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Одељак 1 - УВОД
Уводна реч градоначелника – председника општине
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1.2. РАДНА ГРУПА ЗА ИЗРАДУ СТРАТЕГИЈЕ
Стратегија развоја социјалне заштите града Лознице настала je у оквиру пројекта немачко-српске развојне сарадње ”Услуге социјалне заштите за
осетљиве групе”, који спроводи ГИЗ, у партнерству с Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања РС.
У циљу израде Стратегија развоја социјалне заштите Лознице, формирана је Радна група коју су чинили представници/це локалне самоуправе као
носиоца процеса и представници/це локалних институција и организација који се баве подршком лицима из социјално осетљивих категорија
Чланови/ице Радне групе су:
1. Љубинко Ђокић,помоћник градоначелника,
2. Тања Глишић Матић,начелник Одељења за друштвене делатности, координатор радне групе, ЈЛС
3. Радојка Станковић, шеф Одсека за дечију, социјалну и здравствену заштиту Одељења за друштвене делатности сектор ЈЛС
4. Роса Савић, самостални извршилац на пословима социјалне заштите и социјалне политике, сектор ЈЛС
5. Владимир Петровић, директор Центра за социјални рад, представник сектора социјалне заштите
6. Сања Грујчић, заменик директора Центра за социјални рад, представник сектора социјалне заштите
7. Љубиша Јастревски, представник Центра за социјални рад, представник сектора социјалне заштите
8. Милијана Павловић, самостални извршилац за послове праћења образовних установа, представник образовања
9. Немања Јосић, лекар специјалиста гинекологије, Дом здравља ''Др Миленко Марин '', представник сектора здравствене заштите
10.Зоран Миловановић, вд. директор, Национална служба за запошљавање-Филијала Лозница, представник сектора запошљавања
11.Љиљана Ранковић, УГ ''Искра-Лозница'' Лозница, представник невладиног сектора
Улога Радне групе била је да омогући реализацију свих фаза процеса стратешког планирања - прикупљање и анализа података релевантних за процес
планирања у области социјалне заштите, дефинисање циљева и активности Стратегије засноване на резултатима анализе података, спровођење јавне
расправе, израду финалног документа Стратегије и усвајање Стратегије.
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Одељак 2 - ЗАКОНОДАВНИ ОКВИР
Позитивно законодавство релевантно за област социјалне политике и заштите, како на државном тако и на локалном нивоу, у Републици Србији обимно је и
обухвата следеће законе:
ü Закон о социјалној заштити
ü Закон о социјалном становању,
ü Породични закон
ü Закон о здравственој заштити
ü Закон о пензијском и инвалидском осигурању Закон о здравственом осигурању
ü Закон о основама система образовања и васпитања
ü Закон о младима
ü Закон о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица
ü Закон о равноправности полова
ü Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености
ü Закон о избеглицама
ü Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом Закон о заштити података о личности и Закон о слободном
приступу инфомацијама од јавног значаја
ü Закон о општем управном поступку као процесни закон
ü Закон о планском систему, када је у питању процес планирања у области социјалне заштите
ü Закон о локалној самоуправи
Најважнија установа социјалне заштите на локалном нивоу и један од најважнијих инструмената за вођење социјалне политике локалне самоуправе је Центар
за социјални рад (ЦСР). Сви грађани којима је потребан неки облик социјалне заштите морају да се обрате Центру, а сви државни органи и органи локалне
власти, као и здравствене и образовне установе, обавештавају Центар када наиђу на особу којој је потребна помоћ друштва.
Према Закону о социјалној заштити, као кључном пропису у овој материји, јединице локалне самоуправе - општина односно град (ЈЛС) за делатности социјалне
заштите имају право да саме оснивају установе или их могу поверити другима. Штавише, Центар за социјални рад (ЦСР) једино може бити основан од стране
ЈЛС и та установа се може основати за територију једне или више ЈЛС. Истовремено, надлежни орган сваке ЈЛС мора утврдити Програм унапређења социјалне
заштите (ПУСЗ) за своју територију. Сам ЦСР има широке надлежности, законом прецизиране, у провођењу поступка за коришћење услуга социјалне заштите
и одлучује о правима на разне облике материјалне подршке (новчана социјална помоћ, додатак за помоћ и негу другог лица итд.). Поред тога, ЈЛС може
предвидети и друге врсте материјалне помоћи грађанима на својој територији (нпр. јавне кухиње). ЦСР се, првенствено, финансира из буџета Републике, а
Закон прецизира која права и услуге се финансирају из буџета ЈЛС.
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Законом о социјалном становању утврђено је да ЈЛС доноси локалну стамбену стратегију у складу са Националном стратегијом социјалног становања и планира
буџетска средства за њено спровођење. ЈЛС прописује услове и мерила за решавање стамбених потреба, а може и да оснује непрофитну стамбену организацију
ради обезбеђивања услова за социјално становање и коришћење средстава за те намене („стамбена агенција“).
Породични закон је изузетно важан, јер регулише комплетну материју породично-правних односа и заштите права проистеклих из истих. Овде је посебно
наглашена улога ЦЗСР, коме је држава поверила те послове јавних овлашћења старатељске заштите (за децу без родитељског старања и одрасла лица лишена
пословне способности). Поред тога, Центар има значајна овлашћења у породично-правној заштити, било као орган који самостално спроводи одређене
поступке и доноси одлуке, било као саветодавни орган надлежног суда који решава, у парничним или ванпарничним поступцима, у породично-правним
стварима односно као орган који има право да буде странка у поступку у таквим поступцима.

Закон о здравственој заштити регулише друштвену бригу за здравље и на нивоу општине односно града. ЈЛС може донети посебне програме ЗЗ, за које
није донет посебан програм на републичком нивоу, у складу са својим потребама и могућностима. Одређену врсту здравствених установа оснива
локална самоуправа (Дом здравља и апотека) и то у складу са Планом мрежа установа који доноси Влада.
Закон о основама система образовања и васпитања – оснивање одређене врсте установе која обавља делатност образовања и васпитања у
надлежности је и јединице локалне самоуправе. Ради се о предшколским установама и основним школама, која ЈЛС оснива у складу са Актом о мрежи
таквих установа. Акт доноси Скупштина ЈЛС, на основу критеријума које утврди Влада (а за основне школе и уз сагласност Министарства просвете). ЈЛС
може самостално или у сарадњи са другим ЈЛС основати Центар за стручно усавршавање, у складу са законом којим се уређују јавне службе.
Инспекцијски и стручно-педагошки надзор над радом установе, као поверени посао, обавља општинска односно градска управа. Више ОУ може
организовати заједничко вршење инспекцијског надзора – заједничку просветну инспекцију.

На основу Закона о младима јединица локалне самоуправе је дужна да ради реализације Националне стратегије за младе, утврди локални акциони
план за спровођење Стратегије и да у свом буџету обезбеди средства за реализацију плана. Такође, ЈЛС може основати Канцеларију за младе, ради
обезбеђења услова за активно укључивање младих у живот и рад друштвене заједнице. Таква канцеларија финансира се из буџета ЈЛС. Надлежни орган
ЈЛС одређује услове доделе средстава из свог буџета односно одобравања и праћења реализације пројеката за задовољавање потреба младих на свом
подручју
Закон о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривично-правној заштити малолетних лица - даје Центру за социјални рад („орган старатељства“) улогу
саветодавца суда у кривичним поступцима против малолетника односно улогу надзора над извршавањем различитих васпитних мера и других кривичних
санкција изреченим од суда.
Закон о равноправности полова налаже поштовање уставних и међународних стандарда и од стране органа ЈЛС.
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Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености даје могућност ЈЛС да оснују Локални савет за запошљавање (за подручје једне или више
општина). Такође, ЈЛС може усвојити Локални акциони план за запошљавање. Он мора бити усаглашен са Националним акционим планом за запошљавање,
који је основни инструмент активне политике запошљавања и усаглашен је са Националном стратегијом за запошљавање. Као једну од мера активне политике
запошљавања надлежни орган ЈЛС може утврдити делатности, критеријуме и средства за спровођење јавних радова од интереса за ту територију. Програми
и мере активне политике запошљавања финансирају се и из средстава ЈЛС.
Закон о избеглицама поред Комесаријата као посебне државне организације, утврђује и за ЈЛС одређена права и обавезе у обезбеђивању збрињавања и
помоћ у интеграцији и повратку избеглица. Тако ЛСУ образује посебна тела ради обављања организационих и других послова везано за избеглице на својој
територији, а уз прибављено мишљење Комесаријата одређује и лице за одржавање везе са истим и обављање одређених послова за њега („повереник за
избеглице“). ЈЛС учествује, у сарадњи са органима РС и домаћим и иностраним донаторима, у решавању стамбених потреба избеглица, у процесу њихове
интеграције. Такође, Центар за социјални рад сарађује са Комесаријатом у смештају посебно рањивих категорија избеглица (стара, инвалидна и болесна лица;
малолетници без родитељског старања).
Закон о спречавању насиља у породици у примени је од 01.06.2017. године и њиме се уруђује спречавање насиља у породици и поступање државних органа
у спречавању насиља у породици и пружање заштите и подршке жртвама. Циљ му је на јединствен начин уређено и организовано поступање државних органа,
што ће довести до хитне, благовремене и делотворне заштите. Надлежни органи су полиција, јавна тужилаштва, судови опште надлежности и прекршајни
судови и центри за социјални рад као установе. Овим Законом су јасно дефинисана општа правила поступања, поступања сваког актера заштите тј. органа,
начин сарадње група за координацију на нивоу сваке локалне заједнице. Овим законом одређен је надлежни полицијски службеник који заједно са јавним
тужиоцем учествује у обезбеђивању заштите жртава насиља у породици. Центар за социјални рад је једна од карика у ланцу заштите жртава насиља у
породици, организује збрињавање жртве и друге видове подршке у складу са Породичним законом и Законом о социјалној заштити.
Закон о планском систему – Циљ овог закона је потреба да се успостави ефикасан, транспарентан, координисан и реалистичан систем планирања Републике
Србије, аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе који покрива све кључне аспекте социјалне и економске развојне политике, регионалног и
просторног развоја. Закон поставља основе за оптимално коришћење буџетских средстава, обезбеђење одрживог раста и развоја Републике Србије,
укључујући аутономне покрајине, јединице локалне самоуправе, као и ефикасно спровођење процеса приступања Европској унији. Овим законом се регулише
управљање системом јавних политика и средњорочног планирања, врсте и садржина планских докумената које у складу са својим надлежностима, предлажу,
усвајају и спроводе учесници у планском систему. Поред тога, законом се регулише и међусобна усклађеност планских докумената, поступак утврђивања и
спровођења јавних политика и обавеза извештавања о спровођењу планских докумената.
Закон о локалној самоуправи – Надлежност јединица локалне самоуправе у области социјалне заштите, као и надлежност у области планирања, дефинисана
је чланом 20.: стара се о задовољавању потреба грађана у области социјалне заштите; обезбеђује остваривање посебних потреба особа са инвалидитетом и
заштиту права осетљивих група; стара се о остваривању и заштити и унапређењу људских и мањинских права и родној равноправности.
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3. ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА
3.1 ОПШТИ ПОДАЦИ
Град Лозница се налази на западу Србије, на граници са Босном и Херцеговином. Град обухвата 54
насељa, од којих су Лозница и Бања Ковиљача класификована као градска. Са површином од 612 км2 Град
заузима 0,7% територије Републике Србије. Према попису из 2011. године у Граду живи 84.925 становника
од чега је на територији града стално насељено 79.327, односно 1,1% укупног становништва Србије. По
једном квадратном километру у просеку живи 130 становник, тако да је густина насељености знатно
2 виша од просека Србије, који износи 93 становника/км .
Територија града Лознице припада климату малих висина (од 200м-500м) односно представља типични
жупски климат који је последица заклоњености територије планинама и њиховим огранцима од хладних
северних и источних ветрова. Природни положај Лознице условљава благу климу, са доста најтоплијих дана
у земљи и малим колебањима температуре. Равнице има једино између града и реке Дрине и у долини
реке Јадар. Кроз Лозницу протиче река Штира, која је регулисана озиданим коритом.
Лозница има добар географско-саобраћајни положај. Кроз Лозницу пролази главна саобраћајница БеоградШабац-Лозница- Зворник-Сарајево, односно Бијељина-Лозница-Мали Зворник-Љубовија-Бајина БаштаУжице и даље до Црногорског приморја.
Лозница је природни, привредни, саобраћајни и културни центар овог дела Подриња. Имала је важну улогу у историји, као гранични град Кнежевине
Србије, истурен према Босанском пашалуку, када је била окружно место, а и касније, као седиште Среза Јадранског, а потом Лозничког.
Значајни природни ресурси у општини Лозница су шумски фонд, обрадиво пољопривредно земљиште, налазишта метала и неметала, две бање (Бања
Ковиљача и Бања Бадања) са потенцијалима за развој здравственог туризма. Бања Ковиљача и Бања Бадања имају статус специјалне болнице за
рехабилитацију и значајне су туристичке дестинације за општину. Носиоци привредног развоја града су: пољопривреда, трговина, грађевинска и
прехрамбена индустрија и туризам.
Број насеља
Број градских насеља
Број осталих насеља
Број катастарских општина

54
2
523
47

7

3.2 ДЕМОГРАФСКИ ПОДАЦИ
•

•

•

Град Лозница се налази на западу Србије, на граници са Босном и Херцеговином. Град обухвата 54 насеља, од којих су Лозница и Бања Ковиљача
класификована као градска. Са површином од 612 км2 Град заузима 0,7% територије Републике Србије. Лозница је природни, привредни,
саобраћајни и културни центар овог дела Подриња.
Према попису из 2011. године у Граду живи 84.925 становника од чега је на територији града стално насељено 79.327, односно 1,1% укупног
становништва Србије. Према процени Републичког завода за статистику, средином 2014. године у Лозници је живело 77.543 становника, од
тога 39.444 жена и 38.099 мушкараца. Стопа природног прираштаја у 2014. години је била: - 4.
Просечна старост становништва је 42 године.

Табела 1 - Структура становништва према старости у 2013. и 2014. години
Узраст

Жене

Мушкарци

Жене

Мушкарци

0-6 година
7-14 година
15-18 година
Радно способно становништво
(15-64 године)

2.505
3.183
1.761
26.700

2.578
3.337
1.783
26.970

2.497
3.157
1.656
6.610

2.550
3.309

Укупан број становништва

39.697

38.439

26.302

26.584

1.703
7.069

Табела 2 - Структура становништва према типу насеља - Попис становништва 2011. године

Општина
Градско становништво
Сеоско становништво
Укупно становништво

•

Број
24.363
54.964
79.327

Учешће (%)
30,71
69,29
100

Национална структура - Лозница спада у локалне самоуправе са хомогеним националним саставом, јер 94,15% њених грађана чине Срби, док
највећу националну мањину чине Роми којих е према попису из 2011. године било 761, односно 0,96% становништава.
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•

Међутим, овај број не одговара ситуацији на терену, јер се велики број припадника ромске популације изјашњавају као Муслимани или Срби,
те се процењује да их око 1.200 живи на територији Лознице. Када је реч о осталим националним мањинама, у Лозници су најбројнији
Муслимани којих има 0,68%, а затим следе Бошњаци (0,15%) и Хрвати (0,10%).

Табела 3 – Број становника у односу на Округ и Републику Србију
ОПШТИНА

ОКРУГ

СРБИЈА

Број

Учешће %

Број

Учешће %

Број

Учешће %

Градско становништво

24.363

30.71

87.118

29.14

4.271.872

59,44

Остало становништво

54.964

69.29

211.813

70.86

2.914.990

40,56

Укупно становништво

79.327

100

298.931

100

7.186.862

100

Графикон 1 - Активно становништво, Попис 2011 година
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3.3 ПОДАЦИ О КОРИСНИЦИМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

1

ü На евиденцији Центра за социјални рад ''Лозница'' у 2019.години било је укупно 5776 корисника -1482 деце, 375 младих, 3006 одраслих и 913
старих лица.
ü Анализирајући статистички извештај запажа се да је највећи број корисника из свих корисничких група пренет из претходне године (4057).
Корисника који су реактивирани у 2019.години било је 616, а током извештајног периода евидентирано је1103 корисника који до тада нису били у
систему социјалне заштите. Током извештајног периода у пасиву је стављено 1429 корисника па је на дан 31.12.2019.године на евиденцији центра
било 4347 корисника.
ü Што се тиче старосних група највише је корисника из групације деца, следе одрасли и млади, док је најмање корисника из групе старих.
ü Уочава се да је у укупном броју корисника нешто више заступљено жена (3009) у односу на број мушкараца (2767) да највише корисника има са
завршеном средњом школом. Када говоримо о пребивалишту корисника можемо истаћи да је сеоско становништво заступљеније у односу на
градско.

Број корисника ЦСР
Табела 4 - Укупан број корисника у регистру ЦСР на активној евиденцији у току године према старости и полу
Број корисника на активној евиденцији у
Број корисника на активној
току извештајног периода (01.01. - 31.12.)
евиденцији 31.12.
Корисници по узрасту
M
Ж
Укупно
M
Ж
1482
820
662
610
495
Деца (0-17)
375
189
186
122
132
Млади (18-25)
3006
1410
1596
1100
1192
Одрасли (26-64)
913
348
565
254
442
Старији (65 и више)
2767
3009
5776
2086
2261
Укупно

Укупно

1105
254
2292
696
4347

Табела 5 - Корисници на активној евиденцији ЦСР у току године према пребивалишту корисника, полу и старости
Градско
Старосне групе
Деца

(0-17)

Млади

(18-25)

Одрасли

(26-64)

Старији

1

(65 и више)

M
348
74
530
141

Остало

Ж
252
79
681
224

M
472
115
880
207

Ж
410
107
915
341

Укупно градско

Укупно остало

600
153
1211
365

882
222
1795
548

Евиденција центра за социјални рад за 2019 годину
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Укупно

1093

1236

1674

1773

2329

3447

Флуктуација корисника ЦСР
Табела 6 - Кретање броја корисника у ЦСР у току године
Пренети
Ново евидентирани
Деца (0-17)
867
432
Млади (18-25)
276
55
Одрасли (26-64)
2242
440
Старији (65 и више)
672
176
4057
1103
Укупно

Реактивирани
183
44
324
65
616

Укупно
1482
375
3006
913
5776

Стављени у пасиву
377
121
714
217
1429

ДЕЦА
Табела 7 - Број деце на активној евиденцији ЦСР у току године и на дан 31.12. према узрасту и полу
Укупан број деце
Узрасне групе
М
Ж
Укупно
124
0-2
78
46
3-5
189
104
85
688
6 - 14
359
329
15-17
481
279
202
820
662
1482
Укупно

Број деце на дан 31.12.
М
Ж
65
35
78
69
285
252
182
139
610
495

Табела 8 - Број деце у ЦСР према корисничким групама/поступцима и узрасту у току године
Узраст
0-2
3-5
Корисничке групе
5
17
Деца под старатељством (сва деца под старатељством)
10
15
Деца жртве насиља и занемаривања
4
6
Деца са неадекватним родитељским старањем
0
0
Деца са проблемима у понашању и у сукобу са законом
39
62
Деца чији се родитељи споре око вршења родитељског права

15-17
39
59
36
160
67

6-14
54
63
40
23
161

Укупно
100
147
537
321
1105

Укупно
115
147
86
183
329
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Деца чије су породице корисници НСП и других видова
материјалног давања
Деца ОСИ
Деца у поступцима одређивања личног имена
Деца у поступцима располагања имовином
Деца у поступцима: сагаласност за малолетнички брак
Деца жртве трговине људима
Деца страни држављани без пратње
Деца која живе и раде на улици (деца улице)
Деца повратници/из реадмисије
Остала деца
Укупно

60
4
2
0
0
0
0
0
0
0
124

72
16
0
1
0
0
0
0
0
0
189

259
68
0
5
0
0
12
3
0
0
688

71
28
0
2
0
0
18
1
0
0
481

462
116
2
8
0
0
30
4
0
0
1482

ПУНОЛЕТНИ КОРИСНИЦИ

Табела 9 - Број пунолетних корисника у ЦСР према корисничким групама и старости у току године
Млади (18 Одрасли (26
Корисничке групе
25)
- 64)
Старији (65 - 79)
Особе под старатељством - сви пунолетни корисници
под старатељством: и у породици и на смештају
31
224
73
Жртве насиља, занемаренe особe и у ризику од
занемаривања
52
267
63
Особе које се споре око вршења родитељског права
0
0
0
Особе са инвалидитетом
62
472
415
Особа са друштвено неприхватљивим понашањем
23
26
2
Особе које имају потребе за смештајем -домски или
породични смештај
23
85
62
Материјално угрожене особе
0
0
0
Страни држављани и лица без држављанства у потреби
за социјалном заштитом
0
0
0
Жртве трговине људима
0
0
0
Бескућници
0
0
0
Остали
184
1932
298

Старији (80 и
више)

Укупно

0

328

0
0
0
0

382
0
949
51

0
0

170
0

0
0
0
0

0
0
0
2414
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Укупно

375

3006

913

0

4294

Табела 10 - Број пунолетних корисника на евиденцији ЦСР према радном статусу и старости на дан 31.12.
Статус запослености
Старост корисника
Незапослен
Запослен
Пензионер
Млади
150
4
0
Одрасли
1539
35
79
1689
39
79
Укупно

Нема података
100
639
739

Табела 11 - Број старијих корисника на евиденцији ЦСР према радном статусу у на дан 31.12.
Није остварио/ла
Старост корисника
Запослен
Пензионер
право на пензију
Старији (65+)
27
4
300

Нема података
365

Табела 12 - Број пунолетних корисника на евиденцији ЦСР према образовању и старости на дан 31.12.
Ниво образовања
Без завршене
Завршена
Завршена средња
Старост корисника
OШ
OШ
школа
Млади
13
39
51
Одрасли
210
682
519
Старији
145
73
31
368
794
601
Укупно

Завршена виша
школа
4
31
4
39

Нема
података
147
850
443
1440

Укупно
254
2292
696
3242

ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Табела 13 - Особе са инвалидитетом на евиденцији ЦСР у току године, према старости и полу
Старост
Деца
Млади
Одрасли
Старији
Укупно

Мушки
55
47
267
161
530

Женски
61
15
205
254
535

Укупно
116
62
472
415
1065
13

Табела 14 - Број особа са инвалидитетом у ЦСР у току године према врсти инвалидитета и старости
Врста инвалидитета
Телесни инвалидитет
Интелектуални инвалидитет
Сензорни инвалидитет
Первазивни развојни поремећаји, ....
Вишеструки инвалидитет
Ментална обољења
Укупно

Старосна структура
Деца
Млади
101
42
3
3
1
0
4
0
3
10
4
7
116
62

Одрасли
317
62
3
0
26
64
472

Старији
372
18
1
0
3
21
415

Укупно
832
86
5
4
42
96
1065

Табела 15 - Број особа са инвалидитетом на евиденцији ЦСР који су на дан 31.12. користили услуге смештаја у установама социјалне заштите или
у породичном смештају, према врсти смештаја и узрасту
Старосна структура
Врста смештаја
Деца
Млади
Одрасли
Старији
Смештај у прихватилишту /прихватној станици
0
0
0
0
Смештај у сродничкој старатељској породици
2
3
7
0
Смештај у хранитељској (сродничкој и другој хранитељској) породици
0
0
1
0
Смештај у установи социјалне заштите
2
5
63
19
Укупно
4
8
71
19
Табела 16 - Број особа са инвалидитетом на евиденцији ЦСР, који су у току године смештени у установу социјалне заштите (нови
корисници) или у породични смештај према врсти смештаја и узрасту
Старосна структура
Врста смештаја
Деца
Млади
Одрасли
Смештај у прихватилишту /прихватној станици
0
0
0
Смештај у сродничкој породици
0
0
0
Смештај у хранитељској породици
0
0
0
Смештај у установи социјалне заштите
0
0
0

Старији
0
0
0
0

Укупно
0
0
0
0
14

0

Укупно

0

0

0

0

3.4 ПОСТОЈЕЋЕ УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
Град Лозница Одлуком о правима и услугама социјалне заштите града Лознице (''Службени лист града Лознице'', број 7/17, обухвата следеће
локалне социјалне услуге:
- Помоћ и нега у кући
- Дневни боравак за децу и омладину са сметњама у развоју
- Лични пратилац детета
- Смештај у прихватилиште и прихватну станицу
- Становање уз подршку за младе који се осамостаљују ( ”Кућа на пола пута”)
- Социјално становање у заштићеним условима
- Саветодавно - терапијске и социјално / едукативне услуге
ТАБЕЛА 17– ПОСТОЈЕЋЕ УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ И БРОЈ КОРИСНИКА УСЛУГЕ
КАТЕГОРИЈА ЛОКАЛНИХ СОЦИЈАЛНИХ УСЛУГА2
Група
УСЛУГЕ
Дневне услуге
Помоћ и нега у кући
у заједници

Дневни боравак за децу и омладину са сметњама у
развоју

Лични пратилац детета (за децу са сметњама у развоју и
инвалидитетом)

ПОСТОЈЕЋЕ СОЦИЈАЛНЕ УСЛУГЕ И
БРОЈ КОРИСНИКА УСЛУГЕ

НАЗИВ УСЛУГЕ -Помоћ и нега у кући за остарела и инвалидна лица
ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ – Центар за социјални рад Лозница
ОПШТИНА СЕДИШТА ПРУЖАОЦА УСЛУГЕ – Лозница
ЛИЦЕНЦИРАН ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ - да
БРОЈ КОРИСНИКА СОЦИЈАЛНЕ УСЛУГЕ – 21 лица
НАЗИВ УСЛУГЕ - Дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју
ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ – Дневни боравак ”Сунце” при Центру за социјални рад
Лозница
ОПШТИНА СЕДИШТА ПРУЖАОЦА УСЛУГЕ – Лозница
ЛИЦЕНЦИРАН ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ - да
БРОЈ КОРИСНИКА СОЦИЈАЛНЕ УСЛУГЕ – 18 лица
Успостављена услуга

Услуге социјалне заштите у надлежности јединица локалне самоуправе, на основу класификације у четири групе, у складу са Законом о социјалној заштити и Правилником о
ближим условима и стандардима за пружање услуге социјалне заштите.
2
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Услуге
подршке за
самостални
живот
Услуге
смештаја
Саветодавно –
терапијске
услуге и
социјално
едукативне
услуге

Остале услуге

Свратиште (за децу улице односно децу која живе и раде
на улици)
Персонална асистенција за одрасле особе с
инвалидитетом
Становање уз подршку за младе који се осамостаљују
односно напуштају систем социјалне заштите
Становање уз подршку за особе с инвалидитетом
Смештај у прихватилиште ( прихватилиште за децу, за
жене, одрасла и стара лица)
”Предах” смештај
Саветовалиште (Интензивне услуге подршке породици
која је у кризи кроз саветовање и подршку родитељима,
хранитељима и усвојитељима, породици која се стара о
свом детету или одраслом члану породице с тешкоћама
у развоју, одржавање породичних односа и поновно
спајање породице, саветовање и подршку у случајевима
насиља, породичне терапије и медијације, СОС
телефоне, активацији и друге саветодавне и едукативне
активности)
Породични саветник - Породични сарадник није
стандардизована услуга, али је ипак важна са аспекта
превенције ризика од издвајања детета из породице
Клубови (за стара лица, за одрасле особе са
инвалидитетом, за децу са сметњама у развоју)
СОС телефон
Остваривање права на бесплатан превоз за старије
грађане (+65)
Реализација програма удружења грађана за подршку
лицима са инвалидитетом
Давање у закуп кућа младим брачним паровима на
територији Града Лознице.
Црвени крст – народна кухиња

Није успостављена услуга
Није успостављена услуга
Није успостављена услуга
Није успостављена услуга
Ургентни смештај у хранитељске породице који се финансира из локалног
Није успостављена услуга
Саветодавни рад у оквиру Центра за социјални рад
СОС служба у Центру за социјални рад Лозница

Није успостављена услуга

Није успостављена услуга
Мера подршке у оквиру Центра за социјални рад Лозница
ü
ü
ü
ü
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•

Дневни боравак ''Сунце'' је организациона јединица Центра за социјални рад у Служби социјалне заштите, основана 2008. године. Корисници
Дневног боравка су деца и млади са сметњама у развоју. У Дневном боравку раде три особе. Тренутно Дневни боравак има 20 корисника, од
којих најмлађи има 8, а најстарији 36 година. Услуге које пружа дневни боравак су: исхрана, нега, здравствена и физичка заштита током боравка;
стручни дефектолошки третман на пољу сазнајних, практичних и социјалних вештина базиран на процени и индивидуалном планирању за
сваког корисника понаособ; радно–окупациони третман у циљу развоја спретности и стимулације креативног изражавања; физичко васпитање
и корективни третман са циљем јачања мишићне снаге и повећања обима покретљивости; развијање животних вештина и свакодневних рутина
ради осамостаљивања.

•

СОС служба у Центру за социјални рад Лозница почела је са радом као услуга у оквиру пројекта Уточиште који је Центар реализовао у
партнерству са Удружењем грађана ''Светионик''. Од почетка 2006. године СОС служба је уз помоћ локалне управе институционализована у
Центру за социјални рад и на тај начин и данас функционише. Лица која имају потребу за саветодавним разговором и заштитом од насиља у
породици, контакт остварују са пријемним радником у Центру за социјални рад до 15 часова, а након тог времена до 17 часова на СОС телефон
се јавља дежурни стручни раднику случајевима када је помоћ потребна након 17 часова, лица се обраћају Полицијској станици у Лозници, а
полицијски службеници обавештавају дежурног стручног радника.

•

Услуга Помоћ и нега у кући, као ванинституционални облик заштите старих функционише при Центру за социјални рад од 2008. године. Право
на Кључне активности Центра за социјални рад Лозница су:

•

помоћ у кући обезбеђује се старим, изнемоглим, хронично оболелим лицима и другим лицима која нису у стању да се сама старају о себи,
односно немају друге чланове домаћинства који би се старали о обављању неопходних послова (припрема и допрема хране у стану-кући,
обављање основних кућних послова, одржавање хигијене у просторијама и задовољавање других егзистенцијалних потреба).О остваривању
права на ову услугу одлучује Центар за социјални рад Лозница на основу тимског разматрања потребе корисника. Организоване активности
Помоћи у кући реализоване су кроз ангажовање пет геронтодомаћица и једног координатора са пола радног времена, а средства за реализацију
услуга Помоћи у кући обезбеђена су преко локалне самоуправе. Услуге које геронтодомаћице пружају корисницима су: обављање кућних
послова и одржавање домаћинства; помоћ у одржавању личне хигијене; помоћ у одржавању хигијене стана и одеће; плаћање рачуна; чување
и надзор; помоћ у обављању лакших телесних вежби; помоћ око одласка код лекара; помоћ у загревању просторија; помоћ при кретању по
стану и дворишту. Корисници учествују у плаћању партиципације зависно од висине прихода.
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3.5. КЉУЧНИ ПАРТНЕРИ У ЛОКАЛНОЈ СОЦИЈАЛНОЈ ПОЛИТИЦИ
3.5.1 УСТАНОВЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ - У граду Лозници раде две установе социјалне заштите – Центар за социјални рад Лозница и Дом за смештај
деце и младих ''Вера Благојевић'' у Бањи Ковиљачи. Поред њих, у Лозници постоји и Радна јединица Центра за породични смештај и усвојење Београд
која својим радом покрива подручје града Лознице и општина Крупањ, Мали Зворник и Љубовија.
Центар за социјални рад ''Лозница'' - У складу са Законом о социјалној заштити3, Центар за социјални рад обавља следеће послове: (1) процењује
потребе и снаге корисника и ризике по њега и планира пружање услуга социјалне заштите; (2) спроводи поступке и одлучује о правима на материјална
давања и о коришћењу услуга социјалне заштите; (3) предузима прописане мере, покреће и учествује у судским и другим поступцима; (4) води
прописане евиденције и стара се о чувању документације корисника.
Закон такође дефинише да центар за социјални рад иницира и развија превентивне и друге програме, као што су програми који доприносе спречавању
и сузбијању социјалних проблема и обавља и друге послове у области социјалне заштите, у складу са законом и другим прописима. 4 Центар за
социјални рад пружа услуге процене и планирања5, а друге услуге социјалне заштите може да пружа само у оквиру своје посебне организационе
јединице, ако добије лиценцу за пружање одређене услуге и ако у локалној заједници нема другог овлашћеног пружаоца услуге социјалне заштите6.

Одлучивање и послови у вршењу јавних овлашћења

§
§
§
§
§
§
§

Одлучивање у вршењу јавних овлашћења за
малолетне кориснике
Остваривање права на материјалну
подршку
Остваривање права на породични смештај
Остваривање права на домски смештај
Неодложне интервенције
Усвојење
Старатељство
Вршење родитељског права

Одлучивање у вршењу јавних овлашћења за
пунолетне кориснике
§
§
§
§

Остваривање права на материјалну подршку
Остваривање права на смештај у установу
социјалне заштите и смештај у другу породицу
Старатељство
Вршење родитељског права

Послови у вршењу
јавних овлашћења
§
§
§

Породични односи
Послови заштите од
насиља у породици
Послови заштите
малолетника

Остали послови
§
§

Издавање уверења
грађанима
Достављање налаза
и мишљења другим
институцијама и
организацијама

Услуге Центра за социјални рад

§

Неодложне интервенције

Закон о социјалној заштити Републике Србије, „Службени гласник Републике Србије“, бр. 24/11
Закон о социјалној заштити Републике Србије, „Службени гласник Републике Србије“, бр. 24/11, чл. 121
5 У складу са чл. 64, Закона о социјалној заштити Републике Србије, услуге процене и планирања спадају у групу услуга које се не могу набављати путем поступкајавне набавке.
6
Закон о социјалној заштити Републике Србије, „Службени гласник Републике Србије“, бр. 24/11, чл. 122
3
4
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§
§

§
§

Услуге процене и планирања
Дневне услуге у заједници:
o Дневни боравак
o Помоћ у кући
Саветодавно-терапијске и социо-едукативне услуге (искључиво: „друге саветодавне и едукативне услуге и активности“)
Услуге смештаја (претежно, домски смештај за одрасле и старије)

Дом за смештај деце и младих ''Вера Благојевић'' - Дом за смештај деце и младих Вера Благојевић у Бањи Ковиљачи пружа услуге смештаја и бриге о
деци без родитељског старања и деце без родитељског старања која имају сметње у развоју Дом је опремљен за смештај деце и младих узраста од 3
до 26 година. У установи дете/млада особа борави до оспособљавања за самостални живот, повратка у сопствену породицу или до усвојења.
Организација живота и рада, васпитање и образовање деце и младих заснива се на познавања психо-социјалних услова који су утицали на развој
личности детета, индивидуализованом приступу и стварању атмосфере која ће бити приближна породичном окружењу. Капацитет установе је 42
корисника и 18 услуге, а тренутно је на смештају шесторо деце без родитељског старања у Домском одељењу и дванаесторо деце са тешким сметњама
у развоју у Малој домској заједници. Циљ ове услуге је да се деци обезбеди окружење слично породичном, како би се припремили за повратак у
биолошке или хранитељске породице. Спрат у оквиру објекта намењен овим корисницима је у потпуности адаптиран за особе са инвалидитетом.
Радна јединица Центра за породични смештај и усвојење Београд - Центар за породични смештај и усвојење Београд је основан 2008. године, а Радна
јединица у Лозници која је део те установе почела је са радом јуна 2012. године. Стручни радници су саветници за хранитељство и пружају подршку
потенцијалним и актуелним хранитељским породицама. Са потенцијалним кандидатима за хранитељство се реализује едукативни рад кроз Програм
припреме и обуке будућих хранитеља, а са већ активним хранитељским породицама се континуирано спроводи едукативни рад на унапређивању
вештина и компетенција за подршку деци. Радна јединица Лозница обавља активности из своје надлежности на територији Града Лознице и три околне
општине - Крупањ, Мали Зворник и Љубовија. На територији града Лознице на хранитељству се налази 149 деце у 91ој активиној породици. Један број
деце на хранитељству из других општина похађа средње школе у Лозници. Радна јединица Центра у оквиру свог рада обавља процену опште
подобности будућих хранитеља, као и избор адекватне хранитељске породице за дете у сарадњи са Центром за социјални рад, надлежним за
организовање заштите детета. Радна Јединица континуирано прати функционисање хранитељских породица у погледу задовољавања потреба детета
и поштовања стандарда његове заштите, ради на реализацији програма подршке деци на хранитељству, свим активностима за њихову еманципацију,
напуштање заштите и даље оспособљавање за самостални живот и рад. У циљу унапређења заштите деце без родитељског старања, Радна јединица
Центра за породични смештај учествује у бројним пројектима и едукацијама стручних радника у циљу јачања њихове професионалне компетентности.

3.5.2 ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА (ОЦД)
Кључне организације цивилног друштва у области социјалне политике и рада са осетљивим групама грађана су:
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Удружење за помоћ особама са
сметњама у развоју ''Сунце''

Удружење глувих и наглувих Лозница
Удружење дијализираних, трансплантираних,
бубрежних инвалида ''Подриње''
Градска организација инвалида рада Лознице

Удружење грађана ''Светионик''
Удружење грађана ''Искра-Лозница''
Удружење грађана особа са
инвалидитетом ''Лагатор''

Удружење ратних и мирнодопских војних инвалида
града Лознице

Међуопштинска организација Савеза слепих Србије
Удружење Рома ''Ромска срећа'' - Јошева
Удружење Рома ''Жива ватра'' - Јошева
Црвени крст Лозница

ü Наведене организације се баве спровођењем програма и пројеката усмерених на подршку лицима из различитим осетљивих категорија. Многе од
ових организација постоје више од 15 година и располажу веома стручним људским ресурсима за рад са лицима из различитих осетљивих категорија
становништва
ü Програми које спроводе организације цивилног сектора се финансирају се из средстава домаћих и међународних донатора као и буџета ЈЛС; и овај
пројектног начина финансирања, онемогућава континуитет у пружању активности које спроводе.
ü Иако постоје искусне организације цивилног сектора, и даље је веома мали број пружалаца социјалних услуга ( како лиценцираних тако и иновативних)
ü Најефикаснију мрежу волонтера има организација Црвеног крста, док друге организације окупљају волонтере у зависности од тематике пројекта
ü Како организације раде са најугроженијим категоријама становништва, које је и материјално угрожено, није могуће обезбедити одрживост активности
кроз партиципацију корисника програма
ü Највећи број активности које спроводе организације односи се на повећање приступачности различитих услуга и остварења различитих права кроз
информисање лица из осетљивих група и подршку у развоју личних капацитета за активнији приступ у решавању проблема.
3.5.3 УСТАНОВЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Предшколска установа ”Бамби” - Основна делатност Предшколске установе „Бамби“ је васпитање и образовање, нега и исхрана, превентивно-здравствена и
социјална заштита деце, узраста од 1 до 6,5 година. Установа у мањем обиму обавља и друге делатности, које доприносе понуди програма и услуга и
потпунијем коришћењу капацитета и средстава, као што су: организација похађања школица страног језика, плеса, израда дидактичког материјала,
организација рекреативног боравка деце на планини и организација једнодневних излета. Рад Установе је организован у три радне целине, сходно
активностима којима се баве: (1) Организациона јединица “вртићи”, (2) Организациона јединица “кухиња и достава хране”, (3) Организациона јединица
”Служба за заједничке послове”.

Организациона јединица “вртићи” обухвата :
Дечји вртић ”Бамби” у Лозници
Дечји вртић „Чаролија“ у Лозници

Дечjе јасле ”Лептирић” у Лозници
Дечји вртић ”Пчелица” у Лозници

Дечји вртић „Звончић“ у Лешници
Играоница „Јадранче“ у Јадранској Лешници.
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Дечји врић ”Лане” у Лозници
Дечји вртић ”Пинокио” у Бањи Ковиљачи,
+ 41 група полудневног боравка, у којима се реализује обавезни припремни предшколски програм, при основним школама на територији града и у објектима
Установе.
Услуге Установе тренутно (2020) користи 1560 деце. У целодневном боравку има 972, у четворочасовном припремном предшколском програму 501, а у
додатним програмима још 83 деце. Због недостатка капацитета 149 деце чека на упис у целодневни боравак, па је у наредном развојном периоду акценат
стављен на организацију посебних, специјализованих, повремених и других програма, као и на адаптацију постојећих простора.
Основне школе - Град Лозница има 14 основних школа са укупно 29 издвојених одељења. На почетку школске 2020/2021. године у основне школе је било
укупно уписано 5 672 дете и 30 одраслих у програму ФООО (функционално основно образовање одраслих). Запослени у основним школама имају одговарајућу
квалификациону структуру, а број запослених је усклађена са актуелним правним оквиром у образовању и васпитању. У 11 основних школа има ученика који
похађају наставу по ИОП-у (индивидуалном образовним плану). Укупно у свим школама има 97 или 1,71% таквих ученика. У три основне школе има укупно 24
деце у одељењима за децу са сметњама у развоју и инвалидитетом. Укупан број деце у основним школама чије су породице корисници новчане социјалне
помоћи је 188, 385 деце прима дечији додатак, 25 деце је у хранитељским породицама, а још 163 деце припада групи осетљиве деце, без детаља о
специфичним факторима осетљивости.

Деца из осетљивих група у основним школама у школској 2020/2021. години
Осетљива група

Број деце

Деца која похађају наставу по ИОП-у
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Деца у одељењима за децу са сметњама у развоју и инвалидитетом
Деца из породица корисника новчане социјалне помоћи
Деца корисници дечјег додатка
Деца у хранитељским породицама
Остала деца из осетљивих група
Укупно

24
188
385
25
163
882

% од укупног броја деце
уписане у основне школе
1,71
0,42
3,31
6,79
0,44
2,87
15,54

Средње школе у Лозници - У Лозници постоје укупно четири средње школе које похађа укупно 3109 ученика. Према подацима школа, укупан број
ученика из осетљивих група је 118 или 3,79%. И у средњим школама највећи број деце из осетљивих група су они који су из породица корисника новчане
социјалне помоћи – укупно 90 или 2,89% од укупног броја ученика средњих школа.
Број ученика
Назив школе

У

Ж

М

Ученици са сметњама у
развоју и
инвалидитетом

Ученици упућени на
Интерресорну
комисију

Ученици из породица
корисника новчане соц.
помоћи

Ученици
Роми
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Гимназија''Вук
Караџић''
Средња школа Свети
Сава
Средња економска
школа
Техничка школа
УКУПНО

698

440

258

0

1

5

0

724

567

157

2

2

15

2

875

542

333

17

/

30

9

812
3109

89
1638

723
1471

6
25

0
3

40
90

17
28

Високо образовање - У Лозници постоји Одељење Факултета техничких наука из Новог Сада, као и Издвојена јединица Факултета за менаџемент из
Зајечара који је део Мегатренд универзитета.
3.5.4 УСТАНОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ
Дом здравља ''Др Миленко Марин'' - Дом здравља ''Др Миленко Марин'' Лозница је основан као здравствена установа која обавља здравствену делатност на
примарном нивоу здравствене заштите. У оквиру медицинског дела располаже са следећим службама: општа медицина, медицина рада, служба за
здравствену заштиту жена, служба за здравствену заштиту деце и омладине, поливалентна патронажна служба, служба стоматолошке здравствене заштите,
служба лабораторијске дијагностике и служба хитне медицинске помоћи. У оквиру Дома здравља постоји мрежа 15 здравствених амбуланти (здравствене
амбуланте у Јадранској Лешници, Јошеви, Текеришу, Доњој Бадањи, Брезјаку, Коренити, Новом Селу, Чокешини, Брадићу, Великом Селу, Доњем Добрићу,
Горњем Добрићу и Зајачи) и 2 здравствене станице (у Бањи Ковиљачи и Лешници). Дом здравља је адекватно опремљен и има одговарајући простор за рад.
Акредитован је на три године код Агенције за акредитовање здравствених установа Србије, од 2013. до 2016. године, када ће се пријавити за реакредитацију.
Редовни програми рада Дома здравља су: превентивне услуге(превентивни прегледи, циљани прегледи, систематски прегледи, скрининг програми за рано
откривања рака дојке); куративне услуге (прегледи ради лечења); дијагностичко терапијске услуге; саветовалиште за децу и младе; саветовалиште за
дијабетичаре; психофизичка припрема трудница; услуге патронажне службе; стоматолошке услуге; услуге здравствено васпитног рада и услуге хитне
медицинске помоћи.
Општа болница ''Лозница'' - Општа болница ''Лозница'' је основана као здравствена установа која обавља здравствену делатност на секундарном нивоу
здравствене заштите, као наставак дијагностике, лечења и рехабилитације на примарном нивоу. Основана је за територије општина Лозница, Мали Зворник,
Љубовија и Крупањ. У циљу ефикаснијег обављања делатности у Општој болници су образоване следеће организационе јединице: Сектор интернистичких
грана медицине за делатности (интерна медицина, пнеумофтизиологија, неурологија, инфектологија и продуженоа лечење и нега; Сектор хируршких грана
медицине за делатности опште хирургије, ортопедије са трауматологијом, урологије, оториноларингологије и офталмологије; Служба за педијатрију; Служба
за гинекологију и акушерство; Служба за психијатрију;Сектор заједничких медицинских послова за делатности: (анестезија са реаниматологијом, радиолошке,
микробиолошке, лабораторијске, трансфузиолошке, дерматолошке, патоанатомске, фармацеутске и друге делатности) и Сектор за опште правне, економско
финансијске послове и службом техничког одржавања. Редовни програми рада Опште болнице су: специјалистичко-консултативне услуге и болничко22

здравствена делатност; специјалистичко-консултативне услуге и сложенији поступци и мере, откривање болести и повреда, лечење и рехабилитација болесних
и повређених; дијагностичко-терапијске процедуре; болничко- здравствена делатност (дијагноза, лечење и рехабилитација, услуге здравствене неге и
смештаја).

3.5.3 СЕКТОР ЗАПОШЉАВАЊА – НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Филијала Националне службе за запошљавање у Лозници има четири организационе јединице: Лозница, Крупањ, Љубовија и Мали Зворник. Главне услуге
које Филијала пружа су: посредовање и сајмови запошљавања; професионална оријентација и планирање каријере; додатно образовање и обука; развој
предузетништва; пословни центар; субвенција незапосленима за самозапошљавање; субвенција послодавцима и новчана надокнада незапосленима. За
област социјалне заштите веома су значајне две услуге Националне службе за запошљавање, односно Филијале Лозница: субвенција незапосленима за
самозапошљавање и (2) новчана накнада незапосленима.
ü Субвенција за самозапошљавање се одобрава незапосленим особама у једнократном износу за незапослене особе са инвалидитетом за започињање
сопственог посла, на основу јавног позива. Захтев за ову субвенцију могу да поднесу особе које су пријављене на евиденцији Националне службе за
запошљавање најмање месец дана пре подношења захтева, сем у случају када је подносилац захтева особа са инвалидитетом (тада време проведено на
евиденцији није услов за учешће у јавном позиву) и завршиле су инструктивну обуку за самозапошљавање у организацији Националне службе или друге
одговарајуће организације.
ü Право на новчану накнаду има незапослена особа која је била обавезно осигурана за случај незапослености најмање 12 месеци непрекидно или са
прекидима последњих 18 месеци. Корисник новчане накнаде има право на здравствено и пензијско и инвалидско осигурање за време трајања права на
новчану накнаду.

3.6 ПРИОРИТЕТНЕ ЦИЉНЕ ГРУПЕ
У оквиру Стратегије социјалне заштите града Лознице 2021-2025, приоритетне циљне групе су:
ü Деца и млади из осетљивих
ü Старије особе (преко 65 година)
ü Особе са инвалидитетом (ОСИ)
ü Жене
ü Материјално угрожене породице
ü Роми
ü Избегла и интерно расељена лица
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3.7 КЉУЧНИ ПРОБЛЕМИ У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
У процесу обраде података анализиране су заинтересоване стране: кључни партнери у планирању и спровођењу Стратегије развоја социјалне
заштите у Лозници и крајњи корисници услуга социјалне заштите. Подаци су анализирани уз помоћ технике SWOT анализе и идентификоване су
следеће снаге, слабости, могућности и претње:
ПРЕДНОСТИ
• Препознате потребе грађана у области социјалне заштите
• Обезбеђено финансирање права и услуга социјалне
заштите у складу са Одлуком
• Транспарентно су- финансирање програма и пројеката
организација цивилног друштва у области социјалне
заштите (481)
• Запослени имају одговарајуће стручне квалификације
• Запослени су мотивисани за даљи професионални развој редовно учествују у стручним обукама
• Организације цивилног друштва имају велики број
мотивисаних волонтера
• Чланови, сарадници и волонтери организација цивилног
друштва се континуирано професионално едукују и
развијају
•

МОГУЋНОСТИ

•
•
•
•
•

Правни оквир у социјалној заштити
Програмско буџетирање у јавној управи
Доступност ЕУ и других страних фондова и донатора
Развијање међуопштинских / међуградских услуга
Прекогранична повезивања у области социјалне заштите
са Републиком Српском
Друштвено одговорно пословање компанија које раде на
територији Града

•

НЕДОСТАЦИ
• Слаба информисаност корисника о могућности остваривања права
• Пасивност корисника услуга
• Недовољна укљученост приватног сектора и ОЦД у пружању услуга социјалне
заштите
• Недовољно коришћење алтернативних извора финансирања
• Потреба додатних улагања у простор који је у власништву локалне самоуправе,
а могао би се користити за рад
• Недостатак тимског и интер - институционалног рада у локалној заједници у
писању пројеката
• Недовољно препознавање волонтерског рада у Лозници као ресурса
• Коришћење за рад простора у власништву локалне самоуправе, под
повлашћеним условима
• Недовољна мотивисаност привредних субјеката за поштовање правила
друштвено одговорног пословања на територији Града
• ПРЕТЊЕ
•
•
•
•
•

Недостатак финансијских средстава за континуиране локалне социјалне услуге
Континуирано повећање броја породица које су социјално угрожене услед
економске кризе додатно изазване пандемијом
Просторна удаљеност релевантних факултета са којих би се могли регрутовати
волонтери
Осипање волонтера због одласка младих из Лознице на факултете
Мањи број донатора који подржава куповину опреме кроз реализацију
пројекта
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ОДЕЉАК 4 - ВИЗИЈА
4.1 ВИЗИЈА
Лозница је град једнаких права и могућности за све своје грађане, где се различитост уважава а социјална сигурност је један од приоритета
локалних институција и организација
4.2 ПРИНЦИПИ И ВРЕДНОСТИ
•

Поштовање и унапређивање основних људских права - Неговање толеранције и разумевање различитости, одсуство сваке дискриминације
засноване на постојању инвалидитета, полним, расним, језичким, верским, етничким и свим другим разликама и неговање и унапређивање
међусобног разумевања и равноправности.

•

Принцип једнаких могућности - Обезбедити могућност коришћења услуга социјалне заштите за све грађане и све циљне групе истом
доступношћу у свим сферама пружања услуга у јавном, приватном и невладином сектору и уз поштовање могућности избора.

•

Интегрални приступ - Неговање разноврсности и компатибилности социјалних сервиса и услуга и заједничког проактивног деловања и
наступања према корисницима.

•

Партиципативност - Обезбеђење учешћа корисника у доношењу одлука о начину задовољавања његових потреба и одговорност за
лични избор сервиса и услуга, као и личну ангажованост у оквиру његових могућности. Неговање подршке кориснику за активирање и
развој личних ресурса и потенцијала за самостално задовољавање потреба у циљу смањења зависности од социјалних услуга.

•

Транспарентност - Увремењено, актуелно, отворено извештавање јавности, корисника и свих заинтересованих циљних група о могућностима,
процесима
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5.1 ОПШТИ ЦИЉ
Желимо да савременим методама афирмишући праве вредности, брзо и ефикасно, у сарадњи јавног, приватног и цивилног сектора
унапредимо развој социјалне заштите, смањимо незапосленост и сиромаштво у Граду и допринесемо систематском повезивању услуга и
активности као и унапређењу планирања, финансирања и квалитета пружених услуга.

5.2 ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ
•

Унапређење броја и квалитета стандардизованих локалних социјалних услуга, нестандардизованих локалних социјалних услуга и мера за социјално
угрожене категорија становништва

•

Унапређење међусекторске сарадње и успостављање интегралних социјалних услуга за социјално угрожене категорије становништва

•

Унапређење капацитета локалних актера имплементацију ефикасне локалне социјалне политике
ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ
Унапређење броја и
квалитета
стандардизованих
локалних
социјалних
услуга,
нестандардизованих
локалних
социјалних
услуга
и
мера
за
социјално
угрожене
категорија становништва

ПОКАЗАТЕЉ УЧИНКА
Број корисника и корисница
постојећих социјалних услуга и
мера подршке

ПОЛАЗНА ВРЕДНОСТ
Тренутни број корисника услуга
социјалне заштите приказан у
Табели 17

ЦИЉАНА ВРЕДНОСТ
Број корисника социјалних услуга
повећан за 10% у складу са
листама чекања

ИЗВОР ВЕРИФИКАЦИЈЕ

Територија обухваћена
постојећим социјалним услугама

Услуге се тренутно пружају на
мањим делу Града

Закључно са 2025. повећан број
насеља за 20%

Годишњи извештај
пружалаца услуге

Број нових социјалних услуга

Тренутан број локалних
социјалних услуга приказан је у
табели 17

Закључно са 2025. је укупно 2
нове услуге за подршку
корисницима

Годишњи извештаји о
мониторингу услуга и
имплементацији
Стратегије

Број корисника и корисница
нових социјалних услуга

Тренутни број корисника услуга
социјалне заштите приказан у
Табели 17

Број корисника социјалних услуга
обухвата 40% корисника са листе
чекања

Годишњи извештај
пружалаца услуге

Годишњи извештај
пружалаца услуге

26

Унапређење
међусекторске сарадње
и успостављање
интегралних социјалних
услуга за социјално
угрожене категорија
становништва

Квалитет услуге – задовољство
корисника и корисница и
њихових чланова породица
услугом

Тренутно не постоји
институционални механизам за
праћење задовољства корисника
социјалним услугама

Број потписаних меморандума о
садањи

Тренутно нема важећих Уговора о
сарадњи између различитих
институција

Број нових интегралних
услуга/мера које се спроводе
међусекторски

Анкетни листови
корисника услуга и
њихових чланова
породица
Годишњи извештаји о
мониторингу услуга и
имплементацији
Стратегије
Годишњи извештаји о
мониторингу услуга и
имплементацији
Стратегије

Тренутно нема системских
интегралних локалних социјалних
услуга

Закључно са 2025. успостављене
2 интегралне социјалне услуге

Број пројеката са којим се
конкурисало на екстерне изворе
финансирања

Тренутно нема активних пројеката
за успостављање или рад
локалних социјалних услуга

Закључно са 2025. укупно 2 нове
услуге су успостављене из
екстерних извора финансирања

Број нових пружалаца локалних
социјалних услуга

Тренутно све услуге на локалном
нивоу пружа општински центра за
социјални рад

До 2025. године за сваку од
локалних социјалних услуга
постоји више локалних
лиценцираних пружалаца услуга

Годишњи извештаји о
мониторингу услуга и
имплементацији
Стратегије
Годишњи извештаји о
мониторингу услуга и
имплементацији
Стратегије

Успостављен институционални
механизам праћења
имплементације локалних
социјалних услуга

Не постоји програмски
мониторинг услуга већ само
финансијско правдање добијених
средстава

До 2025. године све локалне
социјалне услуге имају
програмски и финансијски
мониторинг

Годишњи извештаји о
мониторингу услуга и
имплементацији
Стратегије

Број корисника и корисница
нових интегралних услуга/мера

Унапређење капацитета
локалних
актера
имплементацију
ефикасне
локалне
социјалне политике

Закључно са 2025. је укупно свака
локална социјална услуга се
прати кроз задовољство
корисника од стране ЈЛС
Закључно са 2025. је укупно
потписано 5 нових Меморандума
о сарадњи између институција,
организација, ОЦД и бизнис
сектора
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ОДЕЉАК 6 - МЕРЕ ЗА ПОСТИЗАЊЕ ЦИЉЕВА СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА СИСТЕМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
Финансијска средства (РСД)
других извора
Буџет ЈЛС
финансирања
ПОСЕБНИ ЦИЉ 1 - Унапређење броја и квалитета стандардизованих и нестандардизованих локалних социјалних услуга за социјално угрожене категорија становништва
Број нових корисника и корисница услуге
1.1 Развој и проширење
Центар за социјални рад и
6.000.000,00 на
Број нових насеља где се услуга пружа
2021.год.
локалне социјалне услуге организације цивилног
годишњем
Пружање услуге од стране лиценцираног
континуирано
Помоћ у кући за старије особе
друштва
нивоу
пружаоца
1.2 Развој и проширење
Број нових дечака и девојчица који користе Град, Центар за социјални
локалне социјалне услуге –
услугу
рад, пружалац услуге и
5.320.000,00 на
2021.год.
Дневни боравак за децу и
Број младића и девојака који користе услугу организације цивилног
годишњем
континуирано
омладину са сметњама у
Пружање услуге од стране лиценцираног
друштва
нивоу
развоју
пружаца
Број девојчица и дечака који користе услугу Град, Центар за социјални
8.600.000,00
5.000.000,00 на
1.3 Развој локалне социјалне
Пружање услуге од стране лиценцираног
рад, пружалац услуге и
2021.год.
на годишњем
годишњем
услуге – Лични пратилац детета пружаца
организације цивилног
континуирано
нивоу
нивоу
друштва
Град, Центар за социјални
65.000,00 на
1.4 Развој локалне социјалне
Број корисника и корисница услуге
рад, пружалац услуге и
2021.год.
годишњем
услуге – Социјално становање у Пружање услуге од стране лиценцираног
организације цивилног
нивоу
континуирано
заштићеним условима
пружаца
друштва
Успостављена услуга у складу са
Град, Центар за социјални
2.000.000,00 на
1.5 Успостављање локалне
стандардима
рад, пружалац услуге и
годишњем
2022.год.
социјалне услуге – Породични
Број корисника и корисница услуге
организације цивилног
нивоу
континуирано
саветник
Пружање услуге од стране лиценцираног
друштва
пружаца
Успостављена услуга у складу са
Град , Центар за социјални
5.000.000,00 на
1.6 Успостављање локалне
стандардима
рад, пружалац услуге и
годишњем
2023.год.
социјалне услуге –Клуба за
Број корисника и корисница услуге
организације цивилног
нивоу
континуирано
стара лица
Пружање услуге од стране лиценцираног
друштва
пружаца
Успостављена услуга у складу са
Град, Центар за социјални
3.000.000,00 на
1.7 Успостављање локалне
стандардима
рад, пружалац услуге и
годишњем
2023.год.
социјалне услуге –Клуба за
Број корисника и корисница услуге
организације цивилног
нивоу
континуирано
особе са инвалидитетом
Пружање услуге од стране лиценцираног
друштва
пружаца
Мере и активности

Индикатори

Носиоци

Време
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1.8 Спровођење програма
информисања лица из
осетљивих група у циљу
информисања и веће
приступачности постојећим
услугама
1.9 Спровођење програма за
јачање личних капацитета
корисника за про - активну
улогу у решавању проблема

Број спроведених програма
Број корисника и корисница програма
информисања
Број спроведених програма
Број корисника и корисница програма
информисања

Град, Центар за социјални
рад, пружалац услуге и
организације цивилног
друштва
Град, Центар за социјални
рад, пружалац услуге и
организације цивилног
друштва
Град, Центар за социјални
рад, пружалац услуге и
ОСИ организације

2022.год.
континуирано

2022.год.
континуирано

300.000,00 на
годишњем
нивоу

500.000,00 на
годишњем
нивоу

Број институција са којих су уклоњене
2.000.000,00 на
баријере
годишњем
2022.год.
Број инфраструктурних субјеката са
нивоу
континуирано
сигнализацијом за особе за различите
категорије инвалидности
ПОСЕБНИ ЦИЉ 2 - Унапређење међу – секторске сарадње и успостављање интегралних социјалних услуга за социјално угрожене категорија становништва
Град, Центар за
50.000,00 на
Успостављање функционалне
Број потписаних меморандума о сарадњи
социјални рад и
2021.год.
годишњем
међу / секторске сарадње
Број заједнички спроведених мера
организације цивилног
континуирано
нивоу
друштва
Град, Центар за
50.000,00 на
социјални
рад
и
годишњем
Унапређење регионалне
Број реализованих састанак у циљу размене
организације
цивилног
нивоу
сарадње – размена добре
добре праксе
2021.год.
друштва
пракса у области иновативних и
континуирано
интегралних локалних
Број иновативних мера које се примењују
социјалних услуга
као пример добре праксе из друге средине
1.10 Уклањање физичких
баријера за различите
категорије особа са
инвалидитетом

Сарадња са бизнис сектором –
успостављање партнерске
сарадње у области локалне
социјалне политике
Успостављање интегралних
социјалних услуга - Интегрални
програм помоћи у кући са
базичном негом
Успостављање интегралних
социјалних услуга
услуга – Сензорна
рехабилитација деце са

Број потписаних меморандума о сарадњи
Број заједнички спроведених мера
Успостављена услуга
Број корисника и корисница услуге
Успостављена услуга
Број корисника и корисница услуге

Град, Центар за
социјални рад и
организације цивилног
друштва
Град Центар за социјални
рад и организације
цивилног друштва
Град, школе, Центар за
социјални рад и
организације цивилног
друштва

2021.год.
континуирано

50.000,00 на
годишњем
нивоу

2022.год.
континуирано

3.000.000,00 на
годишњем
нивоу

2022.год.
континуирано

3.000.000,00 на
годишњем
нивоу
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сметњама у развоју (сензорна,
бела и слана соба)
ПОСЕБНИ ЦИЉ 3 - Унапређење капацитета локалних актера имплементацију ефикасне локалне социјалне политике
Формиран тим за писање предлога
Град, Центар за
2021.год.
3.1Формирање тима за израду
пројеката
социјални рад и
2022. – 2025.пројеката из области локалних
организације цивилног
континуирано за
социјалних услуга
друштва
нове услуге
Град, Центар за
Број пројеката са којима се конкурисало
3.2 Конкурисање на екстерне
социјални рад и
2021.год.
Број нових услуга које су успостављене из
изворе финансирања
организације цивилног
континуирано
екстерних извора финансирања
друштва
3.3 Реализација едукација у
Град, Центар за
Број едукација
циљу
информисања
и
социјални рад и
Број ОЦД на едукацијама
2022.год.
мотивисања
представника
организације цивилног
Број нових лиценцираних пружалаца услуга
континуирано
цивилног сектора о услугама
друштва
социјалне заштите

Нису потребна средства
Учешће општине 10% од укупне
вредности пројекта
2.000.000,00 динара
50.000,00 на
годишњем
нивоу
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ОДЕЉАК 7 - ПРАЋЕЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ
Праћење имплементације Стратегије развоја социјалне заштите града Лознице за период 2021-2025. године биће реализовано континуирано, кроз
инструменте и механизме који су већ функционални на нивоу локалне самоуправе: финансирање услуга социјалне заштите и праћење њиховог рада
кроз извештавање, финансирање редовних делатности, програма и пројеката у области социјалне заштите и праћење њиховог рада кроз редовно
извештавање.
Праћење реализације општег и посебних циљева вршиће се израдом годишњег извештаја који садржи и квантитативне и квалитативне податке за све
циљне групе дефинисане Стратегијом.
Целокупна оцена ефеката планираних услуга и мера биће предмет екстерне евалуације која ће бити обезбеђена по истеку важења овог документа.
Након усвајања Стратегије, потребно је формирање Тим за праћење реализације овог документа, од стране Градоначелника. Задаци Тима обухватиће:
•
•
•

праћење реализације,
ревизију документа по потреби,
израду акционих планова и извештаја о њиховој реализацији.

Тим ће имати одговорно лице – координатора Тима. Градоначелник ће у формирању Тима одредити координатора за послове праћења и извештавања.
Тим ће бити сачињен од чланова које ће предложити носиоци реализације мера из документа.
За процену потребе финансијских средстава и осталих нематеријалних ресурса, биће одговорно Одељење за друштвене делатности.
Рокове за спровођење мера и начин обезбеђивања средстава припремаће на годишњем нивоу Одељење за друштвене делатности, у партнерству са
Тимом.
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