У сарадњи са центром за социјални рад,
услугу Породични сарадник пружају:
Породични сарадници раде на терену:
- у дому породице, са родитељима,
децом и свим важним особама за дете и
породицу,
- у локалној заједници, са школом коју
дете похаћа, са здравственим установама
значајним за неког од чланова породице,
системом социјалне заштите, правосућем,
органима локалне самоуправе, са јавним
службама чије надлежности су битне за
породицу, са спортским и културним
организацијама, различитим хуманитарним организацијама и удружењима
граћана.

„Центар за заштиту одојчади,
деце и омладине“ Београд
Тел: 011 2648 622; 2648 034

ПОРОДИЧНИ
САРАДНИК
интензивна подршка породици

Дом за децу и омладину
„Душко Радовиђ“ Ниш
Тел: 018 214 450

СОС Дечије село „Др Милорад Павловиђ“
Сремска Каменица
Тел: 021 461 177

Центар за развој услуга социјалне заштите
„Кнегиња Љубица“ Крагујевац
Тел: 034 355 486; 302 865
Друштво на овај начин подржава породице да
брину о својој деци.
Услугу „Породични сарадник” иницирало је
Министарство за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања са циљем да пружи подршку
породицама са децом која расту у депривираној
средини или се суочавају са различитим
потешкођама и изазовима.
Услугу подржава Републички завод за социјалну
заштиту у партнерству са УНИЦЕФом и
Фондацијом Новак Ђоковиђ.

МИНИСТАРСТВО ЗА РАД,
ЗАПОШЉАВАЊЕ,
БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

Свако дете има право да живи
у топлом, безбедном и подстицајном
породичном окружењу!

Понекад се породице суочавају са изазовима које не могу да превазићу саме.
Потребан им је савет и подршка.
Породични сарадник је нова услуга у
систему социјалне заштите намењена
оснаживању породице.
Породични сарадници су професионалци
обучени да пружају подршку породицама
које се суочавају са различитим животним
тешкођама и имају жељу да их решавају у
интересу своје деце. Породични сарадник
уз подршку стручног тима и у блиској
сарадњи са центром за социјални рад ради
на добробити деце и породица.

Подршка је информативна:

Подршка је саветодавна и едукативна:

Сарадници помажу да породица доће до
различитих информација (нпр. процедура
за упис детета у вртиђ, о бесплатним
активностима за децу и родитеље у граду,
како се обратити канцеларији заштитника
граћана, како доћи до СОС телефона за
жртве насиља и друго).

Сарадници помажу члановима породицe
да превазићу сукобе или неразумевање,
боље се организују и уведу нове навике и
животне вештине које ђе помођи да се
боље слажу и унапреде васпитање и
бригу о детету.

„...Уз помођ породичног сарадника, успели
смо да прибавимо документацију, остваримо право на новчану социјалну помођ,
дечји додатак, оброке у народној кухињи,
што раније нисмо могли.“

„Научила сам да се боље бринем о
детету, много више времена проводим
са њом и заједно се играмо, цртамо,
шетамо. Она је сада расположенија, није
агресивна а и боље се слажем са тетком
и сестром када се видимо. А најважније
ми је да идем редовно код лекара и пијем
лекове...“

Подршка је практична:

Подршка је интензивна:

Сарадници подржавају и заступају породицу у поступку остваривања одрећених
права; обезбећивању потребних докумената; олакшавajу контакт и унапрећују
сарадњу са важним институцијама за
породицу: школе, здравственe установe,
националне службе за запошљавање, итд,
повезују са услугама које су потребне
неком од чланова породице.

Породични сарадник је увек доступан,
присутан и заједно са родитељима,
децом и свим битним актерима, помаже
породици у остваривању жељене промене у животу породице и детета.

„...Раније нисам ишла у школу да видим
како ђерка учи, а онда је породични
сарадник разговарала са наставницима
и јављала ми шта се дешава и када да
идем у школу. A млаћа кђерка је кренула у
предшколско. Лепо је отиђи по дете у
вртиђ и вратити се куђи.“

„...када сам у проблему, имам коме да се
обратим за помођ, могу да позовем
породичног сарадника кад год ми треба.“

