средстава јавног обавештавања и на друге
погодне начине.
Адреса: Славке Ђурђевић Б2
Тел: 222-747
Радно време од 11 до 15 сати
Председник : Антић Никола
ssjagodina@gmail.com
Друштво за дечју и церебралну парализу
Циљеви: побољшање квалитета живота инвалида; социјализација; школовање; увођење у нормалан животни ток.
Активности: пројект „Учитељица у кући“ који подразумева редовну наставу
у кућним условима; организовање новогодишње прославе и подела новогодишњих пакетића; позоришна представа „Шарена радионица“; акције
расподела колица, кревета, душека, гардеробе.
Председник: Србијанка Милутиновић
Телефон: 064-11-52-158
Потпредседник: Весна Рајић
Телефон: 035-232-366
Удружење за помоћ особама с аутизмом из Поморавског округа
Удружење има циљ да помогне особама с аутизмом у социјализацији и
укључивању у ширу социјалну средину. У удружењу је педесетак регистрованих чланова. Активности удружења су: разне креативне радионице, сарадња с локалном средином, информисање преко медија, културне
манифестације. Сваке године одређени број активности финансирају Општина Јагодина и Министарство социјалне политике.
Председник: Ђорђевић Оливера
Телефон: 035-224-675
Приручник за особе с инвалидитетом и њихове породице
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Дефектолог: Драгана Живковић
Телефон: 064-29-81-644
Адреса: Браће Дирак 45
autizamjagodina@yahoo.com
Удружење за помоћ особама с проблемима епилепсије – „Анима“
интегративни центар
Аутор мр сц. мед. Валентина М. Јаковљевић, специјалиста развојне и адолесцентне неурологије, магистар неуронаука – епилептолог, председник је
Удружења „Анима“ за помоћ особама с проблемом епилепсије, болестима
зависности и поремећаја понашања. Носилац је бројних сертификата. Аутор
је бројних самосталних радова на тему епилепсије и удружених стања.
Оснивач је саветовалишта за проблеме епилепсије и активно се бави
лечењем али и социјалном адаптацијом и интеграцијом ових особа у
нормалне друштвене токове.
Телефон: 063-84-40-352
anima.ja@open.telekom.rs
„Пријатељи деце Јагодине“
Мисија је допринос стварању услова за безбрижно детињство, пуновредан
положај детета у породици и друштву и оптималан развој деце у Општини
Јагодина. „Пријатељи деце Јагодине“ већ шеснаест година континуирано
раде на побољшању дечјег живота на територији јагодинске општине.
То раде тако што у сарадњи с одговарајућим стручњацима (психолозима,
педагозима, социјалним радницима, лекарима) проучавају проблематику
везану за дечје одрастање и покушавају да протумаче и нађу решења за њих.
Раде на стимулисању дечјег стваралаштва, као и стваралаштва за децу.
Организују манифестације, приредбе, квизове знања, трибине о болестима
зависности, о другим темама интересантним за децу и омладину, екскурзије,
награђивање успешне деце, игре без граница итд.
У неколико наврата су били корисници Уницефових програма – у развијању
програма, као и у помоћи најугроженијима кроз обезбеђење јакница, патика, чизмица, школског прибора.
Седиште „Пријатеља деце Јагодине“ је на Народном универзитету у
Јагодини.
Контакт телефон: 035-22-16-17
sofko@milnet.co.yu
Центар за демократску иницијативу – ЦДИ
Основни задаци и циљеви деловања Центра за демократску иницијативу су:
демократизација друштва, унапређивање и афирмисање статуса етничких
мањина и маргинализованих друштвених група, промоција људских права
и грађанских слобода, као и подизање свести друштва о евроатлантским
интеграцијама.
ИНФОРМИСАЊЕ ЈЕ ПУТ ДО ДОСТУПНЕ УСЛУГЕ
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ЦДИ организује школе, семинаре, курсеве, јавна предавања, трибине и друге
облике образовања грађана, али исто тако покреће, организује и координира разноврсне друштвене акције у којима грађански активизам долази
до пуног практичног изражаја, а које су усмерене на кључне институције/актере који јачају демократску културу у друштву.
Организацију су формирала 22 оснивача, док данас броји преко 30 волонтера.
Александар Грковић
Адреса: Краља Петра I 6/2
Телефон: 035-223-041 035-233-430 063-8-727-717 063- 420-963
www.cdi.ngo-ses.org
cdi_jagodina@yahoo.com; sale-grk@ptt.yu; salegrk81@yahoo.com
Центар за друштвено-економски развој
Делује на нивоу Поморавског округа. Серијом ад хоц акција које су ојачале
положај неколико удружења ОСИ, организације „Црвеног крста“ и ЦСР-а,
ЦДЕР је себи отворио простор за несметано деловање у сектору социјалне
заштите у свих 6 општина.
Рад у овом сектору био је приоритет, а као резултат ово подручје постало је
апсолутни лидер у развоју социјалне заштите у односу на читаву земљу, по
низу битних критеријума. (Само један од показатеља јесте да се уз подршку
ЦДЕР-а, током непуне три године, код екстерних донатора реализовало више
од 20 пројеката у укупној вредности око 45.000.000 динара). Од оснивања
до данас ЦДЕР је спровео 15 донаторских пројеката и преко 20 уговора о
пружању услуга (пружање консултантских услуга, обука...) које је склопио с
великим бројем локалних самоуправа, центара за социјални рад, невладиних организација и др.
Примарно подручје деловање ЦДЕР-а је у сектору социјалне политике.
Тел/факс: 035-843-779, 064-1919045
office@cder.org.rs
www.cder.org.rs
Центар за самостални живот инвалида Србије, Подружница Јагодина
Организација има 46 чланова (29 мушкараца и 17 жена) углавном с III и IV
степеном стручне спреме. Њени циљеви су:
- остварење основних грађанских и људских права особа с инвалидитетом;
- промовисање социјалног приступа инвалидности у економској, социјалној и стамбеној политици;
- афирмисање способности особа с инвалидитетом и развој њихових
потенцијала и личности;
- стварање нових услуга за подршку особама с инвалидитетом (сервис
персоналних асистената);
- стварање приступачне животне средине, становања и транспорта;
Приручник за особе с инвалидитетом и њихове породице
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- смањење двоструке дискриминације жена с инвалидитетом.
Подружница окупља инвалиде свих категорија с територије Јагодине,
Свилајнца, Деспотовца, Ћуприје и Параћина и тренутно броји 35 чланова.
Поред ангажовања на стварању услова за самостални живот инвалида,
Подружница Центра за самостални живот инвалида у Јагодини ради на:
- промовисању филозофије самосталног живота инвалида;
- прикупљању и ширењу информација о самосталном животу инвалида;
- ангажовању око остваривања основних грађанских и људских права
инвалида;
- спровођењу активности које истичу способности инвалида и доприносе
развијању њихових потенцијала и јачању њихове личности;
- утиче на стварање правилних ставова у друштву у односу на потребе,
права и потенцијале инвалида;
- ангажује се на примени социјалног модела у приступу инвалидности у
економској, социјалној и стамбеној политици;
- залаже се за стварање економских услова за остваривање самосталног
живота инвалида.
Димитрије Глигоријевић, председник 035-226-696 035-638-120
Данијела Марјановић, технички секретар 064-4811814
Телефон: 035-243-168
ciljag@nadlanu.com
„Црвени крст“ Јагодина
Активности:
„Солидарност на делу“ спроводи се сваке године и то кроз прикупљање новчаних средстава од грађанства и мањих и већих предузетника. Новчана
средства прикупљена из ове активности усмеравају се за приоритетне
програме организације а то су „Народна кухиња“, програм бриге о старима
и здравствено-васпитни рад с младима.
Манифестација „Трка за срећније детињство“ има за циљ да окупи што већи
број младих који би се у духу игре такмичили и тиме показали важност
спорта у нашем граду. У оквиру ове манифестације сви учесници купују
стартне бројеве, а средства прикупљена од истих усмеравају се за бесплатну
ђачку кухињу за социјално угрожене ученике.
У оквиру организације активно се спроводи програм народне кухиње у који
је укључено око 150 корисника. Корисници овог програма су лица с најнижим социјалним статусом у нашој Општини. Програм бриге о старима спроводи се већ дуги низ година и корисници овог програма су стара социјално
угрожена лица с територије наше општине укључујући и рурална насеља.
Сваког месеца тим професионалаца заједно с члановима омладинске
теренске јединице врши обилазак старих лица, носи им помоћ у виду намиИНФОРМИСАЊЕ ЈЕ ПУТ ДО ДОСТУПНЕ УСЛУГЕ
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рница и гардеробе и врши контролу њиховог крвног притиска и шећера у
крви.
Телефон: 035-241-930
Факс: 035-251-483
jagodina@redcross.org.rs

96

Коло српских сестара – Јагодина
Мисија је помоћ људима у невољи. Коло српских сестара Јагодине не прима
никакве редовне донације већ га помажу пријатељи – искрени хуманисти и
доброчинитељи.
Председник: Коларик Верица
Телефон: 035-243-567 065-243-567-7
Омладински креативни центар – Јагодина
Омладински креативни центар настоји да пружи помоћ у решавању бројних
проблема локалне и регионалне средине и развија широку мрежу партнерства с регионалним кључним актерима и грађанима како би сви заједно,
сопственим знањима и искуствима уз коришћење најсавременијх добрих
пракси, креирали друштво примерено потребама и могућностима заједнице.
Телефон/факс: 035843779 035225290
Телефони/моб: 0645305042 0641746920
okce.ja@gmail.com
www.okce.webs.com
Удружење Рома Јагодине
Доминантна област рада овог удружења јесте социјална заштита лица
ромске националности. У свом делокругу рада удружење се бави правима,
обавезама грађана ромске припадности, затим њиховом едукацијом, прикупљањем донација, намењених социјално угроженим структурама ромске
заједнице. Удружење има 700 чланова, од тога 620 је мушког пола, а 80
женског. Према старосној структури има 150 чланова 18–30 год, 370 чланова
од 30–50 год. и 180 чланова од 50 и више година. Активни чланови удружења
организовани су по тимовима за музичку, ликовну и спортску секцију. Удружење се финансира из годишње чланарине, прикупљањем донација од
разних фондација, као и из других извора који су у складу са Законом.
Тренутно је у изради база података о корисницима овог удружења.
Удружење је члан Уније 7 региона. Сарађује с ромским друштвима из
Краљева, Пожеге, Чачка, Ариља, Београда, Бора, Ћуприје, Параћина, Лесковца итд.
Градска управа посебна пажњу посвећује бризи о најсиромашнијим слојевима становништва, породицама у којима нико не ради, породицама с
троје и више деце, особама с посебним потребама, као и маргинализованим
групама грађана.
Приручник за особе с инвалидитетом и њихове породице
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Погодности за њих су следеће:
- Грађани старији од 65 година имају право на бесплатан превоз на територији града;
- Комисија за социјална питања издваја додатна средства када су у
питању стари, болесни, социјално угрожени. Њима се измирују рачуни
за струју, смеће, грејање;
- Болесници који немају пара да купе лек, медицинска помагала или
плате прегледе, добијају то бесплатно. Грађани могу да остваре право
на бесплатне лекове с негативне листе до 1500 динара месечно;
- Службени аутомобили бесплатно превозе болесне грађане у веће
здравствене центре у Србији;
- Породице које задеси смртни случај добијају једнократну помоћ од 15
000 динара за трошкове сахране;
- Јагодина брине и о ромским породицама. Њих 444 за прославу Ђурђевдана добија по 6000 динара, бесплатан школски прибор за ђаке, 2
кубика огревног дрва, која се донирају;
- Постоји Народна кухиња.
Телефон: 035-224 636
sojagodina@gmail.com
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ПАРАЋИН
ОБРАЗОВАЊЕ:
На подручју Општине Параћин ради Предшколска установа „Бамби“ с 9
одељења у граду и 22 у селима. Постоје и три објекта за предшколско
образовање. Укупан број деце је 990. Број деце са сметњама у развоју је 14.
С децом се раде индивидуални образовни планови. Немају педагошке
асистенте. Нема оргнизованих инклузивних активности за децу. С децом
ради педагог.
Адреса: Николе Пашића 33
Тел: 035 563 851
www.bambi.edu.yu
Обданишта:
„Бамби“, Светог Саве 26, тел: 035 563 851
„Колибри“, Николе Пашића 33, тел: 035 561 091
„Бранко Крсмановић“, Подгоричка 1, тел: 035 562 503
Општина има осам основних школа, од тога 4 градске и 4 сеоске, с 25
издвојених одељења. Укупан број ученика је 4962. У оквиру Основне школе
„Стеван Јаковљевић“ ради одељење за ученике с посебним потребама које
похађа 36 деце лако ометене у развоју. У школама нема педагошких
асистената, само ромских асистената који прихватају да раде и с децом са
сметњама у развоју. Нема посебно организованих инклузивних активности.
Интерресорна комисија ради. У 2011. години и прва три месеца 2012. године
22 детета су изашла на комисију.
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ОШ „Радоје Домановић“
Књаза Милоша 2
raddompar@ptt.rs
админ. сајта: office@milicevic.biz
ОШ „Момчило Поповић“
Глождачки венац бб
Тел: 035 563 930
ОШ „Бранко Крсмановић“
Бусиловац
Бусиловац бб
35249 Бусиловац Србија
Тел: +381 35 542 210
ОШ „Бранко Крсмановић“
Крежбинац
Крежбинац бб
35256 Крежбинац Србија
ОШ „Бранко Крсмановић“
Сикирица
Сикирица бб
35256 Сикирица Србија
ОШ „Радоје Домановић“
Доње Видово
Доње Видово бб
35258 Доње Видово Србија
ОШ „Бранко Крсмановић“
Горње Видово
Горње Видово бб
35256 Горње Видово Србија
ОШ „Радоје Домановић“
Стрижа
Стрижа бб
35250 Параћин Србија

ОШ „Вук Караџић“
Поточац
35207 Параћин Србија
ОШ „Вук Караџић“
Трешњевица
35248 Параћин Србија
ОШ „Бранко Радичевић“
Поповац
35254 Параћин Србија
ОШ „Бранко Крсмановић“
Плана
Плана
35247 Параћин Србија
ОШ „Бранко Крсмановић“
Доња Мутница
35255 Параћин Србија
ОШ „Бранко Крсмановић“
Извор
35255 Параћин Србија
ОШ „Бранко Радичевић“
Буљане
35254 Параћин Србија
ОШ „Бранко Радичевић“
Стубица
35254 Параћин Србија
ОШ „Стеван Јаковљевић“
Главица
35250 Параћин Србија
ОШ „Ђура Јакшић“ Параћин
Раваничка бб
35250 Параћин Србија

ОШ „Ђура Јакшић“ Чепуре
Чепуре
35250 Параћин Србија

ИНФОРМИСАЊЕ ЈЕ ПУТ ДО ДОСТУПНЕ УСЛУГЕ
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У Праћину постоје 4 средње школе: Машинско-електротехничка, Економскотрговинска, Технолошка и Гимназија.
Гимназија Параћин
Бранка Крсмановића бб, тел: 563 549, 568 294
www.gimnazija-paracin.edu.yu
Машинско-електротехничка школа
Бранка Крсмановића бб, тел: 563 445
mespnsr@ptt.rs
www.mes.edu.yu
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Технолошка школа
Др Драгољуба Јовановића бб, тел: 561 697
Економско-трговинска школа
Драгољуба Јовановића
35250 Параћин Србија
Тел: +381 35 573 237
www.ekonomist.edu.yu
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА:
Здравствена заштита се остварује кроз систем основне и стационарне
здравствене заштите становништва. Здравствени центар чине Болница и
Дом здравља, 6 здравствених станица (једна у Поповцу) и 16 амбуланти (13
у сеоским насељима). Објекти основне здравствене заштите су дом здравља,
диспанзер, медицина рада, стоматолошка амбуланта и апотека. Објекти
стационарне здравствене заштите су болница са 170 постеља. Особе са
сметњама у развоју, као и у другим здравственим центрима, немају
другачији третман у односу на друге пацијенте. Нема особе којој се обраћају
за информације везане за њихове проблеме и потребе, немају посебно
изабраног лекара, бирају га као и сви други, нема стоматолога, ни гинеколога
посебно одабраног. Нема посебне евиденције о особама са сметњама у
развоју.
Здравствени центар Параћин
Телефон: 035-563-542 035-563 517
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА:
Центар за социјални рад, у складу с Правилником о нормативима и раду
центра за социјални рад, има службу за децу и омладину, службу за одрасла
и остарела лица, канцеларију за материјална давања. Права која корисници,
Приручник за особе с инвалидитетом и њихове породице
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особе са сметњама у развоју, остварују, као и у свим другим општинама
регулисана су Законом о социјалној заштити и одлуком о социјалној заштити
општине. Одлуком Скупштине општине Параћин регулисани су:
- дневни боравак (окупљање остарелих лица);
- тренутна (једнократна) помоћ;
- опрема корисника за смештај у установу социјалне заштите или другу
породицу;
- спровођење поступка категоризације деце и омладине ометене у
психофизичком развоју;
- превоз, исхрана и смештај деце ометене у развоју која похађају основну
школу, ако на територији Параћина нема одговарајуће школе;
- трошкови сахране корисника и других лица;
- субвенционирање комуналних услуга (воде и смећа).
На евиденцији Центра за социјални рад су: 73 детета са сметњама у развоју,
349 одраслих и 401 остарели (овде су евидентирана и теже хронично
оболела и инвалидна лица). Укупан број деце на смештају у хранитељским
породицама је 66, међу њима и деца са сметњама у развоју. Помоћ у кући
је користило 29 одраслих, дневни боравак 243. Остарела лица (њих 155) су
користила услугу помоћ у кући, а 471 лице услуге дневног боравка. Додатак
за помоћ и негу другог лица користи 379 особа (деца, одрасли и остарели),
а увећаног додатка 223. Велики број користи једнократну новчану помоћ и
лекова које обезбеђује Општина.
Радно време Центра за социјални рад је од 7:30 до 14:30 h.
Дежурни телефон који се користи за хитне интервенције и ван радног
времена: 063-11 699 82
Особа за контакт: директор Биљана Миленовић-Стојановић
Телефон: 035/563-739, 381 35 564 712
biljana_mstojanovic@paracin.rs
Центар за социјални рад има више одељења (служби) у оквиру којих се
пружају услуге:
Домско одељење за женска лица теже и тешко ометена у развоју у
манастиру „Света Петка“ у Извору код Параћина. Ово одељење обавља
следеће делатности: збрињавање, обезбеђивање одговарајућег степена
радне активности у складу с физичким и психичким способностима корисника, пружање окупационо-радних активности, пружање услуга социјалног
рада, пружање других услуга за задовољавање осталих социјално-заштитних
потреба, пружање здравствене заштите корисницима на смештају. Домско
одељење броји 92 кориснице с најтежом врстом менталне ометености, комбиноване с другим телесним оштећењима (оштећења вида, слуха, физички
деформитети), које нису у стању да се саме брину о себи (30% је корисница
непокретно, 24% корисница је полупокретно, а 46% покретно).
ИНФОРМИСАЊЕ ЈЕ ПУТ ДО ДОСТУПНЕ УСЛУГЕ
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Специфичност овог Домског одељења је да се све наведене активности раде
у директном партнерству с манастиром у Извору, односно с монахињама
које обављају послове неговања ових лица, а односи се регулишу
одговарајућим уговором на основу решења Министарства. Оваква врста
организације неговања ових лица јединствена је на територији РС.
Телефон: 035-540-256
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Дневни центар – Клуб за стара и остарела лица функционише у оквиру
Центра у циљу задовољавања следећих потреба старих у општини: потреба
остарелог лица за континуираним дружењем и социјалним контактима,
потреба за активитетом, спортским, рекреативним и рехабилитационим
ангажманом, обезбеђивање топлих напитака (кафа, чај), задовољавање
разноврсних културно-забавних потреба, коришћење стручних савета
лекара, правника, психолога, социјалног радника и др, задовољавање
основних потреба здравствене заштите кроз редовну контролу и превенцију,
помоћ у решавању проблема материјалног положаја, остваривању права, у
санирању поремећених породичних односа, у решавању конфликта у
међуљудским односима. Дневни центар – Клуб за старе има 243 корисника
до 65 година старости, 471 старијег од 65 година, што је укупно 759. У оквиру
Дневног центра ради и Геронтолошко саветовалиште, које предузима низ
значајних активности у циљу решавања актуелних проблема старих (здравствених, социјалних, породично-правних и др).
Радно време је од 7:30 до 19:00 сваког радног дана, суботом од 7:30 до 14:00
часова.
Телефон: 035-573-214 035-573-950
Дневни центар (боравак) за децу с инвалидитетом
Ово је услуга из домена ванинституционалне социјалне заштите, коју
обезбеђује локална самоуправа. Намењена је деци и омладини (узраста од
7 до 26 година) чији се степен ометености креће од умерене, теже и тешке,
до вишеструке, деци и младима који осим сметњи у интелектуалном развоју
имају и тешкоће физичке и сензорне природе, а који нису укључени ни у
један други друштвени систем. Центар за социјални рад упућује кориснике
у дневни центар. Може га користити 20 а тренутно има 15 корисника.
Основне делатности су дневни боравак, радно ангажовање, индивидуални
и групни рад у аспектима социјалне, физикалне рехабилитације, радноокупациона активност и подршка осамостаљивању деце умерено, теже и
вишеструко ометене у развоју. Метод рада је групни и индивидуални.
Организују се и радно-окупационе, физичке активности, активности усмерене на социјализацију у сарадњи с другима. Простор је површине око 180 m2.
Обезбеђен је превоз. Корисници имају оброк, негу и стручни третман који
реализује стручни тим.
Радно време је од 7:30 до 15:00 часова.
Телефон: 035-573-118
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Помоћ у кући је услуга из области ваниниституционалне социјалне заштите
и обезбеђена је средствима локалних власти. Право на помоћ у кући
предвиђено је за старе, изнемогле и хронично оболеле особе које нису у
стању да саме задовоље основне свакодневне потребе, а немају чланове
породице који би им у томе помогли. Помоћ обухвата набавку намирница,
припрему оброка, набавку лекова, одржавање хигијене, измирење комуналних обавеза и друге послове зависно од потребе. Укупно 50 корисника је
обухваћено овом услугом, особе старости од 65 до 82 године, међу њима
има и корисника са сметњама у развоју. Планира се укључивање још 50–100
корисника.
Социјално становање или становање уз подршку намењено је само за
избегла и расељена лица.
Центар за социјални рад реализује пројекат у оквиру развоја услуга за децу
са сметњама у развоју и помоћи њиховим породицама. Пројекат под
називом „Свет очима детета“ је кластер пројекат у коме учествују четири
општине: Параћин као носилац пројекта и партнери, општине Деспотовац,
Рековац и Ћићевац. Циљеви пројекта су социјална инклузија деце са
сметњама у развоју, јачање услуга општина и капацитета директних
примаоца услуга тј. центара за социјални рад. У оквиру овог пројекта
реализује се услуга ПНУК за децу са сметњама у развоју, за њих 25. Све то се
наслања на даљи развој услуга Дневног боравка за децу са сметњама у
развоју у Параћину, који успешно функционише већ 4 године, а чији је рад
почео уз свесрдну подршку Министарства за рад и социјалну политику и
локалне самоуправе.
УДРУЖЕЊА:
Општинска организација глувих и наглувих има 45 активних чланова, а око
70 евидентираних на територији општине Параћин. Активности удружења
су само посредовање код институција у остваривању одређених права, и
спортске активности. Учествује у активностима које организује Савез глувих
и наглувих РС. Финансирање је делимично из буџета РС, односно
Министарства рада и социјалне политике, Сектор за заштиту особа с
инвалидитетом (као и за сва ова удружења на подручју Републике Србије),
а делимично из средстава локалне самоуправе.
Јелица Костић-Милкић, секретар
Телефон: 035-562-794
Општинска организација савеза слепих
Тиодор Вељковић, председник; Снежана Ковачевић, секретар
Тел: 035-569-487
tiflos.paracin@beotel.net
ИНФОРМИСАЊЕ ЈЕ ПУТ ДО ДОСТУПНЕ УСЛУГЕ
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Друштво за церебралну и дечју парализу је социјално-хуманитарна инвалидска организација која окупља и организује особе с церебралном и
дечијом парализом, њихове родитеље и друга заинтересована лица. Ради
на унапређењу свих видова инвалидске заштите и помоћи у оквиру локалне
заједнице: уклањање архитектонских баријера и баријера у комуникацији;
помоћ у остваривању законских и других права; информисање јавности о
проблемима и потребама суграђана особа с инвалидитетом; смањење
личних предрасуда и стереотипа таквих особа и њихових родитеља.
Незванични податак је да на територији Општине Параћин има 65 особа с
церебралном и дечјом парализом.
Телефон: 035-564-463
www.cdpparacin.com
Удружење дистрофичара Параћин
Невладина инвалидска организација
Адреса: Драгослава Маринковића 76
Тел: 035-565-918
Удружење дистрофичара Поморавског округа
Удружење дистрофичара Поморавског округа обухвата рад у општинама:
Параћин, Ћуприја, Јагодина, Деспотовац, Рековац и Свилајнац. Тренутно
броји 63 стална члана и 25 помажућих чланова. Удружење брине о лицима
која су оболела од неуро-мишићних обољења.
Удружење се бави различитим активностима које имају за циљ укључивање
чланова удружења у све сфере друштвеног живота.
Адреса: Франше де Переа бб
Тел: 035-571-809
dispom@sezampro.yu
Удружење грађана за унапређење положаја особа с инвалидитетом „Центар ОСИ“ има за циљ унапређење положаја особа с инвалидитетом. Бави се
проблемима свих особа с инвалидитетом општине Параћин и ради на побољшању њиховог самосталног живота и стварању могућности за прелазак
из зависне и пасивне улоге ка активирању потенцијала особа с инвалидитетом, као и стварању могућности за њихово активно и продуктивно
чланство у друштву. Центар ради на уједињењу свих организација ОСИ
Општине Параћин и води бригу о осталим који због врсте инвалидности не
припадају ниједној од постојећих организација.
Удружење има 147 редовних чланова. Поред редовних чланова на евиденцији овог Удружења налази се још 923 особе с инвалидитетом, од којих
многе повремено долазе ради помоћи у остваривању одређених права. За
рад се користе просторије МЗ „Глождак“ на неодређено време и без надокнаде.Чланови Удружења раде као волонтери без надокнаде.
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Сервисни центар ОСИ
Радно време 08–15 h (сваког радног дана)
1. бесплатна правна помоћ (саветовање, писање поднесака);
2. инфо центар (информације о правима, сервисима, услугама из
области инвалидности);
3. СОС телефон за ОСИ изложене насиљу и дискриминацији;
4. евидентирање ОСИ;
5. оснаживање кроз уметност, информисање и едукација путем
креативних радионица;
6. бесплатна контрола слуха сваког четвртка од 9 до 10h;
7. заказивање прегледа код изабраног лекара;
8. стална подршка и оснажење (заштита права, прикупљање и ширење
информација о насиљу и дискриминацији ОСИ, психосоцијална
подршка).
Од укупно 930 особа с инвалидитетом добијени су следећи подаци:
- 342 особа је женског пола;
- 275 особа је без личних примања;
- 15 особа је у радном односу;
- 138 особа користи додатак за туђу негу и помоћ;
- 68 особе живе саме, 167 живи у двочланом домаћинству, 91 у трочланом, а у домаћинствима са 4 члана живи 604 особа.
Све евидентиране особе су стамбено обезбеђене; живе у сопственој кући
или кући својих сродника. Међутим, треба истаћи чињеницу да су услови
становања у већини случајева изузетно неповољни (без воде и купатила,
куће су склоне паду итд).
Даниел Милетић, председник
Душица Милутиновић, секретар
035-570-114
centarosi@gmail.com
„Црвени крст“ Параћин реализује активности народне кухиње, вртић за
децу осиромашених, превентивно-здравствени програм, програм бриге о
старима и пројекте.
Пројекат помоћи деци и младим особама с инвалидитетом
1. Активности с децом у складу с процењеним потребама корисника и
локалне заједнице;
2. Активности с родитељима и члановима породице;
3. Социо-инклузивне активности;
4. Успостављање сарадње с локалним партнерима;
5. Локални медији и презентација пројекта.
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Активости имају за циљ инклузију деце у ширу друштвену заједницу,
подстицање мотивације за редовно похађање школе, стимулацију развоја
одређених вештина неопходних за праћење школског градива као и
креативно осмишљавање њиховог слободног времена.
Активности се организују као:
- помоћ у савладавању школског градива из критичних предмета;
- помоћ у изради домаћих задатака;
- радно-окупационе радионице;
- радионице за стимулацију развоја перцепције, когниције и оријентације и сл.
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Величина групе: од 10 до 15 по сараднику/термину у зависности од степена
примарног инвалидитета, динамика рада: 2 h недељно по 3 сата.
Секретар Слободан Ђорђевић
Тел: +381(0)35 563 279 тел: +381(0)35 569 161
paracin@redcross.org.rs
ckrstpar@ptt.rs
НВО „Дечји видици“
Приоритет: Стварање локалног тима за подршку инклузивном образовању,
превенција у области менталног здравља младих, развој социјалних услуга
у заједници, смањење сиромаштва деце, створити услове за оптималан
развој сваког детета, промоција здравља међу младима и адолесцентима,
унапређење положаја и права деце ометене у развоју.
Активности: креативне радионице с децом, радионице о правима детета за
децу, здравствена едукација деце на радионицама, здравствена едукација
родитеља, превенција насиља с децом на радионицама, социјалне услуге у
заједници, тренинг за наставнике, правна помоћ, истраживања, медијска
кампања, заговарање за измене/израду закона/стратешких докумената.
Број сарадника 5, број чланова 15, број волонтера 15.
Сања Јовановић, председник
Телефон: 062 273 998
vidicki@verat.net
Општинска управа:
Општина издвајања за социјалну заштиту спроводи на основу скупштинске
одлуке о утврђивању одређених права у области социјалне заштите од
интереса за Општину Параћин, бр. 011-58/2001-01, уз мање измене
појединих чланова одлуке у протеклим годинама. Овом одлуком ближе се
уређују права, и то:
- дневни боравак за децу с инвалидитетом;
- дневни боравак (клуб) за старе;
- пружање помоћи у кући.
Приручник за особе с инвалидитетом и њихове породице
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На почетку године локална заједница расписује конкурс за удружења особа
с инвалидитетом на који конкуришу удружења својим програмима и пројектима, и на основу тих пријава локална заједница финансира одређене
пројекте намењене деци с посебним потребама.
Начелник Општинске управе Данијела Радоњић, дипл. правник
Тел: 563 007
Факс: 563 165
danijela_radonjic@paracin.rs
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ПРОКУПЉЕ
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ОБРАЗОВАЊЕ:
На подручју Општине Прокупље ради Предшколска установа „Невен“. Ова
установа прима децу на целодневни и полудневни односно припремни
смештај. Осим група деце које су смештене у два објекта ове предшколске
установе, и у сеоским срединама има укупно 12 група, као и 5 група при
основним школама.
027-321-201, 329-188
nevenprokuplje@ptt.rs
У Прокупљу има 7 основних школа с истуреним одељењима у селима:
ОШ „Никодије Стојановић Татко“
директор 027-321-698,
секретар 324-960
nstatko@beotel.yu

ОШ „Светислав Мирковић Ненад“
027-53-988
smnenad@medianis.net
smnenad@ptt.yu

ОШ „9. октобар“
027-331-043
os9okt@ptt.yu

ОШ „Ратко Павловић Ћићко“
027-329607
osc@beotel.rs

ОШ „Свети Сава“
drainac@ptt.rs
ОШ „Милић Ракић Мирко“
027-324-168
osmirko@ptt.yu
ОШ „Вук Караџић“
office@os-vuk-zp.edu.rs
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Прокупље има Медицинску, Пољопривредну и Техничку средњу школу.
Средња пољопривредна школа „Радош Јовановић Сеља“
Вука Караџића бр.1
тел: 027-331-213
факс: 027-331-213
ppsradospk@beotel.yu
Техничка школа ,,15. мај“
Ратка Павловића бр.194
Телефон:027-329-052
Факс: 027-329-052
ts15maj@yahoo.com
ts15maj@verat.net
Раднички универзитет „Тихомир Станковић“ стручно оспособљава за разна
производна занимања,занимања личних услуга, сервисирање…
Кнез Михајлова 55
027-321-113 и 323-573
rupk@beotel.net
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА:
Здравствена заштита становника се остварује у Здравственом центру „Топлица“ у оквиру кога раде дом здравља и болница. Дом здравља има службу
за здравствену заштиту деце у оквиру које ради развојно саветовалиште и
саветовалиште за младе. Обезбеђује здравствену заштиту жена и одраслог
становништва, радника. Има организовану службу за хитну медицинску
помоћ, за кућно лечење и негу, за поливалентну патронажу, службу социјалне медицине с информатиком.
Општа болница има секторе интернистичких и хируршких грана медицине,
и поликлиничку службу. Оформљено је одељење ургентне медицине. Општа
болница је регионалног карактера. У болници се у току године лечи 30 000
становника. Набављена је медицинска опрема, тако да се сада у болници
раде хируршке интервенције које раније није било могуће радити.
Телефони: директор - 027-321-087
Болница централа - 027-324-000
centarp@open.telekom.rs
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА:
Центар за социјални рад обавља послове у складу са Законом о социјалној
заштити. На евиденцији Центра је око 405 лица с инвалидитетом (слепих око
120, глувих 155 и оболелих од мишићних и неуро-мишићних болести 130), а

ИНФОРМИСАЊЕ ЈЕ ПУТ ДО ДОСТУПНЕ УСЛУГЕ

109

77-117_prirucnik_DS:Layout 1 8/19/2012 10:53 AM Page 110

10% свих лица с хендикепом чине деца до 18 година. Сви они, може се
слободно рећи, јесу маргинализовани и живе у веома тешким условима.
Приходи свих инвалида су веома ниски и иду испод границе сиромаштва јер
већина њих живи само од туђе неге и помоћи тако да су у немогућности да
покрију основне трошкове живота. Центар нема посебних услуга намењених
њима.
Број телефона: 027 321 757
УДРУЖЕЊА:
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Удружење оболелих од мишићних и неуромишићних болести Топличког
округа окупља око 220 чланова с територије Општине и 40 корисника. Уз
помоћ УХНЦР-а и Владе Србије ово удружење је адаптирало стару школску
зграду у селу Водице, 3 километра од Прокупља, тако да ради целодневни
боравак за децу оболелу од ове болести, с намером да у адаптираном
простору обезбеди целодневни боравак и радну терапију. Деца дистрофичари време проводе у кући која је адаптирана за ту намену, где они уз помоћ
васпитача волонтера организују низ активности, како забавних и едукативних тако и практичних, на изради украсних и употребних предмета.
По завршетку нове сале за физикалну терапију, игралишта и терена имаће и
много боље услове за боравак. Различитим програмима и радионицама
Удружење омогућава социјализацију својих штићеника и пружа им психофизичку и социјалну подршку. Корисници ће имати на располагању нову
салу за физикалну терапију, игралиште и терене за мале спортове.
Планирано је отварање Центра за развој локалних услуга социјалне заштите.
Телефон: 027-322 545
Кућа отвореног срца
Прокупачка породица Петровић је своју кућу у центру града уступила деци
и одраслима с мишићним и неуромишићним обољењима. Сада у том простору, у полудневном боравку, њих петнаестак учи, слика, израђује украсне
и употребне предмете, а у свему им помажу волонтери.
Општинска организација глувих и наглувих
Програм активности обухвата све сегменте помоћи лицима оштећеног слуха
у свакодневном животу.
Програм садржи културну, спортску и информативну делатност.
Телефон/факс: 027-324-511
Радовановић Горан, председник
Станишић Ружица, секретар
Међуопштинска организација Савеза слепих
Тел: 027-321-679
savezslepihpk@beotel.rs
Приручник за особе с инвалидитетом и њихове породице
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„Црвени крст“ Прокупље
Црвени крст већ три године спроводи програм ,, И ја сам другачији“ с групом
деце с инвалидитетом и тако пружа подршку деци и њиховим породицама.
Телефон: 027-324 220, 322 403, 321 214
Друштво Рома Прокупље
Број сарадника: 9
Број чланова: 100
Број волонтера: 30
Циљне групе: избегла и расељена деца, остала деца.
Област деловања: образовање, социјалне услуге, здравље, слободно време.
Приоритет: Унапређење образовне структуре Рома, борба против стереотипа, предрасуда и дискриминације, повезивање ромске заједнице с већинском заједницом пре свега са свим релевантним институцијама државе,
повећање обухвата деце квалитетним предшколским васпитањем с посебним мерама за обухват деце из необухваћених група, обухват све деце
квалитетним основним образовањем, упис деце у средње школе, стварање
услова за оптималан развој сваког детета, промоција здравља међу младима и адолесцентима, вршњачке радионице – деца за децу, радионице о правима детета за децу, здравствена едукација деце на радионицама,
прикупљање и дистрибиција школског прибора, књига, одеће и обуће,
рекреативне и културне активности, социјалне услуге.
Контакт особа: Горан Хасановић
Телефон: 027-323-164
drustvoromapk@open.telekom.rs
„Иницијативе“ Прокупље
Активности које спроводе имају за главни циљ јачање демократије кроз
јачање грађанског друштва, подстицање грађанске активности у локалној
заједници да би се поспешила грађанска одговорност за толерантније и
складније друштво будућности кроз узајамну сарадњу и поштовање.
Активности укључују тренинге, волонтерски рад, дистрибуцију информација,
консултације. Вредности које се промовишу, засноване су на толеранцији и
разумевању, једнакости и поштовању разлика.
Телефон: 027 329 041
www.theinitiatives.org
оffice@ theinitiatives.org
НВО „Слободна акција“
Циљ: Борба против дискриминације
Милан Ракић
027-22936
063-813-07-14
slobodnaakcija@gmail.com
ИНФОРМИСАЊЕ ЈЕ ПУТ ДО ДОСТУПНЕ УСЛУГЕ
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Волонтерски центар
Општина Прокупље је у сарадњи с Владом Норвешке отворила овај центар
како би се дошло до што већег броја волонтера који ће учествовати у различитим пројектима и помагати најугроженијима. Формирање базе волонтера је задатак центра, а једно од првих ангажовања је пројекат „Добар
дан, комшија“.
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Топлички центар за демократију и људска права
Мисија је промоција вредности грађанског и демократског друштва
базираног на тржишној привреди и владавини права, промоција, заштита и
унапређење људских права и унапређење живота у локалној заједници.
Активности су усмерене на: промоцију демократских вредности, подршку
реформским политикама, оснаживање демократских институција, заштиту
и унапређење људских права и слобода, подизање нивоа грађанског активизма, подстицање активних омладинских политика и подршку локалном
економском развоју.
027 324 493
office@topcentar.org.rs
Локална самоуправа
Општина Прокупље усвојила је Стратегију одрживог развоја, Локални
акциони план за децу и Локални акциони план за младе.
У оквиру Општинске управе ради Одељење за друштвене делатности. Ово
одељење спроводи прописе, организује и прати рад установа у складу са
законом у области:
- основног и средњег образовања;
- културе и уметничког стваралаштва;
- заштите културних добара од значаја за општину;
- јавног информисања;
- здравствене заштите становништва, социјалне заштите и друштвене
бриге о деци;
- спорта;
- задужбина, фондација и других организација из области друштвене
делатности чији је оснивач општина;
- стипендирања и кредитирања ученика и студената;
- поверених послова у области друштвене бриге о деци.
Службе у оквиру одељења за Друштвене делатности:
- Служба за односе са јавношћу, тел.027 329 014;
- Служба за образовање и културу, тел.027 329 543;
- Служба за дечију заштиту, тел.027 321 952;
- Служба за спорт и спортско рекреативне објекте, тел.027 322 193;
- Повереништво за избегла, прогнана и расељена лица, тел.027 322 730.
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Народна канцеларија председника Општине има за циљ ефикасније решавање проблема грађана. Функције Народне канцеларије:
- решава захтеве грађана упућене локалној самоуправи;
- пружа правну помоћ у решавању захтева упућених државним органима
и институцијама;
- ради на пројектима унапређења положаја социјално угрожених група;
- прикупља донаторска средства за обезбеђење услова школовања за
децу без родитељског старања и децу с посебним потребема.
Телефон: 027-324-040
Централа 027-324-040, 324-550, 324-751
Кабинет председника 321-071, факс 324-009
kabinet@prokuplje.org.rs
info@prokuplje.org.rs
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ОБРАЗОВАЊЕ:
На подручју Општине Свилајнац постоји Предшколска установа „Дечја
радост“ са 493 деце, од тога 75 узраста до 3 године, 356 узраста од 3 до 7 година. Евидентирано је 10 деце са сметњама у развоју. Организован је поподневни боравак с 20 деце узраста од 1–7 година. У Свилајнцу
функционише 20 васпитних група, од чега 5 припремних предшколских група
(полудневни облик) и 14 у сеоским месним заједницама (Бобово, Војска,
Гложане, Грабовац, Дубље, Кушиљево, Луковица, Роанда, Седларе, Суботица, Тропоње, Радошин, Купиновац и Црквенац). Радно време је од 5:30 до
20:00 часова, чиме спада у ретке установе ове врсте у Србији које раде с
децом током целог дана. У Предшколској установи се организују боравци
различите дужине трајања у зависности од узраста деце, као и повремени
облици рада – драмске и ликовне радионице, ритмичка гимнастика, еколошке активности, учење страног језика (енглески) и рођенданске прославе.
У оквиру рекреативног боравка организују се једнодневна екскурзија и
излети.
Контакт телефон: 035-312-004
Адреса: Радничка 1
decjivrtic@neobee.net
Свилајнац има 4 основне школе с истуреним одељењима. У основним школама
је организована едукација за наставнике под називом „Школа за све – инклузивно образовање“. Семинар је једна од активности ДИЛС-а, која подразумева
пружање унапређених услуга на локалном нивоу. Циљ је да се наставницима
омогући стицање знања неопходних за унапређење инклузивне праксе у
школи, за укључивање деце с тешкоћама у учењу и развоју у редовну наставу.
ОШ „Стеван Синђелић“
35208 Војска
osvojska@ptt.rs

ОШ „Бранко Радичевић“
35211 Седларе
www.skolasedlare.org
skolasedlare@gmail.com
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ОШ „Вожд Карађорђе“
35226 Кушиљево
kuskola@ptt.rs

ОШ „Јован Јовановић Змај“
35210 Свилајнац, Алеја палих бораца 6
direktorzmaj@milnet.co.rs;
oszmaj@gmail.com

Интерресорна комисија ради. У 2011. години је 18 а у 2012. години 6 изашло
на комисију.
Контакт особа:
Бранка Тодоров, Скупштина општине Свилајнац, 064-89 12 631
Свилајнац има две средње школе.
Средња школа „Свилајнац“ остварује наставне планове и програме у
следећим подручјима: гимназија (општи тип), економија, право и
администрација (економски техничар), машинство и обрада метала
(аутомеханичар, машинбравар и механичар грејне и расхладне технике) и
трговина, угоститељство и туризам (смер конобар и кувар).
Средња школа „Свилајнац“ врши стручно оспособљавање, преквалификацију, доквалификацију и специјализацију 60 ванредних ученика у образовним профилима: кувар, конобар, аутомеханичар, аутомеханичар специјалиста
и механичар грејне и расхладне технике.
Улица Лоле Рибара 10
035/321-408
Пољопривредно-ветеринарска школа с Домом ученика „Свилајнац“
За 45 година рада Пољопривредно-ветеринарска школа образовала је око
4.500 стручњака – техничара ратарског и виноградарског смера, техничара
за заштиту биља, воћарско-виноградарских техничара, расадничара, ратаратракториста, пољопривредних техничара општег смера и ветеринарских
техничара. Школа има кабинете за сточарство, воћарство, механизацију,
ратарство, физику, хемију, информатику и рачунарство, ветеринарску
лабораторију, библиотеку с читаоницом и три радионице.
Жикице Јовановића Шпанца 64
035-323-594
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА:
Здравствена установа Дом здравља Свилајнац обавља здравствену заштиту
становништва на територији Општине. Здравствена заштита спроводи се у
4 амбуланте у селима и у службама: служби за здравствену заштиту одраслог
становништва с кућним лечењем; служби за здравствену заштиту деце с
поливалентном патронажом; служби за здравствену заштиту жена; служби
за здравствену заштиту радника – Медицина рада; служби за стоматолошку
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здравствену заштиту; служби за хитну медицинску помоћ; служби за рентген
дијагностику; служби за лабораторијску дијагностику; служби за физикалну
медицину и рехабилитацију; служби за фармацеутску делатност – апотека;
служби за специјалистичко консултативну делатност из: интерне медицине,
пнеумофизиологије, психијатрије, оториноларингологије и офталмологије.
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Стационар
Интернистички стационар у оквиру Дома здравља има 18 постеља. Континуирану здравствену негу и лечење обезбеђује у току 24 часа. Стационар
је установа секундарне здравствене заштите.
Отворена је могућност даљег развоја и обезбеђивања још квалитетније
здравствене заштите становника Свилајнца, и шире у региону.
Особе са сметњама у развоју немају другачији третман у односу на друге
пацијенте. Нема особе којој се обраћају за информације везане за њихове
проблеме и потребе, нема посебно изабраног лекара, бирају га као и сви
други, нема посебно одабраног стоматолога, ни гинеколога. Нема посебне
евиденције особа са сметњама у развоју.
Заштитник права пацијената: Данило Цветковић, дипл. правник
Телефон: 323-072
035-321-105, 321-234, 314-136
dzsvilajnac@ptt.rs
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА:
Центар за социјални рад на евиденцији има 28 малишана са сметњама у
развоју, 99 одраслих и 116 остарелих лица.
Број корисника додатка на помоћ и негу другог лица је 127, увећаног додатка
66. Реализује се услуга помоћ у кући за стара лица. Њоме је сада обухваћено
108 корисника, обухваћена су и лица са сметњама у развоју, за сад је на
пројектном финансирању.
035-312-274
svilacen@ptt.rs
УДРУЖЕЊА:
Међуопштинска организација глувих и наглувих
Својом делатношћу обухвата пет општина: Јагодину, Деспотовац, Рековац,
Свилајнац и Ћуприју.
Има 300 евидентиранх лица различитог степена оштећења слуха.
Зунка Стојановић, секретар
Телефон: 035-221-878
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Међуопштинска организација слепих
Међуопштинска организација слепих је хуманитарна, добровољна, инвалидска, нестраначка и непрофитна организација која окупља слепа и слабовида лица с територије општина: Деспотовац, Јагодина, Ћуприја, Параћин,
Рековац и Свилајнац.
Председник: Антић Никола
Тел: 222-747
Друштво оболелих од церебралне и дечије парализе
Број чланова у организацији је 40. Главни део активности спроведен је у
сарадњи с локалним властима и водећим фирмама које су својим донацијама помогле члановима друштва.
Реализовано је више пројеката везаних за рад Друшта, а два су најзначајнија:
адаптација и проширење просторија друштва и набавка опреме за потребе
друштва.
Број телефона: 035-321-045
„Црвени крст“ Свилајнац
Реализован пројекат у партнерству с Центром за социјални рад – Помоћ у
кући за старе.
Општинска управа
Начелник: 035 312 605
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ВРАЊЕ
ОБРАЗОВАЊЕ:
На подручју града Врања ради Предшколска установа „Наше дете“. Предшколска установа има капацитет од 6 вртића у Врању, 1 у Врањској Бањи, 22
истурена одељења у селима и 8 група припремног предшколског програма.
Број деце је 2347. Број деце са сметњама у развоју 32. Немају педагошке
асистенте. Немају организоване инклузивне активности за децу. На иницијативу ПУ започело се с прављењем мреже подршке, успостављена је сарадња са школама, иницирано долажење стручних сарадника из школа у ПУ,
одлазак дефектолога из ПУ у школе у циљу пружања заједничке подршке
деци са сметњама у развоју и њиховим родитељима.
Стални програми:
- програм неге и васпитања деце узраста до три године;
- програм предшколског васпитања и образовања деце од три године до
укључивања у програм припреме за школу;
- припремни предшколски програм за децу од 5,5 до 6,5 година (целодневни и полудневни боравак).
Посебни и повремени програми организују се у складу с исказаним потребама и интересовањима деце и родитеља и просторним и кадровским
потенцијалом вртића.
Додатни програми подстичу дечји развој и стицање искуства у одређеној
области, почетно учење енглеског језика, плесне активности, вртић физичке
културе, ликовна радионица, музички вртић, читаоница-причаоница, играоница.
Прилагођени програми усмерени су на потребе детета и развијеност
његових способности и особености дечје личности: логопедски рад, рад с
децом ромске националности, рад с децом са сметњама у развоју, рад с
децом на дужем болничком лечењу.
Индивидуализовани програми за рад с децом у породици организују се у
зависности од исказаних потреба родитеља и деце, као и с децом која због
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болести или других оправданих разлога не похађају дечји вртић.
Телефон: 017-424-766
nasedete.vranje@gmail.com
Град има 12 основних школа са 10382 ученика:
ОШ „Краља Петра I Ослободиоца“
17511 Корбевац
ОШ „Бранислав Нушић“
Ратаје
osrataje@ptt.rs
ОШ „20. октобар“
17507 Власе
skola_vlase@ptt.rs
Школа за основно образовање
одраслих
Кнеза Милоша 26
ОШ „Вук Караџић“
Пионирска 5
osvukvranje@ptt.rs
017-423-583
ОШ „Доситеј Обрадовић“
Омладинска 20
017-400-351
ОШ „Јован Јовановић Змај“
Васе Смајевића 9
zmajvranje@nadlanu.com
017-422-245

ОШ „Радоје Домановић“
Партизански пут 3
osradoje@ptt.rs
017-421-593
Музичка школа „Стеван Мокрањац“
Боре Станковића 10
msvranje@ptt.yu
017-421-928
ОШ „Светозар Марковић“
Француска бб
017-411-623
ОШ „Бранко Радичевић“
Косовска бб
017-321-795
ОШ „Предраг Девеџић“
Врањска Бања
Краља Петра I
ospdevedzic@yahoo.com
017- 545-218
ОШ „1. мај“
17521 Вртогош
Народног фронта бб

Школа за основно и средње образовање „Вуле Антић“
(за ученике са сметњама у развоју)
Радних бригада 2
017-423-621
Специфичности школе:
- Једина школа овог типа у Пчињском региону;
- Школа има школски аутобус;
- Мањи је број ученика по одељењима (оптималан број 6 ученика);
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- На часовима редовне наставе заступљена је индивидуализација наставних садржаја, примена метода активног учења, метод и принципи
реедукације психомоторике;
- За разлику од других школа, програмом су предвиђене логопедске и
психомоторне вежбе као обавезне, групне, ваннаставне активности;
- За ученике који имају тешкоћа у савладавању и овако прилагођеног
програма у школи се организују обавезне, индивидуалне ваннаставне
активности које се одвијају кроз израду и реализацију индивидуалних
планова рада а на часовима логопедских вежби, психомоторних вежби
и на часовима корективно превентивних вежби;
- Школа има истурено комбиновано одељење при ОШ „Бранко Радичевић“ у В. Хану;
- Школа организује васпитно-образовни рад у кућним условима за
ученике с тежим физичким сметњама.
У Средњој стручној школи се реализују:
- Наставни план за једногодишње оспособљавање за рад ученика лако
ментално ометених у развоју;
- Прилагођен план за двогодишње образовање – подручје рада
текстилства и кожарства;
- Прилагођен план за трогодишње образовање – подручје рада
текстилства и кожарства;
- Прилагођен план за трогодишње образовање – подручје рада
машинство и обрада метала.
Интернатски смештај деце с посебним потребама
Деци су обезбеђени:
- смештај и исхрана;
- васпитни рад кроз развијање интелектуалних и радних способности;
- помоћ у учењу и извршавању школских обавеза;
- развијање моралних и осталих вредности личности;
- здравствена заштита;
- организовање културно-забавног живота и слободних активности.
У школама нема педагошких асистената, само ромских који прихватају да
раде и с децом са сметњама у развоју. Нема посебно организованих инклузивних активности.
Интерресорна комисија ради. У 2011. и у прва три месеца 2012. године 22
детета су изашла на комисију. Ни у једној од школа нема одређене особе за
контакт, обично је то стручни радник школе.
У Врању раде средње школе: Гимназија, Медицинска школа, Пољопривредно-ветеринарска, Техничка, Економско-трговинска и Хемијско-технолошка
Приручник за особе с инвалидитетом и њихове породице
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са 4948 ученика. Постоји и виша Техничка-технолошка школа с три смера и
три факултета.
Од 12 постојећих школа само су две (ОШ „Радоје Домановић” и Средња
економско-трговинска школа) прилагођене за особе које су корисници
инвалидских колица.
Хемијско-технолошка школа
Браће Рибникар бб.
017-423-630
Пољопривредно-ветеринарска школа „Стеван Синђелић“
Булевар Авноја бб
017-432-812
Техничка школа
Булевар Авноја 2
017-400-645
Економско-трговинска школа
Есперанто бб
017-422-766
На подручју града ради Локално инклузивни тим (ЛИТ). Тим се залаже за
подизање свести јавности у локалној заједници о потреби и значају
инклузивног приступа у образовању и подизању квалитета живота особа с
потребом за посебном друштвеном подршком. Овај тим чине стручњаци
различитих профила: дефектолог, педагози, психолог, социјални радници,
учитељи, представници медија, представници ромске организације,
грађани. Локално инклузивни тим Врања је израдио информатор за
родитеље. У информатору је списак образовних институција, организација
које су отворене за сарадњу и инклузивни живот. Ту су и неке информације
о законским актима, као и информације о терминологији која се користи.
Информатор се може погледати у делу „Родитељи/Примери добре праксе“,
или у библиотеци/„Информатори за родитеље“ на сајту www.inkluzija.org.
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА:
Здравствена заштита становника се остварује у Здравственом центру који
чине Дом здравља и Завод за заштиту здравља. Они брину о здрављу 93660
становника Града Врања.
Дом здравља има 16 организационих јединица.
У склопу Дома здравља налазе се 5 здравствених станица при општој пракси
и 10 здравствених амбуланти, као и здравствене амбуланте при Диспанзеру
за здравствену заштиту радника.
ИНФОРМИСАЊЕ ЈЕ ПУТ ДО ДОСТУПНЕ УСЛУГЕ
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Постоји развојно саветовалиште. У Тиму развојног саветовалишта ради 11
стручњака (педијатар, социјални радник, социолог, два логопеда, олигофренолог, сурдоаудиолог, специјални педагог, педагог, психолог, медицинска сестра).Тим ради с децом ометеном у развоју, која имају проблема с
говором, проблеме у школи, породици, која су сиромашна. Тим има одличну
сарадњу с родитељима од породилишта до 18. године детета.
Особе са сметњама у развоју као и у другим здравственим центрима немају
другачији третман у односу на друге пацијенте. Нема особе којој се обраћају
за информације везане за њихове проблеме и потребе, немају посебно
изабраног лекара, бирају га као и сви други.
Велики проблем представља и здравствена заштита деце ОСИ која живе у
сеоским срединама јер многа планинска села немају адекватну мрежу
амбуланти те су нека и сатима удаљена од најближе амбуланте што
умногоме отежава остваривање права на адекватну здравствену заштиту, а
самим тим утиче и на повећање трошкова живота деце ОСИ и њихових
породица.
Телефон: 017/421-550
zcvranje@verat.net
www.dzvranje.org
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА:
Центар за социјални рад реализује услуге:
- становање уз подршку за младе који се осамостаљују;
- становање уз подршку за особе с инвалидитетом и старије особе;
- помоћ и нега у кући за одрасле и старије.
О праву на коришћење општинског односно градског стана одлучује посебна
комисија локалне управе.
Телефон: 017-400-393 и тел./факс 017-423-905
vrcentsr@verat.net; vmncentar@verat.net
Центар за развој локалних услуга социјалне заштите
Делатност Центра одвија се кроз пет организационих јединица:
Прихватна станица (Прихватилиште) за децу и омладину у којој се пружају
услуге ургентног збрињавања деце и омладине, која су пронађена у скитњи,
просјачењу или другом стању социјалне потребе, као и смештај деце и
омладине без родитељског старања или чији је развој ометен породичним
приликама до обезбеђивања услова за повратак у сопствену породицу,
хранитељску породицу, усвојилачку породицу или смештаја у установу
социјалне заштите. У оквиру ове делатности обезбеђује се исхрана,
здравствена заштита, психосоцијална подршка а у прихватилишту и помоћ
у образовању и васпитању.
Приручник за особе с инвалидитетом и њихове породице
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У 2011. години кроз Прихватну станицу и Прихватилиште збринуто је 82
малолетника с тим да је четрдесеторо малолетника имало боравак краћи
од 7 дана а 42 малолетника боравак дужи од 7 дана.
Прихватна станица (Прихватилиште) за одрасла и стара лица у којој се пружају услуге ургентног збрињавања одраслих и старих лица у стању социјалне потребе до обезбеђивања услова за повратак у сопствену породицу,
хранитељску породицу или трајно збрињавање у установу социјалне заштите.
Прихватилиште за жртве породичног насиља у коме се пружају услуге
ургентног збрињавања жртава породичног насиља, до обезбеђивања услова
за повратак у породичну кућу или отворену социјалну средину.
У Дневном боравку за децу и омладину с посебним потребама се пружају
услуге деци и омладини ометеној у физичком или психичком развоју,
оболелој од аутизма и с первазивним развојним поремећајем. У оквиру ове
делатности остварује се исхрана, превоз, одговарајућа здравствена заштита,
радна и окупациона терапија, културно-рекреативне активности и друге
активности зависно од потреба и могућности корисника.
Из надлежности локалне самоуправе а за потребе Центра за социјални рад
обезбеђивали су се и други облици социјалне заштите.
У току 2011. године пружањем услуга у Дневном боравку деци и омладини
ометеној у развоју обухваћено је 16 малишана.
Укупан расположиви капацитет Центра социјалне заштите за све делатности
је 104 корисника, али у току године много више њих користи услуге, скоро
за 60% више од капацитета.
Телефон/факс: 017-421-703
063-407-681
domvr@verat.net
УДРУЖЕЊА:
Друштво за помоћ особама недовољно ментално развијеним
Организација је међуопштинска. У бази удружења за помоћ МНРО налазе
се само лица која су директни корисници услуга удружења, тачније особе с
одређеном врстом менталног хендикепа. Број чланова: 1359 (Врање: 763;
Бујановац: 164; Владичин Хан: 99; Прешево: 164; Сурдулица: 79; Босилеград:
62; Трговиште: 28).
Родитељи и чланови породица чланова удружења су веома активно укључени у рад друштва али о њима не постоји статус бројног стања. Мисија организације је инклузија ментално недовољно развијених особа у друштву,
пружање помоћи како самим особама с инвалидитетом тако и њиховим породицама кроз разне програме едукације, јавно заговарање њихових права
и заступање њихових интереса.
ИНФОРМИСАЊЕ ЈЕ ПУТ ДО ДОСТУПНЕ УСЛУГЕ
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Дневни боравак за децу и младе с инвалидитетом. У боравку има двадесеторо деце са сметњама у развоју и младих људи с инвалидитетом, узраста
између седам и 30 година. Они сваког дана по шест сати, разговарају, цртају,
стварају, друже се. С децом раде стручњаци дефектолози, психолози, васпитачи. У Дневном боравку су деца са сметњама у развоју, млади људи с
инвалидитетом, сиромашни и они који не иду у школу.
Станојковић Верица - секретар
Телефон: 017-423-835
mnrovranje@neobee.net
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Коалиција „Заједно до права – корак напред“ је покрет особа с инвалидитетом. Има значајну улогу јер у Врању постоји и ради 10 организација
особа с инвалидитетом (ООСИ).
1. Удружење оболелих од мултипле склерозе – Пчињски округ Врање;
2. Центар за самосталност ОСИ, Ц-312 Врање;
3. Међуопштинска организација глувих и наглувих;
4. Удружење дистрофичара;
5. Удружење особа с параплегијом;
6. Друштво за церебралну и дечију парализу – Пчињски округ Врање;
7. Међуопштинска организација слепих и слабовидих;
8. Међуопштинско друштво за помоћ МНРО, Врање;
9. Општинска организација инвалида рада;
10. Удружење ратних војних инвалида.
Коалиција се залаже да локална самоуправа:
- учини доступним све јавне институције – уклони физичке баријере и
препреке, изгради рампе и лифтове;
- обезбеди приступачан превоз и довољно паркинг места за особе с
инвалидитетом;
- не гради тржне центре без рампе и лифтова;
- када обезбеђује јавне тоалете, један буде приступачан за особе с
инвалидитетом;
- за спортске активности обезбеди приступачну зграду или центар,
укључујући приступачне свлачионице и једноставан приступ спортским
теренима;
- што год да се предузима, треба да укључи особе с инвалидитетом у
консултације;
- обезбеди тумаче за гестовни језик у свим јавним институцијама.
Локална самоуправа је обезбедила услове за отварање дневног боравка за
децу ОСИ при Центру за развој локалних услуга социјалне заштите а такође и
боравак за децу и младе с инвалидитетом при Међуопштинском друштву за
помоћ ментално недовољно развијеним особама. Циљна група су деца са
сметњама у развоју до 18 година. У оквиру њега спроводе се активности које
Приручник за особе с инвалидитетом и њихове породице
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имају за циљ побољшање квалитета живота деце ОСИ и задовољење њихових
потреба кроз различите видове активности које се одвијају под надзором
стручних лица. Међутим, нису испоштовани неки стандарди као што је
постојање лифта за децу ОСИ тако да децу до другог спрата морају носити.
Гордана Стојановић
Тел. 017-414-467,
+381 (0)64 700 95 07,
gorms@neobee.net
Дејан Томић
Тел. 017-414-467,
+381 (0)64 169 44 89,
centar312@yahoo.com
Међуопштинска организација глувих и наглувих
Помоћ особама с оштећеним слухом и њихово укључивање у све токове
друштвеног живота.
Снежана Симоновић
Тел:422-723
mog.vranje@gmail.com
Међуопштинска организација савеза слепих и слабовидих
Међуопштинска организација слепих и слабовидих Врање покрива седам
општина овог региона. С територије Општине Босилеград имамо 5 чланова,
с територије Општине Сурдулице 15 чланова, с територије Општине
Владичин Хан 29 чланова, Врањска Бања 10, Врање 78, Бујановац 15,
Прешево 15, Трговиште 3. У организацији имамо укупно 170 чланова слепих
и слабовидих, од тога 4 деце и 65 жена. Чланови организације углавном су
пензионери, а има и 10 чланова који нису у радном односу, а завршили су
школу за телефонисте или пакере у школи за слепе.
Активности које се спроводе у Савезу су следеће: шаховски турнири, глобал,
турнири у доминама, кулинарство (радионице у којима се подучавају жене
за самостално сналажење у кухињи), музичке радионице (чланови се окупљају и уче да свирају хармонику), обука чланова у читању и писању Брајевог
писма, прославе Дана Брајевог писма, Дан Белог штапа, Дан инвалида, све
ове активности се спроводе током године.
Окупљање чланова је средом од 15 до 19 часова.
Телефон: 017-423-605
Друштво за церебралну и дечју парализу Пчињског округа
Друштво окупља особе оболеле од церебралне и дечје парализе. Окупља
51 члана, од тога 26 мушког и 25 женског пола. Само 1 члан је у радном
односу, 27 чланова су незапослени, 8 су пензионери, а 15 су малолетна лица.
Телефон: 017-414-467
+381 (0)64 700 47 98
ИНФОРМИСАЊЕ ЈЕ ПУТ ДО ДОСТУПНЕ УСЛУГЕ

125

118_152_prirucnik_DS:Layout 1 8/19/2012 10:03 AM Page 126

НВО „Животна помоћ“
Локална организација која спроводи:
1) економско-социјалне пројекте;
2) психо-социјалне пројекте;
3) медицинске пројекте.
Животна помоћ броји преко 5000 корисника. Циљне групе организације су:
1) деца без родитељског старања;
2) избеглице и интерно расељена лица са КИМ;
3) особе с инвалидитетом;
4) локално становништво социјално угрожено;
5) Роми.
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Реализован је пројекат „Дечји волонтерски центар“. Деци су држане психосоцијалне радионице, а деца су излазила и на терен с мобилном екипом и
помагала акцију збрињавања старих и напуштених лица.
„Животна помоћ“ и Удружење особа с параплегијом партнерски реализују
медицински пројекат „За боље здравље инвалида“. Мобилне екипе лекара
обилазе особе с инвалидитетом и пружају им потребну медицинску помоћ.
Здравствено и социјално стање особа с инвлидитетом је више него
алармантно а велики број особа с инвалидитетом у брдско-планинским
селима није регистрован па лекари паралелно и региструју нове кориснике.
„Животна помоћ“ се бави и дистрибуцијом хуманитарне помоћи.
Организација има 30 чланова.
Тел/факс: 017-415-230
Тел/факс: 017-423-300
lifeaid@ptt.yu
www.lifeaid.org.rs
Удружење дистрофичара Пчињског округа
Удружење дистрофичара Пчињског округа постоји од октобра 2007. године
и окупља 22 особе оболеле од мишићне дистрофије и сродних неуромошићних болести. Удружење има за циљ побољшање живота оболелих и
њихових породица, њихову интеграцију у све аспекте друштва на локалном,
а преко Савеза дистрофичара Србије и на савезном нивоу. Циљеви пројеката
су да активним учествовањем остваре своја права, да се информишу о
законским регулативама које се тичу њихових права и да преко трибина и
предавања побољшају свој живот.
Весна Ристић, секретар
Тел. 017-416-458
Удружење оболелих од мултипле склерозе – Пчињски округ, Врање
Мисија Удружења је стварање бољих услова живота својих чланова, пружање психосоцијалне подршке организовањем трибина и стручних предавања
о МС-у, као и сарадња са здравственим сектором, борба за побољшање
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материјалних услова живота обезбеђивањем што већег броја олакшица у
оквиру позитивних законских прописа, као и континуирана подела ортопедских помагала.
Удружење настоји да код сваког члана створи или ојача осећај припадности,
осећај да чланови нису препуштени сами себи, да постоји неко ко о њима
брине и с ким могу да поделе своја размишљања, жеље и бол. Организовањем екскурзија, излета, радионица желимо да чланове који су лакше
покретни, социјализујемо, укључимо у друштвене токове и на тај начин им
не дозволимо да превише размишљају о болести. Теже покретне чланове
обилазимо како бисмо им пружањем психосоцијалне подршке омогућили
да лакше превазиђу проблеме везане за МС.
Телефон/факс: 017-414-467; меил: gorms@neobee.net
Удружење особа с параплегијом
Окупља особе с повређеном кичменом мождином (параплегијом и квадраплегијом).
Удружење окупља 56 чланова, од тога 90% њих су корисници инвалидских
колица. Удружење пре свега помаже својим члановима у школовању, едуковању, запошљавању, у набавци инвалидских помагала као што су инвалидска
колица, антидекубитни јастучићи, који су од животне важностима члановима
који користе инвалидска колица.Удружење има 30% жена, 50% мушкараца и
20% деце. Локална самоуправа у Врању је увек излазила у сусрет око дозвола
за постављање киоска, дала је 3 локације у Врању за отварање фотокопирница,
односно за отварање радних места, уз помоћ локалне самоуправе удружење
тренутно има шесторо запослених с инвалидитетом, рампу у Дому здравља,
рампу у оквиру Суда, рампе за лакши улазак у цркву, четири антидекубитна
јастучића, особе с инвалидитетом запослене на паркингу.
Тел: 017-31-721; меил: kelenko@ptt.yu
Дечји савез
Циљеви и задаци:
- Подстицање активности организација које се баве децом из било које
сфере живота;
- Остваривање сарадње с надлежним органима, друштвеним и стручним
организацијама, фондовима у креирању и спровођењу свестране
друштвене бриге о деци;
- Подизање свести локалне заједнице о потреби активније бриге о деци;
- Покретање иницијатива и акција које обезбеђују боље услове за живот
и рад деце на територији Града Врања;
- Организовање активности деце узраста до 18 година у складу с њиховим потребама, и интересовањима а у циљу остваривања загарантованих дечјих права. Организује хуманитарне акције.
Телефон/факс: 420-011, 420-011
dsgvranje@gmail.com
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НВО „Nexus“
Циљ организације је давање доприноса стварању хуманог друштва кроз
креирање, координацију и реализацију пројеката и програма усмерених ка
унапређењу квалитета живота лица у стању социјалне потребе, подстицању
активизма грађана, истраживачком раду и образовању.
Остали основни циљеви су: јачање капацитета грађанског друштва, подстицање мултикултуралне и мултиетничке сарадње, смањење сиромаштва
кроз оснаживање угрожених група, сензитизација друштва у односу на
положај маргинализованих група, промоција и подршка процесима доношења одлука и јавних политика и активна сарадња са свим међународним
и невладиним организацијама и удружењима грађана.
Људски ресурси: психолог, логистичар, социјални радник, фасилитатор
групног рада, дефектолог, Људски ресурси: психолог, логистичар, социјални
радник, фасилитатор групног рада, дефектолог, спремачица као и одређен
број спољних сарадника. Људски ресурси: психолог, логистичар, социјални
радник, фасилитатор групног рада, дефектолог, спремачица као и одређен
број спољних сарадника. Људски ресурси: психолог, логистичар, социјални
радник, фасилитатор групног рада, дефектолог, спремачица као и одређен
број спољних сарадника. Људски ресурси: психолог, логистичар, социјални
радник, фасилитатор групног рада, дефектолог, спремачица као и одређен
број спољних сарадника.
Тел: 017-431 484, 404 541, 404 542
nexusvranje@gmail.com
Форум за помоћ и развој демократије (ФОПОРД)
Организација се бави развојем цивилног друштва, ради с младима и
угроженим категоријама становништва.
Небојша Љубић, 017-23 911
fopord@ptt.yu
НВО Иницијатива за интеграције (ИФИ)
Интеграција и заштита социјално угрожених категорија друштва кроз
превенцију су облик заштите људских права и системско побољшање
њиховог положаја у друштву, а у циљу изградње праведног демократског
друштва које поштује сва демократска начела. Активности Удружења:
- Интеграција дискриминисаних социјалних категорија грађана кроз
социјализацију, едукацију и активизам, с посебним акцентом на превенцији различитих врста дискриминације, нарочито категорија људи
чија су људска и мањинска права директно угрожена;
- Унапређење грађанских права и слобода, владавине права, недискриминације и одговорне власти;
- Успостављању регионалне сарадње, толеранције и узајамног поштовања разлика међу људима;
- Промоција мултикултурализма и суживота различитих заједница у
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оквиру једне кроз заједничке активности припадника различитих етничких група;
- Ширење свести грађана о потреби учешћа у доношењу одлука ради
заштите својих легитимних интереса;
- Промовисање значаја цивилног сектора за развој локалне заједнице
кроз изградњу партнерства;
- Промоција и имплементација људских права кроз различите програме.
Никола Јањић 064-4219041
officeifi.vr@gmail.com
„Црвени крст“ обезбеђује помоћ угроженим лицима у случају ратних сукоба,
природних,еколошких или других несрећа, ширење знања о Међународном
хуманитарном праву, превентивно деловање и просвећивање грађана у
области здравствене и социјалне заштите, унапређивање хуманитарних
вредности друштва.
Томислав Стефановић,секретар
Тел: 017-22-872, 416-633
oockvr@ptt.yu
„Човекољубље“ – Добротворни фонд СПЦ, одбор Епархије врањске обезбеђује хуманитарну помоћ у здравствено-социјалној области, пољопривреди и образовању.
Тел: 017-414-919
cvkljubvr@ptt.yu
www.covekoljublje.org
Клуб особа с инвалидитетом
У сарадњи Удружења грађана „Иницијатива за интеграције“, Удружења особа с параплегијом, ПБИЛД програма „Одржање мира и инклузивни локални
развој“ за југ Србије и Града Врања, у приземљу зграде ПИО у Врању отворен
је Клуб особа с инвалидитетом. Клуб је намењен свим особама а инвалидитетом, али и члановима њихових породица и грађанима Врања који ће моћи
да користе услуге фотокопирања или интернет кафеа.
Централа: Миодраг Лекић
017-402-300
Градска управа
Постоји страна за информације за особе с инвалидитетом на сајту Скупштине
града. Ова страна намењена је особама с инвалидитетом како би на што
лакши начин оствариле своја основна права.
Централа Скупштине града: 017-402-300
Секретаријат за образовање, културу, информисање, спорт и омладину
Начелник: 017-421-627 Шеф: 017-414-796
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НИШ
ОБРАЗОВАЊЕ:
Предшколска установа „Пчелица“
Стални облици васпитно образовног рада су:
- целодневни боравак;
- полудневни боравак за децу од 6–7 година;
- васпитно-образовни рад с децом на лечењу у болници;
- 11 смена у трајању од 10 часова дневно (целодневни боравак).
У оквиру стручног рада организовано је саветовалиште за родитеље. У саветовалишту раде педагог, психолог и логопед с циљем пружања помоћи
родитељима чија деца имају развојне сметње. Логопед ради на превентиви
и корекцији патолошког говора код деце предшколског узраста. Професори
физичког васпитања у оквиру редовне делатности реализују и програм
корективне гимнастике равних стопала.
Васпитно образовни рад се одвија с децом:
- узраста 1–3 године;
- узраста 3–7 година;
- у припремним групама где су обухваћена сва деца од 5,5 и 6 година с
циљем да се психички и интелектуално припреме за полазак у школу и
да се социјализују.
На дечјој интерној и дечјој хирушкој клиници раде четири васпитача у четири
васпитне групе с децом до 10 година старости, с циљем да лечење и боравак
у болници буду максимално олакшани. Број деце у групи је од 10 до 20, у
зависности од њиховог здравственог стања. У дечијем вртићу „Бамби“
организован је боравак деце у трајању од 10 сати (целодневни), у времену
11–21 часова. Намењен је деци чији су родитељи запослени у поподневним
часовима. Деца су организована у две мешовите групе и то група 1–3 године
и група 3–7 година.
Телефон: 018-523 453; Факс: 018-523 461
office@pcelica.edu.yu
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Приватни вртићи:
Вртић-играоница „Цветић“
Тел: 018 524 797
Моб: 063 66 99 04
www.igraonicacvetic.co.rs
Вртић „Вера“
Тел: 018 45 14 355
Моб: 064 138 15 08
Вртић „Моја кућица“
Тел: 018 519.939
Моб: 062 514 888
Вртић „Wоnderland“
Тел: 018 53 54 19
Моб: 062 295 915
Моб: 063 55 66 60
kovic.jelena@gmail.com
Вртић „Сунце“
Тел: 018 55 46 33
Моб: 063 106 84 95
sunce.vrtic@pmi.com
www.vrticsunce.naissus.info

Вртић „Мрвичица“
Тел: 018 251 739
Моб: 062 84 76 221
dim.ljilja@gmail.com
www.mrvicica.co.nr
Вртић „Дечији кутак“
Тел: 018 588 997
Моб: 063 267 351
www.decijikutak.naissus.info
Вртић „Бајка“
Моб: 060 75 19 799
milica.rad79@gmail.com
www.vrticbajka.naissus.info
Дечији центар „Еци Пеци Пец“
Тел: 018 228 535
Моб: 061 32 54 134
info@ecipecipec.com
www.ecipecipec.com
Вртић „Меда“
Телефон: 063 433 492

Предшколска установа:
Вртић „Mazza“
Телефони : 018 510 116; 217 619;
523 622
info@mazza.rs
www.mazza.rs

Креативно забавиште „Плави зека“
Тел: 018 513 522
Моб: 061 31 588 48
Моб: 061 63 885 10
maliplavizeka@live.com
www.plavizeka.com

Дечији свет „Пахуљица“
Тел: 018 237 378
Моб: 062 840 78 48
Моб: 064 67 27 240
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ОШ „Богдан Благојевић“
Димитрија Туцовића 50,
Медошевац, Ниш
018/261-313
bbmedosvac@yahoo.com

ОШ „Душан Радовић“
Ђердапска 45
018/206-880
office@dusanradovic.edu.yu
www.dusanradovic.edu.yu

ОШ „Лела Поповић“
18202 Горња Топоница, Ниш
018/601-277
marsa67@bankerinter.net

ОШ „Иво Андрић“
Бранка Бјеговића бб
018/585-500
osivoandric@bankerinter.net

ОШ „Бранко Миљковић“
Љубомира Николића 3
018/230-583
branko.miljkovic@medianis.net

ОШ „Коле Рашић“
Васе Чарапића 8Б
018/242-240
oskolenis@bankerinter.net

ОШ „Бубањски хероји“
Бубањских хероја 1
018/562-919
bheroji@medianis.net

ОШ „Краљ Петар I“
Војводе Путника 1
018/290-005
kraljpetar@bankerinter.net

ОШ „Цар Константин“
Великотрнавска 4
018/538-355
os.ckons@EUnet.yu
www.oscarkonstantin.nis.edu.yu

ОШ „Мирослав Антић“
Књажевачка 156
018/212-535
oscolak@medianis.net
Музичка школа
Првомајска 6
018/527-885
muzicka.nis@medianis.net
www.muzickaskola-nis.edu.yu

ОШ „Чегар“
Школска бб
018/211-570
oscegar@bankerinter.net
ОШ „Ћеле кула“
Радних бригада 28
018/232-979
oscelekula@medianis.net

ОШ „Његош“
Панталејска 60
018/214-272
osnjegos@bankerinter.net
www.osnjegosnis.edu.yu

ОШ „Доситеј Обрадовић“
Краљевића Марка 13А
018/562-065
dositejobradovic@bankerinter.net

ОШ „Радоје Домановић“
Генерала Милојка Лешјанина 49А
018/511-030
osrdom@EUnet.yu
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ОШ „Ратко Вукићевић“
Ратка Вукићевића 5,
018/522-209
skola@osratko.edu.yu
www.osratko.edu.yu

ОШ „Вожд Карађорђе“
Вожда Карађорђа 29
018/527-877
karadjordje@ptt.yu
www.vozdova.edu.yu

Школа за основно образовање
одраслих „Његош“
Трг Краља Милана 8
018/249-323
osnjegos2@Eunet.yu .
www.osnjegosnis.edu.yu

ОШ „Вук Караџић“
Београдска 2
018/252-976
osvukkaradzic@medianis.net

Специјална школа „14.октобар“
Гоце Делчев 2
018/364-425
skola14oktobar@bankerinter.net
Специјална школа „Бубањ“
Бубањских хероја 3
018/263-801
bubanj@infosky.net
www.skolabubanj.edu.yu
ОШ „Сретен Младеновић Мика“
Шабачка 20
018/535-300
smmika@Eunet.yu
ОШ „Стефан Немања“
Косовке девојке бб
018/211-990
osstefan@eunet.yu
ОШ „Свети Сава“
Гарсије Лорке бб
018/234-164
ossvetisava@ptt.yu
www.svetisava.nis.edu.yu
ОШ „Учитељ Таса“
Рајићева 24; тел: 018/522-834
uctasa@sbb.co.yu
www.uciteljtasa.edu.yu

ОШ „Иван Горан Ковачић“
Ивана Горана Ковачића 14,
Нишка Бања
018/541-710
skolaigk@ninet.co.yu
www.skolaigk.co.yu
ОШ „Душан Тасковић Срећко“
18311 Сићево, Нишка Бања
018/671-698
ossicevo@medianis.net
ОШ „Први мај“
Железнича бб, Трупале, Ниш
018/691-099
sasaolja@medianis.net
1_maj@medianis.net

Средње школе:
Гимназија „Стеван Сремац“
Вожда Карађорђа 27
018/527-622
ssremac@medianis.net
www.sremac.nis.edu.yu
Гимназија „Бора Станковић“
Вожда Карађорђа 27
018/527-621
gimnazija@borastankovic.edu.yu
www.borastankovic.edu.yu

ИНФОРМИСАЊЕ ЈЕ ПУТ ДО ДОСТУПНЕ УСЛУГЕ
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Гимназија „Светозар Марковић“
Бранка Радичевића 1
018/254-396
gsm@bankerinter.net
www.gsm.nis.edu.yu
Гимназија „9. мај“
Јеронимова 18
018/257-433
gim9maj@sbb.co.yu
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Машинска техничка школа
„15. мај“
Александра Медведева 22
018/588-581
tsk15maj@Eunet.yu
www.mts15maj.edu.yu
Машинска школа
Шумадијска 1А
018/263-100
zisnis@bankerinter.net

Економска школа
Мајаковског 2
018/237-976
ekosknis@nadlanu.com
Административно-биротехничка
школа
Трг краља Милана 8
018/526-957
abskola@Eunet.yu
www.abskolanis.edu.yu
Трговинска школа
Мајаковског 2
018/235-392
trgovinskascola@bankerinter.net
Угоститељско-туристичка школа
Мајаковског 2
018/532-240
ugturs@medianis.net
Медицинска школа
„Др Миленко Хаџић“
Зетска 55
018/530-508
medicskola@bankerinter.net
www.medicinskanis.bankerinter.net
Техничка школа „12. фебруар“
Александра Медведева 22
018/588-166
tsk12feb@Eunet.yu

Електротехничка школа
„Никола Тесла“
Александра Медведева 18
018/588-583
etstesla@etstesla.ni.ac.yu
www.etstesla.ni.ac.yu
Електротехничка школа
„Мија Станимировић“
Булевар Светог Цара
Константина 32-34
018/550-884
etsms@medianis.net
www.mijastanimirovic.nis.edu.yu
Грађевинска школа „Неимар“
Београдска 18
018/251-091
gtsneimar@bankerinter.net
Прехрамбено-хемијска школа
Генерала Милојка Лешјанина 23
018/254-645
prehemsnis@medianis.net
www.phsnis.com
Стручна школа „Филип Кљајић“
Генерала Милојка Лешјанина 23
018/255-477
skfkljajic@bankerinter.net
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Уметничка школа
Првомајска 6
018/523-543
umetnickas@medianis.net
www.umetnickas.nis.edu.yu

Школа за основно и средње
образовање „14. октобар“
Гоце Делчева 2
018/364-425
skola14oktobar@bankerinter.net

Музичка школа
Првомајска 6
018/524-464
muzicka.nis@medianis.net
www.muzickaskola-nis.edu.yu

Специјална школа с домом
ученика „Бубањ“
Бубањски хероји 3
018/263-801
bubanj@infosky.net
www.skolabubanj.edu.yu

Локални инклузивни тим (ЛИТ) чине родитељи, стручњаци, професионалци
– представници невладиних организација, локалних институција и установа
– који се баве развојем града, образовањем, социјалном и здравственом
заштитом, људским и правима особа из маргинализованих група.
www.cip.org.yu, www.velikimali.org
gsladja@eunet.yu
Слађана Голубовић, координаторка
Школа за основно и средње образовање „14. октобар“
У Школи за основно и средње образовање „14. октобар“ постоји предшколско, основношколско и средње образовање, продужени боравак и једно
одељење кућне наставе за особе са сметњама у развоју. У средњој школи
ученици се професионално оспособљавају за двогодишње (помоћник
бравара, лемилац, шивач текстила) или трогодишње образовне профиле
(бравар, лимар, аутолимар, конфекцијски шивач, ручни ткач и фризер). Број
ученика у основном образовању у 2011. години износи 113, а у средњем 105.
Тел: 562-615, 562-616, тел./факс 560-848
skola14oktobar@neobee.net
www.skola14oktobarnis.edu.yu
Специјална школа с домом ученика „Бубањ“
Школа с домом „Бубањ“ обухвата предшколско, основно и средње образовање, као и сервис ране интервенције за децу млађу од шест година. Школу
тренутно похађа 90 ученика, разврстаних у 19 одељења – једно у предшколском и по 9 у основном и средњем образовању.
Дом ученика има капацитет од 60 постеља.
У Нишу нема посебних одељења за ученике са сметњама вида, тако да су
родитељи на раном узрасту деце принуђени да их одвајају од себе уписом
у једину школу тог типа која се налази у Земуну. Слична је ситуација и с
осталим врстама ометености.
Тел: 263-801, тел./факс 263-154; меил: skolabubanj@nadlanu.com
ИНФОРМИСАЊЕ ЈЕ ПУТ ДО ДОСТУПНЕ УСЛУГЕ
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ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА:
Установе здравствене заштите:
Дом здравља
Тел: 018/503-503, 503-506, 503-516
Факс: 018/241-047
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Клинички центар
Тел: 018/534-002, 232-380
Факс: 018/235-186
Завод за хитну медицинску помоћ
Тел: 018/221-056, 529-038
Факс: 018/232-483
Завод за здравствену заштиту
студената
Тел: 018/231-044
Факс: 018/232-852
Завод за здравствену заштиту
радника
Тел: 018/224-878, 232-801
018/237-990
Специјална болница за
психијатријске болести „Горња
Топоница“
Тел: 018/601-671, 601-070
Факс: 018/601-699

Институт за лечење и
рехабилитацију „Нишка Бања“
Тел: 018/502-064
Факс: 018/542-084
Завод за плућне болести и
туберкулозу
Тел: 018/537-608, 537-607
Факс: 018/537-608
Клиника за стоматологију
Тел: 018/327-919
Факс: 018/536-736
Институт за заштиту здравља
Тел: 018/234-451, 226-448
Факс: 018/225-974
Завод за трансфузију крви
Тел: 018/536-882
Факс: 018/533-260
Завод за судску медицину
Тел: 018/233-776, 530-824
Факс: 018/530-824
Апотекарска установа
Тел: 018/512-297, 512-296
Факс: 018/512-297

Дом здравља
Дом здравља је здравствена установа у којој се спроводе мере примарне
здравствене заштите и то приоритетно превентивне мере, а обезбеђују се
услови за здравствену заштиту породице као целине.
Поред централног објекта Дом здравља у свом саставу има и већи број
здравствених станица и амбуланти у граду и селима.

Приручник за особе с инвалидитетом и њихове породице

118_152_prirucnik_DS:Layout 1 8/19/2012 10:03 AM Page 137

Телефони здравствених станица и амбуланти у граду:
Расадник, Тел: 240-199
Р. Павловић, Тел: 213-665
Р. Павловић (зубно и кућна), Тел: 213-756
КЛИН (Кућно лечење – улица Рајићева), Тел: 243-469
КЛИН (Кућно лечење – Начелник), Тел: 243-449
КЛИН-ХМП (Кућно лечење – Хитна медицинска помоћ), Тел: 231-612
Спортски, Тел: 235-988
Спортски начелник, Тел: 234-225
Нишка Бања, Тел: 548-002
12. фебруар, Тел: 246-844
Душко Радовић, Тел: 511-698
Бубањ, Тел: 261-023
Бубањ (дечје), Тел: 263-000
Бубањ (зубно и кућна), Тел: 265-728
Патронажа, Тел: 521-287
Кућа лепоте, Тел: 265-134
Н. Бања, КЛИНМ (Кућно лечење), Тел: 541-305
Телефони здравствених станица и амбуланти у селима:
Ново Село, Тел: 261-833
Милка Протић, Тел: 263-879
Сићево, Тел: 671-699
Мрамор, Тел: 694-105
Брзи Брод, Тел: 542-121
Каменица, Тел: 652-307
Веле Поље, Тел: 601-537
Врежина, Тел: 661-288
Острвица, Тел: 681-212
Поповац, Тел: 568-787
Трнава, Тел: 601-966; 601-980
Медошевац, Тел: 361-267
Прва Кутина, Тел: 541-661
Суповац, Тел: 601-762
Габровац, Тел: 232-407
Пасјача, Тел: 671-499
Малча, Тел: 661-136
Хум, Тел: 693-010
Топоница, Тел: 601-006
Јелашница, Тел: 640-034
Горњи Матејевац, Тел: 651-035
Трупале, Тел: 691-647
Доње Међурово, Тел: 367-734; 368-895
Горње Међурово, Тел: 366-724
ИНФОРМИСАЊЕ ЈЕ ПУТ ДО ДОСТУПНЕ УСЛУГЕ
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Дом здравља се састоји из десет организационих јединица.
Клинички центар
Има велики број високостручних клиника различите специјалности
kcnis@eunet.rs
Администратор: vukale.djukanovic@gmail.com
Тел: 018-506-900
Институт за јавно здравље
Здравствена установа из области превентивне здравствене заштите.
018-4226-384, 018-4226-448
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СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА:
Центар за социјални рад „Свети Сава“ обавља послове у складу са Законом
о социјалној заштити . У Центру се реализују пројекти, али тренутно нема
ниједог који пружа посебну помоћ деци са сметњама у развоју и њиховим
породицама, као ни одраслим или остарелим корисницима. Постоји
организована пријемна служба за информисање корисника.
Адреса: Светозара Марковића 41
Телефони: 018-244 881, 244 866, 515 629, 515 630, 515 631
Директор: 018-248 439 и 241 140
office@csr-nis.org.yu
Дом за децу без родитељског старања „Душко Радовић“
Дом за децу и омладину „Душко Радовић“ је установа социјалне заштите
која збрињава децу и младе чији је развој ометен породичним приликама.
У установи је Мала домска заједница (МДЗ). То је услуга социјалне заштите
која пружа индивидуализовану и интегративну подршку деци са сметњама
у развоју, јачајући њихове функционалне могућности, ублажава њихову
социјалну искљученост и подржава аутономију корисника у границама
њихових потенцијала. Породица и заједница имају веома важну улогу у
целом овом процесу јер ће се, у партнерству с Центром за породични
смештај и усвојење, настојати да ова деца оду у хранитељске породице.
Услуга „Предах родитељство за децу и младе с инвалидитетом и њихове
породице“ реализована у партнерству с Удружењем самохраних мајки и
Удружењем МНРО, директан је одговор на потребе ове популације. Услугу
је као пројекат 6 месеци финансирало ресорно министарство, а ове године
ће је финансирати Управа за одрживи развој града Ниша. Следеће, 2012. год.
постаће и званично градска услуга. У саставу Дома, као посебна услуга,
постоји Прихватна станица за краткотрајни прихват и смештај деце и младих
у стању ургентног збрињавања. Током смештаја корисницима се обезбеђује
пре свега нега и старање о њиховом здрављу и безбедности, заштита
њихових интереса и права, васпитање, помоћ у образовању, радно усмераПриручник за особе с инвалидитетом и њихове породице
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вање, помоћ и подршка у осамостављивању. У станици је било 151 дете, 43
одраслих и 37 остарелих лица у 2011. години.
Адреса: Гутенбергова 4а
Телефони: 018-214 137, 216 168
Васпитна служба: 018-214 153
Стручни тим: 018-214 450
Директор: 018-214 137
d.radovic.nis@ptt.yu
Центар за породични смештај и усвојење је званично почео с радом
септембра 2011. Он је пре свега усмерен на рад с хранитељским, усвојитељским породицама и с породицама за збрињавање одраслих и остарелих
корисника.
Завод за васпитање омладине
Завод је установа намењена смештају деце с поремећајима у понашању и
деце којој је изречена судска мера. Циљ рада Завода је ресоцијализација.
Деца која се смештају у Завод, старости су изнад 14 година, тј. кривично су
одговорна. У Заводу могу бити смештена 72 детета.
Адреса: Божидарчева 37
Телефони: 018-243 618, 243 619
Дежурна канцеларија: 018/ 251 397
zavodnis@eunet.yu
Установа за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју „Мара“
Делатност Центра је дневно збрињавање деце и омладине ометене у
развоју, одраслих и старих, васпитно-обазовни рад, здравствена заштита,
стручни рад који обухвата подстицај психомоторног развоја, социјализацију
личности, самопослуживање, радну окупацију у креативно-едукативним
радоницама, културно-забавне, спортске и рекреативне активности.
Програм рада у установи се изводи у пет васпитно-образовних група,
формираних према степену ометености и биолошкој старости корисника, а у
складу с њиховим способностима. Уписано је 87 корисника, а дневно у
просеку долази њих 54. Нормативи за рад с овом популацијом износе 5–8
особа у једној групи, у зависности од узраста, степена оштећења, здравствених и физиолошких навика, као и степена социјализације личности. Стручни рад с млађом децом у Центру „Мара“ пре свега доприноси
очувању дечјих капацитета и усмеравању развоја очуваних потенцијала, а
код старијих корисника адекватном радном окупацијом, рекреативним и
културно-забавним активностима одлаже се процес регресије.
Адреса: Сестре Баковић бб – Вртић „Пинокио“
Телефони: 018-516 577, 516 580
Директор: 018-291 972

ИНФОРМИСАЊЕ ЈЕ ПУТ ДО ДОСТУПНЕ УСЛУГЕ
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Становање уз подршку – „Кућа на пола пута“
Организовано за младе који напуштају заштиту (за 5 корисника, број
заједница је 4). Овај пројекат је намењен штићеницима од 18 до 23 године
и подразумева вишемесечну припрему у којој ће штићеници у једном крилу
дома сами кувати, распоређивати новац, плаћати рачуне и слично. Услугу
пружа ЦСР, а финансира Град.
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Свратиште
Свратиште за децу улице се реализује у партнерству с НВО Центар за помоћ
деци. Циљна група су млади који већи део дана проводе на улици. Ту су деца
из тзв. категорије „мара“. То су млади с маргине од десет до деветнаест
година која су посебно изложени ризику инфекције од ХИВ-а.У другу
категорију спадају млади из тзв. групе „ева“ који су на путу да прерасту у оне
који користе психоактивне супстанце, пружају сексуалне услуге. У свратишту
се ради на едукацији младих јер су они углавном потпуно неписмени,
организују се радионице с циљем упознавања с могућим здравственим
проблемима које доноси њихово сексуално опредељење. Тако се
промовишу здрави стилови живота. Сваког дана од 12 до 18 сати у овом
простору буде и тридесеторо деце узраста од 10 до 19 година.
Контакт телефон дежурне службе: +381 18 214 153
kontakt@domduskoradovic.com
Од услуга из области социјалне заштите постоје још:
- Геронтолошки центар с Клубом за старе, финансира МИНРЗС;
- Дневни боравак за децу и младе с проблемима у понашању, у Заводу
за васпитање омладине, финансира Градска управа;
- Помоћ и нега у кући за младе с инвалидитетом, Дом здравља;
- Помоћ и нега у кући за одрасле и старије, Дом здравља;
- Персонална асистенција, Градска управа;
- Прихватилиште за одрасле и старије, Градска управа.

УДРУЖЕЊА:
Центар за помоћ деци
Област деловања: образовање, социјалне услуге, здравље, слободно време.
Мисија организације: заштита здравља и људских права вулнерабилних
група.
Приоритет: побољшање услова живота, заштита здравља и људских права
„мара“ популације.
Активности: креативне радионице с децом,вршњачке радионице – деца за
децу, радионице о правима детета за децу, здравствена едукација деце на
радионицама, превенција насиља с децом на радионицама, социјалне
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услуге у заједници, тренинг за хранитеље, припрема деце за упис у школу,
укључивање деце с тешкоћама у развоју у образовни систем, прикупљање
и дистрибиција школског прибора, књига, прикупљање и дистрибуција
одеће и обуће, правна помоћ, истраживања, медијска кампања, заговарање
за измене/израду закона/стратешких докумената, заступање групе грађана
или појединаца, мониторинг буџета, мониторинг примене закона и стратегија, учествовање у изради стратешких докумената.
Удружење дистрофичара
Адреса: Николе Пашића 23 б
Тел: 018-251 774
udr_distrof_nis@bankerinter.ne
Градско удружење оболелих од церебралне и дечје парализе
Адреса: МК Ратко Павловић, Књажевачка 2А
Тел: 018-216 999, 064-199 38 66
cdpnis@medianis.net
Председник ЦДП: Славољуб 018-215 502 (кућни)
Иван Пековић 018-216 999, 064-199 38 66,
Катица Ранђеловић 018-238 291 (кућни)
Удружење оболелих од мултипле склерозе
Адреса: МК Божидар Аџије, Булевар Немањића 26
Тел: 018-521 655
Секретар: Олгица Пљевачић 063-75 21 639, 018-215 775
udruzenjems@bankerinter.net
Нишко удружење студената с хендикепом (НУСХ)
Адреса: ТПЦ Калча, ламела Е, локал 14
Тел: 018-252 010
nush@nadlanu.com
Председник: Јасмина Бараћ, тел: 018-519 120, 063-779 62 51
jaca.b@bankerinter.net
Међуопштинска организација Савеза слепих
Адреса: Светозара Марковића 7
Тел/факс: 018-245 177
Контакт особа: Мирјана Величковић, секретар
Градска организација глувих и наглувих
Адреса: Барска 8
Тел/факс: 018-591 248
gognnis@eunet.yu
Контакт особа: Нада Вељковић 064-15 222 80
ИНФОРМИСАЊЕ ЈЕ ПУТ ДО ДОСТУПНЕ УСЛУГЕ
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Друштво за помоћ ментално недовољно развијеним особама
Удружење тренутно има 798 регистрованих чланова, док статистика говори
да у Нишу живи око 5000 особа с менталним инвалидитетом, што
представља 3–5% од укупног броја становника.
Адреса: Жртава фашизма 1
Тел/факс: 018-560 894
Секретар: Јован Богдановић 065-55 55 662
Председник: Милутин Баловић
udruzenjemnro@gmail.com
www.mnro-nis.org
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Удружење параплегичара Нишавског округа (УПНО)
Адреса: Ђуре Јакшића 41
draganadjo@yahoo.com
Председник: Драгана Ђорђевић, 018-561 921, 063-197-40-06
Удружење грађана за подршку развоју образовне и социјалне инклузије
,,Другачији заједно“
Удружење је основано у циљу спровођења независних едукативних, психосоцијалних и хуманитарних програма за добробит и развој деце, младих,
њихових породица и заједнице у целини. Тим који ради у удружењу сачињен
је од: дефектолога, психолога, родитеља, волонтера и осталих стручњака.
Активности које спроводи удружење намењене су деци, младима, родитељима као и широј друштвеној заједници: креирање пројеката и активности
за децу и младе; индивидуални дефектолошки третмани; пружање помоћи у
учењу: саветовање родитеља деце са сметњама у развоју и понашању;
пружање помоћи учитељима у редовној / инклузивној настави; организовање
стваралачко- креативних радионица (ликовне, глумачке, кулинарске, музичке,
радинице за рециклажу папира и израду употребних предмета; спровођење
програма сензибилизације вршњачке популације, групе; спровођење индивидуалних стимулативних програма за децу с тешкоћама. Сензибилисаним
младим људима, студентима и незапосленим стручњацима друштвенохуманистичког профила пружамо прилику за волонтирање и стручно усавршавање.
Удружење спроводи пројекат у сарадњи с немачком организацијом „IB
Behindertehilfe“ као иностраним партнером и с два локална партнера –
ШОСО „14. октобар“ и Центром „Мара“ – у склопу којег ће се формирати
„Start up сервис за подршку социјалној инклузији у граду Нишу“.
Садржаји сервиса за подршку социјалној инклузији у граду Нишу су:
организација Пластеника за гајење зачинског биља и радну окупацију
вишеструко ометене деце, ученика ШОСО „14. октобар“;
организација Радионице за израду играчака и употребних предмета од
филца за клијенте Центра „Мара“ као допуна дневних активности ове институције;
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организација информативно-едукативног сервис бироа у просторијама удружења где ће све особе, особе које су посредно или непосредно у контакту с
особама са сметњама у развоју, родитељи, представници локалне самоуправе, волонтери моћи да добију потребну подршку, информацију, едукацију.
Адреса: Јована Ристића бб
Контакт телефон: 065-206-0005
drugacijizajedno@yahoo.com
Удружење за заштиту дечјих права „Дечји осмех“
Адреса: МЗ 9. мај, Калничка 8
Секретар: Далматинка Станковић-Милетић
Телефон: 018-268 511, 063-477 025
Градско удружење за помоћ особама с аутизмом
Адреса: Гоце Делчева 2
Председник: Маја Коцић
Телефон: 018-536 877, 064-15 82 171
z.kocic@bankerinter.net
Друштво за заштиту и унапређење менталног здравља деце и омладине
– Отворени клуб
Адреса: Трг Учитељ Тасе 2
Тел/факс: 018-523 422
oknis@eunet.yu, oknis@medijanis.net
Контакт особа: Олгица-Беба Бајић
СОС телефон за жене и децу, жртве насиља
Тел/факс: 018-242 075
Радно време: 12–14 и 17–19 сати
Контакт особа: Слободанка Константиновић, координатор
Удружење грађана чланова породица и пријатеља ментално оболелих
особа „Звоно“
Клиника за заштиту менталног здравља и неуропсихијатрију развојног
доба, Клинички центар Ниш
Адреса: Булевар др Зорана Ђинђића 48
Телефон: 018-237 765, Факс: 018-232 421
zvono@medianis.net; Контакт особа: др Љиљана Трајановић, председник
Центар за људска права – Ниш
Адреса: Генерала Милојка Лешјанина 12/1
Тел/факс: 018-251 549; меил: ni_cent@eunet.yu, ni_cent@bankerinter.net
ИНФОРМИСАЊЕ ЈЕ ПУТ ДО ДОСТУПНЕ УСЛУГЕ
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Центар за развој грађанског друштва „Протекта“
Адреса: ТПЦ „Калча“, ламела Б, лок. 43
Телефон: 018-522-788, 514-360, 514-361
Факс: 018-522-788
centar@protecta.org.yu
Контакт особа: Милан Стефановић, извршни директор
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Одбор за људска права пружа бесплатну правну помоћ и заступање у
реализацији права.
Адреса: Победина бб, ТПЦ „Калча“
Телефон: 018-526 232
Факс: 018-526 233
office@chrin.org.yu
www.chrin.org.yu
Центар за подстицај психолошког раста и развоја „Храст“
Адреса: Хајдук Вељкова 45
hrast@bankerinter.net
Председник: Драгана Бошњак 064-36 22 074
Ресурс центар
Адреса: ТПЦ „Калча“ II спрат, локал 42/Б
Тел/факс: 018-526 236; 018-526 237
stelaj@rcnis.org.yu; stelaj@eunet.yu; office@rcnis.org.yu
Директор: Стела Јовановић
Регионална канцеларија ромског националног савета са седиштем у Нишу
Винаверова 46
Телефон: 018-527 947
Контакт особа: Алија Саћиповић 063-870 37 25
Удружење Ромкиња „Освит“
СОС телефон за Ромкиње и децу жртве насиља;
„Рашири ми крила“ – рад с децом с потребом за друштвеном подршком.
Адреса: Винаверова 46
Тел/факс: 018-515 318
sacip@bankerinter.net, osvitnis@yahoo.com
www.osvit.org.yu; Председник: Ана Саћиповић, 064-20 36 147
Друштво Рома „Саит Балић“
Адреса: Пуковника Рајевског 1
Телефон: 018-249 834; Факс: 018-249 834
drsb@eunet.yu
Контакт особа: Небојша Зекић
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Хуманитарно удружење Рома
Адреса: Учитељ Милина 14
Тел/факс: 018-257 204
info@hur.org.yu
www.hur.org.yu
Контакт особа 1: Зајда Османовић, председник, 064-40 30 561
Контакт особа 2: Анита Куртић, програм менаџер, 064-244 31 17
Ромски едукативни центар
Адреса: Пуковника Рајевског 8
Тел: 018-349 102
Факс: 018-516 146
rec_ni@yahoo.co
Директор: Рефика Мустафић
YUROM центар
Адреса: Јована Ристића 14/22
Тел/факс: 018-511 458
ligaroma@bankerinter.net
Председник: Осман Балић
Удружење Рома „БАХТАЛО ДРОМ“
Адреса: Блачка 22
Тел/факс: 018-257 147
ferhad@nisava.org
www.romadecade.com
Контакт особа 1: Ферхад Саити, потпредседник, 063-433 171
Контакт особа 2: Бобан Николић, секретар, 063-188 17 73
Асоцијација удружења и невладиних организација РТВ „Нишава“
Адреса: Блачка 22
Тел/факс: 018/ 257 147
ferhad@nisava.org
www.romadecade.com
Контакт особа 1: Ферхад Саити, потпредседник, 063-433 171
Контакт особа 2: Бобан Николић, секретар, 063-188 17 73
Женски простор
Адреса: Шуматовачка 19
Телефон: 018-243 371
Факс: 018-71 36 33
catz@bankerinter.net
www.wоmenspace.org.yu
Контакт особа 1: Вера Куртић
Контакт особа 2: Марија Манић
ИНФОРМИСАЊЕ ЈЕ ПУТ ДО ДОСТУПНЕ УСЛУГЕ
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Градска управа
Усвојени су многи планови на нивоу града: Акциони план – социјална
заштита, Локални акциони план за децу и многи други. Постоји управа за
дечју, социјалну и примарну здравствену заштиту при Скупштини града,
одсеци за социјални заштиту при општинама.
Улица 7. јула 2
Факс: 018-50-45-45
info@ni.rs
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ЋУПРИЈА
ОБРАЗОВАЊЕ:
Предшколска установа „Дечја радост“ има капацитет од око 150 места у
вртићима „Шећерко“, „Лептирић“ и „Невен“. Осим ова четири објекта у
граду, у оквиру предшколске установе раде и вртић „Петар Пан“ у Јовцу и
вртић „Полетарац“ у Мијатовцу. У овим објектима организован је целодневни боравак, као и припремни предшколски програм. Сопствене објекте
има и у Крушару, Батинцу и Виринама, а у Супској, Сењу, Паљану-Иванковцу,
Бигреници и Исакову, установа користи просторе основних школа за
реализацију припремног предшколског програма. У установама има 720
малишана узраста 1–7 година. Припремно-предшколским програмом су
покривена сва деца с територије Општине Ћуприја. Поред редовних активности, установа организује јавне манифестације (приредбе, изложбе,
позоришне представе, карневал).
Адреса: Брегалничка 66
035-472-163
Основно образовање се реализује у 3 основне школе.
Основна школа „Вук Караџић“
У саставу ове школе постоје четири подручна одељења: осморазредна школа
у селу Крушару и три четвороразредне у селу Искову, Батинцу и Влашкој.
Простире се на више од 3000 метара квадратних, располаже с 50 одељења,
840 ученика. Има сопствену зубну ординацију, спољни спортски терен и две
просторије специјализоване за спорт.
Оно што основну школу „Вук Караџић“ издваја од других, јесте чињеница да
поседује и специјално одељење за децу која су лако и вишеструко ометена
у развоју. Овде се по посебном програму подучавају деца с вишеструким
манама.
Адреса: Кнеза Милоша 96
035-472-460
ИНФОРМИСАЊЕ ЈЕ ПУТ ДО ДОСТУПНЕ УСЛУГЕ
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Основна школа „13.октобар“ је укључена у рад мреже „здравих школа“, по
угледу на светску здравствену организацију. Школа обухвата и четири
подручна одељења у селу Сењу, Вирину, Супској и Мијатовцу. Укупно је
похађа 970 ученика.
035-476-529, 472-477
zdravaskola@nadlanu.com
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Основну школу „Ђура Јакшић“ похађа око 900 ученика. У њеном саставу је
и осморазредна школа у селу Јовац и четири четвороразредне у селу
Остриковцу, Иванковцу-Паљану, Бигреници и Кованици. Школа има и
велики број секција, хор и оркестар.
035-470-555; 035-477-500
psdjura@ptt.rs
Средње школе у Ћуприји:
Гимназија с библиотеком од преко 16.000 наслова штампа школски лист
„Авангарда“. Постоји Ђачки парламент, сарађује с преко 10 владиних и
невладиних организација. Организује 3 велика пројекта, више од 10 акција
годишње, више семинара и едукација, бави се хуманитарним радом.
Адреса: Карађорђева 57
035 470 622, 035 476 353
Техничка школа Ћуприја
Ученици ове установе похађају наставу у три различита смера из области
машинства, саобраћаја и графичарства, унутрашњег транспорта.
Тел/факс: 035-472-466
tscup@ptt.yu
Медицинска школа Ћуприја
Средњу медицинску школу похађа преко 500 ученика у четири образовна
профила: медицинска сестра – техничар; фармацеутски техничар; зубни
техничар; лабораторијски техничар.
Тел/Факс: 035-476-514 – Централа
medicinksacuprija@nadlanu.com
Дом ученика средњих школа „Срећно“ је модерна установа. Услуге исхране
користе поред ученика Дома и студенти Високе медицинске школе
струковних студија у Ћуприји. Дом располаже с 25 конфорних соба с укупно
97 лежајева. Корисницима је на услузи савремено опремљен рачунарски
центар с конференцијском салом. Васпитном раду поклања се посебна
пажња, као и слободним активностима у оквиру 13 различитих секција.
Бројеви телефона: 035-8871-950, 035-8871-951,
dom.ucenika.srecno@gmail.com
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ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА:
Здравствени центар
Општа болница
Ћупријска болница у оквиру здравствене делатности пружа превентивне и
социјално-медицинске, дијагностичке, терапијске и рехабилитационе услуге
у обиму који одговара потребама и захтевима популације. Постоје
дијагностички апарати високе технологије, као што су: скенер, мамограф,
гама камера, ултразвучни апарати различитих намена, ЕЕГ, ЕМГ и магнетна
резонанца.
Из области неурохирургије, неурологије, максилофацијалне хирургије,
пластичне и реконструктивне, васкуларне и дечје хирургије, гинекологије,
алергологије, гастроентерологије, ендокринологије, рентгенологије,
лапароскопске хирургије, општа болница у Ћуприји својим становницима
обезбеђује високо специјализоване услуге.
Тел: + 381 (0)35 472 100, 471 503, 470 771, 471 503, 470 775
zccuprija@ptt.yu
Општа болница:
Директор: 035-471-503
Централа: 035-470-775
Дом здравља – служба хитне помоћи
Ћупријски Дом здравља има службу хитне помоћи и кућног лечења
пацијената. На располагању је грађанима 24 сата дневно.
Завод за јавно здравље „Поморавље“ функционише као самостална
здравствена установа која покрива подручје 6 општина: Деспотовац,
Параћин, Рековац, Јагодина, Свилајнац и Ћуприја.
Централа: 035-47-00-36, 035/473-289; факс 035-470-559
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА:
Центар за социјални рад
Изузев услуга које пружа у складу са Законом о социјалној заштити које се
финансирају из буџета Републике Србије и услуга које се финансирају из
буџета Општине Ћуприја, пружа и услугу:
Помоћ и нега у кући за одрасле и старије
Телефон: +381 35 470533 , +381 35 477 275
На територији Општине функционише Саветовалиште за младе, Саветовалиште за болести зависности, Саветовалиште за жене, Саветовалиште за
труднице као и Саветовалиште за планирање породице.
Центар за породични смештај и усвојење покрива три округа, по евиденцији. Има 320 породица које се баве хранитељством, а тренутно се на
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смештају налази 360 малишана. На подручју Поморавског округа, који
обухвата Јагодину, Ћуприју, Параћин, Деспотовац, Свилајнац и Рековац, има
153 хранитељских породица и 230 малишана.

УДРУЖЕЊА:
Удружење оболелих од мултипле склерозе
Удружење броји 62 члана, од којих је активно 9 чланова и они свој волонтерски рад организују по разним пројектима.
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Општинска организација глувих и наглувих Јагодина
У саставу ове организације је и Ћуприја. Има 300 евидентираних лица
различитог степена оштећења слуха.
Активности:
откривање лица оштећеног слуха ради школовања, професионалне рехабилитације и интеграције у друштвену средину, праћење материјалног и
друштвеног положаја глувих и наглувих лица, пружање помоћи у запошљавању, покретање иницијативе код надлежних институција ради решавања
материјалних, социјалних и здравствених проблема;
Програм културно-забавних активности садржи: организовање излета;
организовање пригодних манифестација поводом Међународног дана
глувих, 8.марта, Нове године, а све то у циљу побољшања квалитета живота
глувих и наглувих лица;
Програм спортских активности садржи: органзовање разних такмичења,
учествовање на општинским и републичким првенствима глувих и наглувих
Србије, у шаху, малом фудбалу, куглању, стрељаштву, кошарци, стоном
тенису и спортском риболову.
Телефон/факс: 035-221-878
Међуопштинска организација слепих – Јагодина
Организација окупља слепа и слабовида лица с територије општина:
Деспотовац, Јагодина, Ћуприја, Параћин, Рековац и Свилајнац.
Организација се налази у Јагодини ул. Славке Ђурђевић Б2;
Тел: 222-747, радно време од 11 до 15 сати;
Председник: Антић Никола
ssjagodina@gmail.com
„Црвени крст“ Ћуприја
Народна кухиља у Ћуприји има више од седам стотина корисника. Корисници кухиње су особе које не могу саме да обезбеде никакву егзистенцију.
Телефон: 035 470 154
Факс: 035 470 154, 472 979
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Удружење „Небеско срце“
Спроводи активности с децом са сметњама у развоју. Активности су ус‐
мерене на активности социјализације и укључивања у друштвену заједницу.
Организује екскурзије, прославе рођендана и креативне радионице.
Контакт особа: Небојша Којић
nkojageo@gmail.com
Удружење жена „Равно“ је регистровано за обављање активности чланова,
заштиту права жена и њихову афирмацију. Има 10 чланова и у оквиру удру‐
жења постоји и ткачка радионица у којој раде 5 најбољих ткаља и 5 жена ко‐
је су предузетници. Став удружења је да је економски снажна жена стуб
породице која је основ овог друштва.
Реализује пројекат ,,Подизање капацитета удружења особа с инвали‐
дитетом“.
Председник удружења је Жнидер Душанка.
064‐19‐27‐382, 035‐472‐512
Општинска управа
Општински координациони одбор за социјалну политику (ОКОСП) је
одлуком општинске Скупштине основан 2006. године. Ово тело броји 6
чланова и 6 заменика, представника локалне самоуправе, представника
образовања, здравства, социјалне заштите и запошљавања, као и предста‐
вника цивилног друштва који активно прате, идентификују и дају предлоге
за решавање проблема из области социјалне политике.
Телефон: +381 35 470‐248
Факс: +381 35 476‐530
info@cuprija.rs
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Хуманитарна организација „Дечје срце“ помаже особама са сметњама у
развоју кроз спровођење интегративних, психосоцијалних и едукативних
програма. Oснованa je 9. марта 2001. као невладина, непрофитна и нестра‐
начка организација.
Ова брошура је само једна од активности које је спровела у циљу по‐
бољшања квалитета живота особа са сметњама у развоју и њиховог ук‐
ључивања у активности заједнице у којој живе. Приручник омогућује да
корисници социјалних, здравствених и образовних услуга лакше приступају
информацијама. Како би информације и у будућности биле актуелне,
омогућили смо да се на општинским сајтовима пронађу информације из
приручника, као и да се омогући њихово ажурирање ‐ што ће их учинити
актуелним и након измена и допуна тренутно постојећих закона.
Зато вас молимо да нам све сугестије или нова сазнања пошаљете на и‐мејл
organizacija@decjesrce.rs или да их проследите општинама да их ажурирају
на својим сајтовима и на тај начин помогнете остваривање постављеног
циља.
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