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УВОД

Извештај је сачињен  на основу појединачних извештаја о раду завода  за 2010. годину, као
и података и информација које је кроз посебне обрасце прикупио Републички завод за
социјалну заштиту. Предмет извештаја је анализа пружања услуга смештаја за децу и младе
са поремећајем у понашању у Заводима за васпитање деце и омладине у Републици
Србији.

Извештај о раду завода састоји се из три целине:

- података о пружаоцима услуга,
- података о корисницима услуга,
- и услугама.

У сваком од ових одељака, ради лакшег и једноставнијег представљања великог броја
података, дат је табеларни приказ података по најважнијим критеријумима, а на крају
резиме.

ЗАВОДИ ЗА ВАСПИТАЊЕ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ

Делатност Завода за васпитање деце и омладине је током 2010.године, односно, током
периода на који се односи овај извештај, била регулисана Законом о социјалној заштити и
обезбеђењу социјалне сигурности грађана, као и Одлуком о мрежи установа социјалне
заштите за смештај корисника („Сл.гласник“ бр.51/08).

Завод за васпитање деце и омладине обезбеђује збрињавање, васпитање и образовање,
професионално оспособљавање и здравствену заштиту деце и омладине са поремећајима у
понашању и предузима одговарајуће мере ради спречавања даљег нарушавања опште
прихваћених друштвених норми понашања, вршењу преступа и вршењу кривичних дела.
(члан 86 Закона о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана
Републике Србије).У складу са посебним прописима (Закон о малолетним учиниоцима
кривичних дела и кривичноправној заштити малолетника) у установу се примају
малолетници са изреченом васпитном мером упућивања у васпитну установу.

Завод, из става 1. овог члана, може организовати дневни боравак, прихватилиште и
прихватну станицу.1

Подаци о пружаоцима услуга

Услуге смештаја у завод, прихватилишта и прихватне станице за децу и омладину са
проблемима у понашању и у сукобу са законом у Републици Србији, као и услуге
предузимања мера спречавања даљих вршења кривичних дела и преступа деце и омладине
пружају се у укупно 3 установе у Србији:

  Заводу за васпитање деце и омладине- Београд
  Заводу за васпитање деце и омладине -Књажевац
  Заводу за васпитање омладине Ниш.

1 Нови Закон о социјалној заштити (Службени гласник РС број 24/2011 oд 04.04.2011) дефинише делатност
установе за васпитање деце и омладине чланом 127: “У установи за васпитање деце и омладине спроводе се
васпитне мере, у складу са посебним законом. Стандарди услуга и друга питања од значаја за пружање услуга
којима се обезбеђује спровођење васпитних мера из става 1.овог члана, ближе се уређују прописом који доноси
министар надлежан за социјалну заштиту. Нова Одлука о мрежи установа за смештај корисника (Службени
гласник РС број 98/2010 од 24.12.2010. године) ближе дефинише делатност, смештајне капацитете и капацитет
за додатне услуге у заводу за васпитање деце и омладине.
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Табела 1. Заводи за васпитање деце и омладине
(смештајни капацитети и корисници у  2010. години и стање 31.12.2010.)

Ред.
Бр.

Установа Капацитет Укупно у
2010.

Нови у
2010.

Стање
31.12.10

.
1 Завод за васпитање деце и

омладине Београд 64 458 237 35

2. Завод за васпитање младежи
Књажевац 32 46 12 30

3. Завод за васпитање
омладине Ниш. 56 117 84 27

Укупно 152 621 333 92

Укупни капацитет завода у 2010. години био је 152 места. На дан 31.12.2010. на  смештају
било је 92 корисника, а током целе године било је укупно 621 корисник.

Имајући у виду да све организационе јединице које функционишу у саставу завода, у
поређењу са 2009.год., нема значајнијих осцилација у кретању како укупног броја корисника ,
тако и укупног броја новопримљених  у 2010. години.

Табела 2. Основни подаци о установама по организационим јединицама

Основни подаци о установи

Организациона јединица Капацитет

Укупан број
деце и
младих

(1.1.2010. -
31.12.2010.)

Нови
корисници

у 2010.
години

Број деце
и младих

на дан
31.12.2010.

Домски смештај 94 115 25 66
Прихватилишта за децу и омладину 8 107 75 12
Прихватне  станице за децу и
омладину 18 312 146 5

*Служба за координацију заштите
жртава трговине људима
Дневни центри за децу и омладину 10 5 5 4
Центар за смештај страних
малолетних лица без пратње
родитеља или старатеља

22 82 82 5

Укупно 152 621 333 92

* Корисници Службе за координацију заштите жртава трговине људима  су дати у посебној
табели, с обзиром да рад службе не подразумева смештај корисника у завод.

У саставу завода за васпитање функционише више радних јединица (организационих
целина) као што су: домски смештај (центар за смештај деце и омладине са изреченом
васпитном мером), центар за смештај малолетних странаца без пратње родитеља, односно
старатеља, прихватилиште, прихватна станица, дневни центар за децу и омладину, служба
за координацију заштите жртава трговине људима.

Током 2010. године, највише корисника било је у прихватној станици (312) што уз број оних
који су били у прихватилишту (107) чини готово 70% од укупног броја деце и младих у
заводима за васпитање.

Домски смештај  је користило  115 корисника, што је испод 20 % од укупног броја деце и
младих у заводима. Присутан је благи пад броја корисника услуга домског смештаја у односу
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на 2009. годину, док је број новопримљених корисника домског смештаја смањен готово
50%. У Центру за смештај страних малолетних лица без пратње родитеља/старатеља било
је 82 корисника.

Табела 3. Услови становања корисника

Услови становања корисника у заводима у 2010. години се могу сматрати само делимично
одговарајућим. Укупна квадратура простора намењеног за боравак деце је задовољавајућа
али не и стање у коме се налази намештај и опрема. У функцији смештаја је одговарајући
број стамбених јединица у којима бораве корисници распоређени по принципу васпитних
група. Установе располажу одговарајућим бројем соба за спавање, највећи број корисника
спава у двокреветним и трокреветним собама. Вишекреветне собе се не користе али нема
података ни о употреби једнокреветних соба. Међутим, више година уназад, па и у овом
извештајном периоду, и поред  инвестиција од стране ресорног министарства и других
донатора није дошло до значајнијег побољшања услова становања у погледу
оплемењености простора , стања намештаја и друге значајне опреме. Динамика којом се
простор и опрема руинира није усклађена са интервентним могућностима  заједнице.

Табела 4. Подаци о опреми

Подаци о опреми

Опрема
Стање на

дан
31.12.2010.

Потребно
за

набавку
Рачунари (радне станице) 74 /
Рачунари (сервери) 1 1
Укупно рачунара 75 1
Путничка возила 6 1
Комби возила 3 1
Санитетска возила 0 /
Остала возила 0 /
Укупно возила 9 2

Табела бр. 4 приказује опремљеност установа бројем рачунара и возила и према
расположивим подацима , Заводи за васпитање деце и омладине поседују 75 рачунара (у
2009.год.је било 54), као и шест путничких аутомобила и три комби визила. Изражавају
потребу за набавком једног рачунара-сервера као и два нова возила (1 путничког и 1комби).
Све три установе исказују потребу за заменом дотрајале опреме и извођењем низа радова

Услови становања корисника

Намена простора Број соба и других
просторија Површина у м2

Спаваоница 54 755
Дневни боравак 16 320
Трпезарија 3 301
Простор за гардеробу 7 116
Радионице 3 182
Сала за спортске
активности 2 147

Двориште и зелене
површине 3 8.700

Укупно 88 10.521
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као што су: комплетна замена столарије (у два завода), реновирање купатила, преглед и
замена водоводне, електро и канализационе инсталације, набавка нове опреме за вешерај и
кухињу као и намештаја за потребе корисника.

Табела 4а. Подаци о донацијама

4а. Да ли је установа имала донаторе у 2010. години?

Врста донације
Донатор /Владин,
невладин сектор,
појединац/

Намена
Количина
/тежина -
комада/

Вредност у
динарима

Намирнице за
исхрану

Невладине организације и
појединци Исхрана корисника 357.000

Средства за
хигијену

Невладине организације и
појединци

Општа и лична
хигијена корисника 30.000

Одећа и обућа Невладине организације и
појединци За кориснике 250.000

Компјутери и
друга техника

Војвођанска банка
Предузеће -Лукоил 171.000

Текуће
инвестиционо
одржавање

Фонд принцезе Катарине
Лукоил
ОТП Банка

Опремање
фискултурне сале
и других просторија
у којима бораве
деца

881.050

Изградња новог
објекта

Проширење
капацитета

Возила Савезна управа царина За превоз деце и
робе

2 возила:
Путничко и
комби

Није
процењено

У готовом новцу Појединци
  Предузеће-Филип Морис

Грђевински
радови,опремање
простора у коме
бораве деца

1.374.000

Укупна вредност донација у динарима 3.193.050

Заводи за васпитање деце и омладине су у току 2010.године добили донације у укупној
вредности од 3.193.050 динара.Оне се односе на набавку  рачунарске опреме, намештаја,
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средства за адаптацију објекта и улагања у инвестиционо одржавање, помоћ у набавци
хране, одеће, обуће и средстава за хигијену.

Табела 5. Кадровска структура

Број и структура запослених на дан 31.12.2010.
Укупан број
извршилаца

Стварно запослени према извору
финансирања

Назив радног
места (пр.
Директор,
стручни радник,
васпитач,
неговатељица
и сл.)

По
нормативу

Стварно
запослени

Буџет
Републике

Буџет
локалне

самоуправе
Установа РЗЗО

Руководећи
радници - укупно 7 7 6 1 0 0

Стручни радници
- укупно 52 52 39 13 0 0

Здравствени
радници - укупно 1 2 0 1 1 0

Административни
радници - укупно 9 10 7 3 0

Технички
радници - укупно 38 33 20 1 12 0

УКУПАН БРОЈ
ЗАПОСЛЕНИХ 107 104 72 16 16 0

Укупан број стварно запослених  (Табела 5) у 2010.је нешто нижи од броја предвиђеног
нормативом.

Највећи број запослених  се финансира из буџета Републике ( 70%), док је једнак број оних
који се финансирају из буџета локалне самоуправе и којих финансирају саме установе.
Стручни радници чине 50% од укупног броја запослених, а најчешће заступљен профил су
специјални педагози, затим следе социјални радници и психолози

Током 2010.године стручни радници су учествовали на бројним семинарима и различитим
стручним скуповима али када је реч о похађању акредитованих програма обуке који су
усмерени на развој општих или специфичних компетенција,њихово учешће није било
знатнијег обима, ни у погледу броја укључених професионалаца нити броја програма.
Похађали су укупно три акредитована програма („Договор-како то добро звучи“ (9
полазника); “Дневни боравак-могући одговор на потребе деце и младих са проблемима у
понашању“ (1 полазник); “Подршка жртвама трговине људима у систему социјалне заштите“
(2 полазника)
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Подаци о корисницима

Табела 6.  Родна и старосна структура корисника

Структура деце и младих према узрасту и полу
Девојчице Дечаци Укупно

Узраст
Укупан
број у
2010.

години

Број на дан
31.12.2010.

Укупан
број у
2010.

години

Број на дан
31.12.2010.

Укупан
број у
2010.

години

Број на
дан

31.12.
2010.

Од 7 до 10
година 14 0 41 4 55 4

Од 11 до 13
година 31 3 101 13 135 15

Од 14 до 15
година 49 7 150 15 196 24

Од 16 до
18година 34 6 146 28 180 32

18 година и
више 6 1 49 15 55 17

Укупно 134 17 487 75 621 92

У родној структури корисника (Табела 6) доминирају дечаци (78,42% од укупног броја).

Значајан је податак да се у односу на претходни период лагано повећава учешће деце, тако
да у овом извештајном периоду  готово трећина корисника (30,60%) има мање од 14 година
тј. нису кривично одговорни. Није занемарљив ни број оних који су на узрасту од 7 до 10
година, укупно 55 или 8,86%, колико има и оних који су пунолетни.

У погледу старосне структуре,и даље је најзаступљенија групација од 14 до 18 година
(60,54%), код девојчица је најбројнија група од 14 до 15 година а код дечака од 16 до 18
година.

Табела 7. Структура деце и младих према дужини боравка у прихватилишту

Структура деце и младих према дужини боравка у прихватилишту / прихватној
станици

Укупан број деце у
2010.

Број деце на дан
31.12.2010.Дужина боравка

Број % Број %
До 1 месеца 379  90,45% 12 70,5%
Од 1 до 3 месеца 28    6,68% 5 29,5%
Од 4 до 6 месеци 11 2,62% 0 /
Од 7 до 11 месеци   1 0,25% 0 /
1 година и више 0 0 /
Укупно 419 100,00 17 100,0

У 2010. години највећи број корисника се задржавао у прихватилишту и /или прихватној
станици (Табела 7) до месец дана (90,45%), знатно мањи број је боравио од 1 до 3 месеци
(6,68%) а незнатан број од 4 до 6 месеци (2,62%).
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Табела 8. Структура деце и младих према дужини боравка у Заводу

 Структура деце и младих према дужини боравка у Заводу
Укупан број деце у

2010.
Број деце на дан

31.12.2010.Дужина боравка
Број % Број %

До 6 месеци 25 21,73 22 33,33
Од 7 до 11 месеци 27 23,47 23 34,84
Од 1 до 2 године 38 33,04 11 16,66
Од 3 до 4 године 23 20,00 8 12,12
5 година и више 2 1,76 2 3,05
Укупно 115 100,00 66 100,00

Највећи број корисника се у заводима задржава од 1 до 2 године (33,04%), а најмање је оних
који су у заводу дуже од 5 година,укупно 2 корисника или 1,76%. Значајан је број оних који у
заводу бораве од 3 до 4 године,што се такође сматра пролонгираним смештајем, реч је о 23
корисника што је 20% од укупног броја корисника. И даље је присутан тренд раста броја
деце и младих који у заводима проводе преко годину дана (50.7% у 2008; 53.15% у
2009;54,80% у 2010.години).

Табела 9. Структура корисника према начину упућивања у установу

 Структура деце и младих према начину упућивања у установу
Укупан број

младих у 2010.
Број младих на
дан 31.12.2010.Смештај реализован

Број % Број %
Ургентни смештај у прихватилиште / прихватну
станицу од стране МУП-а 282 45,41 13 14,14

Ургентни смештај у прихватилиште / прихватну
станицу од стране органа старатељства 219 35,26 9 9,78

Упућени у Завод по одлуци суда 48 7,73 41 44,56
Смештени у Завод до стране органа
старатељства 72 11,60 29 31,52

Остало
Укупно 621 100,00 92 100,00

У 2010.години, 80,67% корисника ургентно је смештено у прихватилиште/прихватну станицу
од стране МУП-а,односно органа старатељства. (Табела 9), затим следе деца и млади
смештени у завод по одлуци органа старатељства (11,60%), а најмање је оних који су у
заводе упућени по одлуци суда (7,73%). У поређењу са 2009 годином., и даље  највећи број
младих  у установу долази посредством МУП-а (45.41% .)
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Табела 10. Деца и млади са инвалидитетом на смештају у заводу

 Деца и млади са инвалидитетом на смештају у установи
Укупан број у

2010.
Број на дан
31.12.2010.Врста ометености

Број % Број %
Деца категорисана као ометена у менталном
развоју 31 17

Деца са оштећењима чула (вида и слуха) -
категорисана 2

Деца са телесним инвалидитетом

Хронично оболела деца Назив обољења
Није наведено 5 1

Остало

Укупно 38 18

Према добијеним подацима,у 2010.години у заводима је било 38 корисника са
инвалидитетом (Табела 10) што представља 6,11% од укупног броја корисника. Овај податак
треба узети са резервом, јер је највише корисника категорисано као ометено у менталном
развоју (31), при чему недостаје податак о ком степену ометености се ради. Уколико се реч о
деци лако ометеној у развоју, она свакако не припадају категорији деце са инвалидитетом.
Код пет корисника је дијагностикован тежи облик астме а два корисника  имају оштећење
чула вида, односно, слуха.

И поред тога што у заводима током 2010.године вероватно нису боравила деца са
инвалидитетом, структура корисника је врло хетерогена, са сложеним и вишеструким
тешкоћама у емоционалном и социјалном функционисању а најчешће се ради о комбинацији
проблема у понашању, са психијатријским тешкоћама и\или склоности злоупотреби
психоактивних супстанци од повременог, па све до нивоа зависности.

Табела 11. Образовна структура корисника

 Структура деце и младих према школи коју похађају
Укупан број у

2010.
Број на дан
31.12.2010.Образовни статус

Број % Број %
Основна школа 180 28,98 31 33,69
Основна специјална школа 23 3,70
Школа за основно образовање одраслих 28 4,50 12 13,04
Средња школа 78 12,59 16 17,40
Средња специјална школа 1 0,16
Разне врсте курсева 28 4,50 17 18,47
Виша школа
Не похађају школу 283 45,57 16 17,40
Укупно 621 100,00 92 100,00

Уочљиво је да готово половина корисника не похађа школу уопште (45,57%) а од преосталог
броја деце и младих, трећина иде у основну школу, (32,68%), док средњу школу и разне
врсте курсева похађа 21,75% корисника. Ако имамо виду да је око 60% деце и младих
средњошколског узраста, још је индикативнији податак да већина корисника иде у основну
школу а прерасли су је календарским узрастом или не иду у школу уопште. Када се ови
подаци упореде са онима из 2009., слика је још неповољнија:
-повећао се број деце и младих који не похађају школу, са 40% у 2009. на 45,57% у
2010.години.То значи да је висок проценат деце која долазе у завод практично искључен из
области образовања и професионалног оспособљавања.
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Табела 12. Структура корисника према начину одржавања личних односа са сродницима
на дан 31.12.2010.

Структура деце и младих на заводском смештау према начину одржавања личних
односа са родитељима и другим нарочито блиским особама

Број деце на дан
31.12.2010.Начини одржавања личних односа

Број %
Редовно контактира и проводи викенде и празнике у породици 37 40,22
Редовно има контакте са родитељима у дому (најмање једном
месечно) 2 2,17

Повремено контактира са родитељима (ређе него једном месечно,
али постоји континуитет контакта) 11 11,96

Нема редовне контакте са родитељима, али редовно контактира са
другим блиским особама 7 7,60

Ретки контакти, без предвидљиве динамике (са родитељима или
другим блиским особама) 14 15,22

Родитељи или блиске особе се само телефоном интересују за дете 3 3,26
Без контаката 18 19,57
Контакти забрањени одлуком суда
Укупно 92 100,00

Од укупног броја деце и младих на заводском смештају у 2010.години, 40,22% одржава
редован контакт са породицом тако што празнике и викенде проводи у породици.
Интересантан је податак да је свега 2 корисника (2,17%) остваривало контакте са породицом
у заводу, односно, да су их родитељи редовно посећивали.
Ако узмемо у обзир и кориснике који имају повремене али континуиране контакте са
родитељима, можемо рећи да нешто више од половине (54,35%) деце и младих одржава
контакт са породицом. Присутан је и даље висок број оних који немају никаквих контаката
(19.57%), и уколико узмемо у обзир и број оне деце чији се контакти са ближњима могу
окарактерисати као ретки и непредвидљиви, добијамо податак да  45.65% деце и младих
нема никакве или остварује недовољне  контакте са родитељима и сродницима.

Табела 13. Структура корисника према старатељској заштити

Структура деце и младих на заводском смештају према старатељској заштити на
дан 31.12.2010.

Број корисника
под

старатељствомВршилац дужности старатеља

Број %
Сродник или друга блиска особа 3 3,26
Непосредно старатељство 43 46,74
Колективни старатељ 9 9,78
Није под старатељством 37 40,22
Укупно 92 100,00

Велики број корисника није под старатељством (Табела 13) што је у складу са узрасном
структуром деце и младих у заводима, а готово половина корисника је под непосредним
старатељством. Незнатан број за старатеља имају сродника или другу блиску особу, свега 3
корисниа (3,26%). У односу на 2009.години, остаје тренд непосредног као доминантног
облика стратељства (44,44%) с тим што је тај број незнатно повећан у 2010. (46,74%).
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Табела 14. Структура корисника према разлогу престанка домског смештаја

 Структура деце и младих према разлогу престанка домског смештаја
Разлог престанка смештаја Број %
Вратили се у породицу по истеку васпитне мере у 2010. години 16 25,40
Изашли из установе оспособљени за самосталан живот у 2010.
години 9 11,11

Напустили установу у 2010. години 21 33,34
Премештени у хранитељску породицу у 2010. години 0
Премештени у дом за децу без родитељског старања у 2010. 3 4,76
Премештени у други завод у 2010. години 4 6,35
Упућени у ВП Дом у 2010. 2 3,17

Остало
Вратили се у породицу сродника 8

15,87

Укупно 63 100,00

Од 63 корисника којима је у 2010. години престао домски смештај највише је оних који су
напустили установу, укупно их је 21 или 33,34%. Ако  броју корисника којима је због  истека
васпитне мере престао смештај, те су се вратили у своју породицу, придружимо оне који су
се вратили у породицу сродника, добијамо  податак да се 41,27% корисника вратило у своје
локалне заједнице.

За 9 корисника је престао смештај и изашли су из установе оспособљени за самосталан
живот. Најмање је оних којима је смештај престао због потребе да се примени
рестриктивнији облик заштите, односно, 2 корисника (или 3,17%) су упућена у Васпитно-
поправни дом. Реалативно је мали проценат оних који су премештени у дом за децу без
родитељског старања (4,76%) али је то важан податак јер говори о присуству добре праксе
која је када је о заводима реч успостављена пре свега пар година.

У односу на 2009.значајно се повећао број корисника којима је смештај престао због
напуштања установе (7,14% у 2009, и 33,34% у 2010. год).

Када је реч разлозима престанка смештаја у прихватилишту и прихватној станици, такође је
највише оних којима је смештај престао због напуштања установе. Од укупно 419 корисника,
колико их је у 2010. години користило ове услуге, за њих 138 ( 33,35%) је престао смештај
зато што су сами напустили установу. Значајан је и податак о 62 корисника (14,80%) који су
враћени у средине из којих су пре смештаја у прихватилиште-прихватну станицу побегли (13
враћено у хранитељске породице, 19 у друге заводе, 30 у домове за децу без родитељског
старања).
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Табела 15. Структура корисника-жртава насиља према доминантном облику насиља коме су
били изложени током боравка у установи у 2010.години

Структура корисника-жртава насиља према облику насиља коме су били изложени током боравка у
установи у 2010.години

Облик насиља Физичко
злостављање

Сексуална
злоупотреба

Емоционално
злостављање

Занемаривање
и немарно
поступање

Експлоатација Остало
Укупно

Старост
корисника-
род

м ж м ж М ж м ж м ж м ж

7-14 1   1
15-17 8 1 3   8 20
18 и више 3   2  2   7
Свега 11 1 4 10  2

УКУПНО 12 4 10 2 28

У 2010. години евидентирано је укупно 28 случајева насиља над корисницима током њиховог
боравка у установи, што је 4,5% од укупног броја деце и младих на смештају у заводима.
Највећи број жртава (42,85%) је био изложен физичком злостављању, затим емоционалном
(35,72%), сексуалној злоупотреби (14,28%) и радној експлоатацији (7,15%). У односу на
узраст и родну припадност, доминантно су заступљене жртве мушког пола (82,15%) узраста
од 15-17 година.

Табела 16. Структура корисника-жртава насиља током боравка у установи према врсти
означеног злостављача у 2010.години

Структура корисника-жртава насиља током боравка у установи према врсти
означеног злостављача у 2010.години

Вршилац
насиља запослени Други

корисник
Особа ван
установе Неко други Укупно

Старост
корисника-
род

м ж М ж м ж м ж

 7-14 1        1

15-17 17   3       20

18 и више   5  2         7

свега 22  1   2   3

УКУПНО 23 5        28

Највећи број корисника-жртава насиља је био изложен злостављању од стране другог
корисника (82,14%) а затим се као вршилац насиља јавља особа ван установе (17,86%).
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Табела 17. Број кривичних пријава у 2010.години према доминантним облицима насиља

Број кривичних пријава према доминантном облику насиља (п-поднета пријава; нп-није
поднета)

Облик
насиља

Физичко
злостављањ

е

Сексуална
злоупотреба

Емоционалн
о

злостављањ
е

Занемаривање и
немарно

поступање
експлоатација остало

Означени
насилник-
врста
пријаве

п нп п нп П нп п нп п нп п нп

укупно

запослени
Други
корисник 4 8 1 2 8 23

Особа
ван
установе

3 2 5

Неко
други
свега 4 8 3 1 2 8 2
УКУПНО 12 4 10 2 28

Када је реч о кривичним пријавама, подаци указују да је само против трећине починиоца
насиља поднета кривична пријава, док 67,86% није процесуирано, при чему нема података
који би појаснили овакве околности.

Подаци о услугама

Табела 18. Програми васпитног рада са корисницима

Програми васпитног рада  са младима, програми подршке оспособљавању и
осамостаљивању младих, културно-забавни садржаји; спортско-рекреативни
садржаји; радионице, секције  и друго

Број корисника
укључених у програм у

2010.годиниНазив програма
Стално

укључени
Повремено
укључени

Програми васпитног рада 62
Програми подршке оспособљавању и осамостаљивању 18 12
Културно-забавни садржаји 105 54
Спортско-рекреативни садржаји 90 20
Радионичарски рад 189 35
Рад у секцијама 60 20
Укупно 524 141

Према расположивим подацима,у току 2010.године укупно 524 корисника су била стално
укључена у различите програмске активности и још 141 је повремено бивао укључен у
садржаје које пружају заводи, било да је реч о онима који су саставни део програма рада
завода, или да су обезбеђени укључивањем корисника завода у активности које нуде други
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актери из заједнице. У поређењу са 2009.годином, запажа се значајан раст броја стално
укључених корисника(355 у 2009.години), док код броја повремено укључених нема
значајнијих разлика (154 у 2009.години).

Највећи број деце и младих је био укључен у различите форме радионичарског рада
(психолошке радинице, развој животних и социјалних вештина, едукативне радионице и
сл.),затим следе културно-забавни и спортско-рекреативни саржаји. Најмање корисника
било је у програмима директно усмереним подршци процесу осамостаљивања.

Табела 19. Рад посебних служби

Назив посебне службе
 Рад посебних служби Служба за координацију заштите жртава

трговине људима

Укупан број у
2010. години

Укупан број на
дан 31.12.2010.

годинеКорисници

Женски Мушки Женски Мушки
Малолетна лица 34 8 0 0
Пунолетна лица 46 1 0 0
Укупно 80 9 0 0

У Заводу за васпитање деце и омладине Београд у 2010. функционисала је и посебна
Служба за координацију заштите жртава трговине људима (Табела 19).
Ова служба не подразумева смештај жртава трговине људима, али је организационо
лоцирана у Заводу у Београду. Представља централни механизам за упућивање жртава
трговине на различите врсте и облике помоћи, заштите и подршке који постоје не само у
систему социјалне заштите, него и шире (НВО, здравство, просвета, приватни сектор,...).
Своје активности реализује и у односу на домаће и стране држављане, а започиње их
идентификацијом жртава и потенцијалних жртава трговине људима.

Током овог извештајног периода било је укупно 89 корисника. Уочава се пад укупног броја
корисника у односу на 2009. годину када их је било 127. Нешто мање од половине (47,19) од
укупног броја корисника су малолетне особе. И ове године су доминантне кориснице женског
пола (89,88%).
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Табела 20. Реализовани нови пројекти/програми у 2010

Реализовани иновативни пројекти / програми у 2010. години (навести све пројекте или програме у
чијој је реализацији установа учествовала, било као носилац или партнер)

Назив
пројекта

Носилац
пројекта

Ко је
финансирао

пројекат

Вредност
пројекта

Одрживост
активности

Услуге развијене
пројектом

Број
корисника

ПИТ Завод-Београд
Градски

секретаријат.
за соц.заштит

300000 реализује се
7 год.

збрињавање деце
улице узраста до 14

год
12

„КОРАК ПО
КОРАК“

Завод-Београд-
Прихватилиште

ГС. за
соц.заштит 300000 Програм бихејвиор

менаџмента 30

„ЗАНАТОМ
ДО ПОСЛА“

Завод-Београд
Прихватилиште

ГС. за
соц.заштит 500000 проф.оспособљавање

ромске деце 15

"Образовање
на кућном

прагу -
Школа на

длану"

Школа за
основно

образовање
одраслих у

Нишу

Министарство
просвете

Укључивање
маргинализованих

група у систем
образовања

10

Дневни
боравак за

младе
Завод-Ниш

Фонд за
социјалне
иновације-

2007.године

Локална
самоуправа

још није
преузела

финансирање

Реализација
васпитних налога и

васпитних мера
посебних обавеза....

5

Током  2010.године у заводима нису успостављане нове услуге, ни програми. Улагани су
напори да се  и у овој години обезбеди функционисање специфичних програма, попут
Програма интензивног третмана (ПИТ) у Заводу у Београду који је конципиран још 2003.
године и првенствено био усмерен на краткорочни третман деце са вишеструким сметњама
у понашању, емоционалном и социјалном развоју и функционисању. У овој извештајној
години ПИТ је подржан од стране Секретаријата за социјалну заштиту. Завод за васпитање у
Нишу  је током 2010. године без додатног финансирања успео да одржи функционисање
услуге - Дневног боравка за младе али је број укључених корисника на годишњем нивоу
изузетно мали (свега 5) што је далеко испод стварних потреба за овом врстом услуге у
средини каква је Ниш.
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Резиме

 Пружаоци услуга

Услуге смештаја у завод, прихватилишта и прихватне станице за децу и омладину са
проблемима у понашању и у сукобу са законом у Републици Србији пружају три установе.
Њихов укупни капацитет у 2010. години је износио 152 места, а током године у установи је
боравио 621 корисник. Имајући у виду све организационе јединице које функционишу у
саставу завода,у поређењу са 2009. год., нема значајнијих осцилација у кретању како
укупног броја корисника, тако и укупног броја новопримљених у 2010. години. Једино је
дошло  до пада укупног броја корисника РЈ-домски смештај као и броја новопримљених у
2010. години. Највише корисника је боравило у прихватној станици и прихватилишту, готово
70%. Заводи располажу простором који у погледу величине, броја и структуре одговара
потребама корисника, али опрема, намештај и оплемењеност простора нису
задовољавајући. Укупан број запослених је усклађен са нормативом, а 50% запослених чине
стручни радници.

 Корисници

У родној структури корисника доминирају дечаци (78,42%) а у погледу старосне структуре
најдоминантнија је групација од 14-18 година која је заступљена са 60,54%. Запажа се благи
пораст учешћа деце до 14 година, тј. кривично неодговорних корисника.
Што се тиче дужине боравка у установи присутан је тренд даљег смањења дужине боравка у
прихватним станицама и прихватилиштима, где највећи број корисника (90,45%) борави до
месец дана.Када пратимо дужину боравка корисника домског смештаја, највећи број борави
од 1-2 године.

У 2010. години преко 80% корисника је у заводе смештено од стране МУП-а, најмање је оних
који стижу по одлуци суда (7,73%). Структура корисника завода је врло хетерогена по свим
битним обележјима а доминирају млади са вишеструким тешкоћама у понашању,
емоционалном и социјалном развоју и функционисању. Образовни статус заводске
популације је изразито неповољан, готово половина младих који долазе у заводе не похађа
школу. Исто тако половина корисника нема никакве или има ретке контакте без
предвидљиве динамике са родитељима и сродницима док нешто мање од половине
корисника има редовне контакте. Најчешћи разлог престанка смештаја у 2010. години је
напуштање установе од стране корисника. У заводима је у 2010. години било евидентирано
укупно, 28 случајева насиља над корисницима, а као починиоци се доминантно јављају
други корисници а поднето је укупно 9 кривичних пријава.

 Услуге

У заводима су током 2010.године пружане услуге смештаја корисника у следећим
организационим јединицама:

1.Домски смештај
2.Прихватилишта за децу и омладину
3.Прихватне  станице за децу и омладину
4.Дневни центри за децу и омладину
5.Центар за смештај страних малолетних лица без пратње родитеља или
старатеља
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Током овог извештајног периода нису успостављане нове услуге нити су примењивани
иновативни третмански приступи. Највећи број корисника је укључен у програме општег
третмана.

У програмским сарджајима који су доступни корисницима, у 2010. години расте број стално
укључених корисника у различите садржаје, највише је укључених у разне форме
радионичарског рада, затим у културно-забавне и спортско-рекреативне активности.


