РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ШАМАЦ
ЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
Број: 01-1-530-1-703/17
Датум: 15.05..2017. године

ПРОГРАМ РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
ЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ШАМАЦ ЗА 2017.
ГОДИНУ

Шамац, мај 2017. године

ПРОГРАМ РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЈУ ЦСР ШАМАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ

Програм рада
Полазне основе програма
Програм рада Центра за социјални рад Шамац урађен је у складу са важећим Законима,
Статутом ЈУ ЦСР Шамац, Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији,
нормативима и стандардима рада, Одлукама и прописима који регулишу систем социјалне заштите,
друштвеним и економским кретањима у Општини, организацијском и кадровском структуром
Центра и важећим техникама и методама рада у вршењу јавних овлашћења.
Основни правци дjеловања социјалне заштите је организована друштвена дjелатност од
јавног интереса чији је циљ пружање помоћи и оснаживање за самосталан и продуктиван живот у
друштву појединаца и породица, као и спречавање настајања и отклањања посљедица социјалне
искључености. Центар за социјални рад одлучује о остваривању права корисника утврђених
Законом и о коришћењу услуга социјалне заштите.
Такође, Центар за социјални рад, у складу са актима јединице локалне самоуправе, учествује
у пословима планирања и развоја социјалне заштите у јединици локалне самоуправе.
У наредном периоду, као и предходних година, основни правци дјеловања и активности
Центра за социјални рад били би усмерени ка:
-најосјетљивијим категоријама становништва, дјецу и младе, одрасла и стара лица у стању
социјалне потребе са подручја општине Шамац, праћење и проучавање социјалних потреба и
проблема, иницирању и организовању превентивних активности, стварању услова за побољшање
услуга социјалне заштите.

- ЗАКОН
Рад Центра за социјални рад Шамац заснива се на Закону о социјалној заштити, предвиђеним
Правилницима Министарства здравља и социјалне заштите, Породичном Закону, Закону о општем
управном поступку, Уставу Републике Српске и другим релевантним Законима и Правилницима.
Обавеза свих запослених у Центру јесте придржавање слова Закона, а задатак Директора
претпоставља и контролу свих запослених у примjени Закона у свом раду.
Скупштина општине Шамац је на сjедници одржаној дана 18.02.2005. године донijeла Одлуку
о заштити социјално-угроженог становништва. Та одлука је донешена на основу Закона о социјалној
заштити из 2003. године а тај Закон је неважећи од доношења новог Закона о социјалној заштити из
2012. године и самим тим потребно је донijети нову Одлуку усклађену са новим Законом и
тренутним потребама социјално угроженог становништва и могућностима општине Шамац.
У сарадњи са ОСЦЕ-ом, Црвеним крстом, основном школом Шамац, Домом здравља,
општином Шамац и Омладинским Центром ЦСР Шамац спроводи пројекат мапирања социјално
угроженог становништва општине Шамац како би створили квалитетну базу података и омогућили
адекватно пружање помоћи лицима у стању социјалне потребе. Ови подаци биће искоришћени и за
Стратегију социјалне заштите општине Шамац, као и за израду новог Правилника о проширеним
правима.
У складу са Законом о социјалној заштити („Службени гласник РС“, број 37/12), Центар за
социјални рад је дужан ускладити своју организацију и опште акте са овим законом, а то
подразумјева прибављање свих дозвола за зграду Центра и доношење скупштинске Одлуке о
преносу имовине на Центар.
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-

ДНЕВНИ ЦЕНТАР И ЦЕНТАР ЗА РАНИ РАЗВОЈ

У складу са могућностима потребно је побољшати квалитет рада Дневног центра за дјецу са
посебним потребама који тренутно ради два дана седмично.
Дневни боравак је услуга социјалне заштите чији је циљ подршка дјеце и младих са
сметњама у развоју, њиховом останку у природном окружењу и подршка њиховим породицама.
Услугом се обезбјеђују структурисане активности усмјерене на развој практичних вјештина за
свакодневни живот које у највећој мјери омогућавају самосталност, развој и одржавање социјалних,
когнитивних и физичких функција.
Током 2017.год. се планира успостављање сарадње са значајним васпитно образовним
институцијама и другим пружаоцима услуга социјалне заштите, дневним боравцима у другим
општинама ка што су:Moдрича, Оџак, Домаљевац и др.
У циљу остваривања најбољег интереса корисника, неопходно је да се развија сарадња и
партнерски однос са породицом корисника, посебно родитељима. Активно укључивање родитеља у
процес подстицаја развоја дјеце/младих и унапређење родитељских компетенција подразумијева:
- Упознавање родитеља са програмским садржајем Дневног центра,
- Учешће родитеља у изради и спровођењу индивидуалног плана подршке за дијете и праћење
његових ефеката,
- Информисање родитеља о правима дјетета са сметњама у развоју,
- Радионице за родитеље;
У складу са Програмом за рани раст и развој дјеце у Републици Српскоj 2016–2020.године
Рано дјетињство је један од пресудних периода у когнитивном развоју појединца и
представља период осјетљивог или критичног развоја дјетета. Такође, знања, способности и
вјештине стечене у једном периоду живота одражавају се, не само на исходе тог периода, него и на
наредно учење, односно на домете каснијег учења.
Улaгaњe у квaлитeтнe услугe зa дjeцу у рaнoj дoби, нoси висoк стeпeн пoврaта у односу на
уложено. Критички (сензитивни) пeриoд, кaдa су улaгaњa нaрoчитo eфикaснa или чaк и прeсуднa, je
пeриoд рaнoг дjeтињствa, jeр je дoкaзaнo дa интeрвeнциje у рaнoм дjeтињству имajу дaлeкo вeћи
кoрисни учинaк, уз знатно мaњe трoшкoвe, нeгo интeрвeнциje у кaсниjoj дoби.

На основу налаза истраживања истакнутих научника, „прoфит“, oднoснo „пoврaт” нa улaгaњe
у рaнoм периоду живота бићe нeкoликo путa вeћи у односу на уложено, имајући у виду да су eфeкти
рaнe стимулaциje и учeњa мнoгoбрojни: боље здравствено стање појединца и младих уопште, нижa
пoтрoшњa зa здрaвствeну и сoциjaлну зaштиту, као и мањи проценат изражених девијантних и
социјално неприхватљивих облика понашања, бoљи oбрaзoвни рeзултaти, вeћa рaднa
прoдуктивнoст, тe вeћи eкoнoмски рaст и вишe прихoдa oд пoрeзa зa држaву. Опсежна неуроразвојна
истраживања су доказала да се око 80% раста мозга и синапси дешава у периоду од трудноће до
треће године. Наука је потврдила и довела у везу развој мозга и факторе из околине, као што су
адекватна њега и брига о здрављу дјетета, рана стимулација, адекватна исхрана, сигурно и
стимулативно кућно окружење у којем дијете одраста. Све то утиче на правилан развој дјетета у
најранијем узрасту и условљава његове спосoбности за учење и продуктивности.
Посебно је изражена разлика у погледу учинка ране интервенције између дјеце која живе у
бољим социоекономским условима у односу на дјецу која не живе у квалитетном окружењу, имајући
у виду касније остваривање бољих резултата дјеце која долазе из поменуте прве групе.
Циљ Политике унапређивања раног раста и развоја дјеце у Републици Српској је да се
унапређивањем раног раста и развоја створе оптимални услови за правилан раст и развој дјеце, како
би свако дијете, без обзира на средину из које потиче и своје индивидуалне могућности, имало
услове за здрав почетак живота и како би достигло свој пуни потенцијал. Усвајање Политике
унапређивања раног раста и развоја дјеце у Републици Српској омогућило је осмишљавање и
спровођење активности потребних да би се достигли највиши доступни стандарди заједнице и
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створили оптимални услови за одрастање дјеце. Ова политика се разрађује и остварује кроз
различите програме и пројекте, уз координацију и сарадњу надлежних институција, установа и
организација.
Развој дјетета је неопходно пратити кроз пет основних развојних области:
1. Физички и моторички развој,
2. Когнитивни развој,
3. Социоемоционални развој,
4. Говор/комуникација,
5. Самопомоћ / брига о себи.
• Успоставити тим за рану детекцију и интервенцију у оквиру Центра за социјални рад,
• Развијати нове инструменте за праћење, процјену и документовање развоја дјеце од рођења
до шест година,
• Обезбиједити пружање услуга из области ране интервенције путем унапређивања рада тима
за рану детекцију и интервенцију.
• Унаприједити пружање услуга ране детекције дјеце са сметњама у расту и развоју путем
кућних посјета, анализе документације, података здравствених, социјалних и васпитнообразовних установа.
• Дефинисати и успоставити пут кретања дјетета са идентификованим поремећајем у расту и
развоју кроз системe.
• Успоставити систем ране идентификације дјеце жртава насиља, злостављања или
занемаривања.
• Правовремено идентификовати дјецу која су под ризиком или имају одступања у расту и
развоју, са фокусом на социјално искључене породице.
Разлози за доношење Програма за рани раст и развој дјеце у Републици Српској 2016–2020.
произилазе из потребе да се настави са стварањем услова за унапређивање раног раста и развоја
сваког дјетета до његовог пуног потенцијала, предузимањем свих одговарајућих мјера које
осигуравају заштиту дјетета од дискриминације, јачањем и заштитом дјеце и породице, стварањем
минимума социјалне сигурности и основних развојних могућности за сву дјецу, јачањем постојеће
интерсекторске сарадње и координације и предлагањем нових видова, те сарадње и координације,
израдом и спровођењем интегративних програма за рани раст и развој дјеце, који ће бити усмјерени
на различите популационе групе (младе, будуће родитеље, труднице, породиље и дојиље, породице
са дјецом, дјецу у прве три године живота), правовременим препознавањем и оснаживањем
талената, што ранијим откривањем, хабилитацијом и рехабилитацијом дјеце са посебним
потребама; пружањем доступних и квалитетних услуга у областима здравља, васпитања,
образовања, социјалне, породичне и дјечије заштите и стварањем сигурног окружења у којем се
дијете рађа, расте, развија, храни, игра, учи и живи.
За реализацију овог Програма потребно је запослити недостајућег стручног радника –
дипломираног специјалног педагога.

- ЕДУКАЦИЈЕ
У раду Центра за социјални рад изузетно је важно константно се едуковати и пратити нова
знања, Законе, Правилнике, а које се стичу на семинарима које организује Министарство здравља и
социјалне заштите. Планирамо увећати ниво стручности радника у Центру, тако да у сваком
тренутку могу одговорити на све захтеве грађана и лица у стању социјалне потребе на праведан и
стручан начин.
Министарство за људска права и избеглице БиХ у сарадњи са министарством безбедности
БиХ реализује пројекат „Регионални програм за заштиту и спречавање трговине људима“, а односи
се на имплементацију Државног акционог плана за спречавање трговине људима у БиХ и Правила о
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заштити жртава и сведока жртава трговине људима држављана БиХ. У оквиру одређивања основних
стандарда рада за социјалне раднике, из ЦСР Шамац је један социјални радник на едукацији за
„Смјернице о поступању центара за социјални рад са жртвама трговине људима“.
Један стручни радник је ангажован на едукацији у пројекту: „Осигурање приступа правди за
свједоке/жртве кроз јачање постојећих и успостављање нових мрежа подршке свједоцима у Босни и
Херцеговини“ који финансира Европска Унија.
Једна радница се едуковала на подручју системске породичне психо-терапије на Институту за
ментално здравље у Београду, и у јануару т.г. добила цертификат породичног савјетника. Вјерујемо
да ће стечена знања искористити како би покушаји мирења брачних супружника у будућности имали
више успјеха, те како би се број поднесених захтјева за развод брака смањио.
- ШТЕДЊА
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 комисије за процјену.
Рјешењем Начелника Општине Шамац, број: 01-111-95/17 од 16.05.2017. године, извршена је
измјена и допуна рјешења о именовању стручне комисије о утврђивању способности лица у
поступку остваривања права из социјалне заштите и утврђивања функционалног стања корисника
број: 01-111-99/16 од 17.11.2016.године којим се смањује новчана накнада по обрађеном захтјеву са
10,00КМ на 8,00КМ. Овим рјешењем се укида новчана накнада за координатора комисије, јер је
исти именован из реда запослених ЈУ Центар за социјални рад Шамац, а комисија засиједа у току
радног времена.

- САРАДЊА
Да би Центар за социјални рад могао спроводити интегративни модел социјалне заштите,
неопходно је да има унапријеђену мрежу сарадње и комуникације са локалном заједницом. Ту се
првенствено подразумијева сарадња са локалном самоуправом као оснивачем и носиоцем обавеза
које проистичу из Закона о социјалној заштити (једнократне новчане помоћи, погребни трошкови,
смјештај у установу и др.). Такође наставити сарадњу са МЗ на подручју општине у циљу што
ефикаснијег рјешавања појединачних проблема на терену кроз уочавање и скретање пажње на исти.
Током 2017.год. бит ће настављена сарадња са Центром за ментално здравље, као и са Црвеним
Крстом, свим основним и средњом школом у Шамцу, домом здравља Шамац, полицијом, другим
Центрима за социјални рад у РС, Министарством и другим институцијама са којим сарађујемо.
Удружење грађана за помоћ лицима са посебним потребама најавило је низ активности које
укључују сарадњу са Центром за социјални рад, првенствено у оквиру пројеката помоћи лицима
члановима овог удружења, као и логистичку подршку која се реализује коришћењем података
Центра, телефона, интернета, копир-апарата и сл. Ово удружење у сарадњи са Центром, основном
школом Шамац и општином Шамац реализује „једнодневно дружење са лицима са посебним
потребама“. У оквиру овог дружења школа припреми пригодан културни програм, општина
обезбеди пакетиће за сву дјецу које подијели дјед-мраз, Центар обавијести сва лица о термину и
обезбиједи сокове и слаткише за тај дан. Термин је увијек у седмици пред Нову годину. Удружења
грађана која у свом дијелу имају одређене хуманитарне акције сваке године се обраћају Центру како
би реализовали пројекте додјеле новогодишњих пакета, помоћи у прехрамбеним пакетима или било
који други вид помоћи социјално угроженом становништву. Ту праксу ћемо наставити и у овој
години, а по могућству и проширити.
Сарадња са ОСЦЕ-ом је на завидном нивоу, и као и сваке године и ове ће се одржати низ
састанака са циљем упознавања и сарадње локалне заједнице, Центара за социјални рад и мисије
ОСЦЕ у БиХ. Двапут годишње се одржава састанак регије Добој где се размјењују искуства и
начини решавања проблема у раду Центара за социјални рад.
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ПРОГРАМ РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЈУ ЦСР ШАМАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ
Стручни радници Центра за социјални рад Шамац су и чланови удружења стручних радника
регије Добој, и у оквиру тог удружења имају задужења и задатке који ће се реализовати на
састанцима у току године. Представник ЦСР Шамац је и замјеник предсједника управног Одбора
овог удружења. Стручни радници ЦСР континуирано током године учествују у изради законских
аката и Правилника које доноси Министарство здравља и социјалне заштите, дају коментаре,
сугестије, писане приједлоге и измјене Закона.
Као и сваке године у сарадњи са Фондом за дјечију заштиту РС организоват ће се одлазак на
љетовање у Црну Гору за 26 дјеце.
У 2017.год. наставит ће се са праћењем конкурса за фодове који помажу у развијању и
иновацији социјалне заштите.
- ИЗВЈЕШТАЈИ
У 2017.год. Центар је дужан да обезбиједи јавност свог рада и да извјештава надлежне
државне органе, као и надлежни орган локалне самоуправе о свом раду, као и обавјештавање
грађана о својим законским обавезама, овлашћењима, као и услугама и програмима.
Планом рада Скупштине општине Шамац предвиђени су сљедећи извјештаји ЦСР Шамац:
I Мај 2016

– Извјештај о пословању ЈУ Центар за социјални рад Шамац у 2015. години са
годишњим обрачуном.
– Програм рада и финансијски план ЈУ Центар за социјални рад Шамац за 2016.
годину.
II Јул 2016 – Информација о стању и потребама социјално угрожених категорија лица – корисника
права на новчану помоћ.
III Октобар 2016 – Информација о заштити дјеце и омладине са сметњама у развоју.
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