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2. УВОДНИ ДЕО
ПРЕДМЕТ ИЗВЕШТАЈА
Предмет овог Извештаја су подаци о:
- Центру за социјални рад као пружаоцу услуга,
- Корисницима услуга према старосним групама на активној евиденцији (деца,
млади, одрасли и старији)
- Социо-анамнестички показатељи корисника по узрасним групама
- Флуктуација корисника
- Старосне групе корисника према оствареним правима, примењеним мерама и
пруженим услугама у Центру за социјални рад
- Стручни послови центра на остваривању права, примени мера и обезбеђивању
услуга, у току извештајне 2012. године и са стањем на дан 31.12.2012. за
територију Општине Шид за коју је центар основан.
ОСНОВА ЗА ИЗРАДУ ИЗВЕШТАЈА:
Oснова за израду извештаја чине подаци из евиденција које о корисницима
води центар као орган старатељства по службеној дужности, подаци које о свом
раду воде стручни радници, водитељи случаја, супревизор, као и подаци из других
релевантних извора (одабрани статистички подаци, подаци из других извештаја,
пројеката и др.).
Извештај је намењен Републичком заводу за социјалну заштиту у Београду,
Покрајинском заводу за социјалну заштиту у Новом Саду, Министарству рада и
социјалне политике у Београду, Покрајинском секретаријату за социјалну
политику и демографију у Новом Саду и оснивачу Скупштини општине Шид.
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ДЕЛАТНОСТ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
Центар за социјални рад одлучује о остваривању права корисника утврђених
Законом о социјалној заштити и о коришћењу услуга социјалне заштите које
обезбеђује Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне
самоуправе (општина) и врши друге послове утврђене законом и прописима
донетим на основу закона.
Центар за социјални рад у складу са законом врши следећа јавна овлашћења:
-Процењује потребе и снаге корисника и ризике по њега и планира пружање
услуга социјалне заштите.
-Спроводи поступке и одлучује о правима на материјална давања и о коришћењу
услуга социјалне заштите.
-Предузима прописане мере, покреће и учествује у судским и другим поступцима.
-Води прописане евиденције и стара се о чувању документације корисника.
Послови који се односе на права, односно услуге социјалне заштите о којима
се стара Република Србија обављају се као поверени, а организацију рада,
нормативе и стандарде стручног рада у вршењу ових послова прописује министар
надлежан за социјалну заштиту.
Послови који се односе на права односну услуге социјалне заштите о чијем
обезбеђивању се стара локална сапоуправа, центар за социјални рад обавља у
складу са прописом који доноси надлежни орган јединице локалне сапоуправе.
Центар за социјални рад иницира и развија превентивне и друге програме који
доприносе задовољавању индивидуалних и заједничких потреба грађана у области
социјалне заштите на територији за коју је основан, иницира и развија
превентивне и друге програме који доприносе спречавању и сузбијању социјалних
проблема и обавља и друге послве у области социјалне заштите у складу са
законом и другим прописима.
ОСНОВНА СОЦИО-ЕКОНОМСКА ОБЕЛЕЖЈА ОПШТИНЕ ШИД
1. СТАНОВНИШТВО
Према прелиминарним резултатима пописа становништва из 2011.године
општина броји укупно 35470 становника, што је у односу на претходни попис из
2002. године мање за 3503 лица.
Од наведеног укупног броја 15356 је градско становништво, а осталих 20114
становника живи у осамнаест сеоских насељених места, у укупно 12535
домаћинстава.
Природни прираштај је негативан -6,4% по попису из 2002.године.
Како још не постоје резултати по попису из 2011. године, друга обележја
становништава општине по попису из 2002. године су следећа:
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Етнички састав:
Срби
77,62%
Словаци 6,47%
Хрвати
5,35%
Русини
3,38%
По истом попису Роми су чинили 0,24% а у граду Шиду 0,49% становништва.
Према образвоној структури стање је било следеће:
Укупно
мушких
Укупно
9149
5792
НК
1738
1013
ПK
545
331
KВ
2115
1644
ВКВ
404
301
Средње
2504
1449
Више
586
302
Високо
649
386

женских
3357
725
214
471
103
1055
284
263

Према годинама живота структура становништва је изгледала овако:
Укупно
Женског пола
Мушког пола

(do 18 г.)
9043
4413
4630

(od18-65г.)
23482
12252
11230

(преко 65г.)
6486
3957
2511

2. ПОКАЗАТЕЉИ ДРУШТВЕНО-ЕКОНОМСКЕ СТРУКТУРЕ ОПШТИНЕ
ПРИВРЕДНИ И ДРУГИ ДРУШТВЕНИ РЕСУРСИ
Основни привредни ресурси општине су пољопривреда са 41430 хектара
обрадивог пољопривредног земљишта и шумарство са 19 011 хектара под шумом
што чини око 15% територије општине и највећи је проценат пошумљености у
Војводини.
На овим ресурсима се базира и индустријска производња која је углавном
пољопривредно-прехрамбена и дрвно-прерађивачка.
Значајни ресурси општине су у путној привреди због пограничног положаја
општине и значајних саобраћајница и граничних прелаза према две суседне
државе који се налазе на територији општине.
Због пошћумљености и водног богатства те културно-историјских споменика
на обронцима Фрушке Горе општина има значајне потенцијале у развоју ловног и
других врста туризма.
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ЗАПОСЛЕНОСТ-ПЕНЗИОНЕРИ
Према подацима НСЗ са 31.12.2012. у општини је на евиденције укупно 3886
незапослена лица од чега су жене 1922 лица што је повећање у односу на
претходну годину за 5,6 %.
Квалификациона структура незапосленихје следећа:
Ukupno:
Žene:

I и II степ. III,IV и V степ. VI степ.
1612
1964
169
793
960
92

VII и VIII степ.
141
77

Старосна структура незапослених је следећа.
Године живота

Укупно

15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-65

142
435
448
410
415
467
509
498
431
131

Жене
60
220
228
246
219
262
262
237
158
10

Према подацима ПИО Филијале у Сремској Митровици структура пензионера у
општини Шид је следећа:
Врста пензије
Из катег.запослених
Самосталних дел. Пољопривр. Укупно
Инвалидска
803
71
92
966
Старосна
2375
96
493
2964
Породична
1393
78
218
1689
Укупно
4571
245
803
5619
Просечна нето зарада по запосленом у НОВЕМБРУ 2012.г у општини ШИД је
износила 38.483,оо динара.
I. ДЕО
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД КАО ПРУЖАЛАЦ УСЛУГА
Табеларни преглед:
Табеле у excel од редног броја 1 до 18
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Коментар табеларног прегледа:
Центар за социјални рад „Шид“ у Шиду је основан 1979. године као радна
организација, а од 1991. као јавна установа у складу са законом о јавним
службама.
Са стањем на дан 31.12.2012. у центру је запослено укупно 28 радника од чега
је 15 на неодређено а 13 на одређено време. Бој радника на одређено време је
велик из разлога што је Одлуком оснивача СО Шид основана Служба за кућну
негу и помоћ у кући која је организациони део центра и има 12 запослених на
одређено време које финансира локална самоуправа.
Од 15 запослених на неодређено време 13 финасира република а 2 локална
самоуправа. Од наведених запослених је 1 руководећи (директор) 10 стручних
радника (соц.радник, психолог,педагог,правник) 3 на административнофинансијским пословима и 1 запослени на техничким пословима.
Сви стручни радници су прошли неопходне програме обуке и стручног
усаваршавања, али су потребне и додатне обуке што се планира у наредном
периоду.
Центар је организован у три службе:
-Служба стручних послова са: службом за заштиту деце и младих и службом за
заштиту одраслих и старијих
-Служба за материјална давања
-Служба за кућну негу и помоћ у кући
Пословни простор центра од око 200 квм. не одговара потребама јер је
одређени број канцеларија површине 6-8 квм. а недостају следеће просторије:
-просторија опремљена за рад са малолетницима (саслушање и узимање изјаве од
малолетника)
-просторија за контактирање деце са другим родитељем са којим не живе (по
одлуци суда или из других разлога)
-просторија за радионичарски рад, обуку хранитеља и усвојитеља, састанке
стручног већа и друге потреба са већим бројем лица.
-просторија и магацин за Службу кућне неге и помоћи у кући.
-просторија за архиву.
Зграда центра је приземна са фиксном рампом за ОСИ али без рукохвата.
Што се тиче информисања корисника о услугама центра постоји брошура о
правима и услугама ЦСР намењена корисницима, на огласној табли центра се
објављују све важне информације за кориснике и постоји сајт са информатором о
центру. Исти нису прилагођени за слабовида и слепе особе.
II. ДЕО
КОРИСНИЦИ УСЛУГА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
Табеларни преглед:
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Табеле у excel од броја 19 до 107а
Коментар табеларног прегледа:
Увидом у табеле о броју корисника се вида да је у извештајној години
евидентирано укупно 3057 корисника од чега деце 397, младих 154, одраслих 1849
и старијих 657. Евидентно је да је бој одраслих и старијих корисника знатно већи
у односу на број деце и младих што је последица старосне структуре
становништва општине. Што се тиче родне заступљености број жена корисника је
55% од укупног броја.
Што се тиче националне и етничке припадности корисника она је сразмерна
процентуланом учешћу групе у укупном становништву општине осим код групе
Рома који су корисници у 6,6% случајева а чине испод 0,5% становништва
општине (по последњим познатим подацима).
Што се тиче образовне структуре корисника највећи број је неквалификованих
(са непотпуном основном и основном школом) затим полуквалификованих (са
непотпуном средњом школом) а са ССС и више чине 15% од укупног броја.
Према месту пребивалишта корисника у сеоским домаћинствима има за 20%
више него у граду (Шид).
У табели о флуктуацији корисника се види да је већина евидентираних
корисника пренета из претходног периода (80%) а остали су новоевидентирани
или реактивирани корисници. Највећи број реактивираних и новоевидентираних
корисника је из социјално и материјално угрожених породица.
Код категорије деце корисника, највећи је број деце из социо-материјално
угрожених породица, затим деце чији су родитељи у спору око вршења
родитељског права и деце са пробелмима у понашању, а код циљаних група деце
их је највише као ОСИ.
Број деце на смештају у установи циљано стагнира сваке године, а број деце
на хранитељском смештају лагано али константно расте.
Број деце обухваћене старатељском заштитом је на нивоу задњих пет година
јер је број новоевидентираних приближан броју деце којој престане мера због
пунолетства и осамостаљивања.
Што се тиче група корисника млади, одрасли и старији евидентно је да је
највећи број корисника евидентиран из социо-економско угрожених породица, те
да је највећи број корисника НСП и тренутних новачаних помоћи, а код старијих
је највећи број корисника додатка за помоћ и негу другог лица и смештаја у
установе социјалне заштите.
Број лица под старатељством благо али константно расте из године у годину,
а посебан проблем представља недостатак адекватних старатеља, због чега се
поставља непосредни старатељ из реда запослених што додатно оптерећује
стручњаке органа старатељства.
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Број лица на смештају у установама такође је у порасту, а највећу тешкоћу
ствара недостатак капацитета за смештај душевно оболелих лица.
Породични смештај одраслих није развијен и на смештају је само једно
одрасло лице ОСИ.
Што се тиче посебно осетљивих група корисника у извештајној години је код
деце са проблемима у понашању евидентан је значајан пораст малолетнчке
деликванције.
Код особа са инвалидитетом је евидентирано укупно 472 лице од чега су деца
88 а млади 24 корисника. Највећим делом су то корисници права на додатак за
помоћ и негу другог лица, затим корисници смештени у специјалним установама.
Број ових корсника је у сталном порасту због великог броја захтева за признавање
права на додатак за ТНП.
Припадници ромске заједнице као што је горе већ речено су корисници у
6,6% случајева и то претежно разних материјалних давања, уз велике тешкоће за
обезбеђевање потребне документације за остваривање права.
Према подацима добијеним од комесаријата у општини је на евиденцији
укупно 410 избеглих и 39 интерно расељених лица.
У извештајној години у овом центру нису евидентиране жртве трговине
људима, а 5 запослених стручних радника центра је у Београду прошло обуку за
препознавање ове појаве и рад са жртвама с обзиром да је Шид гранична општина.
Такође у извештајном периоду код овог центра нису евидентирани
повратници-реадмисија.

III.ДЕО
ПОСЛОВИ ЦСР НА ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА, ПРИМЕНИ МЕРА И
ОБЕЗБЕЂИВАЊУ УСЛУГА
Табеларни преглед:
Табеле у excel од редног броја 108 до 127
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Коментар табеларног прегледа:
Увидом у прву табелу се види да је центар у извештајној години имао преко 800 активности
у односу на лица која нису корисници. Највећи број ових активности чине издавање уверења
грађанима за остваривање одређених права код других органа (родитељски додатак, дечији
додатак уверења о посл.способности и др.).
Што се тиче стручних послова се види да је у извештајном периоду сачињено 468 стручних
процена за кориснике услуга центра, сачињено 219 планова услуга и 120 евалуација истих од
чега је 69 планова услуга за децу.
У истом периоду центар је имао укупно 2 недложне итервенције које су се углавном
односиле на збрињавање малолетника затечних на територији општине (са граничних прелаза).
Центар иначе обезбеђује 24-часовну доступност услуга путем дежурног радника на
мобилном телефону, ради пријема информација и организације и пружања помоћи грађанима
ван радног времена установе.
Што се тиче управно-правних послова из табела се види да је у извештајном периоду
донето укупно 1626 разних решења од чега 1467 о признавању права.
Од других правних послова издато је укупно 528 уверења о чињеницама из службене
евиденције.
Стручна служба центра је доставила укупно 93 налаза и мишљења другим институцијама
и организацијама и 157 налаза и мишљења по захтеву суда у разним судским поступцима .
Што се тиче других услуга у локалној заједници, Служба за кућну негу и помоћ је у току
године имала укупно 176 корисника.
Од других услуга у локалној заједници Центар нема организовану услугу подршке за
самосталан живот ни организовано саветовалиште за брак и породицу.

Директор
Светозар Шолаја
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