ПРОГРАМ УНАПРЕЂЕЊА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
ГРАДА ВРШЦА ЗА 2021. ГОДИНУ
I
Програм унапређења социјалне заштите града Вршца за 2021. годину (у даљем
тексту: Програм), обухвата мере и активности за подстицај и развој иновативних и
стандардизованих услуга социјалне заштите, унапређење и развој мреже постојећих
услуга социјалне заштите, увођење нових стандардизованих и иновативних услуга
социјалне заштите и јачање институционалних и ванинституционалних капацитета у
реализацији социјалне заштите у циљу задовољења потреба лица из осетљивих
категорија становништва, у складу са Стратегијом социјалне заштите општине Вршац
2021-2025 и другим прописима.
II
Програм из тачке I обухвата следеће циљеве:
1.Развој и унапређење стандардизованих и иновативних постојећих и увођење
нових услуга социјалне заштите у граду Вршцу у 2021. години у складу са
циљевима Стратегије социјалне заштите општине Вршац 2021-2025, и то
предузимањем активности на :
а) Усвајању и реализацији активности из нове Стратегије развоја социјалне заштите
за 2021/2025.
б ) Повећање броја корисника и прширење услуге на сеоске средине( за услуге помоћ и
нега у кући за одрасла и стара лица, лични пратиоци, персонални асистенти)
в) Реализација процеса даљег лиценцирања услуга социјалне заштите
г) Увођење нове
инвалидитетом

услуге :Дневни боравак за децу са сметњама у развоју и

д) Стварање услова за формирање потпуно нове установе за пружање услуга социјалне
заштите
ђ) Обезбеђење додатних средстава за финансирање из екстерних извора финансија преко
конкурса ЕУ фондова. Подршка новим активностима из области соц.заштите кроз

пројектне активности, аплицирање на пројекту Министарства грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре у сарадњи са Канцеларијом Уједињених нација за
пројектне услуге (УНОПС), Миниситарства за рад, запошаљавање, борачка и социјална
питања и Министартсвом за европске интеграције „Подршка Европске уније
социјалном становању и активној инклузији“.
е ) Реализација Оперативног плана Мобилног тима Града Вршца за социјалну
инклузију Рома и Ромкиња Града Вршца за 2020/2021.годину , у оквиру програма „
подршка ЕУ инклузији Рома-оснаживање локалних заједница за инклузију Рома“
на основу Споразума о сарадњи са СКГО који се односи на реализацију успостављања

локалних стратешких, финансијских и институционалних механизама за инклузију
Рома . Оперативним планом предвиђени су циљеви и мере за области : образовањаостварење пуног и квалитетног образовања деце и младих из ромских заједница,
запошљавања- економског оснаживања укључивањем у активне мере политике
запошљавања, здравствена заштита -мере и активности на адекватној здравственој ,
социјалнај заштита, становање- унапређење и побољшљање услова становања
ж) Јачање цивилног сектора у организацијама цивилног друштва за пружање услуга
социјалне заштите; Развијање омладинског волонтеризма за рад са друштвено
осетљивим групама
з) Стварање позитивне друштвене климе за подршку друштвено осетљивим
категоријама становништва кроз медијске кампање.
и ) У сарадњи са Министарством грађевинарства и Мин.за рад борачка и соц.питања
преузети даље кораке на спровођењу процедуре за изградњу нове зграде Центра за
социјални рад
ј) Унапређење положаја маргинализованих друштвених група са циљем повећања
степена њихове социјалне укључености у локалну заједницу са посебним освртом на
Роме и ОСИ ( повећање приступачности и увођење нових садржаја )
Сврха наведених активности је да се обезбеди директна подршка одређеним циљним
групама и то: старим лицима, деци и младима (са или без родитељског старања), са
проблемима у понашању, у сукобу са родитељима/старатељима или заједницом;
породици у кризи; особама са сметњама у равоју и инвалидитетом , материјално и
социјално угроженим породицама, Ромима , избеглим и интерно расељеним лицима,
као и повратницима по уговору о реадмисији. Исто ће се обезбедити:
а) Активностима подршке породици која је у кризи кроз рад Међуопштинског
саветовалишта за брак и породицу; саветовање и подршку родитељу, хранитељу и
усвојитељу; подршку породици која се стара о свом детету или одраслом члану
породице са сметњама у развоју и саветовање и подршку у случајевима насиља у
породици,али и кроз оснаживање Клуба хранитеља и Клубова за старе и мерама
локалне подршке
б) У складу са законском регулативом и тенденцијом измештања услуга из Центара за
социјални рад припремати терен за формирање нове Установе за пружање услуга
соц.заштите ( имајући у виду да град као оснивач већ финансира 14 радника
запослених у ЦСР, док остале финансира министарство и они обављају поверене
послове) кроз припрему и израду нових елабората за лиценцирање услуга.Даљим
развијањем и проширивањем услуга помоћи у кући на ОСИ и оболеле у терминалним
фазама болести-палијативну негу у кућним условима у обалсти соц.заштите ,те наствку
обезбеђивања подршке у виду пратилаца и асистената за особе са сметњама у развоју
те одржањем услуга помоћи у кући у руралним насељеним местима града Вршца,али и
проширивањем истих потребно је створити услове за рализацију ове активности
.

в) Ангажовањем стручних служби установа соц.заштите и активностима на терену у
сарадњи са Мобилним тимом Града Вршца те партнерских организација поправити
ниво становања маргианлизовасних група,нарочито Рома укоји живе у нехигијенским
условима.Наставити активности на подршци озакоњењу Ромских објеката. Наставити
сарадњу и са СКГО,ГИЗ и КПМГ-Ромахаусинг.
г) Конкурисање за постојеће програме и активности у области социјалне заштите
везано за запошљавање,спречавање дискриминације мариганализованих група и
пружање нових услуга у области соц.заштите код донатора (пратити програме
ЕУ,СКГО и ГИЗ)
2. Финансијску подршку у реализацији годишњих програма Удружења особа са
инвалидитетом и Удружења из области социјалне и здрав.заштите :
а) Суфинансирање програма Удружења особа са инвалидитетом и Удружења из области
социјалне и здрав.заштите у 2021. години, у складу са законом и другим прописима и
то: обезбеђивањем дела финансијских средстава или недостајућих средстава за
реализацију годишњих програма рада Удружења особа са инвалидитетом и Удружења
у области социјалне и здравствене заштите у циљу оснаживања и јачања капацитета
удружења да одговоре потребама чланства,кроз пројектне активности за прву и другу
половину 2021.,али и аплицирање за пројектне активнсоти са других нивоа.
3. Мониторинг и евалуацију локалних услуга социјалне заштите од стране Центра
за социјални рад и Службе за друштвене делатности Града Вршца путем:
а) Контроле достигнутих квалитета и стандарда постојећих услуга социјалне заштите,
пружаоца услуга и нивоа стручног рада, те броја пружених услуга
б) Препорука за унапређење стандарда постојећих услуга социјалне заштите на
састанцима стручних служби Центра за социјални рад и органа Града
в) Препорука за побољшање и унапређење квалитета стручног рада али и ев.препорука
за измену одређених законских иницијатива које ће кренути са локалног нивоа
ц)Учешће и приказ модела добре праксе наше локалне самоуправе у оквиру програма
ГИЗ и СКГО и потенцијалних Споразума о сарадњи за техничку подршку
III
Програм се остварује и
спровођењем јавног конкурса за суфинансирање
пројеката/програма у области унапређења социјалне и здравствене заштите у Граду
Вршцу у 2021. години.
Конкурс из става 1. ове тачке расписује се два пута годишње а на основу одговарајуће
конкурсне документације.
Конкурсна документација и начин вредновања програма-критеријеуми за расподелу
средстава прописани су Правилником о срествима за подстицање програма или
недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која
реализиују удружења у области социјалне и здравствене заштите.

IV
Избор и обим средстава за реализацију пројеката и програма из тачке III
утврђује Градоначелник града Вршца посебним актом, на основу критеријума за
вредновање предлога пројеката, као и на основу критеријума за вредновање предлога
програма, који чине саставни део конкурса и на основу предлога надлежне комисије за
вредновање пројеката и програма у области социјалне политике.

V
Средства за реализацију активности из Програма унапређења социјалне заштите
Града Вршца за 2021. обезбеђена су Одлуком о буџету Града Вршца за 2021. годину ,
Програм 11-Социјална и дечија заштита,
VI
Овај програм ће се објавити у „Службеном листу Града Вршца“

Члан Градског Већа за социјалну политику
Маја Ристић Лажетић

