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ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О УСТАНОВИ
Центар за социјални рад је установа социјалне заштите којој су повјерена јавна овлаштења и
има општедруштвени значај. Центар је основан Одлуком СО Шамац 1979. године.
У 2015. години, ЕУ програмом за опоравак од поплава који у БиХ имплементира УНДП,
изграђена је нова зграда Центра за социјални рад са већим простором него што је Центар раније
посједовао, а тим пројектом је планиран и Дневни центар за дјецу и омладину са сметњама у развоју
чије просторије је на кориштење добило Удружење грађана за помоћ лицима са посебним
потребама које проводи своје активности.
Укупна површина зграде је 360 квм, два нивоа, два улаза (један за Дневни Центар). Зграда
посједује 10 канцеларија заједно са Дневним Центром, 4 тоалета и један прилагођен за инвалиде,
оставу, салу за састанке, архиву, термо-блок за централно гријање и кухињу.
ДЈЕЛАТНОСТ
Према Статуту ЈУ Центра за социјални рад, као и других нормативних аката, у вршењу
јавних овлаштења, установа проводи мјере из области социјалне, породично-правне и дјечије
заштите, а као Органу старатељства повјерени су јој и послови старатељства, усвојења, те послови
кривично-правне заштите малољетника. Основне дјелатности рада Центра за социјални рад, као
установе социјалне заштите су: откривање, праћење и проучавање проблема из области социјалне,
дјечије и породично-правне заштите, предузимање мјера у рјешавању стања социјалних потреба и
проблема, иницирање и организовање превентивних активности у спречавању узрока социјалних
појава и проблема, остваривање функције старатељства, иницирање мјера за унапређење система
дјечије и социјалне заштите, пружање дијагностичких услуга, спровођење одговарајућих третмана,
савјетодавних и терапијских услуга корисницима, обављање послова савјетовалишта за проблеме
брака и породичних односа, васпитања дјеце, усвојења, односа родитеља и дјеце, те друге
дјелатности које су уређене законом и одлукама јединице локалне самоуправе.
У вршењу јавних овлаштења, Центар стручни рад заснива на одредбама сљедећих закона, те
правилника, одлука и других аката који проистичу из тих закона, а то су:
• Закон о социјалној заштити („Службени гласник РС“, број 37/12 и 90/16);
• Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број: 13/02, 87/07, 50/10);
• Породични закон („Службени гласник РС“, број: 54/02, 41/08, 63/14)
• Закон о дјечијој заштити („Службени гласник РС“, број: 4/02- пречишћени текст, 17/08,
1/09);
• Закон о заштити и поступању са дјецом и малољетницима у кривичном поступку
(„Службени гласник РС“, број 13/10)
• Закон о извршењу кривичних санкција („Службени гласник РС“, број: 12/10).
• Закон о заштити од насиља у породици („Службени гласник РС“, број 102/12 и 108/13).
У стручном раду, Центар примјењује и одредбе Закона о ванпарничном поступку, Закона о
матичним књигама, Закона о администаративним таксама и накнадама, Закона о држављанству, те
правилници и протоколи као подзаконски акти који ближе дефинишу поступање Центра за
социјални рад у одређеној области.
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Примјењујући одредбе закона, Центар рјешава у првом степену у поступку остваривања
права из социјалне, дјечије и породично-правне заштите, те пружа услуге социјалног рада.
Услугама социјалног рада сматра се превентивна дјелатност у откривању социјалних потреба,
дијагностика, третман и савјетодавно-терапијски рад заснован на примјени стручних и научних
сазнања у циљу пружања стручне помоћи појединцима, породицама и друштвеним групама да
рјешавају своје животне тешкоће и унапређују квалитет живота.
Право на услуге социјалног рада имају сви грађани, без плаћања накнаде, уколико су те
услуге у функцији превентиве, остваривања права из социјалне и породично-правне заштите.
У погледу кадровске опремљености, Центар је на крају извјештајног периода имао
запослених осам радника, а структура је сљедећа:

р.бр

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

РАДНО МЈЕСТО

СТРУЧНА
СПРЕМА

РАДНИ
СТАЖ

1

Вељко Милкић

Директор

Висока

10,5 година

2

Љубица Босић

Социјални радник

Висока

21,5 година

3

Тамара Кајтез Кљечанин

Социјални радник

Висока

6 година

4

Десанка Јаћимовић

Социјални радник

Висока

4 године

5

Жељана Душанић

Рачуновођа

Висока

4,5 године

6

Јелена Миљић

Правник

Висока

22,5 година

7

Милица Вуковић

Административни радник

Висока

20,5 година

8

Бојана Дудуковић

Возач, достављач поште,
спремачица

Средња

29,5 година

Табела бр. 1

У Центру за социјални рад Шамац, стручни рад је организован по принципу поливалентног
социјалног рада. Социјални радници воде поступак и рјешавају у првом степену о свим правима из
области социјалне и породично-правне заштите, те пружају услуге социјалног рада. Правник је
референт дјечије заштите, те рјешава у првом степену о правима из дјечије заштите. Такође,
примјењују се и методе тимског рада, гдје се на тиму који сачињавају стручни радници Центра
(социјални радници, правник и директор који је по струци специјални педагог), рјешава о свим
важнијим питањима из области социјалне и породично-правне заштите који захтијевају
мултидисциплинарни приступ.

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
Према члану 2. Закона о социјалној заштити, социјалнa заштита је дјелатност од општег
интереса за Републику Српску, којом се пружа помоћ лицима која се нађу у стању социјалне
потребе и предузимају потребне мјере ради спречавања настајања и отклањања посљедица таквог
стања. Стање социјалне потребе је стање у којем је лицу неопходна помоћ ради савладавања
социјалних и других тешкоћа и стварања услова за задовољавање основних животних потреба, а
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уколико се те потребе не могу задовољити у другим системима социјалне сигурности. Дјелатност
социјалне заштите обухвата мјере и активности за стварање услова за остваривање заштитне
функције породице, услова за самосталан живот и рад лица која се налазе у стању социјалне
потребе или за њихово активирање у складу са способностима, обезбјеђивање средстава за живот
материјално необезбијеђеним и за рад неспособним лицима и другим грађанима који су у стању
социјалне потребе, као и обезбјеђивање других облика социјалне заштите.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Права из области социјалне заштите су:
новчана помоћ,
додатак за помоћ и његу другог лица,
подршка у изједначавању могућности дјеце и омладине са сметњама у развоју,
смјештај у установу,
збрињавање у хранитељску породицу,
помоћ и њега у кући,
дневно збрињавање
једнократна новчана помоћ, и
савјетовање.

Право на новчану помоћ у мјесецу јануару 2016. године, остваривало је 35 корисника носилаца
права, док је укупан број корисника износио 37 (35 остварена право за појединца, 2 остварена права
за два члана породице). Износ новчане помоћи за појединца је износио 15% од основице (основица
је просјечна нето плате у Републици за 2015. годину), што је 124,65 КМ, док је за породицу са два
члана износио 166,20 КМ, односно 20% од основице.
У току године, поднешена су 4 захтјева за остваривање права на новчану помоћ. Након спроведеног
поступка и утврђених свих релевантних чињеница који су услов за остваривање права, лицима је
право признато, те је на крају извјештајног периода 37 корисника права, с обзиром да су током
извјештајног периода и четиpи корисника преминула, те је право престало због смрти.
Табеларни приказ права на новчану помоћ:
Право на новчану помоћ-преглед

Број корисника

Новчана помоћ- јануар 2016. године
Новчана помоћ-децембар 2016. године
Нови захтјеви
Призната права у 2016. години
Престанак права у 2016. години
Здравствена заштита
Табела бр.2

37
37
4
4
4
7

Право на додатак за помоћ и његу другог лица, закључно са 31.12.2016. године, остваривало
је 312 корисника, и то 87 корисника прве групе, који су остваривали право на мјесечни новчани
износ од 20% од просјечне нето плате (166,20 КМ), а којима је извршена процјена од стране
првостепене стручне комисије на потпуну зависност од помоћи и његе другог лица, те 225
корисника којима је процијењена дјелимична потреба за помоћи и његом, те остварен новчани
износ од 83,30 КМ (10% од основице). У јануару исте године, тај број је износио 275 корисника, и
то 68 корисника прве групе који су остваривали право на новчани износ од 166,20 КМ и 207
корисника друге групе који су остваривали право на 83,30 КМ мјесечно.
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Од 312 корисника права на додатак за помоћ и његу другог лица, колико их је користило право
путем Центра у 2016. години, 13 корисника су малољетна дјеца са сметњама у развоју.
У току 2015. године, поднешено је 113 захтјева за остваривање права на додатак за помоћ и његу
другог лица (110 пунољетних лица и 3 малољетна лица), од којих је 85 позитивно ријешено.
Табеларни приказ остварених права на додатак за помоћ и његу:
Право на додатак за помоћ и његу другог лицапреглед
Право на додатак за помоћ и његу другог лица- јануар 2016. године
Право на додатак за помоћ и његу другог лица-децембар 2016. год.
Поднешено нових захтјева
Призната права у 2016. години
Укупан број млљт.дјеце корисника права
Табела бр. 3

Број
корисника
275
312
113
85
13

Право на подршку у изједначавању дјеце и омладине са сметњама у развоју у току 2016.
године, остваривало је двоје дјеце која су путем Центра за социјални рад Шамац смјештена у
Центар „Заштити ме“ у Бањој Луци (двоје), те у Завод за слијепа и слабовида лица „Будућност“
Дервента на терет буџетских средстава Републике за школску 2016/2017. годину. Ријеч је о дјеци
која имају потешкоће у интелектуалном функционисању, у степену лаког оштећења, („Заштити ме“)
те оштећењем вида (Завод „Будућност“). На крају извјештајног периода ово право је користило
двоје дјеце.
Смјештај у установу у току 2016. године није користио ниједан нови корисник, док је
једном кориснику право престало због смрти, те другој корисници према сили Закона (постала
пунољетна).
У табели бр. 4 представљен је приказ свих корисника који су остваривали право на смјештај у
установe социјалне заштите на крају извјештајног периода.
Број
корисника:

Износ права (КМ):
(мјесечно)

ЈУ Дом за лица са инвалидитетом Вишеград

4

714,00

ЈУ Дом за лица са инвалидитетом Приједор

3

714,00

ЈУ Центар „Заштити ме“ Бања Лука

1

675,00

ЈУ Завод „Будућност“

1

682,50

ЈУ Дјечији дом „Рада Врањешевић“ Бања Лука

2

761,25

11

3546.75

Смјештај у установе социјалне заштите

УКУПНО:

Табела бр. 4

Право на збрињавање у хранитељску породицу
Током извјештајног периода једно малодобно лице је користило овај вид збрињавања
(сродничка хранитељска породица), на износ од 450,00 КМ мјесечно. Није било нових захтјева за
овај вид смјештаја.
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Право на помоћ и његу у кући током 2016. године није користио ниједан корисник.
За право на дневно збрињавање у току 2016. године није било захтјева. Ово право, према
Закону о социјалној заштити, може остварити дијете и пунољетно лице које има право на смјештај у
установу или збрињавање у хранитељску породицу и друго лице које због својих психосоцијалних
потешкоћа и других неповољних животних околности има потребу за овим обликом заштите.
Ово право које је предвиђено Законом о социјалној заштити не остварује се на територији општине
Шамац. Нацртом нове зграде Центра за социјални рад Шамац предвиђен је и простор у коме би био
смјештен Дневни центар за лица са сметњама у развоју, с обзиром да је значајан број дјеце којима је
процијењена ометеност у развоју, а нису укључена у неки вид образовања и оспособљавања.
Основни сврха Дневног центра била би побољшање услова квалитета живота за дјецу са сметњама у
развоју и њихове родитеље. У Центру за дневно збрињавање, дјеци би били обезбијеђени
едукативни програми, психосоцијална подршка, те програми социјализације и адаптације на околне
услове живота.
С обзиром да су наведене просторије предвиђене за дневно збрињавање уступљене на кориштење
Удружењу грађана за помоћ лицима са посебним потребама, ово удружење проводи одређене
активности на принципу дневног боравка два пута седмично.
Право на једнократну новчану помоћ у току 2016. године остварило је 76 корисника, од
укупно поднешених 91 захтјев.
Када је у питању савјетовање као право из социјалне заштите, савјетовање као системска и
програмирана стручна помоћ коју реализују стручни радници примјеном метода социјалног рада и
других друштвено-хуманистичких наука, а чија је сврха помоћ појединцу, породици или њеним
члановима у развијању сопствених потенцијала и социјалних могућности, помоћ у проблемима у
васпитању дјеце и односима у породици, проблема брачних и ванбрачних односа, насиља у
породици и тешкоћа у свим другим аспектима функционисања појединца или породице
(дефиниција савјетовања по Закону о социјалној заштити), током 2016. године, није било захтјева за
ово право. Иако се са свим корисницима који по било ком основу постану корисници права и услуга
социјалне заштите обавља и неки вид савјетовања, било да је у питању упућивање о кориштењу
појединих права, било примјењујући метод оснаживања у проблемима у социјалном или
породичном функционисању, Министарство још није донијело упутство о провођењу савјетовања,
које би детаљно требало да прецизира на који начин ће се евидентирати корисници овог облика
социјалне заштите и под којим условима ће се остваривати.
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У табели број 5. представљен је приказ свих права из социјалне заштите, броја корисника,
евидентирани према полној структури:

ПРАВО

1. Новчана помоћ
2. Додатак за помоћ и његу
другог лица
3. Подршка у изједначавању
могућности дјеце и омладине
са сметњама у развоју
4. Смјештај у установу
5. Збрињавање у хранитељску
породицу
6. Помоћ и њега у кући
7. Дневно збрињавање
8. Једнократна новчана помоћ

9. Савјетовање

Ж

Број
поднешени
х захтјева у
2016. год

Број
признатих
права
(позитивно
ријешених
захтјева) у
2016. год.

8

29

4

4

Реализован
укупан годишњи
износ средстава
по праву (у КМ) –
рачунајући
заједно средства
јединице локалне
самоуправе и
Републике
53.900,10

312

159

153

113

85

377.600,40

89.405,60

2

2

-

1

1

12.325,90

8.535,00

9

4

5

-

-

85.762,25

46.071,32

1

-

1

-

-

5.400,00

1.800,00

76
57

38
20

38
37

91
-

76
-

9.055,00
-

1.230,00
-

Број
корис
ника

М

37

Финансијска
дуговања по
праву
(у КМ)

15.617,65

Табела бр. 5
Када су у питању малољетници, као посебно осјетљива категорија становништва, у табели
број 6, приказан је преглед дјеце до 18 година који се појављују као корисници права из социјалне
заштите од укупног броја корисника:

ПРАВО
1. Новчана помоћ
2. Додатак за помоћ и његу другог лица
3. Подршка у изједначавању могућности
дјеце и омладине са сметњама у развоју
4. Смјештај у установу
5. Збрињавање у хранитељску породицу
6. Помоћ и њега у кући
7. Дневно збрињавање
8. Једнократна новчана помоћ
9. Савјетовање

Број
корисника

М

Ж

1
13

1
8

5

Број
поднешених
захтјева у
2016. год
3

2

2

-

1

1

2
1
-

1
-

1
-

-

-

Табела бр. 6

Проширена права из социјалне заштите
6

Број признатих
захтјева у 2016.
год.
3

-
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Током 2016. године, реализовано је једно права на сахрану социјално угрожених лица (корисник
новчане помоћи).
У току извјештајног периода у два наврата је реализовано право на огрев, у јануару и децембру
2016, за укупно 40 лица или породица за које је Стручни тим Центра процијенио да су приоритетни.
Ријеч је о донацији МХ ЕРС МП а.д. Требиње ЗП Електро Добој а.д. Добој.

ПРАВО

1. Сахрана
социјално
угроженог лица

Број
корисника

1

М

1

Ж

-

Број
поднешених
захтјева у
2016. год

Број
признатих
захтјева у
2016. год.

1

1

Реализован
укупан годишњи
износ средстава
по праву
(у КМ)

Напомена

350,00

350,00 КМ је
просјечан износ
за сахрану једног
лица

Табела бр. 7

Рад комисија
Према Закону о социјалној заштити из 2012. године, за рјешавање о правима из социјалне
заштите (додатак за помоћ и његу другог лица, процјена радне способности и процјена ометености
у развоју) предвиђено је формирање комисија за процјену.
Рјешењем Начелника Општине Шамац, број:01-111-99/2016, од 17.11.2016. године,
именована је Стручна комисија о утврђивању способности лица у поступку остваривања права из
социјалне заштите и утврђивању функционалног стања корисника за подручје општине Шамац.
Када је у питању процјена способности лица у поступку остваривања права из социјалне
заштите и утврђивања функционалног стања корисника, комисија је у 2016. години израдила 102
мишљења о функционалном стању корисника.
Комисија је радила увијек у саставу три стална члана и координатор комисије. Новчани
износ накнаде за сваког члана комисије по обрађеном захтјеву износи 10,00 КМ, те се уплаћују
порези и доприноси за сваког члана.
За дјецу до 18. године старости, за процјену ометености у развоју, а према Правилнику о
процјени потреба и усмјеравања дјеце и омладине са сметњама у развоју, формира се комисија за
процјену потреба и усмјеравање дјеце и омладине са сметњама у развоју. На подручју општине
Шамац није именована таква комисија, па је актом начелника општине Шамац именована комисија
из Брода у саставу сталних и повремених чланова, а према рјешењу о именовању комисије,
комисија ради увијек у саставу од пет чланова и то три стална и два повремена која се именују у
зависности од врсте сметње. Током 2016. године, Центар за социјални рад је упутио 5 захтјева на
процјену потреба и усмјеравања дјеце и омладине са сметњама у развоју. Новчана накнада по
обрађеном захтјеву износи 8,00 КМ за сваког члана комисије, а такође се уплаћују порези и
доприноси за сваког члана.
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ПОРОДИЧНО-ПРАВНА ЗАШТИТА
Поступак мирења
У извјештајном периоду, када је у питању породично-правна заштита, пред Органом
старатељства поднешено је 18 захтјева за одржавање поступка мирења брачних супружника који
имају малољетну дјецу.
У свим поступцима, мирење није успјело, те су супружници покренули поступак за развод брака.
Центар за социјални рад Шамац као Орган старатељства је учествовао у свим покренутим
поступцима развода и давао своје мишљење о повјери дјеце једном од родитеља у оним поступцима
у којима није било договора родитеља. У току 2016. године, суд је у шест поступака развода донио
одлуку о повјери млдб. дјеце, и то у пет поступака мајци, и 4 поступка оцу.
Одржавање личних родитељских односа са дјецом:
У Центру за социјални рад, у току 2016. године, вођено је и шест поступака за контактирање
са малољетном дјецом. Четири поступка су окончана рјешењем, док су два поступка окончана
споразумом странака. У извјештајном периоду, вођен је и један поступак за повјеру млдб. дјетета
рођеног у ванбрачној заједници.
Усвојење:
Центар је током извјештајног периода запримио пет захтјева за усвојење. Огран
старатељства је обавијестио брачне супружнике да њиховом захтјеву не може удовољити, будући да
на подручју општине Шамац нема малољетних лица за усвојење.
Старатељство:
У извјештајном периоду, Центар је водио један поступак стављања под старатељство лицу
коме је судском одлуком одузета пословна способност, док је Орган старатељства издао 2 рјешења
којим је родитељима одобрено располагање над имовином своје малољетне дјеце. Центар је на
крају извјештајног периода покренуо код надлежног Основног суда и два приједлога за одузимање
пословне способности, и то једном лицу дјелимично, другом потпуно.
Присуство давању изјаве малољетног лица у ПС Шамац:
Као орган старатељства, Центар учествује у свим питањима која се тичу малољетних лица, а
према којима се води неки формални поступак. Присуство стручних радника Центра за социјални
рад који раде на пословима са малољетном дјецом у кривичном поступку је обавезно. Током 2016.
године, социјални радник је присуствовао у четири поступака давања изјаве малољетног лица у ПС
Шамац.
Малољетничко преступништво:
У току 2016. године, малољетницима која су починила неки облик кривичног дјела Суд је
изрекао једну мјера појачаног надзора органа старатељства, те два судска укора као васпитне мјере.
У свим случајевима, стручни радници задужени за провођење мјере су примјеном метода
социјалног рада радили са малољетним и њиховим породицама.
Насиље у породици:
Доношењем Закона о заштити од насиља у породици („Службени гласник Републике Српске,
број:102/12 и 108/13), ближе је одређена друштвена брига за жртве насиља у породици.
Основни циљ овог закона је заштита жртава насиља у породици спречавањем и сузбијањем насиља
у породици којим се крше уставом и законима загарантована људска права и слободе. Заштита од
насиља у породици остварује се примјеном овог закона и закона којима се уређује управни,
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прекршајни и кривични поступак, заштита дјеце и малољетника у кривичном поступку и поступак
извршења кривичних санкција.
Насиље у породици представља сваку радњу којом се угрожава спокојство, психички, тјелесни,
сексуални или економски интегритет другог члана породице или породичне заједнице.
Субјекти заштите за помоћ и подршку жртвама насиља у породици, јесу полиција, тужилаштво,
центри за социјални рад (службе социјалне заштите), здравствене и образовне установе, надлежни
суд.
Током 2016. године, у Центру је евидентирано 26 случајева насиља у породици. Сазнања о
учињеном насиљу, долазила су директно од жртве, пријавом из ПС Шамац, а у неколико случајева и
из ЦМЗ Шамац. Такође, у овом броју су садржана и понављани случајеви насиља.
У табели бр. 8, приказани су бројчани показатељи броја жртава породичног насиља у породици
током 2016. године:
БРОЈЧАНИ ПОКАЗАТЕЉИ

2016. год.

Укупан број жртава насиља евидентираних у ЦСР-у

21

Број дјеце жртава

2

Број жена жртава

16

Број мушкараца

3

Број старијих лица (преко 65 год.)

5
Табела бр. 8

Током извјештајног периода, Центар је извршио и један смјештај у Сигурну кућу три особе
женског пола усљед психичког насиља од стране члана породице. Ријеч је о двије пунољетне и
једно млљт. лице. Смјештај је трајао док се нису стекли услови за несметан повратак у своје
домаћинство.
Када је у питању породично-правна заштита, број корисника је неупоредиво мањи у односу
на социјалну и породично-правну заштиту, међутим, обзиром да природа посла изискује обично
дуготрајније ангажовање стручних радника, било на пољу уређења родитељских односа, послова
старатељства, малољетничког преступништва или других послова из домена заштите породице и
породично-правне заштите, бројчани подаци не одражавају стварно стање и ангажованост стручног
особља. Недостају одређени стандарди евидентирања услуга социјалног рада, као и евидентирање
корисника савјетовања као права по Закону о социјалној заштити. С тим у вези, у Центру се
евидентирају лица искључиво као корисници неког права из социјалне, дјечије или породичноправне заштите.
Породично-правна заштита представља нарочиту комплексну област и захтијева посебне
вјештине стручних радника, гдје се настоји мултидисциплинарним и интердисциплинарним
приступом обезбиједити најквалитетније обезбјеђење права и услуга својим корисницима. С
обзиром да је материја комплексна, стручни радници Центра за социјални рад настоје унаприједити
постојећа и усвојити нова сазнања, те у приликама које су им доступне, посјећују стручне семинаре
на теме које су уско везане за професију, односно поље друштвених и хуманистичких наука.
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Дјечија заштита
Законом о дјечијој заштити уређен је систем дјечије заштите. Сходно томе, права
у области дјечије заштите су :
1. Додатак на дјецу ;
2. Матерински додатак ;
3. Рефундација исплаћене нето плате;
4. Право на помоћ за опрему новорођенчета ;
5. Задовољавање развојних потреба дјеце.
Од значаја је и слиједеће :
1.Једнократна новчана помоћ за треће и четврто дијете по Одлуци Владе РС и
2.“Дјечија недеља” и “Међународни дан дјетета” у 2016.години ;
О правима по овом Закону, као првостепени орган, рјешава Центар за социјални рад.
По жалби рјешава Јавни фонд за дјечију заштиту РС, као другостепени орган.
У предходној 2016.години запримљено је и обрађено укупно 671 захтјев од тога је признато
право за 647 корисника, што је табеларно приказано како слиједи :

1.Додатак на дјецу

Корисника

1.1.Друго дијете износ по дијетету

35,00 КМ

215

1.2.Треће дијете износ по дијетету

70,00 КМ

126

1.3.Четврто дијете износ по дијетету

35,00 КМ

20

1.4.“Вулнерабилне групе дјеце“

90,00 КМ

40

Исплаћено КМ у
2016.години

225.375,00 КМ

Додатак на дјецу -укупан број дјеце

401

Додатак на дјецу -број родитеља /корисника

296

2.Матерински додатак- назапослене породиље износ 70,00 КМ

65

31.500,00 КМ

3.Рефундација исплаћене нето плате
-запослене породиље укупно исплаћено

41

211.142,87 КМ

4.Рефундација исплаћене нак.нето
плате 1/2 радног времена- запослене родитељи

0

5.Право на помоћи за опрему
новорођенчета (бр.дјеце)

99

24.750,00 КМ

6.Социјализација дјеце Републике Српске 2016(бр.дјеце)

28

14.432,18 КМ

7.”Дјечија недеља” и Међународни дан дјетета” у 2016.г.

3

8.Једнократна новчана помоћ за треће и
четврто дијете по Одлуци Владе РС

9+1

УКУПНО ИСПЛАЋЕНО од 1 до 8

0,00 КМ

170,00 КМ
5.850,00 КМ
513.220,05 КМ

Исплату средстава по овим правима врши Јавни фонд за дјечију заштиту РС.
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Задовољавање развојних потреба дјеце је једно од права из дјечије заштите које је и у
2016.години, успјешно реализовано кроз пројекат “Социјализација дјеце Републике Српске -2016” у
Црној Гори у Бечићима.
Овим Пројектом овухваћено је 14 категорија дјеце, а измећу осталих то су: дјеца из
породица, који су корисници сталне новчане помоћи према Закону о социјалној заштити, дјеца
корисници права на дјечији додатак, дјеца без родитељског старања, дјеца жртве насиља и жртве
трговине дјецом, дјеца са сметњама у развоју, талентована дјеца и др.
У оквиру пројекта “Социјализација дјеце Републике Српске – 2016” из општине Шамац
учествовало је 28 дјеце, 2 васпитача и један родитељ пратилац.
Треба истаћи да је за један број дјеце ово често и први сусрет са морем, који већини остаје у
лијепом и незаборавном сјећању.
Организатор овог Пројекта је Јавни фонд за дјечију заштиту а реализатори су Центри за
социјални рад.
Било је то јубиларно, пeтнаесто по реду, љето успјешне реализације Пројекта.

Реализовани пројекти
Током 2016 године реализован је пројекат: „Социјално мапирање рањивих категорија
становништва“ у сарадњи са ОСЦЕ-ом БиХ, општином Шамац, Црвеним Крстом Шамац, Центром
за заштиту мнталног здравља Шамац, мјесним заједницама општине Шамац и Омладинским
Центром.
Циљ пројекта је био прикупљање података о социјално угроженим категоријама
становништва у општини Шамац и креирање јединствене базе података. На терену је 10 анкетара
прикупљало податке током 30 дана. Све је унешено у базу података која је оперативна и доступна
Центру за социјални рад, општини Шамац, Центру за ментално здравље и Црвеном Крсту Шамац.
Уписана су 582 домаћинства која су идентификована ка социјално најрањивија.
У току 2016. године извршена је реализација пројекта по основу средстава добијених у 2015.
години од МХ ЕРС МП а.д. Требиње „Електро Добој“ а.д. Добој у износу од 2.667 КМ. Наведена
средства су утрошена за набавку огрева за зиму за 20 социјално угрожених лица у износу од 2.400
КМ, а преостали износ од 267 КМ је утрошен за набавку ситног инвентара, завесе за канцеларије.
Крајем године реализован је други пројекат од МХ ЕРС МП а.д. Требиње „Електро Добој“
а.д. Добој у износу од 2.000 КМ, такође за набавку огрева за зиму за 20 социјално угрожених лица.
Поред тога обезбијеђен је грант од Министарства здравља и социјалне заштите из средстава
лутрије за хуманитарне сврхе у износу од 7.440 КМ за пројекат „Одрживост Дневног центра за
дјецу и омладину са сметњама у развоју“. По наведеном пројекту је ангажован психологприправник по уговору о стручном усавршавању и оспособљавању у трајању од годину дана,
почевши од јула 2016. године.
У јулу 2016 године потписан је Протоколо међусобној сарадњи институција и невладиних
организација у пружању подршке жртвама/свједоцима/кињама у случајевима кривичних дјела на
подручју надлежности Окружног суда у Добоју
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Циљ је пружање свеобухватне подршке, заштите и једнаког третмана за све
жртве/свједоке/киње прије, током и послије свједочења и дефинисање формирања
мултидисциплинарне мреже подршке од стране институција и невладиних организација,
потписница Споразума о сарадњи са Пројектним тимом у наведеном пројекту, које дјелују на
подручју надлежности Окружног суда у Добоју.
Протокол су потписали Центри за социјални рад, Окружно тужилаштво и суд у Добоју,
Удружења грађана Будућност Модрича, УГ „Нада“ Добој и Домови здравља у регији Добој.
Пројекат План дјеловања Центра за социјални рад Шамац у ванредним ситуацијама изазваним
изазваним природним несрећама
Сарадња са УНИЦЕФ-ом је почела још 2014.године одмах након поплава, када је УНИЦЕФ
донирао техничко-материјална средства неопходна за поновно успоставње процеса рад Центра за
социјални рад Шамац. Сарадња са УНИЦЕФ-ом настављена кроз израду овог пилот пројекта у
2016. години. Пројекат је започео израдом Приручника за дјеловање центара за социјални рад у
ванредним ситуацијама изазваним природним несрећама. Након Приручника урађена је Ситуациона
анализа и процјена ризика на подручју наше општине. Ситуациона анализа је рађена у периоду од
марта 2016. године до јуна 2016. године, презентација урађене анализе је била у Зеници 12.6.2016.
године. На основу утврђених ризика, слабости, приоритетних потреба становништва, те постојећих
ресурса у Ситуационој анализи и Приручника којим су дате смјернице, кренула израда Плана
деловања Центра за социјални рад у ванредним ситуацијама изазваним природним несрећама. План
дјеловања је рађен од септембра 2016. године до новембра 2016. године. Процес израде Плана
дјеловања Центра је презентован на завршној конференцији у Сарајеву 9.12.2016. године.
Цјелокупан пројекат рађен је у сарадњи са представницима Јединице цивилне заштите и Општине
Шамац.
Све наведене активности предузете су у циљу подизања припремљености и оспособљености
ЈУ Центра за социјални рад Шамац за ефикасно деловање у случају ванредне ситуације.
У оквиру наведеног Плана, предвиђене су и реализоване и активности усмјерене на
стварање материјалних претпоставки за ефикасније деловање Центра и активности које су биле
усмјерене на ширење знања и капацитета стручних радника. Грант за овај пројекат, уз помоћ којег
су реализоване наведене активности износио је 10, 000 КМ.
Значај
•
Предузете превентивне мјере у циљу смањења ризика од поплава и пожара;
•
Планиране мјере за заштиту и ублажавање посљедица природне несреће;
•
Јачање капацитета Центра (материјалних, кроз набављену опрему и људских, кроз
спроведене едукације) за деловање у ванредној ситуацији;
•
Боља припремљеност запослених за деловање у ванредној ситуацији (кроз јасну поделу
задатак и одговорности запослених у случају в.с.);
•
Јаснија подела надлежности између релевантних институција у заштити и пружању помоћи
угроженом становништву;
•
Адекватнији одговор Центра на вишеструке и сложене проблеме становништва у ванредној
ситуацији;
•
Успостављање мултисекторску сарадњу са другим службама заштите на локалном нивоу у
циљу евакуације, збрињавања и задовољавања потреба угроженог становништва.
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ДИРЕКТОР:
Анка Тутњевић, дипл. економиста
______________________
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