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Поштовани, 

 

Удружење грађана, ''Асоцијација социјалних радника'', у партнерству са 

Републичким заводом за социјалну заштиту, Комором социјалне заштите и 

Балканским центром за унапређење социјалне заштите, организују пету 

Међународну конференцију, ''Балкански форум социјалне заштите- 

САРАДЊА ПРАВОСУДНОГ СИСТЕМА И СИСТЕМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У 

ОСТВАРИВАЊУ ОСНОВНИХ ПРАВА ГРАЂАНА''. 

 

Области којим ће се конференција бавити су: 

- старатељска заштита деце, младих, одраслих и старијих 

- поступак лишења родитељских права 

- бракоразводни поступци 

 

Циљ Конференције је да заједничким радом, препознамо узроке и последице 

друштвено непотпуне заштите грађана који имају одређени проблем и право да 

им системи помогну у решавању проблема. Такође, очекујемо да дођемо до 

могућих решења у превазилажењу евидентних тешкоћа у заједничком деловању 

као и да препознамо и јасно дефинишемо улоге и одговорности оба система. 

 

Закључци донети на Конференцији биће прослеђени надлежним институцијама: 

ресорним министарствима, стручним удружењима, Форуму судија, Правосудној 

академији, Удружењу судија, Удружење тужиоца и медијима. 

 

Очекујемо учешће представника министарства за рад запошљавање, борачка и 

социјална питања, струковних удружења из региона, чланица Балканског центра 
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за унапређење социјалне заштите, Заштитника грађана као и центара за 

социјални рад из Босне и Херцеговине, Македоније и Црне Горе. 

 

Како би смо ефикасно одговорили на задате теме , молимо вас да нам, најкасније 

до 08.03.2019.год, доставите могућа питања, односно тешкоће и проблеме које 

имате у раду са корисницима у овој проблематици као и недостатке у 

остваривању адекватне сарадње са правосудним системом. 

 

Конференција ће бити одржана у Крагујевцу, у хотелу Шумарице, у периоду од 

13-15. марта 2019.године. 

 

Одржавање стручног скупа је пријављено Комори социјалне заштите као 

међународни скуп који се вреднује са 10 бодова пасивног учешћа и 20 бодова 

активног учешћа. 

 

Котизација за учешће је 2.000,00. по учеснику. Уплату котизације можете 

извршити на жиро рачун Асоцијације социјалних радника 

УДРУЖЕЊЕ "АСОЦИЈАЦИЈА СОЦИЈАЛНИХ РАДНИКА " 
Адреса: УСТАНИЧКА 3 
               11051 Београд (Врачар) 
Број рачуна: 205-0000000216505-85 
Сврха уплате: котизација  

 

Пријаву за учешће можете извршити на маил: asocijacijasr@gmail.com .На исти 

маил можете добити и све друге потребне информације. 

  

У прилогу вам достављамо понуду хотела Шумарице, као и контакте за пријаву и 

резервацију смештаја. 

 

С поштовањем, 

 

Асоцијација социјалних радника           Републички завод за  Комора социјалне заштите 

                                                             социјалну заштиту  

 

Председник УО                                      Директор                             Директорка 

Ружица Јелисавац                                 Божидар Дакић                          Сандра Перић 
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