ЗАКЉУЧЦИ СА САСТАНКА ОДРЖАНОГ У
ТРСТЕНИКУ 01.02.2019.ГОДИНЕ

Ппщтпване кплеге,
Какп је у свакпдневнпм раду центара за спцијални рад упшен велики брпј прпблема у
раду и функципнисаоу, међу кпјима се истишу:
1. збриоаваое кприсника - смещтај (дементних, неппкретних, дущевнп пбплелих лица, кап и
малплетних лица), билп да се тише редпвнпг или ургентнпг смещтаја;
2. недпстатак пдгпварајуће сарадое између центара и устанпва за смещтај; кап и
3. недпстатак кпнкретних инструкција, ради уједнашаваоа праксе...
те је збпг тпга пдржан иницијални састанак 01.02.2019. гпдине у Центру за спцијални рад
„Трстеник“ у Трстенику, на кпме су узели ушещће директпри великих Центара за спцијални рад и
тп: из Чашка (Бранимирка Радпсавшевић), из Крагујевца (Мпмир Бпрић), из Краљева (Светлана
Дражпвић), из Крущевца (Слађана Чабрић) и дпмаћин састанка, Драгпјлп Минић, директпр
Центра за спцијални рад у Трстенику.
Састанкпм је мпдерирап директпр Републишкпг завпда за спцијалну защтиту
Републике Србије, г-дин Бпжидар Дакић.
Крајои циљ састанка бип је фпрмулисаое закљушака п актуелним прпблемима са
кпјима се супшавају центри, укљушиваое щтп већег брпја центара и прибављаое предлпга и
сагласнпсти са закљушцима, кпји би касније били прпслеђени респрнпм Министарству, кап
иницијатива за дпнпщеое инструкција у вези кандидпваних тема.
Накпн пдржанпг састанка и свепбухватних дискусија ушесника, у вези напред
наведених тема, фпрмулисани су следећи:
ЗАКЉУЧЦИ
 изражена пптреба за сазиваоем заједнишкпг састанка представника Центара и устанпва
за смещтај, ради усаглащаваоа прпцедура и рещаваоа прпблема у пракси смещтаја.
 преппзната пптреба да кпд превпђеоа кприсника са ургентнпг на редпван смещтај;
кприсник ургентнпг смещтаја треба имати припритет у пднпсу на друге кприснике кпји
шекају на редпван смещтај, кап и пптреба за унификацијпм пптребне дпкументације на
нивпу свих устанпва за смещтај;
 пптреба дефинисаоа и разрађиваоа института ургентнпг смещтаја путем инструкције
респрнпг министарства (кпја би предвидела пбавезу устанпва да за пптребе ургентнпг
смещтаја мпра држати пдређен брпј лежаја слпбпдним и другп);
 пптреба за прецизираоем ситуација када је у питаоу ургентни смещтај деце у
„Звешанскпј“, наглащаваоем да се тише деце са сметоама у менталнпм здрављу или
пзбиљним ппремећајима у ппнащаоу услед менталнпг здравља и када су у питаоу
кадрпвски прпблеми прецизирати да се тише ангажпваоа психијатра;
 кпнстатпвана пптреба за ажурним пбјављиваоем инфпрмација п слпбпдним смещтајним
капацитетима пп степенима ппдрщке на сајту сваке устанпве за смещтај кприсника;
 прпблем неблагпвременпг уплаћиваоа пд стране респрнпг Министарства трпщкпва
смещтаја кприсника и непренпщеоа средстава пд ТНП-а и пензије приватним дпмпвима;
 важнпст пјашаваоа пријемне канцеларије Центра, кап нашина да се селекцијпм щта јесте
а щта није насиље, дпбије на распплпживпм времену за квалитетније пбављаое
старатељске защтите, кап извпрне делатнпсти центара;
 изражена пптреба за развијаоем услуга на регипналнпм нивпу;
 иницирати кпд респрнпг Министарства дпнпщеое ппјединашних инструкција пп свакпм
пд института (усвпјеое, хранитељствп, старатељствп, смещтај, насиље у ппрпдици и др.)
кпје би биле кпнкретне и упптребљиве, кпје би уједнашавале праксу и кпристиле свима;

 пптреба за прганизпваоем међусектпрскпг састанка ради усаглащаваоа ппступаоа и
надлежнпстима између разлишитих система кпји су упућени једни на друге приликпм
збриоаваоа кприсника (спц.защтита, щкплствп, здравствп и др.);
 прпблем недпстајућих капацитета ЦПСУ и неппкривенпсти теритприје Крущевца
надлежнпщћу некпг пд ЦПСУ;
 преппзната ппјава недпвпљнпг рада струшних радника на ппвратку деце из хранитељских
ппрпдица и пдраслих смещтених у устанпве, кпји би уз станпваое уз ппдрщку
представљап велики пптенцијал за растерећеое смещтајних капацитета, пднпснп кап
нашин пражоеоа устанпва за смещтај;
 пптреба прганизпваоа пбука кпје би се бавиле анализпм дпбијених резултата у
гпдищоим извещтајима, какп би ппдаци из извещтаја били упптребљиви за Центре и
служили унапређеоу спцијалне защтите на нивпу лпкалних сампуправа;
 пптреба за кпрекцијама нашина пдржаваоа супервизијских састанака у вези са фпрматпм извещтаваоа, записницима са састанка, службених белещки, кап и пптребе да
се накпн састанака дпнпсе закљушци кпји би кпристили уједнашаваоу праксе и дппринели
пдгпвпрнијем приступу ушесника и „држалаца“ супервизијских састанака;
 заузет став да пасивна дежурства (приправнпст за рад пп ппзиву) спадају у ппверене
ппслпве, кпји су ппверени Центру у целини и да се ту не мпже правити разлика у пднпсу
на нашин финансираоа радника, те да се трпщкпви дежурстава требају фактурисати
респрнпм министарству и за раднике кпје финансира Бучет РС и за раднике кпје
финансира лпкална сампуправа;
 анимирати щтп већи брпј директпра Центара путем заједнишких састанака и на друге
нашине, ради пкупљаоа пкп заједнишке идеје унапређеоа система спцијалне защтите,
кап и прецизнпг фпрмулисаоа закљушака кпји би били ппслати респрнпм министарству
ради дпнпщеоа пбавезујућих инструкција и уједнашаваоа праксе.
Закључке доставити:
1. Министру за рад, заппщљаваое, бпрашка и спцијална питаоа, г-дину Зпрану Ђпрђевићу,
2. Ппмпћници министра за рад, заппщљаваое, бпрашка и спцијална питаоа, г-ђи Сузани Мищић,
и
3. Директпру Републишкпг завпда за спцијалну защтиту, г-дину Бпжидару Дакићу.
Напомена: Пре дпстављаоа закљушака министру, ппмпћници министра и директпру Републишкпг
завпда, прпследити закљушке и прикупити евентуалне нпве предлпге и сагласнпсти
са закљушцима пд свих центара за спцијални рад, кап и дпставити Удружеоу
струшних радника спцијалне защтите Републике Србије и Аспцијацији центара за
спцијални рад, ради истицаоа на свпјим сајтпвима и пбавещтаваоа и анимираоа
шланства.

