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Увод

Основу за израду овог Извештаја чини база података о раду центара за социјални
рад1 у Србији, за 2010. годину. У складу са законом је свим ЦСР достављен Образац
за попуњавање података, у Word програму. Исти подаци али у Excel програму,
прикупљени су у контакту са надлежним особама у ЦСР широм Србије. У следећој
фази систематизовани су за сваки центар, односно, одељење ЦСР, појединачно, по
подручјима Србије (Централна Србија, Војводина, Косово и Метохија2, Београд и), и
на нивоу Републике Србије у целини. 3

Образац за годишње извештавање ЦСР у сегменту појмовне структуре и дефиниција
већине индикатора користи се двадесет година. Са одвијањем реформе у ЦСР само
додавани захтеви за појединачним новим информацијама. Нове информације из
реформских промена које су проистекле из сасвим другачијег новог, концепта
заштите, нових принципа и појмова (и дефиниција) уклопљене у стари систем
информисања често не садрже одговарајућу вредност а у Обрасцу, односно
информатичком програму који ствара базу података има и системских грешака и
непрецизности које смањују поузданост података.4 Промена Обрасца мора уследити
по усвајању новог Закона о социјалној заштити и са решењима у области
евидентирања која се предвиђају у подзаконским документима. Поред тога,
неопходно је и унапређење стручности и одговорности свих актера у евидентирању.

Поред редовног годишњег формирања база података и годишњег извештавања о
раду  установа социјалне заштите у Србији, Републички завод за социјалну заштиту5

се у протеклом периоду често ангажовао и на развоју критичког приступа који ће
водити изради новог Обрасца извештавања усклађеног са захтевима у реформи
система социјалне заштите. Завод је 2009. године у сарадњи са УНИЦЕФ-ом
приступио реализацији пројекта „Израда свеобухватног модела извештавања о раду
установа социјалне заштите и развој новог модела мониторинга и евалуацијe
услуга свих актера - партнерских организација у систему социјалне заштите
Србије“. Половином 2010. године, реализују се и одговарајуће фазе у пројекту
„Развој новог формата извештавања – индикатора за мониторинг и евалуацију
социјалне заштите“.

1. ЦЕНТРИ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД (ЦСР) КАО ПРУЖАОЦИ УСЛУГА

1.1. Центри за социјални рад (ЦСР) у Републици Србији
У току 2010. године је на територији Србије функционисало 139 ЦСР и 35 Одељења
ЦСР и о свом раду известило поред матичних локалних самоуправа, Министарство
рада и социјалне политике и Завод. То су следећи ЦСР са Одељењима:

1 У даљем тексту ЦСР.
2 У даљем тексту КиМ
3 Аутор текста Извештаја је др Лидија Козарчанин, руководилац Oдељења за истраживање.
Припремом базе података и табела, израдом и контролом, руководио је саветник Шанија Сагдати у
сарадњи са саветницом Сузаном Ивановић. Редакцију текста, техничку обраду и коректуру
реализовала је Славица Милојевић руководилац Одељења за информисање, промоцију и подршку.
4 Због тога што се у индикаторима - табелама Обрасца често поистовећују услуге и корисници, са
повећањем врста услуга долази до тзв „надувавања“ бројева тако да сада не можемо са сигурношћу
тврдити шта се Обрасцем евидентира, услуге или корисници.
5 У даљем тексту Завод.
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1/1 Центри за социјални рад у Централној Србији

1 Александровац 46 Лебане
2 Алексинац 47 Лесковац
3 Аранђеловац 48 Лозница

3/1 Одељење – Топола 49 Лучани
4 Ариље 50 Љиг
5 Бајина Башта 50/1 Одељење - Лајковац
6 Баточина 50/2 Одељење - Мионица

6/1 Одељење - Рача 51 Љубовија
6/2 Одељење - Лапово 52 Мајданпек
7 Бабушница 53 Мали Зворник
8 Бела Паланка 54 Мало Црниће
9 Блаце 55 Медвеђа

10 Богатић 56 Мерошина
11 Бојник 57 Неготин
12 Бољевац 58 Ниш
13 Бор 59 Нова Варош
14 Босилеград 60 Нови Пазар
15 Брус 61 Осечина
16 Бујановац 62 Параћин
17 Ваљево 63 Петровац
18 Велика Плана 63/1 Одељење – Жагубица
19 Велико Градиште 64 Пирот

19/1 Одљење - Голубац 65 Пожаревац
20 Владимирци 66 Пожега
21 Владичин Хан 67 Прешево
22 Власотинце 68 Прибој

22/1 Одељење - Црна Трава 69 Пријепоље
23 Врање 70 Прокупље
24 Врњачка Бања 71 Ражањ
25 Гаџин Хан 72 Рашка
26 Горњи Милановац 73 Рековац
27 Деспотовац 74 Свилајнац
28 Димитровград 75 Сврљиг
29 Дољевац 76 Сјеница
30 Жабари 77 Смедерево
31 Житорађа 78 Смедеревска Паланка
32 Зајечар 79 Сокобања
33 Ивањица 80 Сурдулица
34 Јагодина 81 Трговиште
35 Кладово 82 Трстеник
36 Кнић 83 Тутин
37 Књажевац 84 Ћићевац
38 Косјерић 84/1 Одељење – Варварин
39 Коцељева 85 Ћуприја
40 Крагујевац 86 Уб
41 Краљево 87 Ужице
42 Крупањ 88 Чајетина
43 Крушевац 89 Чачак
44 Куршумлија 90 Шабац
45 Кучево
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1/2. Градски центар за социјални рад БЕОГРАД
1 Барајево 10 Обреновац
2 Вождовац 11 Палилула
3 Врачар 12 Раковица
4. Гроцка 13 Савски Венац
5 Земун 14 Сопот
6 Звездара 15 Стари град
7 Лазаревац 16 Чукарица
8 Младеновац 17 Сурчин
9 Нови Београд

1/3 - Центри за социјални рад у Војводини:
1. Ада 21 Нови Бечај
2. Али Бунар 22. Нови Сад
3. Апатин 22/1 Одељење - Беочин
4. Бачка Топола 22/2 Одељење - Сремски Карловци

4/1 Одељење - Мали Иђош 23. Нови Кнежевац
5. Бач 24. Нова Црња
6. Бачка Паланка 25. Оџаци
7. Балчки Петровац 26. Опово
8. Бела Црква 27. Панчево
9. Бечеј 28. Пећинци

10. Врбас 29. Пландиште
11. Вршац 30. Рума
12. Инђија 30/1 Одељење – Ириг
13. Жабаљ 31. Сента

13/1 Одељење - Тител 32. Сечањ
14. Житиште 33. Сомбор
15. Зрењанин 34. Србобран
16. Кањижа 35. Сремска Митровица
17 Кикинда 36. Стара Пазова
18. Ковачица 37. Суботица
19. Ковин 38. Темерин
20 Кула 39. Чока

40. Шид

1/4 - Центри за социјални рад - Косово и Метохија
1 Приштина у Грачаница 6. Вучитрн  у Прилужју
2. Косовска Митровица 7. Штрпце

2/1 Одељење - Звечан 8. Косовска Каменица - у Р. Лугу6

3. Лепосавић 8./1 Гњилане -  у Р. Лугу
4. Зубин Поток 8./2. Витина - у  Р. Лугу
5. Србица у К. Митровици 8./3. Ново брдо - у Р. Лугу

6 Тренутно није сасвим јасна организациона форма у ЦСР у Р. Лугу јер су у том месту смештени ЦСР
из Косовске Каменице, Штрпца, Гњилана и Витине
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1.2. Запослени радници у ЦСР

У 2010. години је укупан број запослених у центрима за социјални рад у Србији, на дан
31. децембар, био 3.227, и за 148 радника већи од 31. децембра, 2009. У том
повећању броја највише учествују радници запослени на одређено време (115). Број
радника у ЦСР у Србији лагано расте од 2008. године (Табела 1).

Табела 1. Укупан број запослених у центрима за социјални рад
на дан 31. децембар

Укупан број запослених у ЦСР у Србији на дан 31. децембар, 08./09./10.

Број запослених Стање 31.12.2008. Стање 31.12.2009. Стање 31.12.2010.

На одређено
време 275 226 331

На неодређено
време 2.765 2.843 2.896

Укупан број 3.040 3.069 3.227

На највећем подручју Централне Србије запослен је и највећи број радника у ЦСР. У
посматране 4 године могу приметити и одређене промене – нпр. број запослених у
ЦСР Београд лагано опада, па иако је стандард у главном граду највиши, што смањује
потребе за заштитом, број становника на подручју Београда расте (Табела 2.).

Табела 2. Број запослених радника у ЦСР, по подручјима Србије

Број запослених у центрима за социјални рад

Подручје
број

запослених
2007.

број
запослених

2008.

број
запослених

2009.

број
запослених

2010.
% % % %

Централна
Србија 1.483 48,3 1.478 48,6 1.572 51,2 1645 50,97
Војводина 790 25,7 861 28,3 816 26,6 881      27,31
К и М 173 5,6 117 3,8 122 3,9 144 4,46
Београд 626 20,4 584 19,2 559 18,3 557 17,26
Србија –
укупно 3.072 100,0 3.040 100,0 3.069 100,0 3.227 100,00
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Стручни радници који непосредно раде на пружању услуга корисницима
(63,9%) имају највеће учешће у укупном броју запослених на неодређено
време (Табела 3).

Табела 3. Запослени на неодређено време по врсти послова у ЦСР

Врста послова у ЦСР  запослени на
неодређено време

Руководећи послови (директор, руководилац) 7,7%

Стручни послови 63,9%

Технички послови
(возач, спремачица, мајстор, чувар и сл.) 13,1%

Административни послови 15,3%

Укупно, 2.896 радника 100,0%

Локалне самоуправе финансирају у 2010. години 18,6% запослених радника у ЦСР. У
последње две године порасло је учешће локалних заједница у финансирању
радних места у центрима за социјални рад за скоро 4%, што је више од 50
радника. По врсти послова на којима су ангажовани постоје незнатне разлике у
односу на претходну табелу или укупно стање по врстама послова (Табела 4).

Табела 4. Запослени на неодређено време, које финансирају локалне
самоуправе, по врсти послова у ЦСР

Врста послова у ЦСР

%
запослених

које финансира
локална

самоуправа

Руководећи (директор, руководилац) 5,0

Стручни 49,8

Технички (возач, спремачица, мајстор, чувар и сл.) 29,4

Административни 15,7

Укупно 618 радника 100,00
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Нивои учешћa различитих профила стручног особља ЦСР, у 2010. години у односу на
претходне године показују само мање промене (табела 5.).

Табела 5. Учешће стручних профила запослених у центрима за социјални рад

Стручни профил
радника

% од
укупног

броја 2007.

% од
укупног

броја
2008.

% од
укупног

броја
2009.

% од
укупног

броја 2010.

Социјални радник 48,6% 48,6% 50,7% 46,9%
Правник 16,9% 17,4% 18,7% 17,7%
Психолог 15,6% 15,1% 15,8% 14,9%
Педагог 9,41% 9,5% 10,5% 9,8%
Андрагог 0,45% 0,3% 0,4% 0,3%
Специјални
педагог 3,77% 3,7% 1,8% 4,4%

Социолог 2,38% 2,7% 1,9% 2,9%
Друго 3,4% 2,7% / 3,1%

100% 100% 100,0% 100,0%

1.3. Професионална обука радника ЦСР7

У циљу ефикасне примене новог Правилника о организацији, нормативима и
стандардима рада  Центра за социјални рад, као и успостављања нове
методологије рада стручни радници су, у складу са позицијом на којој раде, имали
обавезу да похађају следеће програме обуке:

o Знања и вештине за вођење случаја у социјалној заштити
o Програм основне обуке за супервизоре у ЦСР
o Обука правника у ЦСР

Већина запослених је наведене обуке завршила током 2008. и 2009. године.

Почетком 2010.године Одељење за професионалну обуку Републичког завода за
социјалну заштиту је прикупило податке о броју стручних радника на територији
читаве Републике који нису завршили ове обуке. Реч је о стручним радницима који
су у време реализације обуке били на боловању или обуку нису завршили у
целости, као и о новозапосленим или радницима на одређено време који су
примљени након одласка одређеног броја стручних радника у пензију.

У „Предлогу програма стручног усавршавања запослених у установама
социјалне заштите за 2010.годину“ дат је образложен предлог да се ова три
програма организују за стручне раднике свих ЦСР који имају потребу за овим

7 Овај Извештај o професионалној обуци сачинила је Светлана Живанић, саветница у Одељењу за
обуку, у Републичком заводу за социјалну заштиту.
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обукама. Међутим, током 2010.године реализоване су само две  обуке за
супервизоре, које је похађао укупно 41 стручни радник и једна обука за
правнике, коју је завршило 17 правника.
Потреба за овим обукама је још увек актуелна, будући да се Одељењу за
професионалну обуку учестало јављају директори ЦСР са молбом за
организовањем  наведених програма.

 У области развоја општих компетенција у социјалној заштити, којој припадају
ова три програма , постоји још неколико програма које је, током 2010.године,
похађао значајан број стручних радника из ЦСР. Реч је о следећим програмима:

- Оперативно планирање у центрима за социјални
- Превенција синдрома сагоревања код професионалаца у социјалној

заштити
- Стратешко управљање интегралном социјалном заштитом у

локалној заједници
- Ефикасни односи са јавношћу и значај информисања у систему

социјалне заштите

У области заштите деце и младих запослени у ЦСР су током 2010.године
похађали програме усмерене на развој специјализованог хранитељства:

- Припрема и подршка хранитељској породици за прихват детета са
умереном ометеношћу  у менталном развоју

- Припрема и подршка хранитељским породицама за прихват детета
са  Даун синдромом

- Програм припреме и подршке хранитељским породицама за бригу о
бебама/малој деци

- Ургентно хранитељство – подршка деци и младима у кризним и
трауматским ситуацијама

и програме везане за заштиту деце од злостављања и занемаривања и подршку
деци и младима са проблемима у понашању:

- Дневни боравак – могући одговор на потребе деце и младих  са
поремећајем понашања

- Заштита детета од злостављања и занемаривања – примена општег
протокола

У области подршке породици, највећи број стручних радника је похађао обуке
везане за  проблематику породичног насиља, а то су:

1. Насиље у породици и институционална заштита
2. Организовање конференције случаја за заштиту од насиља  у породици
3. Координирана акција локалне заједнице у превенцији и заштити од насиља

у породици
4. Покретање судских поступака од стране органа старатељства
5.  Рад са жртвама насиља у Центрима за социјални рад
6. Рад са насилницима у Центру за социјални рад
7. Превладавање професионалног стреса

Када је реч о области подршке маргинализованим групама запослени из ЦСР
су похађали програм „Тренинг запослених у центрима за социјални рад за
пружање психо-социјалне подршке људима који живе са ХИВ-ом“.
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Области у којима су стручни радници ЦСР  током 2010. године учествовали у
најмањем броју, односе се на програме усмерене на заштиту одраслих и
старијих особа и заштиту особа са инвалидитетом.

1.4. Простор и опрема за рад у ЦСР

Располажемо са неколико основних информација о простору, опреми и обавезама у
њиховом одржавању, који су у ЦСР неопходни при раду. Ако је простор један од
основних услова за рад, чак у две трећине организационих јединица ЦСР простор
истовремено, може бити услов који повремено или стално ЦСР ограничава у раду
(табела 6.).

Табела 6. Простор у коме раде ЦСР у Србији8

Да ли величина пословног простора ЦСР одговара стандардима?

ДА ДЕЛИМИЧНО НЕ

47 65 43

Површина пословног простора ЦСР у м2 27.985

Број канцеларија 1.557

Под опремом смо подразумевали поседовање основних алата као што су рачунарска
опрема и возила. Очигледно је број ЦСР који располажу опремом знатно порастао и
са више од 1850 радника на стручним пословима (63,9% запослених на неодређено
време). Од 12 ЦСР у 2009. до 50 ЦСР, у 2010. или Једна трећина ЦСР има довољно
опреме или 33,2%. И поред успеха опрема је, као и простор ЦСР, подручје, на коме се
може пуно напредовати (табела 7.).

Табела 7. Опрема (возила и компјутери) којима располажу ЦСР

Да ли је опрема ЦСР довољна за редовне послове?

ДА ДЕЛИМИЧНО НЕ

50 81 24

Возила (комада) 251

Компјутера (комада) 1965

Оцењено је да одржавање простора и опреме у ЦСР и одељењима ЦСР веома
добро, али поред аутоевалуације, недостају нам оцене актера који са ЦСР
свакодневно сарађују. (табеле 9. и 10.).

8Укупно 155 организационих јединица ЦСР. Поред 139 ЦСР одговор су дала и сва Одељења ЦСР сем
Београда који је за сва своја одељења (17) дао заједнички одговор.
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Табела 8. Одржавање простора у ЦСР

Да ли се одржава простор (чишћење, грејање, ппз)?

ДА ДЕЛИМИЧНО НЕ

110 42 3

Табела 9. Одржавање опреме у ЦСР

Табела 10.  Да ли се одржава опрема (сервиси, поправке)?

ДА ДЕЛИМИЧНО НЕ

109 42 4

2. КОРИСНИЦИ УСЛУГА ЦСР

Подаци о појединцима и породицама - корисницима у систему социјалне заштите,
су веома важан део информација о социјално-заштитиним активностима у ЦСР.
Основна али и специфична обележја корисника као и заступљеност појединих
карактеристика, представљају истовремено и један од услова за рад као и циљеве
рада ЦСР. Јер, најважнији ефекти успешног рада ЦСР требало би да се виде
управо у забележеним, позитивним променама код корисника и њихових породица.

2.1. Кретање броја корисника

Подаци указују да је у протеклој деценији укупан број корисника услуга ЦСР стално
растао, са изузетком 2003. године, кад је био у односу на претходну годину у малом
паду (1%).9 (Табела 10.).

Табела 10. Број корисника услуга ЦСР

Подручје 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010.

Центр. Србија 176.346 173.452 188.844 201.807 208.208 240.699 263.839 279.333 314.231
К и М 5.519 5.840 5.881 7.023 8.096 15.848 11.821 13.035 14.275
Војвод. 102.580 101.458 114.468 127.326 140.154 161.033 167.320 183.222 186.817
Београд 70.074 70.152 73.519 70.278 68.340 71.617 73.927 79. 835 82.833
Србија укупно 354.519 350.902 382.712 406.434 424.798 489.197 516.907 555.425 598.156

9 С обзиром да се до укупног броја корисника у неким случајевима долази сабирањем група корисника
одређених услуга, питање је колико можемо бити сигурни у ове показатеље за случајеве кад један
корисник користи више услуга.
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У току 2010. године у ЦСР у Србији је евидентирано 598.156 корисника.

По подручјима Србије, постоје разлике у обухвату становништва услугама и мерама
ЦСР.10 Највеће ућешће корисника у односу на укупан број становника (последњи
попис) има Војводина 9,2%, а најмањи Београд са 5.3% а сва су учешћа у врло благом
порасту у односу на 2009. годину (Табела11.).

Табела 11. Обухват становништва услугама и мерама

Подручје Србије Број становника
– попис 2002.

Број корисника у
2010.

Учешће корисника
у становништву

2010.
Централна Србија 3.889.885 314.231 8,1%
Војводина 2.031.992 186.817 9,2%
Београд 1.576.124 82.833 5,3%
Србија (без К и М) 7.498.001 -
К и М - 14.275 -
Србија - укупно 598.156 7,2%

2.2. Корисници према старости

Календарски узраст је једно од основних обележја у ближем одређењу циљних група
корисника. По Обрасцу разликујемо три старосне групе корисника:

 Деца и омладина (до 18, односно, на школовању до 26 година);
 Одрасле особе (од 18/26 до жене 60 а мушкарци 65 година);
 Старије особе (жене 60+ а мушкарци 65+ година).

Кретање броја корисника према узрасту за последњих 5 година показује пораст у свим
узрасним групама и релативно стабилну заступљеност група појединачно (Табела 12.)

Табела 12. Кретање броја корисника пo старосним групама

Старосне
групе

корисника

2006. 2007. 2008. 2009. 2010.
учешће

у
2010.

деца и млади 142.250 164.337 172.381 186.592 198.428 33,2%

одрасле особе 205.786 237.136 250.938 268.895 293.028 48,9%

старије особе 76.762 87.724 93.588 99.938 106.700 17,9%

УКУПНО 424.798 489.197 516.907 555.425 598.156 100,00

10 Код  броја становника коришћени су подаци Пописа становништва из 2002. године. Пошли смо од
предпоставке да се тај број неће мењати битно мада је сада већ извесно да се смањује али
неравномерно. Београд је изузетак јер му број становника расте а и као посебна административна
територија издвојен је из Централне Србије. На КИМ је број становника у Попису 2002. непознат.
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У старосној структури корисника услуга ЦСР у Србији за 2010. годину нема већих
промена - набројнија су одрасла лица чије је учешће нешто мање од половине. Сваки
трећи корисник припада групацији деце и омладине, а најмању групу чине старије
особе.

2.3. Флуктуација корисника

У току године, око једне четвртине корисника престаје да користи услуге ЦСР или
система социјалне заштите, али се истовремено, у односу на укупан број корисника,
нешто више од једне трећине од укупног броја у току целе године враћа или у систем
улази као нови корисници.

По постојећој евиденцији о циљним групама деце и омладине је у 2010. години од
укупног броја случајева стављено је у пасиву (или напустило систем социјалне
заштите)  27,7%  деце и младих, док је у систем у току године улазило или се враћало
35,8% или нешто више од трећине од укупно евидентираног броја деце у току године
(Табела 13.)11.

Табела 13. Однос између старих (‚‚пренетих") и нових корисника у
групацији деце и омладине

Однос између старих (‚‚пренетих") и нових корисника у групацији деце и омладине

Деца и омладина
Пренети из

2009.
године

Реактивирани и
новоевидентирани

у 2010. години

Укупан број
у 2010.
години

Стављени у
пасиву (у

току 2010.)
Без родитељског старања

8.959 2.711 11.670 1.904

Социо-материјално угрожена
68.115 27.582 95.697 18.292

Из породица са поремећеним
породичним односима 13.973 17.166 31.139 13.983

Ометена у развоју
11.745 1.903 13.648 1.682

Са поремећајем у понашању
14.885 11.528 26.413 9.686

Остала деца и омладина
9.617 10.244 19.861 9.367

Укупан број 127.294 71.134 198.428 54.914

У групацији одраслих особа флуктуација је слична. Од укупног броја случајева у току
2010. године у пасиву је стављено (или су напустили систем социјалне заштите)

11 У том процесу је број деце и омладине укупно порастао за око 8%
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26,1% случајева, док је у систем улазило или се у ЦСР враћало 36,8% одраслих од
укупног броја у групи одраслих корисника у току године (табела 14.)12.

Табела 14. Однос између старих (‚‚пренетих") и нових корисника у
групацији одраслих лица

Однос између старих (‚‚пренетих") и нових корисника у групацији одраслих

Одрасли корисници Пренети из
2009.године

Реактивирани и
новоевидентирани

у 2010. години

Укупан
број у
2010.

години

Стављени у
пасиву (у
току 2010.

године)

Са поремећајем у понашању 3415 2363 5778 2573
Материјално необезбеђена и
незбринута 109718 57975 167693 34252

Са поремећеним породичним
односима 15669 17789 33458 15216

Психофизички ометена 37050 9226 46276 6402
Остала 19385 20438 39823 17923

Укупан број 185.237 107.791 293.028 76.366

У групацији старијих особа, корисника ЦСР, је од укупног броја случајева у току 2010.
године стављено у пасиву (или напустило систем социјалне заштите) 21,9 %
случајева, док у је систем улазило или се враћало у ЦСР, 28,4% од укупног броја
старијих корисника у току године (табела 15.)13.

Табела 15. Однос између старих (‚‚пренетих") и нових корисника у групацији
старијих особа

Однос између старих (‚‚пренетих") и нових корисника у групацији старијих

Старије особе
Пренети
из 2009.
године

Реактивирани и
новоевидентирани

у 2010. години

Укупан
број у
2010.

години

Стављени
у пасиву
(у току
2010.

године

Без породичног старања 7.246 2.712 9.958 2.586

Без средстава за живот 23.208 9.283 32.491 5.430

Теже хронично оболела и инвалидна 37.664 12.487 50.151 10.736

12 У том процесу највише расте број одраслих корисника у 2010. за око 10,7%
13 У том процесу је број старијих укупно порастао за око 6,5%
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Остала 8.246 5.854 14.100 4.700

Укупан број 76.364 30.336 106.700 23.452

2.4. Корисници – нека обележја посебно осетљивих група

У структури корисника услуга центара за социјални рад издваја се више посебно
осетљивих група корисника, према утврђеним и евидентираним обележјима. Поред
оних раније предвиђених, од 2005. и доношења Породичног закона и других прописа
овде се убраја и група угрожена породичним насиљем, као и група жртава трговином
људима. Мисли се пре свега на децу и омладину али и на одрасле и старије особе.

2.4.1. Деца и омладина

У групи корисника деца и омладина (199.227) –  евидентирана су следећа посебна
обележја или истовремено, циљне групе корисника ЦСР. Да бисмо уочили тренд
промене као годину за поређење одабрали смо 2008. јер су разлике са 2009. биле
исувише мале и скоро безначајне (види Табелу 13. и Табелу 16).

Табела 16. Обележја посебно осетљивих група деце и омладине

Одлике посебно
осетљивих група Број деце и омладине

Учешће у броју
евидентиране деце и

омладине у ЦСР,
у току 2010 године

социјална и материјална
угроженост

96.941

(78.501, 2008.)

48,6%

(45,5% , 2008.)

поремећени породични
односи

30. 726

(27.540,2008)

15,4%

(15,9% , 2008)

поремећаји у понашању
26.413

(25.748, 2008.)

13,2%

(14,9%, 2008.)

ометеност у развоју
13.518

(12.004, 2008.)

6,8%

(6,9%, 2008.)

одсуство родитељског
старања

11.837

(9.790 у 2008.)

5,9%

(5,7%, 2008.)

жртве породичног
насиља

3. 385

(3.112, 2008.)

1,7%

(1,8%,2008)

жртве трговине људима 44
(89 у 2008.) 0,04%

За децу и омладину са поремећајем у понашању – 26.413 деце и омладине
евидентирана је врста поремећаја понашања. Починиоци прекршаја и деца са
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асоцијалним понашањем чине више од половине случајева деце и омладине
евидентиране у ЦСР због поремећаја у понашању (Табела 17.)

Табела 17. Кретање броја деце са поремећајем понашања, на евиденцији ЦСР

Поремећаји у понашању 2007.
%

2008.
%

2009.
%

2010.
%

Асоцијално понашање % 9,4% 10,0% 13,2% 13,6%
Кривични преступ кривично неодговорног
починиоца (испод 14 година) % 5,0% 5,0% 5,4% 6,8%

Кривични преступ
(изнад 14 година) % 35,9% 34,8% 40,7% 33,4%

Прекршај % 49,7% 50,2% 40,7% 46,2%
Укупан број евидентиране деце и омладине
са поремећајем у понашању у току године

100,0
21.706

100,0
23.972

100,0
21.035

100,0
26.413

Дошло је до благог пораста броја деце са инвалидитетом или деце ометене у развоју
– 12.708 деце (12.004, у 2008.). Евидентирана је врста и степен тешкоћа у развоју и
доминирају телесне и комбиноване сметње као и лака ментална ометеност (табела
18.).

Табела 18. Деца и млади са инвалидитетом, према врсти и степену инвалидитета

Деца и млади са инвалидитетом, према врсти и степену инвалидитета

Врста и степен хендикепа 2007. 2008. 2009. 2010.

Тешка ментална ометеност     % 8,0% 7,8% 7,3% 7,3%

Тежа ментална ометеност 7,4% 7,1% 6,4% 6,3%

Умерена ментална ометеност 13,5% 12,8% 11,8% 10,9%

Лака ментална ометеност 21,1% 20,1% 19,6% 18,6%

Слепа и слабовида            % 4,3% 4,1% 4,1% 4,1%

Глува и наглува                          % 3,5% 3,4% 3,2% 3,5%
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Говор и глас                            % 0,9% 1,2% 1,1% 1,3%

Телесне сметње                   % 19,9% 21,3% 24,3% 26,5%

Комбиноване сметње        % 21,4% 21,5% 22,3% 21,4%

Укупан број деце и омладине са
инвалидитетом у току  године 10.705 12.004 11.980 12.708

Међу децом и младима са инвалидитетом био је и одређен број те деце и без
родитељског старања. На дан, 31.12.2010. евидентирано је укупно, 2.770. деце са
инвалидитетом а без родитељског старања. Од тога, 1.595 ове деце без родитељског
старања је било без старатељске заштите а 1.175 ове деце су у 2010. години под
старатељством.

За децу без родитељског старања евидентирана су следећа обележја: разлози
одсуства или карактеристике проблема у родитељском старању. Анализа ових
обележја указује да је доминантни проблем ове циљне групе деце и омладине да
постојеће родитељско старање није адекватно, јер је то ситуација у којој се налази
већина ове деце и младих (табела 19).

Табела 19. Деца и омладина без родитељског старања: Разлози одсуства
родитељског старања

Број деце у току целе године према разлогу одсуства родитељског старања

Разлог 2007. 2008. 2009. 2010.

Родитељи умрли 12,7% 11,8% 10,7% 10,9%

Родитељи непознати 0,4% 0,3% 0,3% 0,2%

Родитељи потпуно лишени
родитељског права 5,7% 7,4% 7,9% 10,7%

Родитељи делимично лишени
родитељског права 3,8% 4,4% 5,8% 7,9%

Родитељи спречени да врше
родитељске дужности 22,9% 21,2% 20,1% 21,1%

Неадекватно родитељско старање 55,5% 54,9% 55,3% 46,2%

Број деце и омладине без родитељског
старања у току године 9.572 9.790 11.252 11.837
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За децу без родитељског старања евидентирани су и комбиновано, узраст и родна
припадност и утврђено да највећу групу међу овом децом чине деца на узрасту од 8 –
17 година и нешто чешће мушка од женске деце и омладине (табела 20).

Табела 20. Број деце без родитељског старања и њихова структура
према полу и узрасту актива на крају 2010. године

Број деце без родитељског старања и њихова структура према полу и узрасту на дан
31.12.2010.

Узраст Мушко Женско Укупно
Од 0 до 2 године 293 245 538
Од 3 до 7 година 1075 971 2046

Од 8 до 17 година 2785 2606 5391
57,4%

Преко 17 година 743 671 1414
Број деце без родитељског старања на крају године 4896 4493 9389

2.4.2. Одрасле особе

У групи одраслих особа - корисника ЦСР у којој иначе, има највише корисника, у
2010. години има 293.028 особа (268.895 у 2009. , 250.938 у 2008.) а најчешће
евидентирано њихово обележје је сиромаштво. Редослед по обележјима је као и
прошле године (види и Табелу 15.):

 финансијско сиромаштво, односно, недостатак редовних прихода или
социјална и материјална угроженост одраслог појединца (и његове породице)
за 167.693 или 57,2% од укупног броја одраслих корисника у току године (са
53,65% или 134.633 у 2008.) а по броју даље следе,

 инвалидитет, односно, са психофизичка ометеност за 46.276 особа или 15,8%
(са16,78% или 42.126 у 2008.),

 поремећени породични односи, за 33.458 особе или 11,4% (са 13,25% или
33.248 у 2008),

 поремећај у понашању за 5.778 особа или 1,97% одраслих корисника у току
године (са 2,2% или 5.540 у 2008.),

 жртва насиља у породици за 3.565 особа а од тог броја 3.175 женеа (са 3.818
жртава у 2008).

 жртве трговине људима за 70 особа: 1 мушкарац и 69 жена (39 одраслих особа
у 2008).

За 46.276 одраслих особа, психофизички ометених (у 2008. год. 43.769) евидентирана
је и врста инвалидитета. У овој групи одраслих корисника ЦСР доминирају теже
физички оболеле одрасле особе а на другом месту, за 5 процената мање особе са
менталном ометеношћу (табела 21.).
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Табела 21. Структура одраслих корисника према врсти инвалидитета
Врста

инвалидитета 2007. 2008. 2009. 2010.

Оштећење вида и слуха% 6,1% 5,9% 5,6% 5,8%

Ментална ометеност  % 24,2% 24,3% 24,1% 23,1%

Душевно обољење  % 23,7% 23,0% 22,8% 21,9%

Теже физички оболели          % 29,9% 29,4% 29,4% 29,0%

Остали облици инвалидитета % 16,1% 17,4% 18,1% 20,2%

Укупан број одраслих корисника у
току године 100% 40.031 42.126 43.769 46.276

2.4.3. Старије особе

У групи старијих корисника ЦСР у 2010. години има 106.700 особа - жена, старијих
од 60 и мушкараца, старијих од 65 година (са 93.588 у 2008. и 99.938 у 2009.) За њих
је најчешће евидентирано обележје (види и Табелу 16.):

 теже хронично обољење и инвалидитет, које је присутно код 50.151 старијих,
или код 47,0% (47.992 особе или  48,0 % у 2009.) а затим следе,

 материјална угроженост, обележје за 32.491 особа или 29,6% од укупног броја
старијих у току године (30,2% или 30.208 особа у 2009. и 28,44% или 26.617
особа у 2008)),

 недостатак старања и неге у оквиру породице је обележје за 9.958 особа или
9,3% (9110 или 9,1 % у 2009. и 8.514 или 9,1% у 2008.),

 жртве породичног насиља - је обележје за 841 старије особе, 628 жена и 213
мушкараца (783 у 2009. и 736 у 2008.)

 жртве трговине људима - је обележје за само 10 старијих (2 у 2009. и 2 у 2008).

3. УСЛУГЕ ЦЕНТАРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

Према начину финансирања разликујемо услуге ЦСР и социјалне заштите које се
финансирају из буџета Републике и услуге ЦСР и социјалне заштите које се
финансирају из средстава локалне самоуправе, односно, општина или градова.

3.1. Материјална давања и услуге центара за социјални рад
које се финансирају из буџета Републике

У складу са Законом који је важио у току 2010. године, предвиђена су права од општег
интереса грађана о чијем се обезбеђивању стара Република. Из републичког буџета
финансирано је:
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 Материјално обезбеђење породице;
 Додатак за помоћ и негу другог лица (и увећани додатак за помоћ и негу

другог лица);
 Смештај у установу социјалне заштите (и смештај у другу породицу);
 Помоћ за оспособљавање за рад;
 Услуге социјалног рада у вршењу јавних овлашћења14.

У 2010. години се у ЦСР у Србији, може констатовати повећање у броју свих услуга
које се финансирају из буџета Републике. Повећан је број услуга и у односу на
претходну 2009. и 2008. годину, и у односу на протекли период од 2002. године
(табела 22).

Табела 22. Број корисника права која су финансирана из буџета Републике

Укупан број у току годинеПраво
назив

2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010.
Додатак за помоћ
и негу 21.146 23.433 25.539 27.051 37.561 32.142 31.849 33.246 36.287

Увећани додатак
за помоћ и негу 1.298 0 0 0 8.548 17.447 22.677 26.594 32.562

Смештај у установу
деце, одраслих,
старијих

18.061 18.843 18.553 18.892 18.658 18.461 18.332 18.242 20.120

Смештај деце у
другу породицу,
хранитељство

2.237 2.394 2.738 3.264 3.748 4.410 4.832 5.053 5.736

Смештај одраслих
и старих у другу

 породицу
2.151 1.039 1.139 423 475 444 500 711 780

Помоћ за оспо-
собљавање за
рад рехабилитацију

446 583 552 397 422 704 666 701 736

Према подацима из извештаја ЦСР, број породица које су користиле право на
материјално обезбеђење у 2010. години је порастао у односу на претходни период
(график 1). У току 2010. године било је укупно 72.997 породице (66.664 у 2009.) које
су користиле ово право и укупно 145.852 корисника односно, чланова ових
породица (168.121 особе у 2009.). Структура ових породица по броју чланова
указује да највећу групу међу њима чине породице са пет и више чланова.
Обрнуто, најмања је група двочланих и самачких домаћинстава. (Табела 23).

14 Према Правилнику о стандардима и организацији рада центара за социјални рад којим се уређују
стандарди и организација рада центара у вршењу јавних овлашћења утврђеним законом у члану 4.
дефинисана су и јавна овлашћења ЦСР.
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Табела 23. Број породица и број чланова породица са оствареним
правом на материјално обезбеђење

Број породица и чланова породица корисника материјалног обезбеђења у 2010. години

Породице по броју чланова породица чланова породица
Један члан 27.382 28.722
Двочлана 13.592 23.264
Трочлана 11.622 25.549
Четворочлана 92.66 27.691
Пет и више чланова 11.135 40.626

Укупно 72.997
породица

145.852
чланова породица

Када се упореде евиденције породица корисника МОП по месецима у неколико
претходних година можемо лако уочити кретање броја у току календарске године и
пораст по годинама, али и разлике које се појављују у том порасту (График 1.) На
крају 2010. на пример, долази до приближавања прошлогодишњем
децембарском нивоу.

График 1. Кретање броја породица које примају МОП на евиденцији ЦСР у
Србији, по месецима у 2010. 2009. 2008. и 2007. години.
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Сем броја породица и броја појединаца који су у току године остварили право на МОП
Образац не захтева ни један други податак о обележјима корисника МОП-а. По
услугама које користе остале циљне групе може се посредно закључивати о мери у
којој њих погађа финансијско сиромаштво.

3.1.1. Преглед коришћења права и услуга по циљним групама корисника

За одговарајуће периоде, анализирали смо коришћење права, мера и услуга из
буџета Републике и по одређеним, циљним групама корисника.

За децу без родитељског старања је у 2010. години се у односу на претходне
године смањио број ове деце која су остварила право на материјална давања.
Порастао је број смештаја у хранитељску породицу а број смештаја у установу је
опао. У протекле четири године, примена старатељске заштите расте по броју деце
лагано, али континуирано. Порастао је укупан број усвојења и помоћи за
професионално оспособљавање деце и омладине. (Табела 24).

Табела 24. Деца и омладина без родитељског старања - финансирање из
републичког буџета

Остварена права, примењене мере и пружене услуге за децу без
родитељског старања из републичког буџета

2007. 2008. 2009. 2010.

Усвојење 131 147 129 139

Старатељство 4.863 5.262 5.257 5.017

Привремено старатељство 1.157 1.362 1.705 1.960

Смештај у хранитељску породицу 3.809 4.238 4.558 4.639

Смештај у установу социјалне
заштите 1.459 1.392 1.403 1.286

Материјално обезбеђење 2.570 2.997 3.604 1.406

Додатак за помоћ и негу и
увећани додатак 460 433 747 590

Професионално оспособљавање
(рехабилитација) 134 148 135 149

Деца са инвалидитетом (међу којима је највећа групација деце са телесним, као и
деце са комбинованим сметњама) у 2009. години, користе у већем броју у односу на
претходну годину, права на материјална давања, МОП за 8,6% и додатак за помоћ и
негу и увећани додатак за 8,5%, а смањен број смештаја у установу за 14,2%.
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Примена мере старатељке заштите је у благом порасту за 6,1% . Стагнирао је број
деце која су остварила право на помоћи за професионално оспособљавање (Табела
25).
Табела 25. Децa и омладина са инвалидитетом - финансирање из

републичког буџета
Остварена права, примењене мере и пружене услуге за децу са инвалидитетом

2007. 2008. 2009. 2010.
Усвојење 12 15 10 59
Старатељство 657 744 788 773
Привремено старатељство 286 308 333 368
Смештај у хранитељској
породици 376 364 382 376

Смештај у установи социјалне
заштите 1066 982 842 789

Материјално обезбеђење 1009 1167 1277 1443
Додатак за помоћ и негу и
увећани додатак 6386 6949 7599 8272

Професионално оспособљавање
(рехабилитација) 449 468 467 700

У групи одраслих особа корисника услуга ЦСР који имају од 18, односно, 26 година
(ако су на школовању) до 60 (за жене) односно 65 (за мушкарце) година живота
анализирају се права мере и услуге за циљну групу одраслих са поремећајима у
развоју или са инвалидитетом.

У прегледу коришћења права, мера и услуга које су користиле одрасле особе са
поремећајима у развоју и/или са инвалидитетом, током 2010. године, може се
констатовати пораст броја свих врста мера, (права) и услуга и највећи пораст у
коришћењу права на материјално обезбеђење породице што значи да је сиромаштво
најчешћи проблем. Број корисника смештаја у установу социјалне заштите је нешто
већи у 2009. и 2010. години али на листама чекања за смештај налази се 390
одраслих особа (417 у 2009.). (Табела 26).

Табела 26. Остварена права, примењене мере и пружене услуге за
одрасле особе које финансира републички буџет

Одрасли корисници права, примењених мера и пружених услуга
социјалне заштите финансирана из републичког буџета

права, мере, услуге 2007. 2008. 2009. 2010.
Старатељство 6.447 6.978 7905 8223
Привремено старатељство 2.787 4.104 3601 3715
Додатак за помоћ и негу 10.864 11.109 11.340 12.299
Увећани додатак за помоћ и негу 7.792 9.763 10.905 12.005
Материјално обезбеђење 18.935 17.054 22.553 30.934
Смештај у установу социјалне заштите 5.402 5.520 5303 5524
Смештај у другу породицу 236 304 368 392
Професионално оспособљавање
(рехабилитација) 50 166 34 25
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У групи старијих особа, корисника ЦСР (жена старијих од 60 и мушкараца старијих
од 65) може за посматрани период констатовати релативна стагнација, али и пад у
односу на број остварених права, мера и услуга у оквиру јавних овлашћења ЦСР.

И даље је, у односу на 2007. годину, уочљиво смањен број оствареног материјалног
обезбеђења за старије (са 36.155 у 2007. на 15.054 у 2008. или 16. 848 у 2009.години)
што је и највеће забележено опадање броја услуга (Табела 27.).

Табела 27. Остварена права, примењене мере и услуге за
старије особе из републичког буџета

Старији корисници права, примењених мера и пружених услуга заштите
из републичког буџета

Права, мере, услуге 2007. 2008. 2009. 2010.

Старатељство 2.643 2.601 2.917 2.823

Привремено старатељство 1.754 1.980 2.205 2.530

Додатак за помоћ и негу 13.482 14.097 15.856 15.592

Увећани додатак за помоћ и негу 8.441 9.104 10.585 11.808

Материјално обезбеђење 36.155 15.054 16.848 17.783

Смештај у установу социјалне
заштите 9.276 9.728 10.104 10.114

Смештај у другу породицу 390 481 228 298

3.1.2. Материјално обезбеђење

Реализација поступка у остваривању материјалног обезбеђења породице представља
најобимнији сегмент ангажовања центара за социјални рад, не само због броја
породица које остварују право на материјално обезбеђење, већ и због веома
комплексне процедуре у смислу провере испуњености услова за стицање овог права.

У наредној табели приказани су подаци о кретању просечног годишњег броја
породица са оствареним правом на материјално обезбеђење у Србији, у периоду
2002.-2010. година, уз индекс који нам открива смер и вредности тренда, а основа је
2002. година (Табела 28)
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Табела 28. Број породица које су користиле МОП и индекс раста

Број породица које су користиле МОППодручје
2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010.

Србија укупно 48.236 54.272 61.371 62.267 65.869 48.766 50.608 66.664 72.997

Индекс 100,0 112,5 127,2 129,0 136,5 101,1 104,9 138,2 151,3%

Посматрано на нивоу Србије, број породица са оствареним правом на материјално
обезбеђење се повећавао. У поређењу са 2002. годином, пораст је износио најмање
1,1 % у 2007. години, али је у 2006. на пример, достигао и читавих 36,5%. У 2007.
години долази до пада броја породица које користе МОП, и то готово на ниво 2002.
године да би се највећи пораст, за 33,3% у односу на претходну годину догодио у
2009. години.

3.1.3. Додатак за помоћ и негу

Додатак за помоћ и негу је вид материјалних давања или социјалних трансфера
намењен особама којима је због природе и тежине болести неопходна помоћ другог
лица. Мисли се на финансијску помоћ за обављање активности и услуга које су
везане за задовољавање елементарних животних потреба и свакодневне активности
у збрињавању особе која користи ово право. Број корисника овог права на додатак за
помоћ и негу је у перманентном порасту. У односу на структуру укупног броја
корисника, ову услугу користе највише старије особе а затим одрасле особе а
значајно мање деца и омладина (Табела 29).

Табела 29. Корисници додатка за помоћ и негу, према старосним групама

Корисници додатка за помоћ и негу

Старосна група 2007. 2008. 2009. 2010.

Деца и омладина 5.481 5.676 5.876 6.321

Одрасле особе 11.152 11.414 11.817 13.143

Старије особе 13.951 14.759 15.553 16.823

Укупан број
корисника 30.584 31.849 33.246 36.287



27

27

3.1.2.1. Увећан додатак за помоћ и негу

Овај специфичан вид материјалног давања је предвиђен за најтеже ситуације у
односу на здравствено стање, за особе са инвалидитетом од 100% које је утврђено по
једном основу. Пораст броја корисника је значајан. (Табела 30.).

Табела 30. Корисници права на увећани додатак за помоћ и негу

Корисници увећаног додатка за помоћ и негу

Старосна група 2007. 2008. 2009. 2010.

Деца и омладина 2.677 3.321 3.854 4.958

Одрасле особе 7.755 9.977 11.475 13.741

Старије особе 7.015 9.379 11.265 13.863

Укупан број
корисника 17.447 22.677 26.594 32.562

Чекање на налазе надлежне здравствене комисије у поступку остваривања права на
помоћ и негу, као и увећаног додатка, у појединим случајевима траје и дуже од годину
дана. Потреба за успостављањем ефикаснијег реаговања надлежних здравствених
комисија довела је и до овог захтева у евиденцији јер се и од установа и од
Министарстава очекује да предузимају одговарајуће мере за решавање овог
проблема.

У 2010. години је видљиво да се значајно повећавају бројеви оних корисника који
чекају дуго на преглед здравствене комисије за остварење права по основу
инвалидитета (Табела 31.).

Табела 31. Дужина чекања на преглед здравствене комисије за остварење права
по основу инвалидитета

Дужина чекања на преглед на инвалидској комисији

Време чекања 2008. 2009. 2010.
До 3 месеца 2.724 2.906 3.071
Од 3 до 6 месеци 2.389 1.836 2.987
Од 6 до 9 месеци 1.661 1.192 2.105
Преко 9 месеци 2.152 1.570 2.293
Укупно 8.926 7.504 10.456
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3.1.4. Смештај у установу социјалне заштите

У 2010. години је укупан број упућених на смештај у установу социјалне заштите у
јавном сектору на подручју Србије нешто мало повећан, на 20.120 смештених особа
од 18.242, у прошлој 2009 -тој години. Овај број показује и даље релативно уједначен
капацитет у пружању ове услуге у јавном сектору, готово у току читаве деценије, без
обзира на континуирани пораст захтева (Табела 32)

Табела 32. Старосна структура корисника које ЦСР упућује на смештај

Старосна структура 2007. 2008. 2009. 2010.

Деца и омладина 14,3% 12,5% 12,4% 13,4%

Одрасле особе 31,7% 36,7% 31,8% 34,4%

Старије особе 54,0% 54,8% 55,8% 52,1%

100% Укупно корисника 18.471 18.332 18.242 20.120

Разлози због којих се и даље велики број одраслих корисника упућује на смештај леже
у дуготрајном недостатку услуга подршке у локалној средини за особе са умањеним
функционалним капацитетима. Поред тога и одређен број деце са инвалидитетом која
су била на дуготрајном смештају прелази у групу одраслих особа. Ова циљна група
сада одраслих корисника најчешће је неприпремљена за самосталан живот, као и за
повратак у породицу.

Подаци о броју оправданих захтева за смештај у установу, као у групи одраслих са
душевним обољењима и психофизичким сметњама и теже оболелих и немоћних
старијих особа, свакако су важни. У односу на претходну годину, број захтева
одраслих особа са инвалидитетом се смањио, а број захтева старијих се повећава
(Табела 33.).
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Табела 33 Листа чекања за смештај одрасле особе са поремећајем у развоју и/или
са инвалидитетом

Број одраслих лица која се налазе на листи чекања за смештај у установу социјалне заштите
(на дан 31. децембар)

Врста хендикепа 2009.
одрасли                  старији

2010.
одрасли         старији

Са оштећењем вида / слуха 2 4 4 1

Ментална ометеност 73 18 74 12

Душевно обољење 268 132 227 118

Теже физички оболела 40 222 28 179

Остала 34 120 57 201

Укупан број лица 417 496 390 511

3.1.5. Смештај деце у другу породицу - хранитељство

У 2010. години је упућено на смештај у хранитељске породице 5.736 деце и омладине.
У односу на претходну годину број ових услуга је порастао али је у претходним
годинама у односу на 2002. број смештаја деце и младих у хранитељске породице
порастао вишеструко. Крајњи циљ овог сегмента социјалне заштите је да деца која су
без одговарајуће родитељске бриге одрастају у породичном а не у институционалном
окружењу. (Табела 34.).

Табела 34. Број деце која су упућена на смештај у хранитељску породицу

Број упућене деце и омладине на смештај у
хранитељској породици

2008. 2009. 2010.Укупан број деце и омладине на
смештају у хранитељској породици
(без обзира на категорију) 4.832 5.053 5.736
Чека на смештај у хранитељску
породицу (31. децембар) 223 113 123

Када анализирамо врсту смештаја за децу без родитељског старања, можемо да
закључимо да хранитељска породица као место смештаја доминира, као и
старатељска породица, јер је две трећине деце смештено у породице. Овај број у
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потпуности надмашује број деце смештене у установе (домове, прихватилишта,
интернате), али циљ је, да се број деце која се упућују у установе и даље смањује
(Табела 35.).

Табела 35. Деца без родитељског старања, према врсти смештаја, 31.12.2010.

Деца без родитељског старања према врсти смештаја

2008. 2009. 2010.Место смештаја, 31.12.
2010.

бр. % бр. % бр. %

У установу за смештај
социјалне заштите 1.412 18,7% 1.374 15,7% 1295 15,1%

У прихватилиште /
прихватна станица 113 1,5% 193 2,2% 297 3,1%

У установу ‚‚Дечије
село'' 129 1,7% 166 1,9% 176 2,0%

У хранитељску
породицу 4.012 53,1% 4.653 53,1% 4717 53,6%

У другу (старатељску)
породицу 1.486 19,7% 1.697 19,6% 1439 16,3%

Остале услуге смештаја
(интернати и сл.) 399 5,3% 684 7,8% 874 9,9%

Укупан број деце без
родитељског старања
упућене на смештај

7.551 100,0 8.767 100,0 8.798 100,0

У оквиру пружања ове услуге у центрима се одвија и низ послова усмерених на
потенцијалне хранитеље. И овде се уочава повећана активност (Табела 36).

Табела 36. Преглед броја захтева и броја потенцијалних хранитеља

Хранитељство у ЦСР 2008. 2009. 2010.

Број поднетих захтева за хранитељство 1.041 1.374 1291

Број потенцијалних хранитеља који су прошли кроз
програм припреме и обуке за хранитељство 514 692 812

Број потенцијалних хранитеља који су прошли кроз
програм припреме и обуке за хранитељство, а није
процењен као подобан за хранитељство

128 160 256

Укупан број хранитељских породица које су процењене
као подобне, а чекају на смештај детета (стање на дан
31. децембар)

693 774 1004
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По евидентираном узрасту и родној припадности деце која су у току 2010. године
смештена у хранитељске породице, као и месту из којег су деца смештена у
хранитељску породицу, ситуација је попут претходне године. Можемо уочити родну
уравнотеженост, најбројнију групу деце од 8 до 17 година, и да се у хранитељску
породицу више смештају деца која долазе директно из породица (Табела 37.)

Табела 37. Узраст и пол деце која су смештена у хранитељским породицама,
према месту из кога су упућивана на хранитељство

Структура деце која су у току 2010. године смештена у хранитељску породицу
према месту из кога се упућује и према  полу и узрасту

Узраст Место из кога се упућује Мушко Женско Укупно

Директно из Породице родитеља /
сродника 104 84 188

Из установе социјалне заштите 20 28 48
Од 0 до2
године

Укупно 124 112 236

Директно из Породице родитеља /
сродника 122 126 248

Из установе социјалне заштите 12 22 34Од 3 до 7

Укупно 134 148 282

Директно из Породице родитеља /
сродника 166 221 387

Из установе социјалне заштите 22 29 51Од 8 до 17

Укупно 188 250 438
Директно из Породице родитеља /
сродника 27 30 57

Из установе социјалне заштите 45 50 95Преко 17

Укупно 72 80 152

Укупан број деце 518 590 1108

У случајевима напуштања хранитељске породице, евидентира се разлог напуштања,
а према структури ових разлога могу се у одређеној мери процењивати и ефекти
претходно пружених услуга. Више од четвртине ове деце наставља живот
самостално, што је и доминанатни разлог напуштања хранитељске породице (Табела
38.).
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Табела 38. Број деце и омладине која су напустила хранитељске породице током
2008, 2009. и 2010. године према разлозима напуштања

Броје деце и омладине која су напустила  хранитељске породице  према разлозима
напуштања

2008. 2009. 2010.
Разлог напуштања

Број % Број % Број %
Повратак код родитеља / у
породицу 144 30,4 106 21,8% 146 23,5%

Смештено у другу
хранитељску породицу 90 18,9 94 19,4% 145 23,5%

Смештено у другу установу
социјалне заштите 23 4,8 38 7,8% 35 5,6%

Смештај у интернат 2 1 48 7,7%
Започео самосталан живот 130 27,4 142 29,3% 127 20,5%
Други разлози 86 18,1 104 21,4% 119 19,2%
Укупан број деце и омладине 475 100,0 485 100,0 620 100,0

Старатељску, другу породицу напушта ради самосталног живота и више од једне
трећине деце (Табела 39.).

Табела 39. Деца и омладина која су напустила другу (старатељску) породицу,
према разлогу напуштања

Број деце која су напустила другу (старатељску породицу)

2008. 2009. 2010.
Разлог напуштања

Број деце % Број деце % Број деце %
Повратак код родитеља / у
породицу 16 10,6% 27 13,2% 44 12,9%

Смештено у установу
социјалне заштите 12 7,9% 14 20 5,9%

Смештај у хранитељску
породицу 29 19,2% 34 16,6% 93 27,3%

Смештај у интернат 4 2,6% 6 19 5,7%

Започео самосталан живот 70 46,4% 74 36,1% 135 39,7%

Други разлози 20 13,2% 50 24,4% 29 8.5%

Укупан број деце и омладине 151 100,0 205 100,0 340 100,0%

Према евиденцији ЦСР хранитељску улогу је у 2010. реализовало укупно 3.242
породице. Стање на дан 31.12.2009. године је било 2.919 породица, а 31.12.2008. их је
било 2.520. Истовремено, у ЦСР је текао рад са 211 деце (у односу на 31.12.2008. са
275 деце а 2009. са 170 деце ) за које су у ЦСР проценили да их треба збринути ван
њихове матичне, биолошке породице.
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3.1.4.1. Смештај одраслих и старијих особа у другу породицу

Смештај у другу породицу је услуга која се ретко реализује у заштити одраслих и
старијих корисника, иако је понекад бољи вид смештаја него институција. У 2010.
години је 780 одраслих и старијих на смештају у другој породици. У 2008. години је
500 одраслих и старијих особа на смештају у другим породицама, што је  после више
година коначно пораст броја ових корисника, а у 2009. чак 711. У 2009. години је ипак,
тај број три пута мањи него 2002. године када је било 2151 смештених одраслих и
старијих особа у другу породицу У старосној структури корисника услуге смештаја у
другу породицу доминирају одрасле особе (Табела 40).

Табела 40. Старосна структура корисника смештаја у другу породицу

Структура одраслих и старијих корисника смештених у другу породицу

Старосна група 2007. 2008. 2009. 2010.

Одрасле особе 254 300 406 496

Старије особе 180 200 305 284

Укупно 434 500 711 780

3.1.6. Помоћ за оспособљавање за рад - рехабилитацију

Право на помоћ у оспособљавању остварују пре свега деца и омладина са лакшим
физичким или менталним сметњама која се с обзиром на своје психофизичке
способности могу школовањем оспособити за самосталан живот и рад. Ово право је
често редуковано само на коришћење накнаде трошкова превоза од места становања
до школе у којој се деца оспособљавају. Још ређе, то је и накнада у трошковима
смештаја ако се процес оспособљавања одвија ван места боравка у
специјализованим установама. У 2010. години број корисника је нешто повећан.

У евидентираној старосној структури корисника jавља се и учешће одраслих особа као
корисника, у складу са циљем да коришћење овог права допринесе оспособљавању
за рад и самосталан живот, без обзира на старосно доба појединца (Табела 41.).
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Табела 41. Старосна структура корисника услуге права на помоћ за
оспособљавање (рехабилитацију)

Старосна структура корисника услуге права на помоћ за оспособљавање

Старосна група 2007. 2008. 2009. 2010.

Деца и омладина 633 602 654 700

Одрасла лица 71 64 47 36

Укупан број 704 666 701 736

3.2. Услуге центара за социјални рад (ЦСР) које
се финансирају из буџета локалне заједнице

Законом о социјалној заштити и социјалној сигурности грађана који је био на снази у
току 2010. године, предвиђено је било да се коришћење одређених права и услуга у
социјалној заштити финансира из буџета локалне заједнице, односно општине и
градова. То су следећа права услуге:

 Једнократне помоћи (новчане и у натури)
 Помоћ и нега у кући
 Дневни боравак
 Привремени смештај у прихватилиште и прихватну станицу
 Подршка у становању - за младе који се осамостаљују (за особе са

инвалидитетом, за старије особе и слично)
 Опрема корисника за смештај у установу социјалне заштите или другу

породицу
 Друге услуге социјалне заштите, по одлуци локалне самоуправе

За грађане je у 2010. години као и ранијих година, значајно порастао број услуга у
социјалној заштити које се финансирају из буџета локалне заједнице, односно
општина и градова.

3.2.1. Једнократне помоћи (новчане и у натури)

Једнократну помоћ – која се реализује у виду новчаних давања или у натури односно,
обезбеђивањем потребних ствари - могу да остваре породице када се „изненада или
тренутно нађу у стању социјалне потребе“, односно у изузетно тешкој животној
ситуацији коју не могу самостално да превазиђу.
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Према подацима центара за социјални рад, једнократну новчану помоћ у периоду
2002-2010. године годишње користи све више породица, односно јасан је тренд раста
у целом периоду.

Постоје и регионалне разлике у броју корисника. (Табела 42.).

Табела 42. Број породица које су добиле једнократну помоћ, по подручјима Србије

Подручје Србије 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010.

Централна Србија 24.107 27.251 31.471 36.687 38.286 36.479 40.017 46.404 58.467
Војводина 11.763 13.265 14.764 16.233 21.734 18.892 23.520 23.007 29.256
К и М 247 203 318 435 481 1.870 540 402   2.176
Београд 3.743 4.949 5.102 4.790 4.728 7.896 6.622 8.685   9.433
Србија, укупно 39.860 45.668 51.655 58.145 65.229 65.137 70.699 78.498 99.332
Индекс раста 100 114,6 129,6 145,9 163,6 163,4 177,4 196,9 249,2

У структури породица које добијају једнократне помоћи у 2010. години, скоро половину
чине породице које иначе нису користиле МО. (Табела 43.).

Табела 43. Број породица којима је током 2008./09./10. године одобрена
једнократна помоћ, према статусу породице у односу на МО

2008. 2009. 2010.
Кориснички  (МО) статус

породица
бр. % бр. % бр %

Породица је корисник
материјалног обезбеђења 31.535 44,6% 35.235 44,9% 46.213 46,5%

Породица није корисник
материјалног обезбеђења 39.164 55,4% 43.263 55,1% 53.119 53,5%

Укупан број породица 70.699 100,0 78.498 100,0 99.332 100

Поред једнократне помоћи у новцу, практикује се и једнократна помоћ у натури. У
посматраном периоду од 2002. године број евидентираних породица које су добиле
помоћи у натури смањиван je неколико година, a од 2008. је поново у порасту (Табела
44.).
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Табела 44. Преглед породица које су добиле помоћи у натури, по регионима

Подручје Србије 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010.

Централна Србија 53.063 18.150 1.248 10.155 8.930 9.547 9.478 12.252 19.239
Војводина 2187 9.078 6.549 6.426 7.548 10.428 10.956 12.804 15.584
К и М 912 780 1.348 802 321 1.576 905 756  2.272
Београд 1.842 293 118 66 14 513 14 1244 976
Србија укупно 77.704 28.301 19.263 17.449 16.813 22.064 21.353 27.056 38.071

3.2.2. Помоћ у кући

Помоћ у кући је услуга која се најбрже развија у Србији, али и у широком окружењу а
истовремено и најдефицитарнија услуга јер кориснику обезбеђује опстанак у
сопственом окружењу и заједници. Услуга се састоји од непосредне помоћи у
свакодневним пословима збрињавања али може бити и интегрисана са здравственом
негом. Најчешће, помоћ у кући подразумева обављање неопходних кућних послова,
као што је одржавање чистоће стана и ствари, помоћ у одржавању личне хигијене,
набавка хране, лекова и лаичке здравствене неге, припреми топлог оброка, плаћању
рачуна и других потребних активности.

У 2010. години 113 општина и градова у Србији финансира пружање услуге помоћи у
кући - у 2009. години, 98 а у 2008. години, 78. Највише је корисника помоћи у кући у
урбаним подручјима нпр. у Београду (табела 45.).

Табела 45. Преглед броја корисника помоћи у кући, по регионима

Подручје Број корисника

2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010.

Централна Србија 195 370 549 673 855 1.698 2.719 5.275 5.239
Војводина 474 577 628 671 971 1.838 3.908 4.275 5.400
К и М 0 0 0 0 0 103 110 224 118
Београд 1465 1565 1856 1829 1970 2.451 2.446 2.486 2.515
Србија укупно 2.134 2.512 3.033 3.173 3.796 6.090 9.183 12.260 13.272
Индекс раста 100,0 117,0 142,0 148,7 177,9 285,4 430,3 574,5 621,9

Најчешћи корисници помоћи у кући  су међу старијим особама (Табела 46).
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Табела 46. Старосна структура корисника помоћи у кући

Структура корисника помоћи у кући
Старосна структура 2007. 2008. 2009. 2010.

Број % Број % Број % Број %
Деца и омладина 100 1,6 125 1,3 144 1,2 148 1,3
Одрасле особе 625 9,8 901 9,9 1.002 9,1 1.404 11,3
Старије особе 5.659 88,6 8.157 88,8 11.114 90,7 11.720 87,4
Укупан број 6.384 100,0 9.183 100,0 12.260 100,0 13.272 100,0

Због веома скромне почетне позиције у развоју локалних сервиса за организовање и
обезбеђивање помоћи у кући, пораст у посматраном периоду 2002./10. није довољан
да смањи број захтева као ни притисак за обезбеђење смештаја функционално
депривираних особа у установе. Постоји такође, пораст броја оправданих захтева за
остваривање права на сервисне услуге помоћи у кући (Табела 47).

Табела 47. Број одраслих и број старијих особа које су на листама чекања за помоћ
у кући, на дан 31.12.2008./09./10.

Број корисника 31. 12. 2008. 31. 12. 2009. 31.12.2010.

Број одраслих особа која се налазе на
листи чекања за помоћ у кући 80 215 448

Број старијих особа на листи чекања за
помоћ у кући 1.162 1.345 1.693

3.2.3. Дневни боравак

Дневни боравак је такође дефицитарна услуга и једна од најзначајнијих у систему
социјалне заштите. За разлику од помоћи у кући не развија капацитете брзо јер
захтева већа улагања, иако су потребе евидентиране. Доприноси битно бољем
квалитету живота појединаца јер спречава изолацију од социјалне средине - деци и
младима са тешкоћама у развоју, одраслим особама са инвалидитетом као и старијим
особама на вишим степенима зависности. Доприноси и њиховим породицама јер им
обезбеђује могућности и за нормалан живот - било редовне радне активности или
предах. Истовремено породице могу да наставе бригу о свом члану – детету, одраслој
или старијој особи у окриљу породице.

Број корисника услуге дневног боравка у периоду 2002.-2010. године је растао.
Посматрано по подручјима Србије, растао је највише у Војводини а најмање у
Београду. (Табела 48.).
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Табела 48. Преглед корисника дневног боравка , по регионима

Подручје15 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010.

Централна Србија 784 562 514 585 663 1.400 1.583 2.089 1.983
Војводина 455 605 582 1.146 1.580 797 1.558 1.692 2.446
Београд 207 271 207 210 208 323 344 360 388
Србија - укупно 1.446 1.438 1.303 1.941 2.451 2.520 3.485 4.141 4.817
Индекс раста 100,0 99,4 90,1 134,0 169,5 174,2 241,0 334,0 333,1

У току 2010. године је у 30 дневних боравака за одрасле и старије особе са
капацитетом 1.854 места, боравило 1.328 одраслих особа и 1.918 старијих особа.
Дневни боравци за децу и омладину, 73 укупно, основани су за више различитих
циљних група. Највећи број дневних боравака за децу и омладину пружа услуге за
децу са тешкоћама у менталном развоју (Tабела 49).

Табела 49. Структура деце и омладине корисника дневног боравка

Дневни боравак за децу и омладину

Категорија деце Број дневних
боравака Капацитет Број корисника

у  2010. години
Са аутизмом 9 177 156
Ометена у менталном развоју 48 1.017 1.092
Друга врста хендикепа 11 222 310
Са поремећајима у понашању 5 205 209
Укупан број 73 1.621 1.767

3.2.4. Становање уз подршку - за младе који се осамостаљују16

Становање уз подршку је услуга осмишљена за младе који се осамостаљују и
уведена у праксу социјалне заштите и под алтернативним називом „Кућа на пола
пута“. Назив сликовито указује на њен циљ – да помогне и подржи одговарајућим
услугама (међу којима је примарна услуга - становање) младе који излазе из система
најчешће институционалне социјалне заштите и укључују се у живот заједнице или за
младе са инвалидитетом са истим циљем.

Према подацима ЦСР, у 2010. години је у 16 општина (градова), у укупно 27 заједница
становања, становало је 66 младих. У односу на претходни период постигнут је
напредак - у 2008. години је у 14 заједница становало 44 младих  (Табела 50)

15 Подручје К и М је изостављено јер нема капацитета и пружалаца услуга дневног боравка

16 У извештају се наводе подаци о овој услузи за све циљне групе младих који се осамостаљују.
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Табела 50. Број општина, корисника и заједница у
којима се пружа услуга становање уз подршку у 2010. години.

Број општина/градова у којима је организовано пружање услуге под називом
‚‚Становање уз подршку" или алтернативним називом ‚‚Кућа на пола пута" 16

Категорија Број
корисника

Број
заједница
становања

Млади без родитељског старања (који напуштају заштиту) 42 21

Особе са инвалидитетом (ометена у развоју) 24 6

3.2.5. Привремени смештај у прихватилиште и прихватну станицу

Законом је било предвиђено да се заштита деце и омладине са поремећајем у
понашању остварује и њиховим привременим збрињавањем у оквиру прихватилишта
и прихватних станица. Збрињавање у овом типу смештаја је предвиђено је и за сву
децу за чијом заштитом постоји ургентна потреба као и за одрасле и старије особе.

У 2010. години у Србији се ова услуга реализује у 16 општина (градова) односно у 16
прихватилишта или прихватних станица, а највећим капацитетом располажу Београд
и Нови Сад. У току године је у њима боравило укупно 1.819 особа (2009. – 1.424
особе). У 2009. је остварен пораст броја прихватилишта у односу на претходну 2008.
годину, када је било укупно 10 прихватилишта и то 6 за децу и омладину и 4 за
одрасле и старије особе. Разлике се могу уочити и на нивоу региона Србије (Табела
51).

Табела 51. Преглед броја корисника прихватилишта односно,
прихватних станица, по регионима

Број корисника прихватилишта/ прихватне станицеПодручје Србије 2006. 2007. 2008. 2009. 2010.
Централна Србија 303 388 447 618 880
Војводина 498 474 547 508 583
К и М 4 4 5 0 1
Београд 465 265 241 298 355
Србија – укупно 1.270 1.119 1.240 1.424 1.819
Индекс раста 100,0 88,1 97,6 112,1 143,2

У односу на претходне године уочава се благи пораст броја корисника ове услуге,
а у саставу ове циљне групе су најчешће деца и млади (Табела 52).
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Табела 52. Старосна структура корисника прихватилишта
или прихватне станице

Старосна структура корисника 2008. 2009. 2010.

Деца и омладина 728 822 1.033

Одрасле особе 298 364 450

Старије особе 214 238 336

Укупан број корисника 1.240 1.424 1.819

3.2.6. Опрема корисника за смештај у установу
социјалне заштите или другу породицу

Опрема корисника за смештај у установу или другу породицу као материјално давање
обухвата одећу, обућу и трошкове превоза корисника до места збрињавања.
Предвиђено је за сваку особу која неопходну опрему није у могућности да обезбеди,
нити је могу обезбедити сродници који су дужни да учествују у њеном издржавању.
Какво је било кретање броја корисника права на опрему по подручјима Србије може
се приказати за период од 2002. - 10. Највише евидентираних корисника је било у
2008. години. (Табела 53.).

Табела 53. Кретање броја корисника права на опрему, по регионима

  Подручје Србије 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010.
Централна Србија 534 631 655 871 824 681 819 800 774
Војводина 118 138 23 323 457 581 512 526 458
К и М - - 2 2 4 2 7 0 4
Београд 69 81 73 76 113 203 207 354 166
Србија укупно 721 850 953 1.272 1.398 1.467 1.545 1.348 1.402
Индекс раста 100,0 117,8 132,2 176,4 193,9 203,5 214,3 186,9 194,4

Старосна структура корисника показује нешто веће учешће деце и омладине (Табела
54.).

Табела 54. Старосна структура корисника права на опрему за смештај
у установу социјалне заштите или другу породицу

Старосна структура корисника 2007. 2008. 2009. 2010.

Деца и омладина 945 920 840 872
Одрасла и стара лица 522 625 508 530
Укупан број 1.467 1.545 1.348 1.402
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3.2.7. Друге услуге социјалне заштите

Свака општина, односно град, има могућност да прошири листу права која су
предвиђена Законом и да својим правним актом (Одлуком о социјалној заштити)
уведе и прошири права и олакшице за своје грађане. Према подацима центара за
социјални рад на листи тих проширених права налазе се:

 стипендије за ученике из осетљивих група
 бесплатан оброк (народне кухиње)
 субвенције за плаћање комуналних трошкова
 СОС телефон
 стална новчана помоћ
 увећана једнократна новчана помоћ
 превоз лица са инвалидитетом
 заштићено становање

Стипендије

Стипендије или школарине за ученике из осетљивих група становништва
представљају једно од значајних видова материјалних давања из области социјалне
заштите а тренутно број стипендиста стагнира (Табела 55.).

Табела 55. Број општина / градова који издвајају средства за стипендирање и
број ученика и студената из осетљивих друштвених група и структура
корисника

година 2009. 2010.

Број општина  / градова који издвајају средства за стипендирање
ученика и студената из осетљивих друштвених група

60
општина

60
општина

година 2009. 2010.

Број ученика / студената из породица које
остварују право на материјално обезбеђење

366 стипендија
ученика/студената

313 стипендија
ученика/студената

Број деце без родитељског старања 161 стипендија
ученика/студената

153 стипендија
ученика/студената

Број ученика / студената из неке друге
категорије

3.567 стипендија
ученика/студената

3.562 стипендија
ученика/студената

Пораст броја стипендија бележи се од 2006. године, када је први пут евидентиран
већи број стипендија (773). У 2008. години је стипендије обезбеђивала већ 71 општина
(град) а стипендирано је укупно 4.814 ученика (студента). На пример, по важећој
Одлуци Скупштине града Београда о правима у социјалној заштити, дефинисано је да
стипендију (школарину) могу да остваре ученици средњих школа и студенти чије
породице остварују право на материјално обезбеђење, додатак за помоћ и негу по
прописима социјалне заштите или су као деца без родитељског старања корисници
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смештаја у установи или другој породици а уз то, услов је постизање врло доброг или
одличног успеха, односно редовног уписа у наредну годину студија.

Бесплатан оброк

Бесплатан кувани, топли оброк је вид прве, базичне елементарне помоћи коју
заједница традиционално пружа најугроженијим суграђанима. Ова врста помоћи се
најчешће обезбеђује породицама које остварују право на материјално обезбеђење,
као и појединцима и породицама које због других социјалних индикација и околности
нису у могућности да задовоље основне животне потребе (многочлане породице са
малом децом са веома ниским приходима, стара и изнемогла лица без сродника,
бескућници, породице са инвалидним и болесним члановима). Бесплатан оброк се
припрема у народним кухињама (по правилу су то кухиње Црвеног крста, али могу
бити основане и у оквиру неке друге установе социјалне заштите или друге
организације).

У 2010. години је укупан број корисника бесплатног оброка порастао на 53.127 особа
(од тога  је 55,1% прималаца МО). У 2009. је било 36.576 особе, а у том броју су нешто
чешће били корисници МО - 62,7%. (Табела 56)

Табела 56. Број лица која су у току 2010. године користила
исхрану (бесплатан оброк) у народној кухињи

Број лица која су у току 2010. године користила исхрану
(бесплатан оброк) у народној кухињи
Статус корисника  2010. %

Корисник материјалног обезбеђења 29.276 55,1%

Није корисник материјалног обезбеђења 23.773 44,9%

Укупан број 53.127 100%

Број корисника континуирано расте  (Табела 57).

Табела 57. Преглед броја корисника бесплатног оброка (народне кухиње), по
регионима

Подручје Србије 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010.

Централна Србија 10.353 12.890 15.318 15.713 24.628 34.031
Војводина 6.293 8.713 4.864 4.863 10.412 8.049
К и М - - 456 195 374 1.186
Београд 5.985 5.885 6.123 5.498 10.452 9.861
Србија - укупно 22.631 27.488 26.761 26.269 36.576 53.127
Индекс раста 100,0 121,5 118,2 116,1 161,6 234,7
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Субвенције за плаћање комуналних трошкова

Овај вид помоћи се пружа различитим категоријама становништва у зависности од
могућности локалне заједнице као и њене процене степена угрожености. Статус
корисника права на субвенције за плаћање комуналних услуга углавном, остварују
примаоци материјалног обезбеђења и додатка за помоћ и негу, пензионери са
најнижом пензијом под условом да немају других прихода у домаћинству или
непокретну имовину, осим стана/куће у којој станују.

Субвенције, по правилу, остварују и хранитељске породице у којима су смештена
деца без родитељског старања као и породице лица са инвалидитетом. Стање у 2010.
години је било следеће (Табела 58).

Табела 58. Преглед броја породица које су остваривале субвенције

Број општина / градова који обезбеђују попуст на плаћање комуналних услуга 71
општина

Број породица које су у току 2010. године остваривале попуст за
плаћање комуналних трошкова Број породица

Корисници материјалног обезбеђења 21.464

Хранитељска породица 263

Остале породице 20.147

Укупан број породица 41.874

Структура по подручјима Србије и кретање броја породица са оствареним правом на
субвенције показује још увек за време 2005.-2010. године, релативан пад броја овог
вида помоћи породицама у Србији  (Табела 59.).

Табела 59. Број корисника права на субвенције, по регионима

Подручје Србије 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010.
Централна Србија 17.603 14.450 11.989 12.501 18.837 21.827
Војводина 6.518 6.887 7.241 7.232 9.077 8.424
К и М 5 8 334 0 37 62
Београд 39.337 45.551 10.909 8.219 8..890 11.561
Србија укупно 63.463 66.896 30.473 27.952 36.841 41.874
Индекс раста 100,0 105,4 48,0 44,0 58,0 65,9

У структури корисника ових услуга доминирају корисници материјалног обезбеђења
породице (табела 60).
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Табела 60. Број  локалних заједница и породица које обезбеђују попуст
на плаћање комуналних трошкова и структура корисника

2009. 2010.Број општина / градова који обезбеђују попуст
на плаћање комуналних услуга

73 71
Број породица које су у току 2009. године
остваривале попуст за плаћање комуналних
трошкова

број породица број породица

Корисник материјалног обезбеђења 28.388 21.464

Хранитељска породица 388 263

Остале породице 8.065 20.147

Укупан број породица 36.841 41.874

СОС телефон

СОС телефон је данас све више препознат као делотворан модел реаговања
друштвене заједнице на различите проблеме код особа koje припадaju рањивиm
групацијаma, као и на проблем насиља у породици.

Број центара за социјални рад у којима је организовано пружање услуга „СОС
телефоном у 2010. години, је 26. Евидентирано је укупно 1.412 корисника ове услуге.
У 2009. и 2008. години СоС телефон је био у 14 ЦСР. Број корисника је мањи и у
односу на 2006. годину (1823 корисника) и 2005. годину када је започето
евидентирање (1700 корисника).

Новчане помоћи у Београду

1. Прво је право на сталну новчану помоћ, које је одлуком Скупштине Града
Београда утврђено као додатна мера заштите корисника права на материјално
обезбеђење због већих трошкова живота у граду Београду. Висина сталне новчане
помоћи је ограничена на 17% пуног износа материјалног обезбеђења. У 2010.
години је ову помоћ користило 9433 породица које су остваривале право на
материјално обезбеђење (2009. године, 6.093 породица).

2. Други вид сталне новчане помоћи у Одлуци Скупштине града Београда предвиђен
је као специфична материјална подршка породицама односно, родитељима тројки,
четворки, петорки и дуплих близанаца. Реализује се једном годишње у износу који
се креће од 2 до 5 просечних зарада. Ову помоћ је у 2010. години добило 88 породица
и 284 детета (2009.- 81 породица и 262 деце, у 2007. години, 80, 2006.- 78 породица).
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3. Трећи вид сталне новчане помоћи  у Одлуци Скупштине града Београда је
предвиђен за децу без родитељског старања од дана престанка права на смештај у
установи или другој породици до заснивања радног односа, а најдуже 2 године.
Висина давања је 50% просечне зараде у граду Београду. У 2010. години ово право је
остварило 90 младих изашлих из домова за децу (у 2009.-74)..17

4. Четврти вид је право на увећану једнократну помоћ које могу да остваре
породице поводом изузетно тешких и ванредних животних ситуација, као шо су
угроженост породице изазвана елементарном непогодом, смрт једног или више
чланова породице изазвана несрећним случајем, потпуна неспособност за рад
члана породице и стамбена угроженост (без крова над главом) и неспособност за
рад члана породице. Износ увећаних помоћи се може кретати од једне до пет
просечних зарада исплаћених у граду у претходном месецу. У 2010. је било укупно
1.129 корисника пружене помоћи (2009.- 924 корисника). Поред тога у овом виду је
дата и увећана помоћ за школски прибор и уџбенике коју је добило 544 деце из
предшколског прграма, 4.670 ученика ОШ и 1.120 студента.

3.3. Мере и услуге за посебно осетљиве групе -  појединце и породице18

Под посебно осетљивим групама корисника подразумевамо децу, одрасле и старије
жртве насиља у породици и жртве трговине људима и особе са инвалидитетом,
затим, децу без родитељског старања, децу из породица са поремећеним односима,
децу (одрасле и старије) са поремећајима понашања и старије особе.

3.3.1. Старатељство и привремено старатељство

Старатељска заштита према одредбама Породичног закона обухвата међусобно
повезане и условљене правне интервенције и мере социјалне заштите у решавању
различитих проблема који се јављају у породици. Најважније мере породичне заштите
су старатељство, хранитељство и усвојење, надзор над вршењем родитељског права
као и разне врсте помоћи и подршке угроженој породици које се пружају ради очувања
или (поновног) успостављања породичне равнотеже и породичних функција.

3.3.1.1.Старатељство

Одлуку о стављању под старатељство доноси орган старатељства. Породичним
законом је прописано да се под старатељство ставља дете без родитељског старања

17 У 2008. и 83 деце и омладине без родитељског старања (у 2007. години, 69 младих а у 2006. години 38).
Уствари, од 2005. године, укупно је ово право користило 354 младих.
18 У ову групу послова ЦСР спадају све мере и услуге ЦСР као органа старатељства које се реализују као
овлашћења утврђена Породичним законом и законским прописима који се односе на заштиту малолетних
учинилаца кривичних и других дела. ЦСР се ангажује ради решавања и ублажавања последица стања и
проблема који се јављају углавном због нарушене пословне способности лица, затим у случајевима
поремећаја у функционисању породичне заједнице, неадекватног вршења родитељског права, или
угрожавања права деце, односно, њиховог психофизичког и социјалног развоја. Поред тога, ЦСР се
ангажује и ради заштите интереса малолетних, али и одраслих и старијих особа у различитим животним
ситуацијама и/или судским поступцима.
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(малолетни штићеник) као и пунолетно лице које је лишено пословне способности
(пунолетни штићеник). Одлуку о потпуном или делимичном лишењу пословне
способности пунолетне особе доноси суд.

Кретање броја особа под старатељством од 2002. до 2010. године, по подручјима
Србије приказано је на Табели 61. Очигледно је да у посматраном периоду број лица
којима се старатељском заштитом обезбеђује одговарајућа основна сигурност, расте.
(Табела 61).

Табела 61. Кретање броја особа које су под старатељством у току године,
по подручјима Србије

Подручја Србије 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010.

Централна Србија 7.153 7.308 7.459 7.744 7.459 7.359 7.602 8.359 8.557
Војводина 3.923 4.193 4.419 4.489 4.505 4.947 5.055 5.353 5.629
К и М 83 86 85 90 90 326 92 87 105
Београд 3.515 3.721 3.830 3.967 3.563 3.793 3.641 3.816 3734
Србија укупно 14.674 15.308 15.793 16.290 15.617 16.425 16.390 17.615 17.883
Индекс раста 100,0 104,3 107,6 111,0 106,4 111,9 111,7 120,0 121,8

Старосна структура лица под старатељством нам указује на благу доминацију
одраслих особа, нешто више од трећине случајева примене старатељске заштите
односи се на децу и омладину, док су старије особе најређе под стратељством.
Такође, нема значајних промена у односу на претходне године (Табела 62.).

Табела 62. Старосна структура особа под старатељством

Старосне групе 2007 2008. 2009. 2010.

Број % Број % Број % Број %
Деца и омладина 6.071 38,3 6.185 37,7 6.222 35,4% 6.162 35,4
Одрасле особе 6.603 42,8 7.449 45,4 8.426 47,8% 8.672 48,4
Старије особе 2.762 17,9 2.756 16,8 2.967 16,8% 3.049 17,2
Укупно 15.436 100,0 16.390 100,0 17.615 100,0 17.883 100

3.3.1.2.Привремено старатељтво

Привремено старатељство или обезбеђивање привремене заштите личности, права и
интереса обезбеђује орган старатељства у законом предвиђеним ситуацијама у
којима има обавезу да заштити малолетног или пунолетног штићеника.

Кретање броја особа под привременим старатељством, по подручјима Србије је
приказано за период од 2005. до 2010. године и у посматраном периоду је у порасту. У
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поређењу са 2005. у 2010. години, број особа под привременим старатељством је
већи за више од 3 пута (Табела 63.).

Табела 63. Преглед броја лица под привременим
старатељством по регионима Србије

Подручје Србије 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010.

Централна Србија 1.470 2.015 3.192 3.593 4.034 4.538
Војводина 1.216 1.763 2.311 3.045 2.666 2.538
К и М 3 23 168 52 51 83
Београд 321 1.405 2.145 2.373 2.612 2.896
Србија укупно 3.010 5.206 7.816 9.063 9.363 9.941
Индекс раста 100,0 172,9 259,7 301,1 311,1 330,2

У старосној структури лица под привременим старатељством највеће је учешће групе
одраслих особа, док је мање учешће деце и омладине и старијих особа (Табела 64.).

Табела 64. Старосна структура лица под привременим старатељством

Старосне групе 2007. % 2008. % 2009. % 2010. %

Деца и омладина 1.918 26,8 2.250 24,8 2.813 30,0% 3.018

Одрасле особе 3.384 47,3 4.689 51,7 4.296 45,8% 4.382

Старије особе 1.849 26,8 2.124 23,5 2.254 24,2% 2.441

Укупан број 7.151 100,0 9.063 100,0 9.363 100,0 9.941

3.3.2.  Надзор над вршењем родитељског права

Корективни надзор над вршењем родитељског права обавља орган старатељства
у циљу исправљања родитеља у вршењу родитељских права (чл. 80 Породичног
закона, 2005.). ЦСР односно, орган старатељства, такође обавља и превентивни
надзор којим омогућава родитељима да врше родитељско право (чл. 79. Породичног
закона) (Табела 65).
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Табела 65. Број реализованих мера надзора над вршењем родитељског права

2006. 2007. 2008. 2009. 2010.
Мере надзора

број
мера

број
деце

број
мера

број
деце

број
мера

број
деце

број
мера

број
деце

број
мера

број
деце

Превентивни надзор
807 778 2.127 2.292 2.384 2.468 2.007 2.207 2.771 3.215

Корективни надзор
3.434 3.375 715 1.044 715 1.044 627 954 869 1.186

Укупно 4.241 4.153 2.842 3.336 3.099 3.512 2.634 3.161 3.640 4.401

Мерама превентивног надзора је у 2010. обухваћено 4.401 малолетних особа (у
2009.тој 2.207) а примењене мере се односе на одлучивање у области одређивања
или промене личног имена детета и располагања имовином детета. У приказаној
структури се може уочити да је одређивање личног имена и располагање имовином
детета најчешћи разлог за интервенцију органа старатељства (Табела 66.).

Табела 66. Структура мере превентивног надзора и разлози
за интервенцију органа стратељства

2008. 2009. 2010.
Мере превентивног надзора

број
мера

број
деце

број
мера

број
деце

број
мера

број
деце

Одређивање личног имена детета 770 802 779 802 1.323 1.527

Промена личног имена детета 91 87 77 83 135 126

Располагање имовином детета 1.523 1.579 1.151 1.322 1.276 1.526

Укупно 2.384 2.468 2.007 2.207 2.734 3.179

Корективни надзор обухвата активности органа старатељства које имају за циљ
кориговање родитеља у вршењу родитељске дужности. У обављању корективног
надзора орган старатељства доноси одлуке којима: упозорава родитеље на
недостатке у вршењу родитељског права, упућује родитеља у породично
саветовалиште и друге установе специјализоване за посредовање у породичним
односима, захтева од родитеља полагање рачуна о управљању имовином детета.
Број и структуру мера корективног надзора можемо сагледати за период од 2007. до
2010. године (Табела 67).
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Табела 67. Број и структура мера корективног надзора

2007. 2008. 2009. 2010.

Корективни надзор
Број
мера

Број
деце

Број
мера

Број
деце

Број
мера

Број
деце

Број
мера

Број
деце

упозорење на
недостатке у вршењу
родитељског права

326 559 647 723 354 -582 502 733

упућивање родитеља
у породично
саветовалиште и
друге установе

225 274 141 177 147 214 203 261

управљање
имовином детета 164 211 194 212 126 158 158 185

Укупно 715 1.044 982 1.112 627 954 863 1.179

3.3.3. Поступак лишења родитељског права

Породични закон предвиђа овлашћење органа старатељства да покрене поступак за
потпуно или делимично лишење родитељског права поводом угрожавања права и
интереса деце. Разлози за потпуно лишење су разни видови злоупотребе
родитељског права и грубог занемаривања родитељских дужности а разлог за
делимично лишење родитељског права је несавесно вршење родитељских права и
дужности.

За период од 2006. до 2010. године по подручјима Србије је сагледан број покренутих
поступака за делимично или потпуно лишење родитељског права. Број покренутих
судских поступака за потпуно или делимично лишење родитељског права показује
битне осцилације на свим подручјима Србије (Табела 68).

Табела 68. Преглед броја покренутих поступака за лишење
родитељског права по подручјима Србије

Број покренутих поступакаПодручја Сербије 2006. 2007. 2008. 2009. 2010.
Централна Србија 193 428 252 273 260
Војводина 93 240 230 179 167
К и М 1 8 1 0 1
Београд 27 134 112 114 122
Србија укупно 314 810 595 566 547

Покренути поступци су прилично уједначени са нешто чешћом заступљеношћу
потпуног лишавања (Табела 69).
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Табела 69. Преглед броја делимичног и потпуног лишења родитељског
права које је покренуо ЦСР као орган старатељства

Потпуно или
делимично лишење
родитељског права

покренут
пре 2007.

године

покренут у
току 2007.

године

покренут у
току 2008.

године

покренут  у
току 2009.

године

покренут  у
току 2010.

године

Делимично лишење 69 308 273 271 255

Потпуно лишење 219 399 322 295 293

Укупно 288 707 595 566 548

Уочена је већа ефикасност код поступака које покреће орган старатељства. Стога је
то један од важних индикатора за утврђивање ефеката ангажовања ЦСР у својству
органа старатељства (Табела 70.).

Табела 70. Број окончаних судских поступака за делимично или потпуно лишење
родитељског права чији је покретач орган старатељства према
исходу поступка

Исход поступка

Поступак
покренут
пре 2007.

године

Поступак
покренут

у току
2007.

године

Поступак
покренут

у току
2008.

године

Поступак
покренут

у току
2009.

године

Поступак
покренут

у току
2010.

године
Родитељ/љи делимично
лишени 61 195 179 186 145

Родитељ/љи потпуно
лишени 136 218 181 184 125

Родитељ/љи нису лишени 11 15 27 11 6

Поступак обустављен 5 20 15 12 12

Укупно 213 448 402 393 288

У периоду 2007 - 2010. године ЦСР су у области заштите деце из породица са
поремећеним породичним односима обезбедили ургентан смештај за 522 – 600 – 811
- 1070 деце и младих. Ургентни смештај у 2010. (1070 деце) је реализован најчешће у
хранитељску породицу, али и у прихватилиште односно, прихватну станицу (Табела
71.)
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Табела 71. Преглед броја деце за коју је на основу привременог закључка органа
старатељства обезбеђен ургентан смештај према месту смештаја

Место ургентног смештаја
у току
2007.

године

у току
2008.

године

у току
2009.

године

у току
2010.

године

Прихватилиште / прихватна станица 152 213 360 585

Установа социјалне заштите 59 66 83 66

Хранитељска породица 259 286 314 325

Сродничка породица 48 25 41 65

Друга породица 4 10 13 25

Укупан број 522 600 811 1.070

И број неодложних интервенција расте. У 2010. години ЦСР реагује хитном
интервенцијом чак у 3.646 случаја (2009.- 3.342). Најчешће се ради о интервенцијама
у односу на децу али и друге чланове породице односно, генерације (Табела 72.).

Табела 72. Број неодложних интервенција ЦСР у односу
на старосне групе корисника

Старосна група 2009. % 2010. %

Деца и омладина 1.808 54,1% 2141 58,7%

Одрасле особе 1.009 30,2% 928 25,3%

Старије особе
525 15,7% 594 16,0%

Укупан број 3.342 100,0 3.646 100,0

За одређен број ургентно смештене деце због злоупотребе или грубог занемаривања
родитељских дужности није покренут поступак за лишење родитељског права.
Истовремено, растући је број поступака у којима се дуго чека на судску одлуку о
лишењу родитељског права (Табела 73., Табела 74.).
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Табела 73. Број ЦСР који након доношења привременог закључка о ургентном
смештају нису покренули поступак за лишење родитељског права и
број случајева за које није покренут поступак

Број центара који након доношења
привременог закључка о ургентном смештају

нису покренули поступак за лишење
родитељског права и број случајева за које

није покренут поступак

2008. 2009. 2010.

Број ЦСР 43 51 49

Број случајева за које није покренут поступак 137 211 180

Табела 74. Број ургентно збринуте деце по привременом закључку органа
старатељства за чије родитеље се чека на судску одлуку о лишењу
родитељског права

Година у којој је орган старатељства покренуо поступак Број деце

Поступак покренут у току 2007. године 152

Поступак покренут у току 2008. године 185

Поступак покренут у току 2009. године 127

Поступак покренут у току 2010. године 170

3.3.4. Мере и услуге за жртве насиља у породици

На основу Породичног Закона у овој области, орган старатељства има овлашћења
почев од покретања судског поступка, помоћи суду у прибављању потребних доказа,
достављања налаза и мишљења о сврсисходности тражене мере, до предузимања
мера старатељске заштите, ургентног збрињавања и предузимања других мера
породично-правне и социјалне заштите. Орган старатељства има и овлашћење да
подноси кривичне и прекршајне пријаве.19

19 Одлуке о мерама заштите од насиља које доноси искључиво суд, су следеће:
Издавање налога за исељење из стана;Издавање налога за усељење у стан;Забрана приближавања
члану породице;Забрана приступа у простор око места становања/рада; Забрана даљег узнемиравања
члана породице.



53

53

Кретање броја злостављане деце и омладине евидентиране у центрима за социјални
рад по подручјима Србије, у периоду од 2005. је у порасту. (Табела 75.) .

Табела 75. Преглед броја деце и омладине жртава насиља,
евидентираних од стране ЦСР, по подручјима Србије

Деца и омладина жртве насиљаПодручје Србије 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010.
Централна Србија 1.225 1.556 1.401 1452 1.561 1.532
Војводина 709 968 528 889 869 794
К и М. 48 54 50 6 26 40
Београд 293 193 281 811 865 960
Србија - укупно 2.275 2.771 2.260 3.158 3.321 3.341
Индекс раста 100,0 121,8 99,3 138,8 145,9 146,1

Посматрали смо и кретање броја одраслих и старих особа која су биле жртве насиља
у породици у периоду од 2005. године, по подручјима у Србији (Табела 76.)

Табела 76. Преглед броја одраслих и старијих особа жртава насиља,
евидентираних од стране ЦСР, посматрано по подручјима Србије

Подручја Србије 2006. 2007. 2008. 2009. 2010.

Централна Србија 374 1.078 1.964 1.973 1.996
Војводина 195 1.176 962 1.119 1.052
К и М 19 34 43 4 33
Београд 82 155 145 1.458 1.233
Србија -  укупно 670 2.443 3.114 4.554 4.466
Индекс раста 100,0 364,6 464,8 679,7 666,5

У току 2010. године у ЦСР је констатован проблем породичног насиља у 5.617
породица (2009. у 4.558 породица).

Структура подносилаца пријава породичног насиља у току 2008./10. године показује
да је службена пријава органа МУП је најчешћи случај пријаве насиља, а након тога,
сами чланови породице реагују пријавом органу старатељства (Табела 77.).
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Табела 77. Структура пријављених породица са појавом
породичног насиља, према начину откривања

Број породица
Начин откривања породица

2008. 2009. 2010.

Пријава члана породица 1.791 1.681 1.886

Пријава другог лица ван породице 341 338 424

Пријава установе (школа, дом
здравља, вртић, итд.) 360 296 455

Пријава МУП-а 1.908 1.924 2.057

Захтев суда 517 478 459

Пријава невладине организације 30 28 60

Орган старатељства по службеној
дужности 258 274 276

Укупан број породица 5.205 5.019 5.617

Укупан број пријављених жртава насиља у току 2010 је 7.807 а у 2009. години је било
7.875 што показује благи пораст. У саставу ове групе је највише одраслих особа, а
жене и женска деца чине више од две трећине (Табела 78.).

Табела 78. Укупан број чланова пријављених породица који
су жртве насиља по родној припадности

Укупан број чланова породица који су жртве насиља и њихова структура према полу

Чланови - жртве насиља Женски Мушки Укупно

Деца 1.829 1.512 3.341

Одрасле особе 3.174 375 3.549

Старије особе
607 210 817

Укупан број 5.610 2.097 7.707
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Деца су у највећем броју случајева жртве различитих видова узајамно повезаних
облика злостављања. Иако су видови насиља међусобно повезани, евидентира се
доминантни облик злостављања и ту се емоционално насиље најчешће појављује као
доминантни облик (Табела 79.).

Табела 79. Структура деце према доминантном облику злостављања

Доминантан облик
злостављања 2008. 2009. 2010.

Физичко насиље 914 878 828

Емоционално насиље 1.307 1.381 1.433

Сексуално насиље 100 92 122

Грубо занемаривање 780 855 856

Економска експлоатација 57 115 148

Укупан број деце 3.158 3.321 3.385

Евидентирају се и подаци о починиоцима злостављања. На основу ове евиденције у
ЦСР (нажалост за нешто мањи број породица) приказана је структура насилника
према сродству са жртвом за период од 2006. године (Табела 80.)

Табела 80. Број породица у којима је евидентирано пријављено насиље
према починиоцу насиља

Број породицаЗлостављач 2006. 2007. 2008. 2009. 2010.
отац 976 863 1.211 1.281 1.250
мајка 432 219 316 274 300

оба родитеља 605 193 244 200 343
брат/сестра 119 608 837 115 149

бр./вбр. партнер 133 1.496 2.434 2.310 2.488
остало 18 93 191 898 1.087

пријављене
породице - укупно 2.283 3.472 5.133 5.078 5.617

Интервенције ЦСР у реализацији заштите злостављане деце приказују се и кроз
податак да је у току 2010. године број поступака за изрицање мере заштите од
насиља у породици које је покренуо орган старатељства 186, а 2009. године је био
184 (2008. године 167 покренутих поступака). Расте и број налаза и мишљења које је
орган старатељства доставио суду поводом одлучивања о изрицању мере заштите од
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насиља у породици, чији је покретач неко други (у 2007. години 455 налаза у 2008.-
805, у 2009 – 1.127,  а у 2010 – 1.086. налаза и мишљења).

Еевиденција се води и о броју достављених судских пресуда о мерама заштите од
насиља у породици (Табела 81.).

Табела 81. Број достављених судских пресуда о мерама заштите од
насиља у породици према томе ко је покретач поступка

Покретач
поступка

Поступак
покренут

у току
2006.

године

Поступак
покренут

у току
2007.

године

Поступак
покренут

у току
2008.

године

Поступак
покренут

у току
2009.

године

Поступак
покренут

у току
2009.

године

Поступак
покренут

у току
2010.

године

Орган
старатељства 60 64 79 60 103 105

Неко други 148 222 243 296 329 329

Укупан број
достављених

пресуда
208 286 322 356 432 434

Јасан је тренд раста броја реаговања свих релевантних актера у заштити од насиља у
породици. У структури изречених судских мера заштите од насиља доминирају
забрана приближавања и забрана узнемиравања члана породице. Број насилника
којима је изречена једна или више мера је 990. У  2010. је изречено 674 судских мера
заштите од насиља у породици (Табела 82).

Табела 82. Број и структура изречених судских мера
заштите од насиља у породици

Врста изречене судске мере Број мера
2009.

Број мера
2010.

Издавање налога за исељење из стана или куће 95 83

Издавање налога за усељење у породични стан или
кућу 12 9

Забрана приближавања члану породице на одређеној
удаљености 307 202

Забрана приступа у простор око места становања или
рада 151 137

Забрана даљег узнемиравања члана породице 258 243

Укупан број изречених мера 823 674
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3.3.5. Мере и услуге за жртве трговине људима и у случајевима када се деца
појављују као жртве криминалног понашања

Само у односу на претходну годину, број евидентираних жртава трговине људима је
пао за 29,7%. По подручјима Србије највише случајева се региструје у Војводини
(Табела 83.).

Табела 83. Број регистрованих жртава трговине људима, по подручјима

Укупно особа
Подручје Србије

2006. 2007. 2008. 2009. 2010.

Централна Србија 34 28 23 29 28
Војводина 24 65 96 116 85
К и М 0 1 0 0 0
Београд 4 9 11 23 5
Србија - укупно 62 103 130 168 118

У току 2010. године у центрима за социјални рад је евидентирано 118 особа које су
биле жртве трговине људима. Међу њима је било највише женских одраслих особа
(табела 84.).20

Табела 84. Старосна и родна структура евидентираних жртава трговине људима

мушко женско укупноСтаросна група
бр. бр. бр.

Деца и омладина 9 36 45
Одрасле особе 0 67 67
Старије особе 0 6 6
Укупан број 9 109 118

Евидентирају се и подаци о кривичним пријавама ЦСР за кривична дела која су
извршена на штету малолетника. Највећи број пријава у 2010. је због не давања
издржавања (61) и групе кривичних дела где се деца посебно јављају као жртве
криминалног понашања (58) (Табела 85).

20 Још увек се не може констатовати одговарајућа сензибилизација особља у ЦСР када је у питању
насиље над старијим особама.
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Табела 85. Преглед кривичних пријава ЦСР за
дела извршена на штету малолетника

Број пријаваКривично дело 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010
запуштање и злостављање малолетног лица (чл.193 .КЗ) 168 185 40 44 2 49
недавање издржавања (члан 195. КЗ) 49 56 45 35 3 61
кршење породичних обавеза (члан 196 .КЗ) 13 19 12 12 5 2
одузимање малолетног лица (члан 191. КЗ) 6 12 14 9 1 7
родоскрнављење (члан 197.КЗ) 6 4 - - 2 -
ванбрачна заједница са малолетником (члан 190 : КЗ) 18 30 18 25 0 22
обљуба са дететом (члан 180 КЗ) 35 9 8 11 1 3
силовање малолетника (члан 178. КЗ) 8 5 6 9 0 7
обљуба злоупотребом службеног положаја (члан 181. КЗ) 1 2 0 4 14 2
група кривичних дела где се деца посебно јављају као
жртве криминалног понашања (члан 123,185, 247. КЗ) 19 12 0 3 2 58

група кривичних дела која се односе на експлоатацију
деце (члан 182, 183,184. КЗ) 5 4 0 11 1 56

трговина децом у циљу коришћења деце за проституцију,
просјачење итд  (члан 388. КЗ) 1 2 - 1 18 -

трговина децом ради усвојења (члан 389. КЗ) 1 2 - - 58 -
обљуба над немоћним лицем  (члан 179. КЗ) 0 1 3 2 14 5
насиље у породици (члан 194. КРЗС) - - - 58 5 40
Укупно 330 343 146 222 126 316

3.3.6. Мере у услуге за децу  без родитељског старања

Кретање броја деце без родитељског старања21 као једне од најосетљивијих група
корисника центара за социјални рад приказано је по подручјима Србије за период од
2005. до 2010. године (Табела 86).

Табела 86. Број деце без родитељског старања по подручјима

Број децеПодручје Србије 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010.
Централна Србија 3.333 3.482 3.617 3.844 4.458 4.944
Војводина 2.548 2.621 3.625 3.636 3.663 3743
К и М 59 71 61 77 75 99
Београд 1.740 1.779 2.269 2.501 2736 2894
Србија - укупно 7.680 7.953 9.572 10.058 10.932 11.670
Индекс раста 100,0 103,5 124,6 130.9 142,3 149,5

21 Према одредбама Породичног закона дете без родитељског старања је,
 без живих родитеља,
 чији су родитељи непознати или је непознато њихово боравиште,
 чији су родитељи потпуно лишени родитељског права или пословне способности,
 чији родитељи још нису стекли пословну способност,
 чији су родитељи лишени права да непосредно брину о њему,
 о коме се родитељи не старају или се старају на неодговарајући начин.
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У току 2010. године наставља се континуиран пораст укупног броја деце без
родитељског старања на свим подручјима Србије. У току 2010. године је 1.904 деце и
омладине, изгубило статус деце без родитељског старања и досије је стављен у
пасиву, што представља 16,3% од укупног годишњег броја ове деце (Табела 87.).

Табела 87. Број деце која су у току године изгубила статус деце без
родитељског старања (досије стављен у пасиву)

Број деце
Разлог

2008. 2009. 2010.
Дете враћено у природну породицу 234 195 222
Пунолетство или окончано
проф. оспособљавање 380 471 550

Усвојење 135 115 94
Неки други разлог 597 1.364 1.038

Укупан број деце 1.346 2.145 1.904

За ову циљну групу деце најчешће су следеће мере и услуге: усвојење, старатељство,
хранитељство, смештај у установу. Поред наведених на располагању су и све друге
услуге социјалне заштите. Преглед броја мера и услуга које су пружене у заштити
деце без родитељског старања дат је за период од 2005. године (Табела 88.).

Табела 88. Преглед примењених мера и пружених услуга за децу без родитељског
старања

Број пружених услугаМере и услуге 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010.
усвојење 123 95 131 147 129 138
старатељство 5.453 5.671 4.863 5.262 5.257 5.084
привремено стратељство 597 920 1.157 1.362 1705 1.955
хранитељство 2.994 3.399 3.809 4.238 4.558 4.707
смештај у установу 2.114 1.952 1.459 1.392 1.403 1.303
МОП - - - - 3.604 1.412
додатак за ТПН и увећани додатак - - 460 433 747 569
проф.оспособљавање - - 134 148 135 149
једнократна новчана помоћ - - - 4.536 5.184 5.486
једнократна помоћ у натури - - - 2.333 3.451 3.488
стипендије - - - 140 208 185
трошкови превоза - - - 307 348 446
помоћ у кући - - - 43 28 39
дневни боравак - - - 58 51 137
становање уз подршку - - - 32 27 23
прихватилиште - - - 319 473 475
Једнократна новчана помоћ за
опрему и смештај корисника - - - - 130 225

Једнократна увећана помоћ - - - - 365 430
остало - - - - 14 43

Рад центара са потенцијалним усвојитељима одвијао се у току 2010. године у раду на
поднетим захтевима за усвојење, што подразумева процену, односно утврђивање
подобности усвојитеља за усвојење, као и њихову припрему за усвојење по посебном
програму, затим избор усвојитеља за дете за које је орган старатељства утврдио
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општу подобност за усвојење, потом упућивање детета у усвојитељску породицу ради
узајамног прилагођавања. (Табела 89.)

Табела 89. Евиденција рада са потенцијалним усвојитељима

Евиденција рада 2008. 2009. 2010.

Број поднетих захтева за усвајање 263 272 234

Број потенцијалних усвојитељских парова који су прошли кроз
програм припреме и обуке 215 246 201

Број потенцијалних усвојитељских парова који су прошли кроз
програм припреме и обуке, а није стекао подобност за усвојење 37 40 35

Укупан број усвојитељских парова који су стекли подобност и чекају
на усвојење 376 434 467

Број усвојитељских парова који су у тој години усвојили дете 98 92 57

И укупан број хранитељских породица на територији ЦСР, које су стекле подобност а
чекају на смештај детета расте - 1004. Рад са потенцијалним хранитељима у току
2010. године одвијао се у оквиру поднетих захтева за хранитељство - 1291 (у 2009.-
1374); у раду са потенцијалним хранитељима који су прошли кроз програм припреме и
обуке за хранитељство - 812 ( у 2009. - 692); и у раду са потенцијалним хранитељима
који су прошли програм припреме и обуке за хранитељство а нису стекли подобност
за хранитељство - 256 (у 2009. -160) (Табела 90).

Табела 90. Евиденција рада са потенцијалним хранитељима у току године

Евиденција рада 2008. 2009. 2010.

Број поднетих захтева за хранитељство 1.041 1.374 1.291

Број потенцијалних хранитеља који су прошли кроз програм
припреме и обуке за хранитељство 514 692 812
Број потенцијалних хранитеља који су прошли кроз програм
припреме и обуке за хранитељство, а није процењена
подобност

128 160 256

Укупан број хранитељских породица, за које је процењена
подобност, а чекају на смештај детета (стање на дан 31.
децембар, 2010.)

693 774 1.004

3.3.7. Мере и услуге за породице са поремећеним породичним односима

У Србији је, у ЦСР у 2010. години, укупно регистровано 64.184 (у 2009. - 59.632) особа,
деце и одраслих из породица са поремећеним односима, односно, појаве развода.
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Евидентирано је и кретање укупног броја особа из породица са поремећеним
односима у ЦСР, по подручјима Србије за период од 2002./2010. (Табела 91.).

Табела 91. Број евидентираних корисника ЦСР чији су проблеми
у вези са поремећеним породичним односима
по подручјима Србије

Подручје
Србије 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009.

2010.

Централна
Србија 30.233 29.530 31.303 27.295 23.921 28.465 30.032 31.086 35.028

Војводина 18.411 16.432 16.340 14.850 16.038 16.945 16.564 14.894 15.312
К и М 214 178 245 372 332 395 409 412 458
Београд 16.094 15.400 14.201 12.503 11.682 11.592 12.623 13.240 13.386
Србија -
укупно 64.952 61.540 62.089 53.989 51.266 57.397 59.628 59.632 64.184

У структури деце из породица са поремећеним односима највише деце је из породица
у којима су већ родитељи или у прекиду заједнице или у спору на суду (Табела 92).

Табела 92. Структура деце и породица са поремећеним односима

Деца из породица
са поремећеним односима 2007. 2008. 2009. 2010.

породице у којима родитељи нису покренули
судске поступке 7.617 7.676 7.785 7.898

породице у којима су родитељи у
бракоразводном спору или у прекиду ванбрачне
заједнице

12.766 13.670 13.510 15.938

породице у којима су родитељи у споровима
после развода брака или прекида ванбрачне
заједнице

4.382 5.034 5.374 5.443

Укупан број деце и омладине из ових породица 24.765 26.380 26.669 31.139

Подаци који следе, показују да је у односу на претходни период – 2007,08,и 09. године
повећан обим захтева од суда и реализованих нагодби у ЦСР.

 У 2010. години, у одговору центара на захтеве суда (3.151) спроведено је
2.120 поступака мирења (2009 - 2.433, 2008 - 3320, 2007 - 2.891, у 2006. години
- 2.220);

 У 2010. години у одговору центара на захтеве суда у достављању мишљења у
вези са споразумом родитеља о вршењу родитељског права центри су
доставили 2.323 мишљења и анализа о споразуму родитеља;

 Спроведено је 2.557 поступака нагодбе, (у 2009 - 2.284 у 2008. години - 2.686,
у 2007 - 2.744, у 2006. години - 2.440), са успелим исходом 1.386 (у 2009.
години - 1.121, у 2008. години - 995, у 2007. години - 1.071, у 2006. години -
1.246), са делимично успелим исходом 631 (у 2009 - 485, у 2008 - 344, у 2007 -
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655, у 2006 - 390) и неуспелим 540 (у 2009 - 678, у 2008 - 1347, у 2007- 1.018 у
2006 - 804);

 Центри су судовима доставили 2.323 налаза и мишљења о споразуму
родитеља у поступку решавања родитељских спорова око вршења
родитељског права у односу на 11.878 судских захтева.

У току 2010. године центри за социјални рад као органи старатељства су покренули 92
поступка за ограничење права детета на одржавање личних односа са родитељем
(Табела 93.).

Табела 93. Поступци за ограничење права детета на одржавање личних односа
са родитељем - покренуо орган старатељства

Поступак 2007. 2008. 2009. 2010.

Поступак ОС покренут за заштиту деце без
родитељског старања 28 43 30 42

Поступак ОС покренут за заштиту деце жртава
насиља 23 22 25 25

Поступак ОС покренут за заштиту деце из породица
са поремећеним породичним односима 31 20 42 25

Укупан број покренутих поступака ОС 82 85 97 92

Број налаза и мишљења које је орган старатељства поводом захтева доставио суду
се у 2010. години у односу на претходне увећава (Табела 94).

Табела 94. Налази и мишљења достављени суду поводом одлучивања о праву
детета на одржавање личних односа са родитељем кад је покретач
неко други - други родитељ, сродник, јавни тужилац, итд.

у току 2007. у току 2008. у току 2009. у току 2010.

за децу без родитељског старања 4 12 20 70

за децу жртве насиља 21 100 120 192

за децу из породица са поремећеним
породичним односима 779 2.477 1.907

2.306

Укупан број налаза и мишљења 804 2.589 2.047 2.568

За заштиту права на издржавање деце ЦСР је сам покренуо пред судом у 2010.
години, 187 поступка (Табела 95.).
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Табела 95. Број поступака (тужби) које је орган старатељства
покренуо за заштиту права детета на издржавање

Поступак покренут за: У току 2008. У току
2009.

у току
2010.

деце из породица са поремећеним
породичним односима 110 30 118

деце збринуте ван своје природне породице 82 60 69

Укупан број покренутих поступака 192 90 187

Број налаза и мишљења који је достављен суду у 2010. се смањио (Табела 96).

Табела 96. Број налаза и мишљења које је центар доставио суду поводом
одлучивања о праву детета на издржавање  (покретач неко други)

Број налаза и мишљења за: У току 2008. У току 2009. у току 2010.

децу из породица са поремећеним
породичним односима 1.105 999 668

децу збринуту ван своје природне породице 99 14 16

Укупан број налаза и мишљења 1.204 1.013 684

3.3.8. Мере и услуге за  децу и омладину са поремећајем у понашању

Ова циљна група, деце и младих са поремећајем у понашању, дели се према два
критеријума:

 по узрасту, на кривично неодговорну децу (до 14 година старости) и кривично
одговорну омладину (узраста од 14 година) и

 по врсти преступа, на децу са асоцијалним понашањем, извршиоце кривичних
дела и извршиоце прекршаја.

Кретање укупног броја малолетника са поремећајем у понашању сагледали смо за
период од 2002. године, по подручјима Србије (Табела 97.).
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Табела 97. Преглед броја малолетника са поремећајем у понашању, по регионима

Подручје Србије 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010.

Централна Србија 7.680 7.739 8.316 8.485 9.616 10.912 12.559 11.252 13.970
Војводина 4.043 3.910 4.407 4.969 5.233 6.045 6.786 5.839 7.355
К и М 75 83 85 73 65 57 46 51 85
Београд 4. 000 3.406 3.843 4.059 4.326 4.692 4.581 3.893 5.003
Србијa - укупно 15.798 15.138 16.651 17.586 19.240 21.706 23.972 21.035 26.413

Приказано је и кретање броја деце и омладине са поремећајем у понашању и
структура деце - по врстама пријављених ексцеса у понашању у периоду 2009. и 2010.
године. Број пријава малолетника са поремећајем у понашању расте у свим
подгрупама (Табела 98).

Табела 98. Број пријава деце и омладине са поремећајем понашања
у односу на структуру пријављених ексцеса

Деца и омладина са поремећајем понашања 2009.
пријаве

2010.
пријаве

са асоцијалним  понашањем 2.777 3.604
кривично неодговорни 1.151 1.790
кривично  одговорни 8.607 8.826
за прекршај 12.724 12.193

УКУПНО ПРИЈАВА - деце 25.259 26.413

За период од 2007. до 2010. године приказали смо и кретање броја кривично
одговорних малолетника са изреченом васпитном мером. Међу малолетницима са
изреченом васпитном мером и даље преовлађују малолетници чији се третман одвија
у отвореној заштити применом одговарајуће мере појачаног надзора у оквиру
породице.

Закон се примењује од 1. јануара 2006. године, тако да број изречених васпитних
налога с посебном обавезом расте. Отежана је примена мере појачаног надзора (пн)
уз дневни боравак у одговарајућој установи за васпитање и образовање малолетника,
зато што тек предстоји да се у систему социјалне заштите конституишу одговарајући
капацитети установе овог типа (Табела 99).
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Табела 99. Структура изречених васпитних мера

Васпитна мера 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010.

појачан надзор  родитеља,
усвојиоца, стараоца 1.325 1.402 1.340 1.381 1.277 1.205 1.353 1.299 1.206

појачан надзор  у другој породици - - - - 22 19 9 6 13
појачан надзор органа
старатељства 1.507 1.280 1.459 1.494 1.272 1.094 1.358 1.308 1.625

појачан надзор уз дневни боравак
у установи за васп. и образ.
малолетника

- - - - 4 10 36 19 139

изречене: васпитни налог и
посебне обавезе - укупно - - - - 116 313 372 664 287

упућивање на смештај у васпитну
установу 126 116 119 117 101 54 61 62 63

упућивање у ВП дом 238 210 224 232 226 131 156 154 162
упућивање у посебну установу за
лечење и оспособљавање - - - - 14 4 11 25 10

малолетнички затвор 64 57 41 35 46 25 23 41 31

УКУПНО 3.260 3.065 3.183 3.259 3.078 2.855 3.379 3.578 3.536

Центрима за социјални рад је у току 2010. године достављено укупно 8.804 пријава
деце и омладине са поремећајем и понашању (Табела 100).

Табела 100. Укупан број пријава које су достављене ЦСР

Пријаве 2008. 2009. 2010.
Родитеља 419 346 410
Школе 907 846 1.157
МУП-а 2.917 2.761 2.776
ОЈТ 3.596 3.478 3.553
НВО 8 60 209
Неког другог 427 1.040 699
Укупно 8.274 8.531 8.804

Када говоримо о захтевима, од судова је у 2010. години у ЦСР, стигло 6.733 захтева
(2009.-5721, 2008. - 6.127) а од судија за прекршаје 10.019 захтева (2009.-12.215,
2008.-12.639) што укупно чини 16.752 захтева (у 2009.-17.936, у 2008.-18.766). Број
налаза и мишљења које је орган старатељства доставио суду у 2010. је 5.948, (2009.
је  5.529, 2008 је 5.781) а судији за прекршаје 8.842 (2009.- 10.880 у 2008. - 10.834) што
јесте на нивоу ажурног одговора. Поред тога, органи старатељства су у току 2010.
године доставили суду 3.338 извештаја о реализацији васпитних мера (2009. - 2.854 у
2008. - 2.386).
Структура малолетника са изреченим васпитним налогом у 2010. години одговара
структури у претходним годинама. Поравнање је најчешћи налог, што је рационална,
разумљива консеквенца у већини дела (Табела 101).
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Табела 101. Малолетници са изреченим васпитним налогом

Васпитни налог: 2007. 2008. 2009. 2010.
Поравнање са оштећеним како би се накнадом штете, извињењем,
радом или на неки други начин отклониле, у целини или
делимично, штетне последице дела

92 74 123 173

Редовно похађање школе или редовно одлажење на посао 21 25 28 36
Укључивање, без накнаде, у рад хуманитарних организација или
послове социјалног, локалног или еколошког садржаја 16 11 43 73
Подвргавање одговарајућем испитивању и одвикавању од
зависности изазване употребом алкохолних пића или опојних дрога 5 6 4 2
Укључивање у појединачни или групни третман у одговарајућој
здравственој установи или саветовалишту 0 9 13 3

Укупан број малолетника 134 125 211 287

Број малолетника са изреченом мером посебне обавезе је порастао значајно у односу
на претходну годину, а у структури посебних обавеза, као и у претходном случају
рационалне и разумљиве препоруке, најчешће су везане за образовање, хуманитарне
и еколошке активности (Табела 102).

Табела 102. Малолетници са изреченом мером посебне обавезе од стране суда

Мера 2007. 2008. 2009. 2010.

Да се извини оштећеном 132 115 47 75
Да у оквиру сопствених могућности накнади штету коју је
проузроковао 22 24 33 33

Да редовно похађа школу или не изостаје са посла 67 78 122 177
Да се оспособљава за занимање које одговара његовим
способностима и склоностима 26 50 86 54

Да се, без накнаде, укључи у рад хуманитарних организација или у
послове социјалног, локалног или еколошког садржаја 41 58 102 131

Да се укључи у одређене спортске активности 1 1 6 11
Да се подвргне одговарајућем испитивању и одвикавању од
зависности изазване употребом алкохолних пића или опојних дрога 18 7 20 19

Да се укључи у појединачни или групни третман у одговарајућој
здравственој установи или саветовалишту и да поступа по
програмима рада који су за њега сачињени у тим установама

5 22 27 35

Да похађа курсеве за стручно оспособљавање или да се припрема
и полаже испите којима се проверава одређено знање 1 17 10 9

Да не може да напусти место пребивалишта или боравишта, без
сагласности суда и посебног одобрења органа старатељства 0 0 0 3

Укупан број малолетника 313 372 453 547

У 2010. години смањио се мало изречен број укора на 3585. У 2009. години је
изречено нешто више мера укора 3986 (у 2008. години 3.111, у 2007 години - 2.937). У
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204 случаја је малолетницима изречена мера притвора што је број у сталном порасту
јер је 2009. године у 162 а 2008. године – 165.

3.3.9. Мере и услуге за децу и омладину са инвалидитетом

Само један мањи број деце и омладине са инвалидитетом се налази на евиденцији
центара за социјални рад и система социјалне заштите, по основу коришћења
одређених услуга.

Најчешће су то деца и омладина у следећим групама:
 Ментално заостала деца (са подгрупама :тешко, теже, умерено и лако

ментално заостала);
 Деца ометена у физичком развитку (са подгрупама: а) сензорна оштећења-

слепа, слабовида, глува и наглува, са поремећајем у говору и гласу и б)
моторичка оштећења - телесна оштећења); и

 Деца са комбинованим сметњама.

За период од 2005. до 2010. године приказали смо кретање у евиденцији ЦСР, укупног
броја и структуру деце са инвалидитетом (сметњама у развоју) према врстама
тешкоћа у развоју. Посматрање показује да се број ове деце у систему социјалне
заштите лагано, али континуирано повећава. Најбројнију групу чине деца са
оштећењем менталних функција а међу њима су најзаступљенија деца са лакшим и
умереним степеном сметњи у развоју. Треба скренути пажњу и на релативно високо
учешће деце са телесним као и комбинованим сметњама (Табела 103.).

Табела 103. Врсте и степен инвалидитета деце и омладине

   Врста инвалидитета 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010.
тешко ментално ометена 870 949 861 878 862 942
теже ментално ометена 818 882 788 800 748 807
умерено ментално ометена 1.319 1.437 1.443 1.453 1.413 1.388
лако ментално ометена 2.048 2.240 2.259 2.349 2.393 2.365
слепа и слабовида 405 443 463 466 488 518
глува и наглува 355 406 374 385 383 438
говор и глас - - 97 133 133 160
телесне сметње 1.832 2.165 2.126 2.406 2.898 3.367
комбиноване сметње 1.869 2.089 2.294 2.435 2.662 2.723
Укупан број деце и омладине
којима је евидентирано обележје 9.590 10.718 10.705 11.305 11.980 13.648

Мере и услуге које су пружене у заштити деце са инвалидитетом (сметњама у развоју)
посматрали смо у периоду од 2005. до 2010. године. Најчешће услуге овој деци и
њиховим породицама пружене су у области права на материјална давања, пре свега,
додатка за помоћ и негу и увећаног додатка. Констатујемо пораст броја смештаја деце
са инвалидитетом у хранитељску породицу. Охрабрују подаци о томе да број
усвојења ове деце расте а опада број смештаја у институцију.  (Табела 104.).
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Табела 104. Мере (облици) и услуге за децу са инвалидитетом

Мере, остварена права и услуге 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010.

усвојење - - 12 15 10 59
старатељство 565 575 657 744 788 773
привремено старатељство 122 195 286 308 333 368
материјално обезбеђење 890 905 1.009 1.167 382 376
смештај у установу социјалне заштите 1.333 1.237 1.066 982 842 789
смештај у хранитељску породицу 207 236 376 364 1.277 1.443
додатак за помоћ и негу и увећани додатак 4.938 5.554 6.386 6.949 7.599 8.272
професионално оспособљавање -
рехабилитација 375 365 449 468 467 700

дневни боравак 546 562 604 696 677 701
једнократна новчана помоћ 2.854 3.152 2.524 2.620 2.577 2.756
Једнократна помоћ у натури 1.884 1.745 2.014 1.777 1.476 2.063
стипендије - - - 20 15 10
трошкови превоза - - - 611 540 623
помоћ у кући - - - 80 75 165
становање уз подршку - - - 5 8 167
смештај у прихватилиште - - - 36 26 45
Једнократна новчана помоћ за опрему и
смештај корисника 92 -

Увећана једнократна новчана помоћ 167 -
Остало 239 110

Према деци са инвалидитетом још увек постоји дискриминација и у приступу и у
коришћењу потпуно превазиђених приступа чије тежиште доминира на поремећају и
проблему а не на прухватању, подржавању, укључивању и развијању капацитета.

3.3.10. Мере и услуге за одрасле особе са инвалидитетом

На евиденцији ЦСР се одрасле особе са инвалидитетом још разликују по врсти и
степену инвалидитета или очуваности природних функција. Међу корисницима
социјалне заштите у 2010. години одрасле особе са инвалидитетом заступљене су са
неколико процената више него у популацији. Највећи број се налази на простору
Централне Србије (Табела105.).

Табела 105. Број особа са инвалидитетом који су на евиденцији ЦСР, по подручјима

Подручја Србије
одрасле особе са
инвалидитетом

2009.
% 2010.

Централна Србија 22.197 49,3 22.259
Војводина 14.264 31,6 15.153
К и М 507 - 640
Београд 8.089 17,9 8.224
Србијa, укупно 45.057 100,0 46.411
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Кретање броја евидентираних одраслих особа са инвалидитетом у периоду 2005. до
2010. године показује да је њихов број у том периоду порастао за једну трећину.
Бележи се пораст лица са инвалидитетом у свим групама а најизраженији је код
осталих одраслих теже физички оболелих. Наведени подаци показују да у структури
одраслих лица, према врсти оштећења готово половину чине лица са оштећењем
менталних функција (било да се ради о душевном обољењу или менталној
инсуфицијенцији). Одмах након тога су теже физички оболела лица са учешћем
нешто мање од трећине  (Табела 106.).

Табела 106. Структура одраслих особа са инвалидитетом

Одрасле особе са
инвалидитетом 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010.

са оштећеним видом и слухом 1.947 2.133 2.427 2.530 2.547 2.777
ментално недовољно
развијени 8.987 9.426 9.704 10.355 10.856 11.088

душевно оболели 9.116 9.402 9.495 9.820 10.260 10.554
теже физички оболели 10.339 11.987 11.955 12.552 13.237 13.954
остали, са инвалидитетом 3.281 5.023 6.450 7.424 8.157 6.543
Укупно одраслих особа 33.670 37.971 40.031 42.681 45.057 46.411
Индекс раста 100,0 112,7 118,8 126,7 133,8 137,8

Услуге које су пружене у заштити одраслих лица са инвалидитетом у периоду од 2005.
до 2010. године односе се претежно на остваривање права на материјална давања
(као и једнократне новчане и помоћи у натури) а можемо уочити и пораст броја
локалних услуга, као што су помоћ у кући, дневни боравак и друге (Табела 107.).

Табела 107. Мере, остварена права и услуге које је ЦСР пружио
одраслим особама са инвалидитетом

Мере, остварена права и услуге 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010.

старатељство 6.287 6.232 6.447 6.978 7.834 8.223
привремено старатељство 1.553 2.299 2.787 4.104 3.642 3.715
додатак за помоћ и негу 8.964 11.459 10.864 11.109 10.794 12.299
увећани додатак - - 7792 9763 11.004 12.005
материјално обезбеђење 7.183 7.942 18.935 17.054 23.719 30.934
рехабилитација 22 57 50 166 95 25
смештај у установу 5.332 5.415 5.402 5.520 5.371 5.524
смештај у другу породицу 190 211 236 304 327 392
помоћ у кући 304 467 431 703 1.082 2.749
једнократна новчана помоћ 13.670 14.677 16.651 23.129 30.966 43.739
једнократна помоћ у натури 3.054 2.781 4.472 4.824 4.261 9.812
дневни боравак 150 121 665 959 1.076 961
смештај у прихватилиште - - 195 225 190 258
становање уз подршку - - 185 368 117 216
Опрема и превоз корисника при
смештају 516 -

Увећана једнократна помоћ 757 -
Остало 0 580
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У спровођењу старатељске заштите центри посебно истичу проблем у вези са
избором старатеља, обезбеђивањем квалитетних старатељских извештаја и
нерегулисаним начином пописа и процене имовине. Особе са инвалидитетом које су
под старатељством као и оне које нису под старатељством најчешће су смештене у
установе социјалне заштите (табела 108.)

Табела 108. Број одраслих психо-физички ометених лица која се налазе на
активној евиденцији центра на дан 31. децембар 2010. године и
њихова структура према месту смештаја и старатељству

Број одраслих психо-физички ометених лица која се налазе на активној евиденцији центра
на дан 31. децембар 2010. године и њихова структура према месту смештаја и старатељству

Место смештаја
Под

стара-
тељством

Нису под
стара-

тељством
Укупно

Установа  социјалне  заштите 3.338 1.991 5.329
Прихватилиште / прихватна станица 32 162 194
Хранитељска породица 134 142 276
Друга породица 905 1.557 2.462

Укупан број 4.409 3.852 8.261

Број одраслих особа које су решењем суда лишене пословне способности а нису
стављена под старатељство опада. У 2010. 31.12. је било 224, у 2009. је било 237 а
31.12.2008. године је био 408 особа. У сагледавању ефикасности остваривања
старатељске функције подаци нам и даље указују на дуго трајање и поступка
лишавања пословне способности и поступка стављања под старатељство.

У само 18 општина и градова (у 2009. у 13) је организовано пружање помоћи у кући
што је недовољно стога се на листама чекања налази на дан 31.12.2010. године, 448
одраслих особа (2009. - 215 особа, 2008. – 80). Институционалним збрињавањем се
најчешће обухватају особе са оштећеним менталним функцијама.

У реализацији смештаја у установу ЦСР су још увек суочени са проблемом недостатка
капацитета специјализованих за адекватно збрињавање лица са одређеном врстом и
степеном хендикепа али и недостатком других, алтернативних видова смештаја. На
листама чекања на смештај на дан 31.12.2010. године  је било 390 особа, 2009. године
је било 417 особа а 31.12.2008. било је укупно 522 особе (табела 109.).

Табела 109. Одрасли корисници који се налазе на листи чекања за смештај у
установу социјалне заштите према врсти инвалидитета

Врста инвалидитета број особа на дан
31.12.2008.

број особа на дан
31.12.2009.

број особа на дан
31.12.2010.

Са оштећењем вида / слуха 5 2 4
Ментална ометеност 84 73 74
Душевно обољење 307 268 227
Теже физички оболела 50 40 28
Остала 76 34 57
Укупан број особа 522 417 390
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Услуге у локалној средини још увек у веома скромним размерама задовољавају
потребе ове циљне групе а капацитети углавном и постоје само у већим градским
срединама.

3.3.11. Мере и услуге за старије особе

У Србији нема организованог концепта дугорочног збрињавања старијих особа, а у
систему социјалне заштите се налази само један део популације најугроженијих
старијих грађана.

У току 2010. године статус корисника центара за социјални рад остваривало је
приближно 106.700 старијих (2009. - 99.938). У кретању тог укупног броја запажа се
значајан пораст у односу на ранији период (табела 110.).

Табела 110. Укупан број старијих особа на евиденцији ЦСР, по регионима

Старије особе на евиденцији ЦСРПодручје Србије
2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010.

Централна Србија 36.266    36.720 41384 49.051 51.405 55.571
Војводина 17.739 19.537 24.034 28.504 31.269 33.262
КиМ 1.152 1.122 1820 2.210 2.488 2694
Београд 11.126 11.567 12.636 13.823 14.776 15.173
Србија укупно 66.283 68.946 79.874 93.588 99.938 106.700
Индекс раста 100,0 104,0 120,5 142,0 150,7 160,9

Старији корисници се у евиденцији диференцијају у четири групе: без породичног
старања, без средстава за живот, теже хронично оболела и инвалидна и остале
старије особе. По бројности се издвајају старије особе чије се обележје угрожености
везује за инвалидност – око половине укупног броја, а на другом месту је иначе,
доминантан или најчешћи проблем старијих особа идентификован као проблем
финансијског сиромаштва (старији без средстава за живот) (табела 111.).

Табела 111. Структура старијих корисника према доминантном проблему

Доминантни проблем 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010.

без породичног старања 6.695 7.101 7.050 8.514 9.110 9.958
без средстава за живот 18.369 18.712 23.449 26.617 30.208 32.491
теже хронично оболела и
инвалидна 32.330 35.328 38.297 45.240 47.992 50.151
остало 41.219 43.133 11.078 13.217 12.628 14.100
Укупно 66.283 68.946 79.874 93.588 99.938 106.700
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Приказали смо кретање броја мера и услуга које су у ЦСР пружене овим старијим
особама у периоду од 2005. године (Табела 112).

Табела 112. Мере, остварена права и пружене услуге старијим особама

Мере, услуге,
остварена права 2005. 2006. 200722. 2008. 2009. 2010.

старатељство 3.019 2.962 2.643 2.601 2.906 2823
привремено старатељство 1.487 1.724 1.754 1.980 2.202 2530
додатак за помоћ и негу 12.560 14.197 13.482 14.097 14.778 15.592
увећани додатак за помоћ и негу - - 8.441 9.104 10.480 11.808
материјално обезбеђење 13.918 15.095 36.155 15.054 15.982 17.783
смештај у установу 10.235 10.119 9.276 9.728 10.122 10.114
смештај у другу породицу 233 264 390 481 219 298
једнократна новчана помоћ 14.580 14.835 12.642 14.579 15956 20.599
једнократна помоћ у натури 3.191 2.900 5.377 5.199 4574 6.656
бесплатан оброк 1.915 2.279 - - - -
дневни боравак 623 1.056 1.612 1.873 1798 1.946
помоћ у кући 2.944 3.779 5.489 6.829 8548 10.551
прихватилиште - - 114 177 234 274
Опрема и превоз при смештају
корисника 279 -

Увећана једнократна новчана
помоћ 251 -

Остало 9.775 -

У примењеним мерама старатељске заштите у 2010. години, најчешће су старије
особе под старатељством на смештају у установи социјалне заштите (Табела 113.).

Табела 113. Старије особе које се налазе на активној евиденцији ЦСР на
дан 31. децембар 2010. године и њихова структура према месту
смештаја и старатељству

Број остарелих лица која се налазе на активној евиденцији центра на дан 31. децембар 2010.
године и њихова структура према месту смештаја и старатељству

Место смештаја
Под

стара-
тељством

Нису под
стара-

тељством
Укупно

Установа  социјалне  заштите 1.375 7.289 8.664

Прихватилиште / прихватна станица 10 109 119

Друга породица23 311 161 472

Укупан број 1.696 7.559 9.255

22 Од 2006. године у формату извештавања ЦСР се не евидентира број старијих особа које користе
бесплатан оброк већ се евидентира само заједно и одрасле и старије особе – укупно.
23 Овај податак, скоро двоструко увећан број породичних смештаја старијих – настао је тако што су у
ЦСР евидентирали другу породицу и као место на коме старији живе и као услугу социјалне заштите.
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Број старијих 31.12.2010. којима је решењем суда већ одузета пословна способност, а
нису стављени под старатељство је 75 особа (2009. године 117, 2008. - 98 особа). Број
старијих особа које су биле у поступку лишавања пословне способности на дан
31.12.2010. године је био знатно већи – 355 (2009. – 521, 2008. - 579) али и нешто
мањи него у 2009. години (Табела 114.).

Табела 114. Број старијих корисника у односу на поступак
лишавања пословне способности

Година у којој је покренут поступак
31.12.2008.

број старијих
корисника

31.12.2009.
број старијих

корисника

31.12.2010.
број

старијих
корисника

Покренут  пре претходне године 40 153 43

Покренут у току претходне године 197 130 72

Покренут у току текуће године 342 238 240

Укупан број поступака /
корисника 579 521 355

И када имају све услове и изражену вољу, због ограничених смештајних капацитета,
старији су изложени дуготрајном чекању на сам смештај. На листи чекања је у 2010.
било 511, у 2009. - 496 а 2008. - 394 старијих особа. За разлику од листе чекања
одраслих, бројеви на овој листи са годинама расту. (Табела 115).

Табела 115. Старије особе које се налазе на листи
чекања за смештај у установу социјалне заштите

Врста инвалидитета 31.12.2008. 31.12.2009. 31.12.2010.
Са оштећењем вида / слуха 5 4 1
Ментална ометеност 29 18 12
Душевно обољење 119 132 118
Теже физички оболела 128 222 179
Остала 113 120 201

Укупан број 394 496 511

Исто тако, чак 1693 особе у 2010. години, 1.345 особа у 2009. и 1.162 старије особе у
2008. се налазе на листама чекања за услугу помоћи у кући и то само у општинама
(градовима) у којима је по евиденцији центара за социјални рад формирана
одговарајућа служба. Листе чекања за услуге помоћи у кући које су формиране већ су
на нивоу шестине постојећих капацитета.
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3.4. Примена Мере за отклањање неправилности у пословима смештаја
деце и омладине у установе социјалне заштите24

Министарство рада и социјалне политике је 3. новембра 2006. године, одредило
Мере за отклањање неправилности у вршењу послова смештаја деце и младих у
установе социјалне заштите. Сврха Мера је целовито сагледавање потреба деце и
младих, стврање добре праксе за поштовања права и задовољавање потреба у
мање рестриктивном окружењу. Посебним актом, Републичком и Покрајинском
заводу за социјалну заштиту, утврђене су  надлежности за праћење предузетих
мера и услуга у односу на децу која се налазе на смештају у установама, као и за
преиспитивање могућности примене мањерестриктивних облика заштите.
Надлежност Републичког завода за социјалу заштиту  односи се на  активности
центара за социјални рад, са територије Србије без АП Војводине.

Према захтевима МЕРА, за децу до 7 година старости извештаји се достављају са
стањем да дан: 28.02; 31.05; 31.08 и 30.11. у календарској години, а за децу и
младе преко 7 година старости извештаји се достављају са стањем на дан 28.02. и
31.08. у календарској години.  Извештајни периоди по одредбама Мера нису у
календарској сагласности са редовним годишњим извештајним периодима центара
за социјални рад па отуда и проблем у компарацији прикупљених података. За
компарацију података користе се извештаји са стањем на дане 28.02.2010. односно
28.02.2011. године.

Основни подаци за Србију без АП Војводина:

Током 2010. године, односно, закључно са 28.02.2011. центри за социјални рад са
територије уже Србије надлежном Министарству су упутили захтеве за смештај
193 детета/младе особе. Претходно позитивно мишљење за смештај у установе
социјалне заштите, Министарство је дало за укупно 179  деце, односно младих
особа (Табела 116.).

Табела 116. Примена Мере за одклањање неправилности у пословима смештаја
деце и омладине у установе социјалне заштите

Упућено деце и младих на смештај Није дата сагласност МРСП
Извештајни

период
до 7

година
преко 7
година укупно до 7

година
преко 7
година укупно

до 31.05.2010. 23 23 2 2
до 31.08.2010. 22 52 74 6 6
до 30.11.2010. 20 20 1 1
до 28.02.2011. 16 46 62 5 5
укупно 81 98 179 3 11 14

24 Овај део извештаја посвећен праћењу Мера за отклањање неправилности у вршењу послова
смештаја деце и омладине у установе социјалне заштите написала је Гордана Ковић – саветница у
Републичком заводу за социјалну заштиту.
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За 84. деце до 7 година старости је поднет захтев за смештај, а сагласност
одобрена у 96% случајева. У старосној групи преко 7 година старости, захтев за
смештај поднет је за 109 младих особа, а сагласност од стране Министарства
добијена у 90% случајева.

За потребе овог извештаја поредићемо податке о укупном броју деце и младих на
смештају у установама по упоредним извештајним периодима прописаним
Мерама.

Према расположивим подацима, на крају прошле године у установама је било
мање деце и младих него што их је било на почетку године. Када се упореде
подаци од првог (август 2007.) до последњег (фебруар 2011. године) извештаја о
Мерама, може се закључити да је укупан број деце и младих на смештају у
установама за 14% мањи у односу на период из прошле године, а 23% мањи у
односу на први извештај о примени Мера. (Табела 117.)

Табела 117. Укупан број деце и младих на смештају у становама социјалне
заштите

Укупно деце на смештају у установама
извештајни период до 7 година преко 7 година укупно

до 31.08.2007. 316 23,2% 1.049 76,8% 1.365
до 28.02.2010. 252 20,6% 969 79,4% 1.221
до 28. 02. 2011. 203 19,4% 842 80,6% 1.045

Од укупно 1.045. деце и младих на смештају у установама, највише их је из
Београдског региона. Из Београдског региона је 495-оро, или 47% од укупног броја
деце на смештају. Када се овај податак упореди са сродним податком из прошле
године, у процентуалној заступљености деце и младих из Београдског региона,
нема знатнијег одступања. Прошле године из Београдског региона, деце и младих
на смештају је било 46% у односу на укупан број. Слична процентуална
заступљеност уочљива је и када се за Београдски регион пореде други
показатељи. Током посматраног извештајног периода, од 62 детета, упућена на
смештај у установе, њих 38-оро је са територије Београдског региона, што је 61%
од укупног броја деце упућене на смештај из свих региона Србије. Од 117-оро деце
и младих код којих је, током посматраног извештајног периода, примењен неки од
мање рестиктивних облика заштите, њих 40-оро је са територије Града Београда,
што је 34%.

У номиналном смислу, највеће смањење броја деце и младих на смештају у
установама, бележи се у Београдском региону, за 70-оро деце мање је у
посматраном, него што их је било у упоредном периоду (стање на дан
28.02.2010.године), или, бележи се самњење за 12%.

У посматраном извештајном периоду, а у односу на упоредни период из прошле
године, на смештају у установама повећан је број деце и младих која потичу из
Моравичког (једно), Браничевског (петоро) и Косовометохијског (двоје) региона.
Смањен је број деце и младих на смештају која потичу из свих других региона.
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У првом извештајном периоду, стање на дан 31. августа 2007. године, од укупно
1.365-оро деце и младих, 806-оро деце на смештају било је по основу лишености
родитељског старања, што је 59% од укупног броја. Деце са проблемом у развоју
било је 492-оје, или 36% од укупног броја, а деце са проблемом у понашању било
је 67-оро, или 5% од укупно смешетне деце.

Почетком 2010. године, по основу лишености родитељског старања, на смештају је
било укупно 620-оро деце и младих, што је 51% од укупног броја смештене деце.
Деце са проблемом у развоју било је 494-оро, или 40% у односу на укупно
смештене деце и младих. Са проблемом у понашању било је 107-оро деце и
младих, што је било скоро 9% у односу на укупно смештене деце. (Табела бр. 118)

Почетком 2011. године, на смештају у установама било је 529-оро деце и младих
лишених родитељског старања, што је, као и спочетка године, 51% од укупног
броје деце на смештају. Деце са проблемом почетком 2011. године било је 440-
оро, или 42% од укупно смештене деце.

Када посматрамо децу и младе са поремећајем у понашању, њихова заступљеност
у укупном броју деце на смештају, континуирано расте. Током 2007. године, од
укупног броја младих на смештају 5% их је било са поремећајем у понашању. С
почетка 2011. године, младих са проблемом у понашању је 76-оро, или 7,3% од
укупног броја младих на смештају. С обзиром да у групи деце до 7 година старости
нема деце која су на смештају у установу по основу проблема у понашању, онда
може бити индикативан податак да је  од броја младих преко 7 година старости, у
установе по основу проблема у понашању, смештено 9% младих особа.

Табела 118: Структура деце и младих према врстама тешкоћа / основу за
смештај у установу

Структура деце и младих према врсти тешкоћа / основу за смештај у установу
до 31.08.2007. до 28.02.2010. до 28.02.2011.

статус детета до 7
година

преко
7 год

до 7
година

преко
7 год

до 7
година

преко
7 год

лишено родитељског
старања 188 618 121 499 110 419
са проблемом у развоју 128 364 130 364 93 347
са проблемом у понашању 0 67 1 106 76
укупно 316 1.049 252 969 203 842

Мање рестриктивни облици заштите, према извештају на дан 28.02.2011. године,
примењени су код 117-оро деце и младих, што је 11% у односу на укупан број деце
и младих који су били на смештају. Установе за смештај, напустило је 108-оро
деце и младих, a 9-оро младих преко 7 година старости премештено је у другу
установу. (Табела 119.)
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Табела 119. Примењени мање рестриктивни облици заштите

Примењени мање рестриктивни облици заштите

облик заштите 28.02.2010. 28.02.2011. индекс
2011/2010

Повратак у природну породицу 10 29 2,9

Повр. у сродн. породицу без примене хранитељства 4 2 0,5

Хранитељство у сродничкој породици 8 1 0,1

Хранитељство у несродничкој породици 42 38 0,9

Упућивање на међ. прилагођавање ради усвојења 7 6 0,8

Премештај у другу установу 8 9 1,1

Упућено у "кућу на пола пута" 3 2 0,6

Осамостаљивање 23 21 0,9

Заштићено становање 9 9
Останак у установи 693 697 1

Старатељском заштитом, с почетка 2011. године, обухваћено је 762-оје деце и
младих, што је 73% од укупног броја деце и младих на смештају у установама
социјалне заштите. У упоредном периоду, фебруар 2010. године, старатељском
заштитом било је обухваћено 71% деце на смештају. У номиналном смислу, током
посматраног извештајног периода, у односу на упоредни из прошле године,
старатељском заштитом је обухваћено 108 деце мање.

Од укупног броја деце под старатељском заштитом 35% је деце са проблемом у
развоју. На смештају у установама било је 440-оро деце и младих са проблемом у
развоју, а старатељском заштитом обухваћено је 61%.

*
* *
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4. ЗАКЉУЧЦИ

У складу са документима реформе и активностима на развоју новог Обрасца и у
овај Извештај смо унели нека унапређења али, и даље је у току прелазни период у
коме користимо податке који се прикупљају на основу „старог“ Обрасца за
извештавање ЦСР.

Услови рада центара за социјални рад

Центри за социјални рад као основни пружаоци услуга у систему социјалне заштите у
јавном сектору у Србији, формирају мрежу и просторно обухватају читаво подручје
Србије - Централне Србије, Београда и Војводине и делимично подручје Косова и
Метохије. Извештајем је обухваћено укупно 139 центара за социјални рад међу којима
13 функционише на међуопштинском нивоу или на нивоу градова, тако да је број
организационих јединица ЦСР већи (155+17).

У центрима за социјални рад у Србији, је у  31.12. 2010. године било запослено укупно
3.227 радника. Број запослених је незнатно већи него 2009. (3.069) и у 2008. Број
запослених је у зависности од величине локалне заједнице, и може се кретати од 5 па
до неколико стотина радника (Београд).

Простор за рад којим располажу ЦСР у више од четвртине случајева (27,7%) може
бити ограничавајући услов а када говоримо о опреми (мисли се искључиво на
рачунаре и возила) у више од шестине организационих јединица је (15,5%) опрема
недовољна у односу на захтеве редовне делатности.

Корисници услуга центара за социјални рад

Број евидентираних корисника услуга центара за социјални рад је у 2010. години
598.955 корисника (у 2009 години 555.425) а тај број континуирано расте у целом
периоду од 2002. године.

Далеко највећа група корисника ЦСР су појединци и породице који имају проблем
сиромаштва, односно, који су и социјално и материјално угрожени. Од укупно 297.125
корисника код којих је утврђено ово обележје (96.941 деце и омладине,167.693
одраслих особа и 32.491 старијих).

Међу следећим бројнијим а посебно осетљивим групама евидентираним у ЦСР треба
поменути децу и омладину са поремећајем у понашању или децу из породица са
поремећеним односима, одрасле особе са инвалидитетом (или са психофизичком
ометеношћу) и старије особе са тежим хроничним обољењима.
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Услуге у центрима за социјални рад

За права и услуге ЦСР које су се у складу са Законом финансирале из републичког и
локалног буџета, у протеклом периоду се, пре свега, може уочити пораст у броју
корисника права на материјално обезбеђење, додатка за помоћ и негу другог лица, и
увећаног додатка. Настављена је  релативна стагнација у примени институционалних,
или услуга смештаја у дом.

Може се закључити да материјална давања и услуге центара за социјални рад које се
финансирају из буџета Републике по обиму, односно капацитету система социјалне
заштите углавном, показују тренд раста у односу на претходну годину али исто тако и
наставак континуираног раста у периоду од 2002. године.

Највећи пораст броја корисника, односно, остваривања права, забележен је у
материјалном обезбеђењу (МО) који обухвата и највећи број 145.852 појединца и
72.997 породице.

Очигледно је да су и услуге центара за социјални рад (ЦСР) које се финансирају из
буџета локалне заједнице у динамичном развоју и по врстама и по обиму у коме
обухватају угрожено становништво које живи на одређеном простору. Код услуга које
финансирају локалне заједнице постигнут је значајан напредак у развоју услуга за
појединце и породице у локалној средини, пре свега, за децу али, и за друге као што
су особе са инвалидитетом и старије особе, иако у знатно мањој мери.

Евиденција мера (облика) и услуга у старатељској заштити као и услуга у заштити
посебно осетљивих група корисника указује да су ови послови и активности ЦСР у
континуираном порасту, сем неколико изузетака а посебно у периоду од доношења
Породичног закона (2005.) када и број евидентираних захтева према ЦСР расте.


