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Анализа  укупног  пословања  и  деловања  Удружења  стручних  радника  социјалне 
заштите за 2011-годину говори у прилог о повећаној активности и видљивости наше 
организације.Као и претходних година настављена   је континуирана   активност 
Удружења на пољима издавачке делатности,доделе републичких награда за доприносе 
развоју социјалне заштите,настављен је рад различитих Актива стручних радника и 
сл.Тврдњи да је рад Удружења прошле године био видљивији и присутнији у нашој 
стручној јавност  свакако доприносе чињенице  о организовању и одржавању 
редовне,годишње Скупштине и Сабора запослених у овој области друштвеног живота. 
Након неколико година стагнације присутне у раду Удружења(фактички је то била 
стратегија  усмерена  на  окончање  кључних реформских процеса),а након 
пререгистрације по новим законским правилима долази до пораста енергије чланства и 
очекивања од  рада и  активности органа и тела организације.Током прошле године 
усвојен  је  нови  закон  о  социјалној  заштити  који  је  дефинисао  и  домете  и  улогу 
струковних  и сличних организација(удружења,асоцијација..) ,а његовим усвајањем је 
фактички  реализован  и   један   од   стратешких  циљева  овог   Удружења,реч  је   о 
конституисању  Коморе  запослених  у  социјалној  заштити  као  регулаторном  телу 
битном за функционисање  укупног система социјалне заштите.Чланови Удружења су 
били активни и  у припреми рада релевантних радних група које су формиране да 
отпочну рад на изради подзаконских аката који треба да прете нови Закон о социјалној 
заштити(Аранђеловац..). 

Кад говоримо о Комори запослених у социјалној заштити,као једном од стратешких 
циљева организације вредно је истаћи велико ангажовање наших представника у 
припреми конституисања овог важног регулаторног тела.У Одбору који је конституисан 
од стране ресорног министарства нашло се место за 4 наша представника(установе за 
смештај корисника и центри за социјални рад) која су интензивно радила и током 
прошле године на припремнама за отпочињање рада Коморе.Тим Одбором је и 
председавао колега Минић Драгојло(члан нашег УО),а и надаље обавља ову улогу 
усмерену на дефинисање правила код конституисања Скупштине Коморе и процедура 
изборних активности које треба реализовати у периоду испред нас. 

  
Сагледавајући новонасталу ситуацију и контекст ,органи и тела Удружења су кроз 
једну врсту јавне расправе(на седницама Председништва/Управног 
одбора,Скупштини..)пронашли аргументе за даљи развој делатности организације у 
складу са принципима реформисаног система социјалне заштите.Определили смо се да 
Удружење буде и надаље најитегративнија организација,кровна у систему социјалне 
заштите усмерена свим пружаоцима услуга(како из јавног ,тако и из невладиног и 
приватног сектора) и свим стручним радницима и сарадницима ангажованим у 
наведеним ентитетима. 

 
С тим у вези,током   и поводом пререгистрације учињен је огроман напор на 
усаглашавању Статута Удружења са Законом о удружењима градјана ,активирана је 
читава организација(одржане су седнице Председништва и Скупштине),те је код 
Агенције за привредне регистре наше Удружење евидентирано и регистровано.На тај 
начин су се стекли услови даљег,несметаног развоја укупне делатности 
Удружења.Измене Статута,усвајање Пословника о раду Скупштине извршене су у 
складу  са  политиком  организације  и  Удружење  је  сада  отворено  и  за  формално 
чланство свих пружалаца услуга у социјалној заштити,како државног сектора,тако и 
приватног и невладиног.Ово је свакако круна дугогодишње иницијативе о Удружењу 
као кровној организацији која окупља све релевантне актере на пољу социјалне 
заштите.Скупштина Удружења је верификовала ове  и друге битне статутарне измене 
на седници одржаној у Београду,у Геронтолошком центру у Земуну, крајем марта 
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месеца прошле године. Друга битна одлука коју истичемо и у овом извештају о раду је 
фактичко продужавање трајања мандата тадашњем сазиву Скупштине до одржавања 
Сабора(октобар 2011.), што је омогућило надаљхи легитимитет свим телима и органима 
организације. Ова одлука је била својеврстан израз поверења руководним структурама 
Удружења о дотадашњој политици која је базирана на рационалном располагању 
ресурсима(како материјално финансијским,тако и људским) и о конструктивном 
доприносу у периоду изразитих реформских процеса.Наиме, Удружење се определило 
да своје интересе и циљеве у претходном периоду и енергију неопходну за реализацију 
програмских   амбиција   „подреди“        укупном    реформском   амбијенту   и    тако 
„омогући“ окончање овог изузетно важног процеса за укупан систем социјалне заштите. 
Разумевање чланова Скупштине за овакву политику у претходном мандату 
представљало  је  и  истовремену  обавезу  да  се  у  периоду  испред  нас  делатност 
Удружења осавремени, учини ефикаснијом и надасве видљивијом у општем интересу 
бројног чланства .На самој Скупштини су се чуле и критике недовољне видљивости 
Удружења и неактивности саме Скупштине и то потпуно оправдане. Остаје чињеница 
да је Скупштина у претходном мандату забележила своју активност приликом 
конституисања и на крају мандата. 
Истричемо и чињеницу да је приликом одржавања наведене редовне годишње 
Скупштине, др Милораду Бати Миловановићу у поводу 60 година рада и деловања у 
социјалном раду уручена Плакета и финансијска награда за, фактички животно дело у 
овој области. 

 
Након одржане седнице Скупштине Удружења у марту, 2011. приступило се припреми 
и реализацији 5.Сабора запослених у социјалној заштити.Једном речју,органи и тела 
организације,почев од Управног одбора па до најширег чланства су перманентно 
ангажовани у припреми и организацији Сабора.Организовано је изјашњавање чланица 
Удружења по окрузима и предлагање кандидата за будући сазив Скупштине од којег се 
унапред очекивала знатно већа активност и утицај на релевантне процесе и проблеме у 
социјалној заштити. Претходно су успостављени критеријуми (одређени и самим 
Статутом) за потенцијални избор будућих представника у Скупштини по окрузима и 
одређене су квоте о броју делегата у Скупштини,сразмерној развијености социјалне 
заштите на конкретном округу. Том приликом је и опредељен принцип да 10 % у 
будућем сазиву Скупштине Удружења припадне приватном и невладином сектору. 

 
Изјашњавање и предлагање кандидата је организовано посредством центара за 
социјални рад(носиоци активности и консултативног процеса у округу),текло је у 
приличној мери успешно и фактички је највећи број округа „искористио“право 
предлагања у Скупштину Удружења.Том приликом у јеку ових изборних активности у 
канцеларији Удружења је ангажован један сарадник чија је улога и стално присуство  у 
том периоду максимално подигло ефикасност и увремењеност припрема Сабора.Рад 
канцеларије Удружења се тада показао незаобилазним фактором стабилности деловања 
организације и то искуство би било нужно у наредном периоду преточити у 
обезбеђивање једног сарадника који „покрива“рад 
канцеларије(телефом,комуникација..)перманентно. 
Паралелно су утврђивани и програмски садржаји који ће пратити дводневни рад 
Сабора.Дивчибаре се наметнуло(одлука УО) као добро решење за одржавање овог 
изборног скупа.Интересовање јавности за овај догађај било је очекивано добро и скуп 
је протекао у присуству преко 200 учесника.Међу мноштвом колега и колегиница из 
центара за социјални рад и установа за смештај корисника,скупу су присуствовали и 
представници организација цивилног друштва као будући равноправни чланови и 
учесници у раду Скупштине. 
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„За одрживи развој социјалне заштите„ смо се определили у програмском смислу као 
назив и мото 5.Сабора и обезбедили учешће истакнутих сарадника из ресорног 
министарства,Универзитета,Кабинета подпредседника Владе за ЕУ 
интеграције,представнике оба Завода за социјалну заштиту и других пружалаца 
услуга.Коментари везани за програмски садржај су углавном били позитивни, а са 
скупа   је   упућена   својеврсна      порука   о   нужности   даљег   операционализовања 
реформског контекста кроз израду подзаконских аката(правилници,упутства..),развоја 
нових  услуга  и  ентитата  у  области(центри  за  локалне  услуге,социјално 
предузетништво) али и одрживости већ успостављене структуте социјалних услуга у 
светлу изазова економско финансијске кризе. 
Сабору су присуствовале и колеге из Словеније(нажалост колеге из Републике Српске 
иако  најављени  нису  присуствовали) ,као  израз  овог  Удружења  да  у  перспективи 
развије и значајну међународну активност. 
Изабрано је 100 нових чланова Скупштине(међу њима и представници невладиног и 
приватног    сектора),председник и подпредседник Скупштине,чланови Управног 
одбора,секретар који ће у периоду од 2011.-2015 представљати организацију и 
спроводити договорену стратегију и политику.Састав Скупштине Удружења одражава 
у пуној мери структуру чланства,тако да имамо представнике центара за социјални 
рад,установа за смештај корисника,али и представника организација цивилног друштва 
и приватника.Припадност различитим струкама је такође присутна,обезбеђена је полна 
равноправност и заступљеност по географским одредницама. 
Читав Сабор је протекао у доброј атмосфери и расположењу свих учесника што је дало 
додатни импулс за будући рад и деловање. 
У припреми и реализацији програмског садржаја Сабора сви представници 
Удружења(чланови УО,секретар,чланови Скупштине и друге колеге и колегинице) су 
уложили максималан напор који је резултирао још снажнијом енергијом и амбицијом за 
даљи рад и афирмацију рада и деловања наше организације. 
Током  трајања  Сабора  уприличена  је  и  свечана  додела  Републичких  награда  за 
2010.годину. 

 
Вредно је напоменути да сму у марту месецу претходне године ресорном 
министарству(МИНРСП) доставили предлог пројекта за који смо затражили и 
евентуалну финансијску подршку у складу са могућностима и праксом 
министарства.Пројекат  је  био  усмерен  и  на  реализацију  самог  Сабора,али  је  био 
усмерен    и     на    дугорочне    циљеве    Удружења-подизање    квалитета    гласила 
„Актуелности“,осавремењивање критеријума и процедура за доделу Републичких 
награда итд.. Након обављених консултација са помоћницом Министра била је извесна 
спремност за подршком напорима Удружења,али се током претходне календарске 
године ова очекивана финансијска подршка није реализовала.Верујемо,да ће наше 
министарство и ову пројектну иницијативу подржати чим се за то створе одређени 
предуслови. 

 
Удружење и даље користи пословни простор обезбеђен од стране једне од чланица 
Удружења,од стране Геронтолошког центра Београд и ово је прилика да истакнемо 
своју захвалност на разумевању које имамо од руководства ГЦ.Крајем године отпочета 
је и формална процедура нашег обраћања УО ГЦ за добијањем сагласности за 
коришћење наведеног простора. 
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ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ 
 
Након неуспеха наше иницијативе да „Актуелности“ добију статус научног часописа и 
става Министарства за науку,настављен је тренд раста квалитета и подизања стандарда 
текстова који се објављују у овом информативном гласилу.Оријентација је да ово 
информативно гласило постепено(већ током 2012.г.) прерасте у стручни часопис 
намењен ауторима и читаоцима који прате социјалну заштиту,а да досезање статуса 
научног часописа буде дугорочни циљ.Комуникација са представницима Министарства 
за науку усмерила нас је на критеријуме и правила која је неопходно испунити за 
евентуално обезбеђивање статуса научног часописа,а остаје Уређивачком одбору и 
другим телима и органима да определе стратегију развоја везану за часопис.У овом 
тренутку Удружење је опредељено да унапређује квалитет и стандард ауторских 
текстова и да га евентуално приближи   критеријумима лиценцирања(објављивање 
чланака као један од услова-бодова у постуоку релиценцирања стручних радника) .У 
односу на ову оријентацију успостављена је спона са ресорним министарством и 
носиоцима послова у вези рада на изради Правилника о стандардима и Правилника о 
лиценцирању. 
И током прошле године су објављена 4 двоброја а као Гост Уредник овог пута је била 
колегиница Марина Вукотић из Покрајинског завода за социјалну заштиту.Пракса 
именовања Госта Уредника се и овом приликом показала веома успешном јер је и даље 
видљив раст квалитета објављених текстова,као и све већи број аутора који проналази 
мотив за објављивањем у Актуелностима.Међу ауторима присутни су и они из 
тзв.“јавног   сектора“   али   и   сарадници   из   удружења   грађана,који   Актуелности 
препознају као оквир за деловање на најширој могућој основи. 
Актуелности су током прошле године пратиле фактички сва релевантна збивања у 
области социјалне заштите,почев од  развоја социјалних услуга,њихове структуре и 
распрострањености,до  третирања положаја посебно осетљивих и  искључених 
група(особе са инвалидитетом,старији  грађани,самохрани родитељи,млади без 
родитељског старања..),па до анализе искустава у раду из међународног миљеа(положај 
жртава трговине људима,услуге намењене особама са интелектуалним потешкоћама ..). 
Актуелности се уредно дистрибуирају ка свим чланицама из јавног система социјалне 
заштите   у  Републици  Србији,ка  бројним  партнерима- 
министарства,универзитети,нво,међународне организације и  сл.Тираж  часописа је  и 
надаље 350,а истичемо и чињеницу да углавном сви којима упутимо Актуелности и 
прихватају гласило омогућавајући и на тај начин размену искустава и ставова међу 
професионалцима и заинтересованом јавношћу.Одговорност менаџмента установа из 
система социјалне заштите који би требали да омогуће заинтересованим стручним 
радницима да имају Актуелности на располагању је висока и верујемо да ће свест и о 
овом виду континуираног стручног усавршавања и информисања расти и у наредном 
периоду. 

 
Током прошле године Удружење је финансијски подржало,а Геронтолошко друштво 
Србије објавило књигу нашег дугогодишњег сарадника и секретара организације др 
Т.Крговића која је својеврсна ретроспектива његових стручних ставова кроз 
периодактивног стварања у социјалној политици земље.“Прилог историји социјалне 
политике и социјалног рада у Србији“је назив издања којем смо потмогогли да надје 
пут до заинтересоване читалачке публике. 

 
Интернет страница,односно сајт Удружења и током прошле године зележи експанзију и 
пораст броја оних који свакодневно посећују сајт Удружења.Овај вид комуникације са 



6 

чланством и другим заинтересованим актерима показује сву оправданост одлуке о 
успостављњу интернет старнице и похвале иду и на изглед сајта и значај информација,а 
самим тим и на ажурност. 
Посебно се издваја рубрика АКТУЕЛНО У СЗ која бележи све већу читаност и број 
посетилаца који су евидентирани.Међу посетиоцима су сарадници из свих сектора,како 
из јавног,тако и из приватног и невладиног али и други заинтересовани. 

 
 
 
ДОДЕЛА РЕПУБЛИЧКИХ НАГРАДА 

 
Вредновању  резултата  рада  и  афирмацији  прегалаштва  појединаца  и  установа  из 
система социјалне заштите ово Удружење посвећује посебну пажњу већ 
деценијама.Награда која се остварује кроз активност Удружења бележи континуитет(на 
сајту је могуће пронаћи све досадашње добитнике од времена када су ове награде и 
установљене-негде крајем седамдесетих претходног века) и представља нашу решеност 
да истрајемо у потреби да се афирмишу завидни резултати рада у социјалном раду који 
постижу стручњаци-појединци и установе као правна лица. 

 
Током 2011.године свечаност уручивања Републичких награда одржана је два 
пута.Почетком године,у Сремској Каменици,у Дечјем селу организовано је уручивање 
награда за добитнике за 2009.годину.Једини лауреат је био прводобитник у 
конкуренцији појединаца,колега Видоје Радуловић,социолог из Дечјег села у 
С.Каменици.Свечаност је пропраћена медијски ,а није изостао и пригодан програм у 
режији запослених и младих,деце корисника ове установе за смештај деце без 
родитељског старања. 

 
Тако је било и крајем прошле године,па је током трајања 5.Сабора на Дивчибарама 
свечано уручена и Републичка награда за добитнике у 2010. години. 
Подсећања ради,Центар за социјални рад у Краљеву је добитник Плакете за ванредне 
доприносе за 2010.годину,а међу појединцима награде су добили : 
Прва награда-Дражевић Светлана,директорка ЦСР Краљево, 
Друга награда-Митровић Радмила,директорка Дома за децу у Неготину и 
Трећа награда-Аврамовић Љубица,социјална радница ЦСР Ћићевац и Варварин. 
Поред Плакета појединцима је припала и награда у новчаном износу који се сваке 
године одређује посебном одлуком Управног одбора Удружења. 

 
Како бисмо ускладили и осавременили критеријуме и процедуру за добијање 
републичких награда,у складу са принципима и инфраструктуром трансформисане 
социјалне заштите приступили смо изради предлога за измене важеће Одлуке и 
Правилника о критеријумима за доделу Реп.награда.У том смислу ангажован је спољни 
сарадник који је припремио предлоге правилника о реп.наградама који ће се ускоро 
појавити на расправи у органима Удружења. 
Уверени  смо  да  ће  и  остатак  стручне  јавности  и  представници доносиоца  одлука 
увидети значај установљавања иновираних критеријума како би награде о којима је реч 
добиле на друштвеном значају.Поготову,ако се зна каквом су све притиску и често 
нереалним очекивањима јавности изложени сарадници и стручњаци из система 
социјалне заштите у свом свакодневном раду. Наша је идеја да верификацијом 
доприноса развоју социјалне заштите ,појединцима и организацијама ,избалансирамо 
пречесто неповољну слику о квалитету пружених услуга у социјалној заштити. 
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РАД СЕКЦИЈА-АКТИВА 
 
Актив социјалних радника,затим актив здравствених радника представљали су ,поред 
актива социолога  језгро специфичних активности усмерених на размену искустава 
струковно организованих стручњака. 
Актив социјалних радника је највише енергије усмерио на операционализацију идеје 
усмерене ка Факултету политичких наука,смеру за социјални рад и социјалну политику 
да омогући социјалним радницима са Вишом школском спремом наставак студија од 
треће године.Упркос изузетном залагању,пре свих председника Актива социјалних 
радника није постигнут жељени ефекат.Ипак,успостављена је могућност да се циљној 
групи (социјалним радницима са ВИ степеном) „омогући“проходност и о томе је 
обавештена стручна јавност.Одговор,допис ФПН на иницијативу Актива социјалних 
радника Удружења учињен је доступним јавности на нашој интернет страници као и 
публиковањем у стручној периодици присутној у социјалној заштити. 
Традиционално већ,Актив здравствених радника је наставио континуитет својих 
активности и у Врњачкој Бањи(септембар.) је уприличен скуп здравствених радника са 
темама које су актуелне у том тренутку и које се тичу положаја ових сарадника у 
трансформисаном систему социјалне заштите(лиценцирање,обука..). 

 
Активности других Актива нису забележене(осим иницијативе Актива социолога),али 
је вредно истаћи да је у  Удружењу забележена и иницијатива за формирањем Актива 
супервизора и то инициране од колега и колегиница из Расинског и Рашког 
округа.Имајучи у виду да је током прошле године организована и Скупштина и Сабор 
потпуно је логично да су Активи били мање активни,него што је то уобичајено.Разлоге 
евентуалне неактивности можемо тражити и у процесу преиспитивања које су то форме 
рада које у складу са реформисаним системом социјалне заштите треба развијати(да ли 
по групама струка или по улогама-супервизори ,пружаоци конкретних услуга и сл.). 

 
Прошла година представља својеврсну прекретницу када је у питању ниво активности 
Удружења ,а томе је свакако допринела организација Сабора као изборног 
механизма,тако да се у наредни период улази са много више ентузијазма и очекивања 
да наша организација буде знатно видљивија у процесима који су актуелни у социјалној 
заштити. 


