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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 претходних година, основни правци дјеловања и активности
Центра за социјални рад ће бити усмерени ка:
-најосјетљивијим категоријама становништва, дјеци и младим, одраслим и старим
лицима у стању социјалне потребе са подручја општине Шамац, праћењу и проучавању
социјалних потреба и проблема, иницирању и организовању превентивних активности,
стварању услова за побољшање услуга социјалне заштите.

Основа за креирање Програма пословања Јавне установе „Центар за социјални рад“
Шамац (у даљем тексту ЈУ ЦСР Шамац или Центар) за 2020.годину су стратешки документи
од важности за област социјалне и породично правне заштите. За израду Програма рада за
2020.годину послужила је и анализа одобреног буџета за потрошачку јединицу ЈУ ЦСР Шамац,
као и детаљна анализа Извјештаја о пословању ЈУ ЦСР Шамац за 2019.годину.
Анализирајући број корисника права из социјалне и породично правне заштите у 2019.години
показало се да је процјена о броју корисника, врсти права и неопходним средствима за
реализацију истих, била реална и исправна, те је по истом принципу рађен програм рада за
2020.годину. Чињеница је да се сво вријеме руководимо материјалним могућностима локалне
заједнице, те су наши планови усмјерени на задовољавање основних права и услуга који
проистичу из свих позитивних правних прописа који регулишу социјалну и породично правну
заштиту.
- 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.
Законом о измјенама и допунама Закона о дјечијој заштити (Службени гласник РС број
117/19) који је ступио на снагу 1.1.2020.године, предвиђено је увођење новог права, накнада
родитељу-његоватељу или његоватељу. Право на накнаду родитељу-његоватљу или
његоватељу остварује један од родитеља дјетета са сметњама у развоју, најдуже до навршене
30-е године живота дјетета, које има трајно оштећење или обољење због којег је потпуно
зависно од помоћи и његе другог лица при задовољавању основних животних потреба, са
процентом тјелесног оштећења у висини од 100%, и уколико испуњава друге Законом
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прописане услове. Такође, Законом о измјенама и допунама Закона о дјечијој заштити уведена
је новина, да право на матерински додатак остварује свака мајка која је на дан порођаја
незапослена, без обзира на ранији радни статус, уколико испуњава друге Законом прописане
услове. Новина се односи и на право рефундације накнаде плате за вријеме коришћења
породиљског одсуства, гдје се од 1.1.2020.године послодавцима рефундира 100% бруто плате,
након извршене исплате накнаде плате.
Законом о измјенама и допунама Закона о социјалној заштити (Службени гласник Републике
Српске 94/19) који је ступио на снагу 1.1.2020.године, право на Личну инвалиднину
регулисано је као право у систему социјалне заштите. Измјеном Закона дошло је и до промјене
начина обрачуна личне инвалиднине, гдје се као основица за обрачун личне инвалиднине
користи просјечна плата након опорезивања у Републици Српској за претходну годину, а сама
висина накнаде за личну инвалиднину зависи и од утврђене висине тјелесног оштећења. Тако
лица са тјелесним оштећењем у висини од 100% остварују мјесечну накнаду у износу од 15%
од основице за обрачун, лицима којима је утврђена висина тјелесног оштећења 90% остварују
накнаду од 13% од основице, за лица са тјелесним оштећењем у висини од 80%, припада
мјесечна накнада у износу од 11% од основице за обрачун, а лица са 70% тјелесног оштећења
остварују мјесечну накнаду у износу од 9% просјечне плате након опорезивања у РС за
претходну годину. Такође, Законом о измјенама и допунама Законона о социјалној заштити
предвиђено је да право на личну инвалиднину сад могу остварити и лица са оштећењем
урогениталног система, која се налазе у у терминалној фази затајења оба бубрега и која имају
потребу за хроничном дијализом, а имају утврђену висину тјелесног оштећења од 100%, као
лица обољела од ријетких болести, којима је оштећење односно обољење настало у развојном
периоду, а имају утврђену висину тјелесног оштећења од најмање 70%.

РЕАЛИЗОВАНИ ПРОЈЕКТИ

„Наше боље сутра“

Министарство породице, омладине и спорта расписало је 15.11.2019.године, Конкурс за
финансирање и суфинансирање пројеката и активности у области подршке породици. На
поменути јавни позив јавио се Центар са пројектом „Наше боље сутра“.
Како Центар за социјални рад активно учествује на састанцима „Брига о дјеци заједничка одговорност и обавеза“, на тим састанцима добијамо информације о дјеци која живе
у тешким материјалним условима. Стога смо се јавили на овај јавни позив како би смо помогли
једној четверочланој породици са два дјетета основношколског узраста који немају адекватне
услове за здрав живот и одрастање. Ријеч је породици која живи у изразито лошем стамбеном
објекту, што њихов свакодневни живот и задовољавање основних животних потреба чини
изразито тешким.
Пројекат је одобрен и средства у висини од 1500,00КМ су у мјесецу марту уплаћена на
рачун, те смо за ову породицу купили намјештај и технику који су им били најпотребнији. На
овај начин допринијет ће се смањењу стигматизације породице, нарочито дјеце, што ће
позитивно дјеловати на стварање услова за њихово потпуно и равноправно учешће у друштву.

ПЛАНИРАНИ ПРОЈЕКТИ
Центар за социјални рад ће у складу са постављеним стандардима и процедурама, у
току године радити са социо осетљивим групама корисника. То подразумева израду нових
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пројеката самостално или у партнерству са другим заинтересованим субјектима, те заједнички
наступ у односу на потенцијалне донаторе. Планирамо да пратимо и аплицирамо на јавне
позиве како би смо реализовали тренутне пројекте.

„Социјализација дјеце Републике Српске“
Као и сваке године у сарадњи са Јавним фондом за дјечију заштиту РС кроз пројекат
„Социјализација дјеце Републике Српске-2020“ организоват ће се одлазак на 10-дневно
љетовање у Црну Гору – Бечиће за 16-оро дјеце и два васпитача са подручја општине Шамац.
Конкурс за пријаву заинтересоване дјеце за учешће у пројекту је затворен, након чега је
извршен одабир дјеце која ће отпутовати у Бечиће. Циљ пројекта огледа се у подршци
вршњачком дружењу, развијању осјећаја емпатије код дјеце, те социјализацији дјеце у сваком
смислу. ЈУ „Центар за социјални рад“ ће настојати да путем донатора обезбиједи средства за
џепарац дјеци која ће отпутовати на љетовање.

- ЕДУКАЦИЈЕ

У раду Центра за социјални рад изузетно је важно константно се едуковати и пратити
нова знања, Законе, Правилнике, а који 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. У 2020. години ће посебна пажња бити посвећена даљем раду на
усавршавању професионалних компетенција стручних радника запослених у Центру за
социјални рад. Стручним радницима ће, сходно приликама и потребама, бити омогућено
присуствовање различитим акредитованим и неакредитованим програмима обуке, као и
семинарима, конференцијама, стручним скуповима и другим окупљањима.
Стручно усавршавање, у смислу Закона о социјалној заштити, јесте непрекидно
стицање знања и вјештина стручних радника и стручних сарадника у социјалној заштити.
Трошкове стручног усавршавања стручних радника сноси послодавац. Стручни радници имају
право и дужност да у току професионалног рада стално прате развој науке и струке и да се
стручно усавршавају ради одржавања и унапређивања стручних компетенција и квалитета
стручног рада.
Развој хранитељства
Центар за социјални рад ће у току 2020.године радити на промовисању развоја хранитељства
на подручју наше локалне заједнице, као најадекватнијег облика збрињавања корисника у
породицу. Хранитељство је дефинисано Законом о социјалној заштити (Службени гласник РС
број 37/12, 90/16 и 94/19) и Правилником о хранитељству (Службени гласник РС број 27/14).
Промоција хранитељства у Републици Српској одвија се под слоганом: „Отвори срце, постани
хранитељ“. Хранитељство је рјешење за дјецу којима породица поријекла не може пружити
оптималну бригу, дјеци без родитеља и дјеци без адекватног родитељског старања или чији је
развој ометен у властитој породици. Улога хранитељских породица огледа се у томе да
корисницима обезбиједе задовољавање основних животних потреба и бригу о њиховој
личности, те да им помогну у остваривању њихових права и извршавању обавеза, како би смо
допринијели здравом одрастању и социјализацији дјеце..
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- САРАДЊА
ЈУ „Центар за социјални рад“ Шамац подржава пројекат Републичког педагошког
завода „Брига о дјеци - заједничка одговорност и обавеза“ узимајући учешће у састанцима
мултисекторских стручних тимова на општинском нивоу којима присуствују Центар јавне
безбједности, Дом здравља, представници локалне заједнице, као и представници школа. Циљ
ових састанака је да се упознамо са потребама дјеце која су у фактору ризика од друштвено
неприхватљивог понашања, те да се кроз сарадњу, тимски рад надлежних институција
идентификованој дјеци и њиховим родитељима пружи акекватна стручна подршка. Поред рада
стручних радника са родитељима и дјецом код којих се манифестује друштвено
неприхватљиво понашање, Центар на тим састанцима добија информације и о дјеци која живе
у тешким материјалним условима. Те путем одређених пројеката помаже породицама које се
налазе у таквој ситуацији.
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, право на подршку у изједначавању
могућности дјеце и омладине са сметњама у развоју 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 исте.
Током 2020.год. бит ће настављена сарадња са Центром за ментално здравље, као и са
Црвеним Крстом, свим основним и Средњом школом „Никола Тесла“ Шамац, Домом здравља
Шамац, Полицијском станицом, Удружењем грађана за помоћ лицима са посебним потребама,
другим Центрима за социјални рад у РС, Удружењем пензионера, 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.
Удружења грађана која у оквиру свог дјеловања 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 могућности 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.
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. 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.
- ИЗВЈЕШТАЈИ
У 2020.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.
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Планом рада Скупштине општине Шамац предвиђени су сљедећи извјештаји ЦСР
Шамац:
I Мај 2020. – Извјештај о пословању ЈУ Центар за социјални рад Шамац у 2019. години са
годишњим обрачуном.
– Програм рада и финансијски план ЈУ Центар за социјални рад Шамац за 2020.
годину.
II Јул 2020. – Информација о стању и потребама социјално угрожених категорија лица корисника права на новчану помоћ.
III Октобар 2020. – Информација о заштити дјеце и омладине са сметњама у развоју.

-

ЗАКЉУЧAK

Центар за социјални рад као установа социјалне заштите на нивоу локалне заједнице
откриваће и пратити социјалне потребе грађана и проблеме у области социјалне заштите,
предлагати и предузимати мјере у рјешавању стања социјалних потреба грађана, пратити
њихово извршавање, водити евиденцију и документацију о пруженим услугама и предузетим
мјерама у оквиру своје дјелатности.
• Обезбиједит ће корисницима остваривање права предвиђених Законом о социјалној заштити
и права у складу са Одлуком о проширеним правима.
• За остваривање права прописаних законом, као и за проширене видове социјалне заштите
планирана су средства у буџету општине.
• Унапређивати мјешовити модел социјалне заштите, одржавати и проширивати партнерство
са институцијама и другим субјектима који могу побољшати квалитет услуга корисницима.
• Развијати услуге чији ефекти ће бити ближи и препознатљивији корисницима.
• Развијати ванинституционални модел социјалне заштите на нивоу локалне заједнице.
• Настојати да се реализују сви планирани послови из области социјалне, породичноправне и дјечије заштите, аналитичког рада и вођења превентивних активности у складу са
материјалним и кадровским могућностима.
• Примјеном савремених методе рада Центар ће одговарати на потребе и проблеме
лица
која се налазе у стању социјалне потребе.

Број:
Датум:

ДИРЕКТОР:

_______________________________
Анка Тутњевић, дипл.екон.
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