ИНФОРМАЦИЈА О РАДУ
за 2010. год.
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД БОСИЛЕГРАД
Центар за социјални рад општине Босилеград извештај о раду по Закону о социјалној заштити и
обезбеђивању социјалне сигурности грађана дужан је да подноси надлежном Министарству, док
извештај о раду о проширеним правима из социјалне заштите које финансира општина подноси
Органу управе oпштине Босилеград, а ову информацију као скраћену верзију оба извештаја подноси
се Скупштини општине као оснивачу Центра.
Скупштина општина Босилеград као оснивач Центра дужна је да омогући просторне и техничке
услове за успешан рад.
Основни задаци Центра су у спровођењу социјалне заштите и социјалног рада где Центар врши
следећа јавна овлашћења: - решава у првом степену о остваривању права утврђених Законом о
социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана, Закона о браку и породичним
односима, - пружа услуге социјалног рада у поступку решавања о тим правима, - обавља и послове
предвиђене у Закону о кривичном поступку, Закона о прекршајима и другим Законима.
Средства за реализацију програма рада добијају се из Републике за финансирање општих права
( материјално обезбеђење породице, туђу негу и помоћ, смештај, оспособљавање за рад и др.) и за
финансирање рада Центра ( плате радницима и материјалне трошкове), док општина финансира
проширена права ( једнократну новчану помоћ), и годишње издваја 6% од бруто личног дохотка за
рад на тим правима, као и средства за материјалне трошкове.
Послове у Центру обављали су један дипломирани правник који је и директор, три социјална
радника, један педагог, један психолог, један рачуноводствено – финансијски радник , један
технички радник – возач и једно инвалидно лице које финансира оснивач општина Босилеград до
03.09.2010.године.
Центар располаже са четири канцеларије које се све користе, једном малом помоћном
просторијом као оставом, једном просторијом са мокрим чвором све дато на коришћење од стране
оснивача и једном гаражом у власништву.
Стручни рад се је одвијао по новом Правилнику о организацији, нормативима и стандардима
рада центара за социјални рад, садржају и начину вођење евиденције и документације о стручном
раду
Предвиђене програмске задатке у извештајној години Центар је извршио успешно, што значи
да су сви предмети за материјално обезбеђење решени у року, а исто тако у извештајној години остао
је велики број нерешених предмета за туђу негу и помоћ, а које зависи од Првостепеног органа
вештаћења.
Општина је за једнократну новчану помоћ у 2010.години пребацила износ од 3.266.260,00
динара, од којих је по захтевима за ЈНП исплаћено 946.400,00 динара, а за рад волонтера на 27 лица
ромске националности у периоду од 9 месеци исплаћен износ од 2.319.860,00 динара.
У извештајној години примљено 309захтева, од којих је решено позитивно 261 захтева , а
одбијено 48 захтева, неисплаћени захтеви у текучој години су сви исплаћени од стране општине
Босилеград.
Примљена сума од 946.400,00 динара за једнократну новчану помоћ исплаћена је на тај начин
што за неисплаћене захтеве у 2010.години што од 102 захтева исплаћено је 195.730,00 динара тако
да је 2010.годину исплаћен износ од 919.664,00 динара, а где је поштанска провизија у току године
износила 26.736,00 динара, а остало неисплаћених 10.620,00 динара, на следећи начин и за следеће
намене и то:
- на 44 корисника за куповину намирнице у износу од 116.980,00 динара; - на 79 корисника за
лекове и лечење у износу од 239.500,00 динара; - у 22 случајева помоћи око сахране у износу од
163.904,00 динара; - на 14 корисника за путне трошкове у износу од 28.500,00 динара; - на 10
корисника за школовање у износу од 27.000,00 динара; - на 5 корисника за накнаду штете у износу

од 19.000,00 динара;- на 7 корисника за накнаду станарине 51.600,00 динара; - на 8 корисника за
огрев у износу од 45.100,00 динара; - на 7 корисника за документацију у износу од 11.880,00 динара;
- -на 3 корисника за различите сврхе у износу од 13.350,00 динара.
На евиденцији Центра за остваривање непосредне социјалне заштите било је 825 корисника или
9,64% становништва општине у односу на број становника за 2008 године, од којих је материјално
угрожених било 508 породица од којих је материјално обезбеђење породице примало 104 породице,
односно 162 лица, корисника додатка за помоћ и негу примало је 151 лица, а 67 предмета нису решена
из разлога што се чека мишљење Првостепеног органа вештаћења, увећани додатак за ТНП примало
44 лица, смештено у установу социјалне заштите13 лица, смештено у другу породицу 12 лица, под
старатељство било је13 лица, под привременим старатељством 10 лица, без родитељског старања
било13 детета, 11 детета ометена у развоју, 99 одраслих психофизички ометени и 129 остарелих теже
хронично оболелих и инвалидних, без породичног старања било је12 старих лица.
Обрађени су сви предмети на време из области породичног законодавства и малолетничке
деликвенције и достављени извештаји разним институцијама којима је било потребно. Из породице
поремеченим породићним односима било је 6 детета и 6 одрасло лице. Што се тиче малолетничке
деликвенције било је укупно 25 предмета од којих су кривична дела била 18, а прекршаја 7 и од свега
тога из области саобраћаја било је 5, ремећење јавног реда и мира 1, са асоцијалним понашањем 1, те
је малолетницима изречено 5 укора.
У извештајном периоду Министарсво рада и социјалне политике је исплатило корисницима
туђе неге и помоћи износ од 20.061.953,80 динара, корисницима материјалног обезбеђења породице
7.066.294,80 динара , за лице на смештају исплћено је 5.856.532,88 динара и 600.000,00 динара по
посебном програму Министартсва као једнократна помоћ што је све укупно од стране Министарства
исплаћен износ од 33.584.781,48 динара.
Напомињемо да је у Центру у току 2010.године израђен пројекат за Адапатацију привременог
прихватилишта у старој згради Дома здравља и добијена су негде изнад 280.000,00 динара преко
општине за реализацију тог пројекта.
Рад са странкама је текао нормално, све странке су примане онако како треба, није било
никаквих екцеса.
Евиденција је ажурна и потпуно усаглашена са Правилником за вођење евиденције и
документације у Центрима за социјални рад.
Превентивна делатност рађена је у оквиру редовне делатности Центра од стране радника
запошљених у Центру, а посебне превентивне акције на нивоу локалне заједнице нису вођене.
Задаци из домена непосредне заштите корисника систематизовани су према основним домним
групама: - деца и омладина; - одрасли и остарели; - односно стари, те полазећи од искуства из
предходних извештајних година даћемо податке за све домне групе у целини.
На крају да би Центар побољшао свој рад потребно је следеће:
- да се реши проблем недостатка простора за рад Центра, јер је исти смештен у 4 канцеларије,
- да иако је Центар у току маја месеца 2007.године добио путничко возило марке „Застава 10“
исто се не може користити у потпуности за теренски рад због конфигурације терена у општини и
путне мреже које то возило може да користи.
Напомињемо на крају да су послови социјалне заштите у суштини и задатак сваког предузећа,
установе, управе, месне заједнице и других и на крају сваког грађанина чија би само укупна
активност успела да одклони неповољне последице економског и друштвеног развоја државе, а
свођење послова социјале само на запослене неможе дати потпуни резултат.
Директор,
_______________________

