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1.2. РАДНА ГРУПА ЗА ИЗРАДУ СТРАТЕГИЈЕ
Стратегија развпја система спцијалне защтите ппщтине Шид настала je у пквиру прпјекта немашкп-српске развпјне сарадое ”Услуге спцијалне
защтите за псетљиве групе”, кпји спрпвпди ГИЗ, у партнерству с Министарствпм за рад, заппщљаваое, бпрашка и спцијална питаоа.
У циљу израде Стратегија развпја система спцијалне защтите ппщтине Шид, фпрмирана је Радна група кпју су шинили представници/це лпкалне
сампуправе кап нпсипца прпцеса и представници/це лпкалних институција и прганизација кпји се баве ппдрщкпм лицима из спцијалнп псетљивих
категприја
Чланпви/ице Ппщтинске радне групе су:
1. Небојша Илић, представник општине Шид, координатор радне групе
2. Миленка Субић, представник општине Шид, члан радне групе
3. Наташа Нонковић, представник општине Шид, члан радне групе
4. Бранка Покора,представник сектора социјалне заштите -Центар за социјални рад Шид-, члан радне групе
5. Крсто Курешпредставник сектора здравствене заштите -Дом здравља Шид-, члан радне групе
6. Коцана Никшић,представник сектора образовања -просветни инспектор-, члан радне групе
7. Александар Нонковић,представник цивилног сектора-Дом за стара лица „Луана“ Шид-, члан радне групе
8. Влајко Манојловић, представник сектора запошљавања- Национална служба за запошљавање, члан радне групе
Улпга Радне групе била је да пмпгући реализацију свих фаза прпцеса стратещкпг планираоа - прикупљаое и анализа ппдатака релевантних за
прпцес планираоа у пбласти спцијалне защтите, дефинисаое циљева и активнпсти Стратегије заснпване на резултатима анализе ппдатака,
спрпвпђеое јавне расправе, израду финалнпг дпкумента Стратегије и усвајаое Стратегије.
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Пдељак 2 - ЗАКПНПДАВНИ ПКВИР
Ппзитивнп закпнпдавствп релевантнп за пбласт спцијалне пплитике и защтите, какп на државнпм такп и на лпкалнпм нивпу, у Републици Србији пбимнп је и
пбухвата следеће закпне:
 Закпн п спцијалнпј защтити
 Закпн п спцијалнпм станпваоу,
 Ппрпдишни закпн
 Закпн п здравственпј защтити
 Закпн п пензијскпм и инвалидскпм псигураоу Закпн п здравственпм псигураоу
 Закпн п пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа
 Закпн п младима
 Закпн п малплетним ушинипцима кривишних дела и кривишнпправнпј защтити малплетних лица
 Закпн п равнпправнпсти пплпва
 Закпн п заппщљаваоу и псигураоу за слушај незаппсленпсти
 Закпн п избеглицама
 Закпн п прпфесипналнпј рехабилитацији и заппщљаваоу пспба са инвалидитетпм Закпн п защтити ппдатака п лишнпсти и Закпн п слпбпднпм
приступу инфпмацијама пд јавнпг знашаја
 Закпн п ппщтем управнпм ппступку кап прпцесни закпн
 Закпн п планскпм систему, када је у питаоу прпцес планираоа у пбласти спцијалне защтите
 Закпн п лпкалнпј сампуправи
Најважнија устанпва спцијалне защтите на лпкалнпм нивпу и један пд најважнијих инструмената за впђеое спцијалне пплитике лпкалне сампуправе је
Центар за спцијални рад (ЦСР). Сви грађани кпјима је пптребан неки пблик спцијалне защтите мпрају да се пбрате Центру, а сви државни пргани и пргани
лпкалне власти, кап и здравствене и пбразпвне устанпве, пбавещтавају Центар када наиђу на пспбу кпјпј је пптребна ппмпћ друщтва.
Према Закпну п спцијалнпј защтити, кап кљушнпм прппису у пвпј материји, јединице лпкалне сампуправе - ппщтина пднпснп град (ЈЛС) за делатнпсти
спцијалне защтите имају правп да саме пснивају устанпве или их мпгу ппверити другима. Штавище, Центар за спцијални рад (ЦСР) јединп мпже бити пснпван
пд стране ЈЛС и та устанпва се мпже пснпвати за теритприју једне или вище ЈЛС. Истпвременп, надлежни прган сваке ЈЛС мпра утврдити Прпграм
унапређеоа спцијалне защтите (ПУСЗ) за свпју теритприју. Сам ЦСР има щирпке надлежнпсти, закпнпм прецизиране, у прпвпђеоу ппступка за кприщћеое
услуга спцијалне защтите и пдлушује п правима на разне пблике материјалне ппдрщке (нпвшана спцијална ппмпћ, дпдатак за ппмпћ и негу другпг лица итд.).
Ппред тпга, ЈЛС мпже предвидети и друге врсте материјалне ппмпћи грађанима на свпјпј теритприји (нпр. јавне кухиое). ЦСР се, првенственп, финансира из
бучета Републике, а Закпн прецизира кпја права и услуге се финансирају из бучета ЈЛС.
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Закпнпм п спцијалнпм станпваоу утврђенп је да ЈЛС дпнпси лпкалну стамбену стратегију у складу са Наципналнпм стратегијпм спцијалнпг станпваоа и
планира бучетска средства за оенп спрпвпђеое. ЈЛС прпписује услпве и мерила за рещаваое стамбених пптреба, а мпже и да пснује непрпфитну стамбену
прганизацију ради пбезбеђиваоа услпва за спцијалнп станпваое и кприщћеое средстава за те намене („стамбена агенција“).
Ппрпдишни закпн је изузетнп важан, јер регулище кпмплетну материју ппрпдишнп-правних пднпса и защтите права прпистеклих из истих. Пвде је ппсебнп
наглащена улпга ЦЗСР, кпме је држава ппверила те ппслпве јавних пвлащћеоа старатељске защтите (за децу без рпдитељскпг стараоа и пдрасла лица
лищена ппслпвне сппспбнпсти). Ппред тпга, Центар има знашајна пвлащћеоа у ппрпдишнп-правнпј защтити, билп кап прган кпји сампсталнп спрпвпди
пдређене ппступке и дпнпси пдлуке, билп кап саветпдавни прган надлежнпг суда кпји рещава, у парнишним или ванпарнишним ппступцима, у ппрпдишнпправним стварима пднпснп кап прган кпји има правп да буде странка у ппступку у таквим ппступцима.
Закпн п здравственпј защтити регулище друщтвену бригу за здравље и на нивпу ппщтине пднпснп града. ЈЛС мпже дпнети ппсебне прпграме ЗЗ, за кпје није
дпнет ппсебан прпграм на републишкпм нивпу, у складу са свпјим пптребама и мпгућнпстима. Пдређену врсту здравствених устанпва пснива лпкална
сампуправа (Дпм здравља и апптека) и тп у складу са Планпм мрежа устанпва кпји дпнпси Влада.
Закпн п пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа – псниваое пдређене врсте устанпве кпја пбавља делатнпст пбразпваоа и васпитаоа у надлежнпсти је и
јединице лпкалне сампуправе. Ради се п предщкплским устанпвама и пснпвним щкплама, кпја ЈЛС пснива у складу са Актпм п мрежи таквих устанпва. Акт
дпнпси Скупщтина ЈЛС, на пснпву критеријума кпје утврди Влада (а за пснпвне щкпле и уз сагласнпст Министарства прпсвете). ЈЛС мпже сампсталнп или у
сарадои са другим ЈЛС пснпвати Центар за струшнп усаврщаваое, у складу са закпнпм кпјим се уређују јавне службе. Инспекцијски надзпр над радпм
устанпве, кап ппверени ппсап, пбавља ппщтинска пднпснп градска управа. Вище ПУ мпже прганизпвати заједнишкп врщеое инспекцијскпг надзпра –
заједнишку прпсветну инспекцију.
На пснпву Закпна п младима јединица лпкалне сампуправе је дужна да ради реализације Наципналне стратегије за младе, утврди лпкални акципни план за
спрпвпђеое Стратегије и да у свпм бучету пбезбеди средства за реализацију плана. Такпђе, ЈЛС мпже пснпвати Канцеларију за младе, ради пбезбеђеоа
услпва за активнп укљушиваое младих у живпт и рад друщтвене заједнице. Таква канцеларија финансира се из бучета ЈЛС. Надлежни прган ЈЛС пдређује
услпве дпделе средстава из свпг бучета пднпснп пдпбраваоа и праћеоа реализације прпјеката за задпвпљаваое пптреба младих на свпм ппдрушју
Закпн п малплетним ушинипцима кривишних дела и кривишнп-правнпј защтити малплетних лица - даје Центру за спцијални рад („прган старатељства“) улпгу
саветпдавца суда у кривишним ппступцима прптив малплетника пднпснп улпгу надзпра над изврщаваоем разлишитих васпитних мера и других кривишних
санкција изрешеним пд суда.
Закпн п равнпправнпсти пплпва налаже ппщтпваое уставних и међунарпдних стандарда и пд стране пргана ЈЛС.
Закпн п заппщљаваоу и псигураоу за слушај незаппсленпсти даје мпгућнпст ЈЛС да пснују Лпкални савет за заппщљаваое (за ппдрушје једне или вище
ппщтина). Такпђе, ЈЛС мпже усвпјити Лпкални акципни план за заппщљаваое. Пн мпра бити усаглащен са Наципналним акципним планпм за заппщљаваое,
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кпји је пснпвни инструмент активне пплитике заппщљаваоа и усаглащен је са Наципналнпм стратегијпм за заппщљаваое. Кап једну пд мера активне
пплитике заппщљаваоа надлежни прган ЈЛС мпже утврдити делатнпсти, критеријуме и средства за спрпвпђеое јавних радпва пд интереса за ту теритприју.
Прпграми и мере активне пплитике заппщљаваоа финансирају се и из средстава ЈЛС.
Закпн п избеглицама ппред Кпмесаријата кап ппсебне државне прганизације, утврђује и за ЈЛС пдређена права и пбавезе у пбезбеђиваоу збриоаваоа и
ппмпћ у интеграцији и ппвратку избеглица. Такп ЛСУ пбразује ппсебна тела ради пбављаоа прганизаципних и других ппслпва везанп за избеглице на свпјпј
теритприји, а уз прибављенп мищљеое Кпмесаријата пдређује и лице за пдржаваое везе са истим и пбављаое пдређених ппслпва за оега („ппвереник за
избеглице“). ЈЛС ушествује, у сарадои са прганима РС и дпмаћим и инпстраним дпнатприма, у рещаваоу стамбених пптреба избеглица, у прпцесу оихпве
интеграције. Такпђе, Центар за спцијални рад сарађује са Кпмесаријатпм у смещтају ппсебнп раоивих категприја избеглица (стара, инвалидна и бплесна
лица; малплетници без рпдитељскпг стараоа).
Закпн п спрешаваоу насиља у ппрпдици у примени је пд 01.06.2017. гпдине и оиме се уруђује спрешаваое насиља у ппрпдици и ппступаое државних пргана
у спрешаваоу насиља у ппрпдици и пружаое защтите и ппдрщке жртвама. Циљ му је на јединствен нашин уређенп и прганизпванп ппступаое државних
пргана, щтп ће дпвести дп хитне, благпвремене и делптвпрне защтите. Надлежни пргани су пплиција, јавна тужилащтва, судпви ппщте надлежнпсти и
прекрщајни судпви и центри за спцијални рад кап устанпве. Пвим Закпнпм су јаснп дефинисана ппщта правила ппступаоа, ппступаоа свакпг актера защтите
тј. пргана, нашин сарадое група за кппрдинацију на нивпу сваке лпкалне заједнице. Пвим закпнпм пдређен је надлежни пплицијски службеник кпји заједнп
са јавним тужипцем ушествује у пбезбеђиваоу защтите жртава насиља у ппрпдици. Центар за спцијални рад је једна пд карика у ланцу защтите жртава
насиља у ппрпдици, прганизује збриоаваое жртве и друге видпве ппдрщке у складу са Ппрпдишним закпнпм и Закпнпм п спцијалнпј защтити.
Закпн п планскпм систему– Циљ пвпг закпна је пптреба да се усппстави ефикасан, транспарентан, кппрдинисан и реалистишан систем планираоа Републике
Србије, аутпнпмне ппкрајине и јединице лпкалне сампуправе кпји ппкрива све кљушне аспекте спцијалне и екпнпмске развпјне пплитике, регипналнпг и
прпстпрнпг развпја. Закпн ппставља пснпве за пптималнп кприщћеое бучетских средстава, пбезбеђеое пдрживпг раста и развпја Републике Србије,
укљушујући аутпнпмне ппкрајине, јединице лпкалне сампуправе, кап и ефикаснп спрпвпђеое прпцеса приступаоа Еврппскпј унији. Пвим закпнпм се
регулище управљаое системпм јавних пплитика и средопрпшнпг планираоа, врсте и садржина планских дпкумената кпје у складу са свпјим надлежнпстима,
предлажу, усвајају и спрпвпде ушесници у планскпм систему. Ппред тпга, закпнпм се регулище и међуспбна усклађенпст планских дпкумената, ппступак
утврђиваоа и спрпвпђеоа јавних пплитика и пбавеза извещтаваоа п спрпвпђеоу планских дпкумената.
Закпн п лпкалнпј сампуправи– Надлежнпст јединица лпкалне сампуправе у пбласти спцијалне защтите, кап и надлежнпст у пбласти планираоа, дефинисана
је шланпм 20.: стара се п задпвпљаваоу пптреба грађана у пбласти спцијалне защтите; пбезбеђује пствариваое ппсебних пптреба пспба са инвалидитетпм и
защтиту права псетљивих група; стара се п пствариваоу и защтити и унапређеоу људских и маоинских права и рпднпј равнпправнпсти.
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3. ППИС ППСТПЈЕЋЕГ СТАОА
3.1 ППШТИ ППДАЦИ
Према степену развијенпсти јединица лпкалних сампуправа, Ппщтина Шид спада у трећу групу шији је степен развијенпсти у расппну пд
60% дп 80% републишкпг прпсека.
Ппщтина Шид се налази на југпзападу Впјвпдине и припада Сремскпм пкругу. На северпистпку се
граниши са ппщтинпм Башка Паланка (пкп 15 км), на истпку и југпистпку ппщтинпм Сремска
Митрпвица (oкo 45 км). На југу и југпзападу пд ппщтине Шид налази се Република Српска (пкп 16,5
км), а на западу и северу је Република Хрватска (пкп 110 км) (карта 1). Ппщтина Шид заузима
ппврщину пд 687 км2, представља 3,2% ппкрајинске теритприје. У ппређеоу са другим ппщтинама,
Шид спада у групу 10 највећих у АП Впјвпдини. На оенпј теритприји се налази 19 насеља
(Адащевци, Башинци, Батрпвци, Беркаспвп, Бингула, Ващица, Вищоићевп, Гибарац, Ердевик, Бикић
Дп, Илинци, Јамена, Кукујевци, Љуба, Мплпвин, Мпрпвић, Привина Глава, Спт, Шид) и 19
катастарских ппщтина (Адащевци, Башинци, Батрпвци, Беркаспвп, Бингула, Ващица, Вищоићевп,
Гибарац, Ердевик, Ђипща, Илинци, Јамена, Кукујевци, Љуба, Мплпвин, Мпрпвић, Привина Глава,
Спт, Шид). Према пппису станпвнищтва из 2011. гпдине на ппдрушју ппщтине живи 34.188
станпвника, щтп шини 1,9% ппкрајинскпг станпвнищтва. Према густини насељенпсти, ппщтина Шид
са 58,6 ст/км2 је скпрп дуплп слабије насељена (1,6 пута) негп Ппкрајина (94,5 ст/км2). Са
ппщтинама суседних држава Републике Српске и Републике Хрватске ппщтина Шид је ппвезана магистралним и регипналним путевима кап и
железнишкпм мрежпм. На ппщтинскпј теритприји ппстпји пет гранишних прелаза са Хрватскпм (Спт, Батрпвци, Љуба, Тпварник и Шид).
Гранишни прелаз „Батрпвци“ налази се на међунарпднпм путнпм правцу Е-70. Пд оега се ка северу пдваја магистрални правац кпји се у Шиду
рашва на северпзападни крак ка гранишнпм прелазу Тпварник и северпистпшни правац ка гранишнпм прелазу Спт. Пд 1974. гпдине и изградое
мпста прекп Дунава кпд Илпка и Башке Паланке, магистрални путни правац на кпјем је гранишни прелаз Спт је изузетнп дпбип на знашају и на
тај нашин ппзитивнп дппринеп ппбпљщаоу ппщтинскпг гепграфскпг пплпжаја. Већина насеља ппщтине Шид је лпцирана на ппменутим
путним правцима. Пна кпја нису, међуспбнп су ппвезана асфалтним путевима. Сава шини јужну, најдужу прирпдну границу ппщтинске
теритприје. Иакп је пна плпвна, нема никакав сапбраћајни знашај за ппщтину. Друге прирпдне границе су делпви маоих впдених тпкпва, кап
щтп су Студва (9 км), Смпгва (3,5 км), Деброа (2 км) и Бпсут (6,5 км).
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3.2 ДЕМПГРАФСКИ ППДАЦИ













Крива кпја ппказује кретаое брпја станпвника ппщтине Шид има упадљивих специфишнпсти кпје су услпвљене демпграфским, али и
истпријским и друщтвеним кретаоима.
Накпн ппписа станпвнищтва 1971., брпј ппщтинскпг станпвнищтва се смаоује све дп 1991. (Табела 2.1. и Графикпн 2.1.). У пвпм перипду
дпщлп је смаоеоа укупнпг брпја станпвника на 35,578 станпвника, тј. за 8.2%. Пшигледнп је да се ради п п два ппслератна механишка
кретаоа станпвнищтва кпјима се пппулација увећавала. У перипду накпн 2002. гпдине демппграфски трендпви у Ппщтине ппнпвп се враћају
у ппадајућу зпну, щтавище у ппјашанпм интензитету: у 2011. гпдини је регистрпванп 34,188 станпвника, тј. даље смаоеое укупнпг брпја за
шитавих 12%.
Велика ппщтинска ппврщина и на опј велики брпј насеља услпвип је да се пна међуспбнп разликују, између псталпг и пп велишини
пппулације (Табела 2.2.). На тп је вепма утицап гепграфски пплпжај. Велишина пппулације пп насељима, укпликп се изузме ппщтинскп
средищте у кпме живи вище пд две петине (43,6%) ппщтинске пппулације, креће се пд две стптине (у Привинпј Глави крпз кпју прплази
лпкални пут), дп близу три хиљада станпвика (у Ердевику, кпји се налази на регипналнпм путу).
Тенденције кретаоа станпвника су у већини насеља идентишне са кретаоем ппщтинскпг станпвнищтва. Брпј станпвника се у перипду пд
2002. 2011. гпдине умаоип у свим насељеним местима. Умаоеое се креће у расппну пд прекп 30% (насеље Мпрпвин) па дп 3% (насеље
Илинци). У прпсеку умаоеое је кап щтп је гпре наведенп пкп 12%.
У перипду пд 1971. дп 2011. гпдине, највище забележене стппе наталитета су се кретале на нивпу пд 13,7‰ (1985) и 13,8‰ (1980). Пвај
перипд би мпгап да се ппвеже са гпдинама у кпјима је стандард станпвнищтва бип на релативнп задпвпљавајућем нивпу. Иакп веће
флуктуације нису упшене, стппа наталитета има тенденцију смаоиваоа крајем XX и ппшеткпм XXI века. У нареднпм перипду дплази дп пада
наталитета на 8,9‰ (1994. и 2002.), да у 2011. пн ппап на свега 7,8‰. Пве стппе се мпгу ппвезати са перипдима екпнпмске кризе, санкција и
грађанскпг рата на ппдрушју бивще државе.
С друге стране, стппе мпрталитета су имале сталну тенденцију раста пд 8,8‰ (1973.) па дп 14,9‰ (2002.), тј. 14,8‰ (2011.). Према
параметрима прирпднпг кретаоа станпвнищтва, мпрталитет је дп 1981., изузевщи 1972., имап маое вреднпсти пд наталитета (Табела 2. 3.).
Пд 1981. дп 1989. дплазилп је дп изједнашаваоа вреднпсти наталитета и мпрталитета, и наизменишнпг преплитаоа велишина оихпвих
вреднпсти. Пд 1990. гпдине, вреднпст мпрталитета се у пднпсу на наталитет ппвећава. Према тпме, најмаои мпрталитет забележен је 1973.,
у време завиднпг стандарда станпвнищтва, када је изнпсип 8,8‰, а највећи у гпдини НАТП агресије 1999, када је дпстигап нивп пд 16,7‰.
На пснпву тпга, прирпдни приращтај пд 1987. дп 1989. имап је нулту вреднпст, а пд 1990., пднпснп пд ппшетка пплитишке и екпнпмски
нестабилне ситуације у земљи, пн има негативне вреднпсти. Један пд најнижих прирпдни приращтај забележен је у гпдини НАТП агресије,
1999. (-6,1‰), да би се пва стппа шак премащила у негативнпм правцу у 2011. када је дпстигнут негативан раст пд -7,0‰. Највищи наталитет
је забележен у једнпј пд гпдина кпје су назване „гпдинама екпнпмскпг благпстаоа“ 1978. (3,3‰). Ни за тп време се не мпже рећи да је
прирпдни приращтај бип виспк, али је бип ппзитиван.
8











Према пплнпј структури, женска пппулација препвлађује у већини насеља ппщтине Шид. Мущкп станпвнищтвп је брпјније пд женскпг самп у
4 насеља: Ердевик, Јамена Кукујевци и Спт. Стппа феминитета се креће пд 881.1 у Бикић Дп, једнпм пд насељу са малим брпјем станпвника
у ппщтини Шид, дп 1.099,8 у насељу Гибарац, насељу кпје такпђе карактерище мали брпј станпвника. Према тпме, мпже се закљушити да се
пплна несразмера јавља у пппулаципнп малим насељима.
Прпсешна старпст станпвнищтва ппщтине Шид у 2011. изнпси 42,6 гпдина щтп ппказује да је у перипду између два ппписа дпщлп да
знашајнпг стареоа станпвнищтва (у 2002. прпсешна старпст је била 39,8 гпдина). Млађе станпвнищтвп пд ппщтинскпг прпсека живи самп у
ппщтинскпм средищту Шиду (41.4 гпдина), са изузеткпм једнпг насеља (Вищоишевп). Највећа прпсешна старпст забележена је у Батрпвцима
(45.2 гпдина) и Мплпвину (44.6 гпдина), пппулаципнп маоим насељима кпји су слабп сапбраћајнп ппвезани са Шидпм.
Пп Сундбаргпвпј типплпгији станпвнищтвп ппщтине Шид је регресивнп, јер удеп станпвнищтва у групи пд 0-14 гпдина изнпси маое пд 20%
(наиме, оихпвп ушещће у укупнпм станпвнищтву је 13.6%). И пп критеријуму Уједиоених нација, станпвнищтвп ппщтине Шид је старп, јер му
старпсна категприја 65 и вище гпдина има удеп већи пд 7% (Ђурђев, 2001, 137); щтавище, пвај ппказатељ у Шиду изнпси 16.8%.
Према категпризацији индекса стареоа пп Раншићу (1980), пп кпме се оегпва гранишна вреднпст налази на 0.4, станпвнищтвп ппщтине Шид
карактерище стареое. Индекси стареоа у пвпј ппщтини су скпрп три пута већи пд 0,4. Индекс стареоа према Паневу (1995), кпји је већи пд
0,83, сврстава станпвнищтвп ппщтине Шид у стадијум „дубпке демпграфске старпсти“ (Табела 2.5). Самп у урбанпм делу Шида, према
пппису станпвнищтва 2002. гпдине, индекс стареоа изнпсип 0.8, дпк у свим псталим насељима пн је мнпгп вищи и дпстиже вреднпст пд шак
2.0 (Батрпвци). Према Паневу (1995) пвп стаое спада у стадијум „демпграфскпг стареоа“, а с пбзирпм на тп да се пвај стадијум налази у
интервалу пд 0,50-0,83, тп знаши да је пнп блискп стадијуму „дубпке демпграфске старпсти“.
Највећи деп пппулације, вище пд 2/3 ппщтине Шид, налази се у старпснпј категприји пд 15-65 гпдина (69.6%). Старпсну групу најстаријег
станпвнищтва (65 и вище гпдина) шини 5.759 лица, и пна је знашајнп већа пд групе најмлађег станпвнищтва (4.637). Пви ппдаци су
илустрпвани у Графикпну 2.6. Мпже се, дакле, закљушити да не ппстпје услпви за нпрмалан пппулаципни развпј ппщтине Шид.
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3.3 ППДАЦИ П КПРИСНИЦИМА СПЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

1

 На евиденцији центра за спцијални рад у 2019.гпдини билп је укупнп 3914 кприсник - 522 деце, 194 младих, 2467 пдраслп лице и 731
старих лица.
 Анализирајући статистишки извещтај запажа се да је највећи брпј кприсника из свих кприснишких група пренет из претхпдне гпдине (3683).
Кприсника кпји су реактивирани у 2019.гпдини билп је 88, а тпкпм извещтајнпг перипда евидентиранп је 143кприсника кпји дп тада нису
били у систему спцијалне защтите. Тпкпм извещтајнпг перипда у пасиву је стављенп 492 кприсника па је на дан 31.12.2019.гпдине на
евиденцији центра билп 3422 кприсника.
 Штп се тише узрастних група највище је кприсника из групације пдраслих, затим старији и деца, дпк је најмаое кприсника из групе младих.
 Упшава се да је у укупнпм брпју кприсника нещтп вище заступљенп жена (2038) у пднпсу на брпј мущкараца (1876), да највище кприсника
има са заврщенпм средопм щкплпм. Када гпвпримп п пребивалищту кприсника мпжемп истаћи да је сепскп станпвнищтвп заступљеније у
пднпсу на градскп

Брпј кприсника ЦСР
8. Укупан брпј кприсника у регистру ЦСР на активнпј евиденцији у тпку гпдине према старпсти и пплу
Брпј кприсника на активнпј евиденцији у
тпку извещтајнпг перипда (01.01. - 31.12.)

Брпј кприсника на активнпј
евиденцији 31.12.

Кприсници пп узрасту

M

Ж

Укупнп

M

Ж

Укупнп

Деца (0-17)

255
93
1176
352
1876

267
101
1291
379
2038

522
194
2467
731
3914

244
84
983
316
1627

253
97
1104
341
1795

497
181
2087
657
3422

Млади (18-25)
Пдрасли (26-64)
Старији (65 и вище)
Укупнп

9.Кприсници на активнпј евиденцији ЦСР у тпку гпдине према пребивалищту кприсника, пплу и старпсти
Градскп
Псталп
Старпсне групе
M
Ж
M
Ж
Укупнп Градскп
114
119
141
148
233
Деца
(0-17)
42
45
51
56
87
Млади
(18-25)
Пдрасли
Старији
Укупнп

(26-64)
(65 и вище)

544
171
871

619
187
970

632
181
1005

672
192
1068

1163
358
1841

Укупнп Псталп

289
107
1304
373
2073
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Флуктуација кприсника ЦСР
10. Кретаое брпја кприсника у ЦСР у тпку гпдине
Пренети
Нпвпевидентирани
518
3
Деца (0-17)
189
4
Млади (18-25)
2304
89
Пдрасли (26-64)
672
47
Старији (65 и вище)
3683
143
Укупнп

Реактивирани
1
1
74
12
88

Укупнп
522
194
2467
731
3914

Стављени у пасиву
25
13
380
74
492

ДЕЦА
11.Брпј деце на активнпј евиденцији ЦСР у тпку гпдине и на дан 31.12. према узрасту и пплу
Укупан брпј деце
Узрасне групе
М
Ж
36
37
0-2
49
50
3-5
109
112
6 - 14
61
68
15-17
255
267
Укупнп

Укупнп
73
99
221
129
522

Брпј деце на дан 31.12.
М
Ж
36
37
47
49
104
105
57
62
244
253

12. Брпј деце у ЦСР према кприснишким групама/ппступцима и узрасту у тпку гпдине
Узраст
0-2
Кприснишке групе
2
Деца ппд старатељствпм (сва деца ппд старатељствпм)
1
Деца жртве насиља и занемариваоа
4
Деца са неадекватним рпдитељским стараоем
0
Деца са прпблемима у ппнащаоу и у сукпбу са закпнпм
6
Деца шији се рпдитељи сппре пкп врщеоа рпдитељскпг права

3-5
6
6
6
0
8

6-14
12
3
7
4
19

15-17
10
2
6
101
7

Укупнп
30
12
23
105
40

73
4
0

158
29
0

112
18
0

401
52
2

Деца шије су ппрпдице кприсници НСП и других видпва
материјалнпг даваоа
Деца ПСИ
Деца у ппступцима пдређиваоа лишнпг имена

58
1
2

Укупнп
73
96
209
119
497
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Деца у ппступцима распплагаоа импвинпм
Деца у ппступцима: сагаласнпст за малплетнишки брак
Деца жртве тргпвине људима
Деца страни држављани без пратое
Деца кпја живе и раде на улици (деца улице)
Деца ппвратници/из реадмисије

Пстала деца
Укупнп

1
0
0
0
0
0
0
75

4
0
0
0
0
0
0
107

3
0
0
24
0
0
0
259

2
1
0
118
0
0
2
379

10
1
0
142
0
0
2
820

ПУНОЛЕТНИ КОРИСНИЦИ

13. Брпј пунплетних кприсника у ЦСР према кприснишким групама и старпсти у тпку гпдине
Млади (18 Пдрасли (26
Кприснишке групе
25)
- 64)
Старији (65 - 79)
Пспбе ппд старатељствпм - сви пунплетни кприсници
5
66
23
ппд старатељствпм: и у ппрпдици и на смещтају
Жртве насиља, занемаренe пспбe и у ризику пд
10
23
3
занемариваоа
12
16
0
Пспбе кпје се сппре пкп врщеоа рпдитељскпг права
19
179
184
Пспбе са инвалидитетпм
4
2
0
Пспба са друщтвенп неприхватљивим ппнащаоем
Пспбе кпје имају пптребе за смещтајем -дпмски или
2
4
4
ппрпдишни смещтај
159
2236
568
Материјалнп угрпжене пспбе
Страни држављани и лица без држављанства у
8
2
0
пптреби за спцијалнпм защтитпм
0
0
0
Жртве тргпвине људима
0
0
0
Бескућници
0
0
0
Пстали
219
2528
782
Укупнп

Старији (80 и
вище)

Укупнп

0

94

1
0
0
0

37
28
382
6

0
8

10
2971

0
0
0
0
9

10
0
0
0
3538

14.Брпј пунплетних кприсника на евиденцији ЦСР према раднпм статусу и старпсти на дан 31.12.
Старпст кприсника
Статус заппсленпсти
13

Млади
Пдрасли
Укупнп

Незаппслен
161
1896
2057

Заппслен
16
96
112

Пензипнер
2
74
76

Нема ппдатака
2
21
23

Није пстварип/ла
правп на пензију
546

Нема ппдатака
8

15. Брпј старијих кприсника на евиденцији ЦСР према раднпм статусу у на дан 31.12.
Старпст кприсника
Старији (65+)

Заппслен
0

Пензипнер
103

16. Брпј пунплетних кприсника на евиденцији ЦСР према пбразпваоу и старпсти на дан 31.12.
Нивп пбразпваоа
Без заврщене Заврщена
Заврщена средоа
Старпст кприсника
OŠ
OŠ
щкпла
18
114
41
Млади
872
505
282
Пдрасли
310
42
26
Старији
1200
661
349
Укупнп

Заврщена
вищащкпла
0
20
2
22

Нема
ппдатака
198
1075
607
1880

Укупнп
371
2754
987
4112

ПСПБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТПМ

17. Пспбе са инвалидитетпм на евиденцији ЦСР у тпку гпдине, према старпсти и пплу
Старпст
Деца
Млади
Пдрасли
Старији
Укупнп

Мущки
25
8
87
90
210

Женски
27
11
92
94
224

Укупнп
52
19
179
184
434

18.Брпј пспба са инвалидитетпм у ЦСР у тпку гпдине према врсти инвалидитета и старпсти
Врста инвалидитета

Старпсна структура
Деца
Млади

Пдрасли

Старији

Укупнп
14

Телесни инвалидитет
Интелектуални инвалидитет
Сензпрни инвалидитет
Первазивни развпјни ппремећаји, ....
Вищеструки инвалидитет
Ментална пбпљеоа
Укупнп

9
28
5
2
8
0
52

4
7
4
0
2
2
19

48
50
10
0
22
49
179

110
22
14
0
23
15
184

171
107
33
2
55
66
434

19. Брпј пспба са инвалидитетпм на евиденцији ЦСР кпји су на дан 31.12. кпристили услуге смещтаја у устанпвама спцијалне защтите или у
ппрпдишнпм смещтају, према врсти смещтаја и узрасту
Старпсна структура
Врста смещтаја
Деца
Млади
Пдрасли
Старији
0
0
0
0
Смещтај у прихватилищту /прихватнпј станици
0
2
11
0
Смещтај у српднишкпј старатељскпј ппрпдици
0
1
3
0
Смещтај у хранитељскпј (српднишкпј и другпј хранитељскпј) ппрпдици
2
1
15
5
Смещтај у устанпви спцијалне защтите
2
4
29
5
Укупнп
20.Брпј пспба са инвалидитетпм на евиденцији ЦСР, кпји су у тпку гпдине смещтени у устанпву
спцијалне защтите (нпви кприсници) или у ппрпдишни смещтај према врсти смещтаја и узрасту
- укупнп 5 лица (1 старије лице, 2 пдраслих лица, 1 дете и једнп лице из категприје младих)
21. Брпј припадника рпмске наципналнпсти на евиденцији ЦСР у тпку гпдине, према старпсти и пплу
Старпст
Мущки
Женски
29
32
Деца
14
13
Млади
84
93
Пдрасли
2
4
Старији
129
142
Укупнп

Укупнп
61
27
177
6
271
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3.4 ППСТПЈЕЋЕ УСЛУГЕ СПЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
 Пдлукпм п пствариваоу права у пбласти спцијалне защтите из 2016.гпдине предвиђенп је правп на услугу ппмпћи у кући кпја се пбезбеђује
старим, инвалидним и хрпнишнп пбплелим лицима за кпје је ЦСР утврдип пптребу и целисхпднпст пбезбеђиваоа пвпг пблика спцијалне
защтите, а нарпшитп лицима кпд кпјих је утврђена пптреба за негпм и ппмпћи другпг лица. Услуга је тпкпм 2018.гпдине, била пбезбеђена
путем јавне набавке пд стране лиценциранпг пружапца услуге ЦАРИТАС Св.Анастасија, кпја је услугу пружала за 156 кприсника, a у тпку
2020.гпдине наведену услугу пружа Дпм за стара лица „Луана“ Шид.
 Ппред пве услуге, предвиђена је и услуга прихватилищта, пднпснп прихватне станице за лица кпја се нађу у скитои, прпсјашеоу или неким
другим пкплнпстима у кпјима је хитнп пптребан прихват. Услуга није усппстављена.
 Пдлукпм п изменама и дппунама Пдлуке п спцијалнпј защтити (бр.011269/ИИ-17 пд 29.децембра 2017.гпдине) изврщене се измене пдлуке
– првп, предвиђена је услуга лишнпг пратипца детета; Услуга је усппстављена и пружа је Центар за спцијални рад ппщтине Шид.
ТАБЕЛА 22 – ППСТПЈЕЋЕ УСЛУГЕ СПЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ И БРПЈ КПРИСНИКА УСЛУГЕ
Група
Дневне
услуге у
заједници

Услуге
ппдрщке за
сампстални
живпт
Услуге
смещтаја

КАТЕГПРИЈА ЛПКАЛНИХ СПЦИЈАЛНИХ УСЛУГА
УСЛУГЕ
Ппмпћ у кући (за децу, пдрасле и старије)

2

ППСТПЈЕЋЕ СПЦИЈАЛНЕ УСЛУГЕ И
БРПЈ КПРИСНИКА УСЛУГЕ

Ппмпћ и нега у кући за пстарела и инвалидна
лица.
Пружалац услуге – Дпм за стара лица „Луана“Шид
Брпј кприсника услуге – 156 лица

Дневни бправак (за децу, пдрасле и старије)
Лишни пратилац детета (за децу са сметоама у развпју и инвалидитетпм)

Није усппстављена услуга

Свратищте (за децу улице пднпснп децу кпја живе и раде на улици)
Перспнална асистенција за пдрасле пспбе с инвалидитетпм
Станпваое уз ппдрщку за младе кпји се псампстаљују пднпснп напущтају систем
спцијалне защтите
Станпваое уз ппдрщку за пспбе с инвалидитетпм
Смещтај у прихватилищте ( прихватилищте за децу, за жене, пдрасла и стара лица)

Није усппстављена услуга
Није усппстављена услуга
Није усппстављена услуга

”Предах” смещтај

Није усппстављена услуга

Пружалац услуге – ЦСР Шид
Брпј кприсника услуге – 10 лица

Није усппстављена услуга
Није усппстављена услуга

2

Услуге спцијалне защтите у надлежнпсти јединица лпкалне сампуправе, на пснпву класификације у шетири групе, у складу са Закпнпм п спцијалнпј защтити и Правилникпм п
ближим услпвима и стандардима за пружаое услуге спцијалне защтите.
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Саветпдавнп
– терапијске
услуге и
спцијалнп
едукативне
услуге

Пстале
услуге

Саветпвалищте (Интензивне услуге ппдрщке ппрпдици кпја је у кризи крпз
саветпваое и ппдрщку рпдитељима, хранитељима и усвпјитељима, ппрпдици кпја се
стара п свпм детету или пдраслпм шлану ппрпдице с тещкпћама у развпју,
пдржаваое ппрпдишних пднпса и ппнпвнп спајаое ппрпдице, саветпваое и ппдрщку
у слушајевима насиља, ппрпдишне терапије и медијације, СПС телефпне, активацији и
друге саветпдавне и едукативне активнпсти)
Ппрпдишни саветник - Ппрпдишни сарадник није стандардизпвана услуга, али је ипак
важна са аспекта превенције ризика пд издвајаоа детета из ппрпдице

Саветпдавни рад у пквиру Центра за спцијални рад

Клубпви (за стара лица, за пдрасле пспбе са инвалидитетпм, за децу са сметоама у
развпју)
СПС телефпн

Није усппстављена услуга

Није усппстављена услуга

Није усппстављена услуга

3.5. КЉУЧНИ ПАРТНЕРИ У ЛПКАЛНПЈ СПЦИЈАЛНПЈ ППЛИТИЦИ
Р.бр

Сектпр

1.

Лпкална
сампуправа

2.

Спцијална
защтита

Преглед ситуације
 У тпку 2019.гпдине фпрмиран је пдбпр Скупщтине ппщтине Шид за спцијалну пплитику.
 У пквиру ппщтинске управе, у Пдељеоу за друщтвене делатнпсти ангажпван је службеник на ппслпвима
спцијалне защтите, на раднпм месту – Изврщилац за бпрашкп-инвалидску, спцијалну и здравствену защтиту.
 Фпрмирана Интерреспрна кпмисија- Брпј деце пп ИПП-у у пснпвним щкплама је 21. Пд тпга у ПШ „Сремски
фрпнт“ има 11 деце пп ИПП-у а у ПШ „Бранкп Радишевић“ 10 деце (пд кпјих је 1 ИПП-2).
 Услугу лишни пратилац кпристи 9 деце, а пружа 8 лишних пратилаца. Укупнп ппднетих захтева у 2019. гпдини је
40.
 Лпкална сампуправа ппдржава рад удружеоа у складу са Пдлукпм п финансираоу прпграма удружеоа кпјпм је
предвиђенп да се ппдрщка дпдељује путем кпнкурса.
 Са стаоем у децембру 2019. гпдине у Центру за спцијални рад „Шид“ је заппсленп укупнп 16 радника на непдређенп
време. Пд 16 заппслених на непдређенп време 11 финасира република (пп рещеоу министарства, а 5 лпкална
сампуправа). Сви струшни радници су прпщли неппхпдне прпграме пбуке и струшнпг усаварщаваоа, али су пптребне и
дпдатне пбуке щтп се планира у нареднпм перипду. Центар за спцијални рад „Шид“ је прганизпван у пквиру две
службе: Служба струшних ппслпва и Служба за услуге у лпкалу
 Центар за спцијални рад је у прпщлпј гпдини ппднеп Захтев за лиценцираое услуге ппмпћ у кући и лишнпг пратипца
(кпју услугу ЦСР врщи пд септембра 2018.гпдине пп пснпву Угпвпра п делу са 5 изврщилаца).
 Друге устанпве спцијалне защтите - Лиценирани приватни Дпм за смещтај старих лица је преппзнат кап ресурс у
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заједници, кпји би мпгап бити укљушен у систем пружаоа ванинситуципналих услуга
Центар у складу са закпнпм пдлучује п :
 пствариваоу права на нпвшану спцијалну ппмпћ;
 пствариваоу права на дпдатак за ппмпћ и негу другпг лица;
 пствариваоу права на ппмпћ за псппспбљаваое за рад;
 пствариваоу права на смещтај у устанпву спцијалне защтите;
 пствариваоу права на смещтај пдраслпг лица у другу ппрпдицу;
 хранитељству;
 усвпјеоу;
 мерама старатељске защтите;
 пдређиваоу и прпмени лишнпг имена детета;
 мерама превентивнпг надзпра над врщеоем рпдитељскпг права;
 мерама кпрективнпг надзпра над врщеоем рпдитељскпг права.

У вршеоу јавних пвлашћеоа, Центар у складу са закпнпм, пбавља следеће ппслпве:
 дпставља налаз и струшнп мищљеое, на захтев суда у парницама у кпјима се пдлушује п защтити права детета или п
врщеоу, пднпснп лищеоу рпдитељскпг права;
 спрпвпди ппступак ппсредпваоа-медијације у ппрпдишним пднпсима (миреое и нагпдба)
 пружа ппмпћ у прибављаоу пптребних дпказа суду пред кпјим се впди ппступак у сппру за защтиту пд насиља у
ппрпдици;
 спрпвпди ппступак прпцене ппщте ппдпбнпсти хранитеља, усвпјитеља и старатеља;
 врщи ппписе и прпцену импвине лица ппд старатељствпм;
 сарађује са јавним тужипцем, пднпснп судијпм за малплетнике у избпру
 и примени васпитних налпга;
 ппднпси извещтај п испуоеоу васпитнпг налпга јавнпм тужипцу,
 пднпснп судији за малплетнике;
 присуствује пп пдпбреоу суда радоама у припремнпм ппступку прптив
 малплетнпг ушинипца кривишнпг дела ;
 дпставља мищљеое суду пред кпјим се впди кривишни ппступак прптив
 малплетника у ппгледу шиоеница кпје се пднпсе на узраст малплетника, шиоеница пптребних за пцену оегпве
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3.

Пбразпваое

зрелпсти, испитује средину у кпјпј и прилике у кпјима живи и друге пкплнпсти кпје се тишу оегпве лишнпсти и
ппнащаоа;
 присуствује седници већа за малплетнике и главнпм претресу у кривишнпм ппступку прптив малплетнпг ушинипца
кривишнпг дела;
 пбавещтава суд надлежан за изврщеое завпдске васпитне мере и прган унутращоих ппслпва када изврщеое не мпже
да заппшне или да се настави збпг пдбијаоа или бекства малплетника ;
 стара се п изврщеоу васпитних мера ппсебних пбавеза;
 ппверава изврщеое васпитне мере ппјашанпг надзпра пд стране рпдитеља, усвпјитеља или старатеља и указује ппмпћ
у изврщеоу мере;
 ппверава изврщеое васпитних мера ппјашанпг надзпра у другпј ппрпдици
 и указује ппмпћ ппрпдици у кпју је малплетник смещтен;
 спрпвпди васпитну меру ппјашанпг надзпра пд стране пргана старатељства такп щтп брине п щкплпваоу малплетника,
оегпвпм заппслеоу пдвајаоу из средине кпја на оега щтетнп утише пптребнпм
 лешеоу и сређиваоу приликама у кпјима живи;
 стара се п изврщеоу васпитне мере ппјашанпг надзпра уз пбавезу
 дневнпг бправка у устанпви за васпитаое и пбразпваое малплетника;
 дпставља суду и јавнпм тужипцу за малплетнике извещтај п тпку
 изврщеоа васпитних мера п шијем се изврщеоу ради;
 пбавља друге ппслпве утврђене закпнпм;
ПРЕДШКПЛСКА УСТАНПВА: “Јелица Станивукпвић Шиља” распплаже капацитетпм за прганизпваое прпграма предщкплскпг
пбразпваоа и васпитаоа кап и пбавезнпг припремнпг предщкплскпг прпграма. Пд ппсебнпг знашаја за пптребе пве анализе
су прпграми кпји се реализују у ПУ. Ппред прпграма неге и васпитаоа деце узраста 3-5 гпдина старпсти, васпитнп – пбразпвнпг
рада са децпм пд 3-3,5 гпдина старпсти, припремнпг предщкплскпг прпграма пред пплазак у щкплу, битнп је истаћи да се у
пквиру ПУ спрпвпди инлузивни прпграм за рад са децпм са тещкпћама у развпју у пквиру редпвних васпитних група, крпз
претхпднп наведене прпграме.
ПСНПВНП ПБРАЗПВАОЕ: Систем пснпвнпг пбразпваоа је усппстављен крпз рад следећих пснпвних щкпла:
1.
ПШ „Сремски фрпнт“ Шид
2.
ПШ „Бранкп Радишевић“ Шид
,
3.
ПШ „Јпван Јпванпвић Змај“, Шид
4.
Пснпвна музишка щкпла „ Филип Вищоић“Шид
5.
ПШ „Сава Шуманпвић“ у Ердевику
6.
ПШ „Вук Карачић“ у Адащевцима
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7.

ПШ „Филип Вищоић“ Мпрпвић

Систем инклузивнпг пбразпваоа је усппстављен.

4.

Здравствп

5.

Заппщљаваое

6.

Црвени крст
Шид

СРЕДОЕ ШКПЛЕ:
1.
Гимназија Сава Шуманпвић Шид, - 1 ушеник ппхађа наставу пп ИПП-1),
2.
Технишка щкпла Никпла Тесла Шид - нема ушеника кпји ппхађају наставу пп ИПП-у;
 Дпм здравља Шид - Мрежу примарне здравствене защтите у ппщтини Шид шине Дпм здравља и здравствене станице кпје
су стаципниране у пкплним насељима.
 У пквиру Дпма здравља фпрмиране су следеће службе: Служба за здравствену защтиту жена, Служба за здравствену
защтиту предщкплске деце и Служба за здравствену защтиту щкплске деце и пмладине щкплскпг узраста. Израда Плана
Јавнпг здравља је у тпку.
 Брпј незаппслених у Шиду на дан у нпвембру 2019. изнпси 2.157 лица.
 У ФилијалиС. Митрпвица, ПЈ Шид, реализују се прпграми и мере из НАП-а . Ппсредпваое у заппщљаваоу лица кпја траже
заппслеое; прпфесипнална прјентација и саветпваое п планираоу каријере;
 Дпдатнп пбразпваое и пбука - Прпграм струшне праксе; Прпграм приправника за младе са виспким пбразпваоем;
Прпграм приправника за незаппслене са средоим пбразпваоем; Прпграм стицаоа практишнпг знаоа за неквалифик.лица,
вищкпве заппслених и незаппслена лица на евиденцији дуже пд 18.месеци;
 Пбуке за тражите рада - Специјална инфпрматишка пбука у складу са пптребама тржищта рада; Пбука на захтев
ппслпдавца.
 Пд субвенција за заппщљаваое лица из категприја теже заппщљивих ппдразумева се финансијски ппдстицај у
једнпкратнпм изнпсу за птвараое радних места на кпјима ће се заппщљавати: млади дп 30 г.старпсти, млади у дпмскпм
смещтају, хранитељским ппрпдицама и старатељским ппрпдицама;старији пд 50 гпдина кпји имају статус вищка
заппслених, Рпми, пспбе са инвалидитетпм, раднп сппспбни кприсници нпвшане спцијалне ппмпћи,дугпрпшнп
незаппслени, жртве ппрпдишнпг насиља.
 Црвени крст Шид се преппзнаје кап знашајан партнер ЛС у пбезбеђиваоу спцијалне защтите. У пквиру Нарпдне кухиое
пбезбеђен је пбрпк за 370 кприсника из градскпг и ппдрушја, али и пкплних села за кприснике кпји збпг старпсти или
бплести нису у мпгућнпсти дпћи пп пбрпк.
 У Нарпднпј кухиои припрема се и дели укупнп 1750 куваних пбрпка недељнп.
 Прпстпр Црвенпг крста је дпдељен на кприщћеое друщтву за ппмпћ МНРП Шид, а радипнице са децпм са сметоама у
развпју пдржавају се свакпг утпрка у сали Црвенпг крста у сарадои са МНРП.
 Брпј кприсника радипнице где су укљушени и рпдитељи је пд 15 дп 25 лица.
 Црвени крст Шид реализује већи брпј прпграмских активнпсти за младе, децу из предщкплске устанпве кап и за старије
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суграђане.
 За старије суграђане ппсебнп се прганизује активнпст “ За суншану јесен живпта” у пквиру кпјих се прганизују сппртска
такмишеоа, прпграми међугенерацијске сплидарнпсти, традиципналнп Ппселп, ппсета Дпму за стара лица Луана и др.
 Пд 2015. гпдине Црвени крст Сид је пбухватип и рад са мигрантскпм пппулацијпм крпз дистрибуцију хране и хигијене али
и прузаое психпспцијалне ппдрске крпз активнпсти и радипнице из прпграмских активнпсти Црвенпг крста

3.6 ПРИПРИТЕТНЕ ЦИЉНЕ ГРУПЕ

На пснпву пбављене анализе стаоа и пплпжаја грађана у пбласти спцијалне защтите и у складу са наципналнпм важећим
дпкументима из пве пбласти ппщтине Шид, утврђују се следеће припритетне циљне групе са кпјима ће се бавити пвај стратещки
дпкумент:









Стара лица
Пспбе са инвалидитетпм
Деца и млади
Ппрпдица
Сирпмашни и незаппслени
Рпми
Избегли и интернп расељени, ппвратници пп Угпвпру п реадмисији
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3.7 КЉУЧНИ ПРПБЛЕМИ У ПБЛАСТИ СПЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
У прпцесу пбраде ппдатака анализиране су заинтереспване стране: кљушни партнери у планираоу и спрпвпђеоу Стратегије развпја спцијалне
защтите у ппщтини Шид и крајои кприсници услуга спцијалне защтите. Ппдаци су анализирани уз ппмпћ технике SWOT анализе и идентификпване су
следеће снаге, слабпсти, мпгућнпсти и претое:
ПРЕДНПСТИ
 Ппстпјаое пдређенпг брпја спцијалних услуга
 Ппстпјаое институција спцијалне защтите
 Лицима из псетљивих група се баве лица са струшним
квалификацијама
 Заппслени су мптивисани за даљи прпфесипнални
развпј
 Ппзнаваое пптреба лица из спцијалнп угрпжених
категприја








МПГУЋНПСТИ
Правни пквир у спцијалнпј защтити
Дпступнпст ЕУ и других страних фпндпва и дпнатпра
Развијаое међуппщтинских / међуградских услуга
Увпђеое су-финансираоа услуга пд стране
кприсника
Партнерства са ппщтинама и удружеоима грађана из
пкружеоа

НЕДПСТАЦИ
 Слаба инфпрмисанпст кприсника п мпгућнпсти пствариваоа
права
 Пасивнпст кприсника услуга
 Недпвпљнп кприщћеое алтернативних извпра финансираоа
 Неразвијен активизам грађана и лпкалне ПЦД
 Генералнп врлп ниска мптивисанпст спцијалнп псетљивих
кприсника Н
 Недпвпљнп развије сектпр цивилнпг друщтва за пружаое услуга
спцијалне защтите







ПРЕТОЕ
Недпстатак финансијских средстава за кпнтинуиране лпкалне
спцијалне услуге
Кпнтинуиранп ппвећаое брпја ппрпдица кпје су спцијалнп
угрпжене услед екпнпмске кризе дпдатнп изазване КПВИД 19
пандемијпм
Услед смаоене екпнпмске активнпсти изазване пандемијпм,
маои је лпкални бучет па и издвајаоа за спцијалну защтиту
Пдлазак дпнатпра кпји ппдржавају прпјекте из пбласти спцијалне
защтите
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ПДЕЉАК 4 - ВИЗИЈА
4.1 ВИЗИЈА
Ппщтина Шид је средина у кпјпј сва лица из спцијалнп псетљивих категприја имају мпгућнпст да пстваре свпја права и са свпјим
ппрпдицама впде квалитетан живпт једнаких мпгућнпсти

4.2 ПРИНЦИПИ И ВРЕДНПСТИ



Ппштпваоеиунапређиваоепснпвнихљудскихправа-Негпваоетплеранције
иразумеваоеразлишитпсти,пдсуствп
свакедискриминације
заснпване на ппстпјаоу инвалидитета, пплним,расним,језишким,верским,етнишкимисвимдругимразликама и негпваоеиунапређиваое
међуспбнпг разумеваоаиравнпправнпсти.



Принципједнакихмпгућнпсти- Пбезбедитимпгућнпст кприщћеоауслуга спцијалнезащтитезасвеграђанеисвециљнегрупеистпмдпступнпщћуу
свимсферама пружаоауслугаујавнпм,приватнпминевладинпмсектпру иузппщтпваоемпгућнпсти избпра.



Интегрални приступ- Негпваое
наступаоапремакприсницима.



Партиципативнпст
- Пбезбеђеое
ушещћа
кприсника
у
дпнпщеоу
пдлука
п
нашину
задпвпљаваоаоегпвихпптребаипдгпвпрнпстзалишниизбпрсервисаиуслуга,
капилишнуангажпванпступквируоегпвихмпгућнпсти.Негпваоеппдрщкекприснику за активираое иразвпјлишнихресурса ипптенцијала за
сампсталнп задпвпљаваое пптребауциљусмаоеоазависнпстипд спцијалнихуслуга.



Транспарентнпст- Увремеоенп,актуелнп,птвпренп извещтаваое јавнпсти, кприсника исвих заинтереспваних циљнихгрупа пмпгућнпстима,
прпцесима

разнпврснпстии

кпмпатибилнпстиспцијалних

сервисаиуслугаи

заједнишкпгпрпактивнпгделпваоаи
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5.1 ППШТИ ЦИЉ
Ппдрщка развпју усппстављених лпкалних спцијалних услуга кап и усппстављаое нпих и инпвативних лпкалних спцијалних
услуга, кпје ће унапредити квалитет живпта свих лица из псетљивих категприја станпвнищтва.

5.2 ППСЕБНИ ЦИЉЕВИ
1. Развпј мреже лпкалних спцијалних услуга ( стандардизпваних и инпвативних) за ппдрщку свим лицима из псетљивих категприја
станпвнищтва
2. Јашаое и развпј лпкалних институципналних и ванинституципналних капацитета за спрпвпђеое лпкалне спцијалне пплитике
3. Ппвећаое приступашнпсти ппстпјећих услуга спцијалне защтите свим лицима из псетљивих категприја станпвнищтва

ППСЕБНИ ЦИЉЕВИ

Развпј мреже
лпкалних
спцијалних услуга
(стандардизпваних
и инпвативних) за
ппдрщку свим
лицима из
псетљивих
категприја
станпвнищтва

ППКАЗАТЕЉ УЧИНКА

ППЛАЗНА ВРЕДНПСТ

ЦИЉАНА ВРЕДНПСТ

ИЗВПР
ВЕРИФИКАЦИЈЕ

Брпј кприсника ппстпјећих
спцијалних услуга се
ппвећап за 5%
Брпј кприсника (брпј + структура)
услуга спцијалне защтите на крају
2025. у пднпсу на 2021.

Тренутни брпј кприсника услуга
спцијалне защтите приказан у
Табели 22

Брпј услуга спцијалне защтите на
крају 2025. у пднпсу на 2021.

Тренутнп се пружа 1 спцијална
услуга

Брпј кприсника нпвих
спцијалних услуга
задпвпљава пптребе 30%
лица кпја су у пптреби за
услугпм

Закљушнп са 2025 у
кпнтинуитету се пружају 4
лпкалне спцијалне услуге

Гпдищои извещтај п
имплементацији
Стратегије

Гпдищои извещтај п
имплементацији
Стратегије
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Јашаое и развпј
институципналнпг
пквира лпкалнпг
система спцијалне
защтите

Тренутнп нема планскпг
Брпј прпјеката са кпјим се
кпнкурисаоа за дпдатна
кпнкурисалп на екстерне извпре
финансијска средства у пбласти
финансираоа
спцијалне защтите
Тренутнп не ппстпје лпкални
Брпј нпвих пружалаца лпкалних
лиценцирани пружапци
спцијалних услуга
спцијалних услуга сем Центра за
спцијални рад

Закљушнп са 2025 укупнп 2
нпве услуге су
усппстављене из екстерних
извпра финансираоа
Лиценцирани пружапци
услуга спрпвпде 4 услуге
кпје се пружају у
кпнтинуитету

Брпј партнерстава усппстављен у
циљу ефикаснијег кприщћеоа
ппстпјећих ресурса и ефикасније
кприщћеое екстерних ресурса

Тренутнп не ппстпје званишна
партнерства

Закљушнп са 2025
закљушенп укупнп
5мемпрандума п сарадои
са разлишитим актерима

Тренутнп не ппстпје ппсебне
услуге за инфпрмисаое лица из
разлишитих псетљивих категприја
прилагпђених оихпвим
специфишним пптребама

Закљушнп са 2025
усппстављене 2 нпве мере
за инфпрмисаое лица из
разлишитих псетљивих
категприја кап и лица

Тренутнп не ппстпји системски
приступ медијским кампаоама
кпје би ствприле ппзитивну
друщтвену климу за ппдрщку
спцијалнп псетљивим
категпријама станпвнищтва

Закљушнп са 2025,
реализпванп укупнп 10
медијских кампаоа ( 2
гпдищое) на разлишите
спцијалне теме

Брпј услуга/мера за инфпрмисаое
лица из спцијалнп угрпжених
Ппвећаое
категприја п правим из пбласти
приступашнпсти
ппстпјећих услуга спцијалне защтите и механизмима
спцијалне защтите за оихпвп пствариваое
свим лицима из
псетљивих
Брпј услуга/мера за инфпрмисаое
категприја
щире друщтвене заједнице п
станпвнищтва
прпблемима, пптребама и
резултатима спцијалне пплитике

Извещтај п
евалуацији Стратегије

Извещтај п
евалуацији Стратегије

Извещтај п
евалуацији Стратегије

Извещтај п
евалуацији Стратегије

Извещтај п
евалуацији Стратегије
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ПДЕЉАК 6 - МЕРЕ ЗА ППСТИЗАОЕ ЦИЉЕВА СТРАТЕГИЈЕ РАЗВПЈА СИСТЕМА СПЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
Финансијска средства
(РСД)
ППСЕБНИ ЦИЉ 1 - Развпј мреже лпкалних спцијалних услуга (стандардизпваних и инпвативних) за ппдрщку свим лицима из псетљивих категприја
станпвнищтва
Развпј и прпщиреое лпкалне
2021
500.000,00
Брпј нпвих кприсника услуге
спцијалне услуге - Ппмпћи и
Центар за спцијални ради
Брпј нпвих места где се услуга
неге у кући за пстарела и
прганизације цивилнпг друщтва
2022 – 2025300.000,00 дпдатних на
пружа
инвалидна лица.
кпнтинуиранп
гпдищоем нивпу
Развпј и прпщиреое лпкалне – Усппстављена услуга
2021
500.000,00
Центар за спцијални рад,
Лишни пратилац детета (за децу Брпј кприсника услуге
пружалац услуге и прганизације
са сметоама у развпју и
2022 – 2025300.000,00 дпдатних на
цивилнпг друщтва
инвалидитетпм)
кпнтинуиранп
гпдищоем нивпу
Усппстављаое услуге – Дневни
2022
2.000.000,00
Усппстављена услуга
Ппщтина, Центар за спцијални
бправак за децу и младе са
Брпј кприсника услуге
рад, пружалац услуге и
сметоама у развпју
2023 – 2025100.000,00 дпдатних на
прганизације цивилнпг друщтва
кпнтинуиранп
гпдищоем нивпу
Усппстављаое услуге лпкалне
2023
1.000.000,00
Усппстављена услуга
Ппщтина, Центар за спцијални
спцијалне услуге - Ппмпћи и
Брпј кприсника услуге
рад, пружалац услуге и
неге у кући за децу са сметоама
2024 – 2025100.000,00 дпдатних на
прганизације цивилнпг друщтва
у развпју
кпнтинуиранп
гпдищоем нивпу
Усппстављаое услуге лпкалне
2024
1.000.000,00
Усппстављена услуга
Ппщтина, Центар за спцијални
спцијалне услуге
- Услуге
Брпј кприсника услуге
рад, пружалац услуге и
перспналне асистенције
2025
400.000,00 дпдатних на
прганизације цивилнпг друщтва
кпнтинуиранп
гпдищоем нивпу
Едукације и инфпрмисаое за
разлишите категприје лица из
2021
100.000,00
Брпј реализпваних едукација
Ппщтина, Центар за спцијални
псетљивих група у циљу
Брпј лица из псетљивих група кпја рад, и прганизације цивилнпг
превенције
спцијалне
2022 – 2025100.000,00 на гпдищоем
су ушествпвала у радипницама
друщтва
искљушенпсти
кпнтинуиранп
нивпу
Мере и активнпсти

Индикатпри

Нпсипци

Време
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ППСЕБНИ ЦИЉ 2 – Јашаое и развпј институципналнпг пквира лпкалнпг система спцијалне защтите
Брпј прпјеката са кпјима се
Ппщтина, Центар за спцијални
2.1 Развпј прпфесипналних
кпнкурисалп
ради прганизације цивилнпг
капацитета прпфесипналаца
друщтва
из система спцијалне защтите
Брпј
нпвих
услуга
кпје
су
за кпнкурисаое за
усппстављене из екстерних
алтернативне извпре
извпра финансираоа
финансираоа
Ппщтина, Центар за спцијални
ради прганизације цивилнпг
друщтва

2.2 Развпј међуппщтинске
сарадое и међу-ппщтинских
услуга

Брпј међуппщтинских услуга/
мера намеоених лицима из
псетљивих група

2.3 Јашаое цивилнпг сектпра
за пружаое спцијалних услуга

Брпј нпвих лиценцираних
пружалаца услуга из цивилнпг
сектпра

Ппщтина, Центар за спцијални
рад, прганизације цивилнпг
друщтва

Брпј усппстављених услуга
Брпј кприсника ппкривених
теренским радпм

Центар за спцијални рад,
пружапци услуга спцијалне
защтите и прганизације цивилнпг
друщтва

2021
2022 – 2025кпнтинуиранп
за нпве услуге

300.000,00

2021

200.000,00

2022 – 2025кпнтинуиранп

200.000,00 на гпдищоем
нивпу
200.000,00

2021
2022 – 2025кпнтинуиранп

1.000.000,00 ушещће ЈЛС
пп прпјекту

200.000,00 на гпдищоем
нивпу
ППСЕБНИ ЦИЉ 3 - Ппвећаое приступашнпсти ппстпјећих услуга спцијалне защтите свим лицима из псетљивих категприја станпвнищтва

3.1
Усппстављаое
услуга
инфпрмисаоа прилагпђених
пптребама лица из псетљивих
категприја
3.2
Развпј пмладинскпг
вплпнтерима за рад са лицима
из
псетљивих
спцијалних
категприја

Усппстављаое вплпнтерскпг
центра

Центар за спцијални рад, Црвени
крст, защтите и прганизације
цивилнпг друщтва

2021

200.000,00

2022 – 2025кпнтинуиранп

50.000,00 дпдатних на
гпдищоем нивпу

2021

200.000,00

2022 – 2025кпнтинуиранп

50.000,00 дпдатних на
гпдищоем нивпу
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ПДЕЉАК 7 - ПРАЋЕОЕ И ИЗВЕШТАВАОЕ
Праћеое имплементације Стратегије развпја спцијалне защтите Ппщтине Шид за перипд 2021-2025 биће реализпванп кпнтинуиранп, крпз
инструменте и механизме кпји су већ функципнални на нивпу лпкалне сампуправе: финансираое услуга спцијалне защтите и праћеое оихпвпг рада
крпз извещтаваое, финансираое редпвних делатнпсти, прпграма и прпјеката у пбласти спцијалне защтите и праћеое оихпвпг рада крпз редпвнп
извещтаваое.
Праћеое реализације ппщтег и ппсебних циљева врщиће се израдпм гпдищоег извещтаја кпји садржи и квантитативне и квалитативне ппдатке за све
циљне групе дефинисане Стратегијпм.
Целпкупна пцена ефеката планираних услуга и мера биће предмет екстерне евалуације кпја ће бити пбезбеђена пп истеку важеоа пвпг дпкумента.
Накпн усвајаоа Стратегије, биће фпрмиран Тим за праћеое реализације пвпг дпкумента, пд стране председника ппщтине. Задаци Тима пбухватиће:




праћеое реализације,
ревизију дпкумента пп пптреби,
израду акципних планпва и извещтаја п оихпвпј реализацији.

Тим ће имати пдгпвпрнп лице – кппрдинатпра Тима. Председник ппщтине ће у фпрмираоу тима пдредити кппрдинатпра за ппслпве праћеоа и
извещтаваоа. Тим ће бити сашиоен пд шланпва кпје ће предлпжити нпсипци реализације мера из дпкумента.
За прпцену пптребе финансијских средстава и псталих нематеријалних ресурса, биће пдгпвпрнп пдељеое Друщтвених делатнпсти
Рпкпве за спрпвпђеое мера и нашин пбезбеђиваоа средстава припремаће на гпдищоем нивпу Друщтвених делатнпсти , у партнерству са Тимпм
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