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ОДЕЉАК1 -УВОД

Уводна реч председника општине

Друштво је добро и одговорно онолико колико се брине о својим најугроженијим члановима што и јесте крајњи циљ
стратешког развоја социјалне заштите у општини Шид за наредни петогодишњи период.

Несумљиво је да постоје проблеми у обезбеђивању ефикасне социјалне заштите и помоћи особама са инвалидитетом,
незбринутој деци, жртвама насиља у породици, сиромашнима, старима… Израдом Стратешког плана стварају се могућности
да се услуге социјалне заштите развијају плански у складу са идентификованим потребама наших грађана-корисника на основу
доброг препознавања и дефинисања приоритетних потреба, као и постојећих ресурса наше општине.Желимо да ова Стратегија
буде путоказ за развијање нових, као и за побољшање квалитета постојећих услуга које пружају постојеће установе,
организације цивилног друштва, правна лица и остали заинтересовани из области социјалне заштите.Наша је усмереност ка
заједници задовољних и срећних људи, поштовању људских права, забране дискриминације свих облика, ка заједници која ће
бринути о сваком грађанину наше општине.Општина Шид ће свакако усмерити све своје расположиве могућности ка
обезбеђивању квалитетне социјалне заштите, а самим тим и квалитета живота својих грађана.

На крају, захваљујемо се свим учесницима који су својим залагањем допринели изради ове Стратегије, као и Немачкој
организацији за међународну сарадњу (ГИЗ) која је дала велики допринос кроз сарадњу са нашом општином.

Зоран Семеновић



3

1.2. РАДНА ГРУПА ЗА ИЗРАДУ СТРАТЕГИЈЕ

Стратегија развоја система социјалне заштите општине Шид настала je у оквиру пројекта немачко-српске развојне сарадње ”Услуге
социјалне заштите за осетљиве групе”, који спроводи ГИЗ, у партнерству с Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална
питања.

У циљу израде Стратегија развоја система социјалне заштите општине Шид, формирана је Радна група коју су чинили представници/це
локалне самоуправе као носиоца процеса и представници/це локалних институција и организација који се баве подршком лицима из
социјално осетљивих категорија

Чланови/ице Општинске радне групе су:
1. Небојша Илић, представник општине Шид, координатор радне групе
2. Миленка Субић, представник општине Шид, члан радне групе
3. Наташа Нонковић, представник општине Шид, члан радне групе
4. Бранка Покора,представник сектора социјалне заштите-Центар за социјални рад Шид, члан радне групе,
5. Крсто Куреш, представник сектора здравствене заштите-Дом здравља Шид, члан радне групе,
6. Коцана Никшић,представник сектора образовања-просветни инспектор, члан радне групе,
7. Александар Нонковић,представник цивилног сектора-Дом за стара лица „Луана“ Шид, члан радне групе,
8. Влајко Манојловић, представник сектора запошљавања-Национална служба за запошљавање, члан радне групе.

Улога Радне групе била је да омогући реализацију свих фаза процеса стратешког планирања - прикупљање и анализа података
релевантних за процес планирања у области социјалне заштите, дефинисање циљева и активности Стратегије засноване на резултатима
анализе података,   спровођење јавне расправе, израду финалног документа Стратегије и усвајање Стратегије.
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ОДЕЉАК2 -ЗАКОНОДАВНИ ОКВИР

Позитивно законодавство релевантно за област социјалне политике и заштите, како на државном тако и на локалном нивоу, у
Републици Србији обимно је и обухвата следеће законе:
 Закон о социјалној заштити
 Закон о социјалном становању,
 Породични закон
 Закон о здравственој заштити
 Закон о пензијском и инвалидском осигурању
 Закон о здравственом осигурању
 Закон о основама система образовања и васпитања
 Закон о младима
 Закон о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица
 Закон о равноправности полова
 Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености
 Закон о избеглицама
 Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом
 Закон о заштити података о личности
 Закон о слободном приступу инфомацијама од јавног значаја
 Закон о општем управном поступку као процесни закон
 Закон о планском систему, када је у питању процес планирања у области социјалне заштите
 Закон о локалној самоуправи

Најважнија установа социјалне заштите на локалном нивоу и један од најважнијих инструмената за вођење социјалне политике локалне
самоуправе је Центар за социјални рад (ЦСР).Сви грађани којима је потребан неки облик социјалне заштите морају да се обрате
Центру, а сви државни органи и органи локалне власти, као и здравствене и образовне установе, обавештавају Центар када наиђу на
особу којој је потребна помоћ друштва.

Према Закону о социјалној заштити, као кључном пропису у овој материји, јединице локалне самоуправе - општина односно град
(ЈЛС) за делатности социјалне заштите имају право да саме оснивају установе или их могу поверити другима.Штавише, Центар за
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социјални рад (ЦСР) једино може бити основан од стране ЈЛС и та установа се може основати за територију једне или више
ЈЛС.Истовремено, надлежни орган сваке ЈЛС мора утврдити Програм унапређења социјалне заштите (ПУСЗ) за своју територију.Сам
ЦСР има широке надлежности, законом прецизиране, у провођењу поступка за коришћење услуга социјалне заштите и одлучује о
правима на разне облике материјалне подршке (новчана социјална помоћ, додатак за помоћ и негу другог лица итд.).Поред тога, ЈЛС
може предвидети и друге врсте материјалне помоћи грађанима на својој територији (нпр. јавне кухиње).ЦСР се, првенствено,
финансира из буџета Републике, а Закон прецизира која права и услуге се финансирају из буџета ЈЛС.

Законом о социјалном становању утврђено је да ЈЛС доноси локалну стамбену стратегију у складу са Националном стратегијом
социјалног становања и планира буџетска средства за њено спровођење.ЈЛС прописује услове и мерила за решавање стамбених
потреба, а може и да оснује непрофитну стамбену организацију ради обезбеђивања услова за социјално становање и коришћење
средстава за те намене („стамбена агенција“).
Породични закон је изузетно важан, јер регулише комплетну материју породично-правних односа и заштите права проистеклих из
истих.Овде је посебно наглашена улога ЦЗСР, коме је држава поверила те послове јавних овлашћења старатељске заштите (за децу без
родитељског старања и одрасла лица лишена пословне способности). Поред тога, Центар има значајна овлашћења у породично-правној
заштити, било као орган који самостално спроводи одређене поступке и доноси одлуке, било као саветодавни орган надлежног суда
који решава, у парничним или ванпарничним поступцима, у породично-правним стварима односно као орган који има право да буде
странка у поступку у таквим поступцима.

Закон о здравственој заштити регулише друштвену бригу за здравље и на нивоу општине односно града.ЈЛС може донети посебне
програме ЗЗ, за које није донет посебан програм на републичком нивоу, у складу са својим потребама и могућностима.

Закон о основама система образовања и васпитања – оснивање одређене врсте установе која обавља делатност образовања и
васпитања у надлежности је и јединице локалне самоуправе.Ради се о предшколским установама и основним школама, која ЈЛС оснива
у складу са Актом о мрежи таквих установа.Акт доноси Скупштина ЈЛС, на основу критеријума које утврди Влада (а за основне школе
и уз сагласност Министарства просвете).ЈЛС може самостално или у сарадњи са другим ЈЛС основати Центар за стручно усавршавање,
у складу са законом којим се уређују јавне службе.Инспекцијски надзор над радом установе, као поверени посао, обавља општинска
односно градска управа.Више ОУ може организовати заједничко вршење инспекцијског надзора – заједничку просветну инспекцију.

На основу Закона о младима јединица локалне самоуправе је дужна да ради реализације Националне стратегије за младе, утврди
локални акциони план за спровођење Стратегије и да у свом буџету обезбеди средства за реализацију плана.Такође, ЈЛС може основати
Канцеларију за младе, ради обезбеђења услова за активно укључивање младих у живот и рад друштвене заједнице.Таква канцеларија
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финансира се из буџета ЈЛС. Надлежни орган ЈЛС одређује услове доделе средстава из свог буџета односно одобравања и праћења
реализације пројеката за задовољавање потреба младих на свом подручју

Закон о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривично-правној заштити малолетних лица - даје Центру за социјални рад
(„орган старатељства“) улогу саветодавца суда у кривичним поступцима против малолетника односно улогу надзора над извршавањем
различитих васпитних мера и других кривичних санкција изреченим од суда.

Закон о равноправности полова налаже поштовање уставних и међународних стандарда и од стране органа ЈЛС.

Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености даје могућност ЈЛС да оснују Локални савет за запошљавање (за
подручје једне или више општина).Такође, ЈЛС може усвојити Локални акциони план за запошљавање.Он мора бити усаглашен са
Националним акционим планом за запошљавање, који је основни инструмент активне политике запошљавања и усаглашен је са
Националном стратегијом за запошљавање.Као једну од мера активне политике запошљавања надлежни орган ЈЛС може утврдити
делатности, критеријуме и средства за спровођење јавних радова од интереса за ту територију.Програми и мере активне политике
запошљавања финансирају се и из средстава ЈЛС.

Закон о избеглицама поред Комесаријата као посебне државне организације, утврђује и за ЈЛС одређена права и обавезе у
обезбеђивању збрињавања и помоћ у интеграцији и повратку избеглица.Тако ЛСУ образује посебна тела ради обављања
организационих и других послова везано за избеглице на својој територији, а уз прибављено мишљење Комесаријата одређује и лице за
одржавање везе са истим и обављање одређених послова за њега („повереник за избеглице“).ЈЛС учествује, у сарадњи са органима РС и
домаћим и иностраним донаторима, у решавању стамбених потреба избеглица, у процесу њихове интеграције.Такође, Центар за
социјални рад сарађује са Комесаријатом у смештају посебно рањивих категорија избеглица (стара, инвалидна и болесна лица;
малолетници без родитељског старања).

Закон о спречавању насиља у породици у примени је од 01.06.2017.године и њиме се уруђује спречавање насиља у породици и
поступање државних органа у спречавању насиља у породици и пружање заштите и подршке жртвама. Циљ му је на јединствен начин
уређено и организовано поступање државних органа, што ће довести до хитне, благовремене и делотворне заштите.Надлежни органи су
полиција, јавна тужилаштва, судови опште надлежности и прекршајни судови и центри за социјални рад као установе.Овим Законом су
јасно дефинисана општа правила поступања, поступања сваког актера заштите тј.органа, начин сарадње група за координацију на нивоу
сваке локалне заједнице. Овим законом одређен је надлежни полицијски службеник који заједно са јавним тужиоцем учествује у
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обезбеђивању заштите жртава насиља у породици.Центар за социјални рад је једна од карика у ланцу заштите жртава насиља у
породици, организује збрињавање жртве и друге видове подршке у складу са Породичним законом и Законом о социјалној заштити.

Закон о планском систему– Циљ овог закона је потреба да се успостави ефикасан, транспарентан, координисан и реалистичан систем
планирања Републике Србије, аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе који покрива све кључне аспекте социјалне и
економске развојне политике, регионалног и просторног развоја. Закон поставља основе за оптимално коришћење буџетских средстава,
обезбеђење одрживог раста и развоја Републике Србије, укључујући аутономне покрајине, јединице локалне самоуправе, као и
ефикасно спровођење процеса приступања Европској унији.Овим законом се регулише управљање системом јавних политика и
средњорочног планирања, врсте и садржина планских докумената које у складу са својим надлежностима, предлажу, усвајају и
спроводе учесници у планском систему.Поред тога, законом се регулише и међусобна усклађеност планских докумената, поступак
утврђивања и спровођења јавних политика и обавеза извештавања о спровођењу планских докумената.

Закон о локалној самоуправи–Надлежност јединица локалне самоуправе у области социјалне заштите, као и надлежност у области
планирања, дефинисана је чланом 20.: стара се о задовољавању потреба грађана у области социјалне заштите; обезбеђује остваривање
посебних потреба особа са инвалидитетом и заштиту права осетљивих група; стара се о остваривању и заштити и унапређењу људских
и мањинских права и родној равноправности.
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ОДЕЉАК 3 - ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА

3.1. ОПШТИ ПОДАЦИ

Према степену развијености јединица локалних самоуправа, Општина Шид спада у трећу групу чији је степен развијености у распону
од 60% до 80% републичког просека.

Општина Шид се налази на југозападу Војводине и припада Сремском округу. На
североистоку се граничи са општином Бачка Паланка (око 15 км), на истоку и југоистоку
општином Сремска Митровица (oкo 45 км). На југу и југозападу од општине Шид налази се
Република Српска (око 16,5 км), а на западу и северу је Република Хрватска (око 110 км)

(карта 1). Општина Шид заузима површину од 687 км2, представља 3,2% покрајинске
територије. У поређењу са другим општинама, Шид спада у групу 10 највећих у АП
Војводини. На њеној територији се налази 19 насеља (Адашевци, Бачинци, Батровци,
Беркасово, Бингула, Вашица, Вишњићево, Гибарац, Ердевик, Бикић До, Илинци, Јамена,
Кукујевци, Љуба, Моловин, Моровић, Привина Глава, Сот, Шид) и 19 катастарских општина
(Адашевци, Бачинци, Батровци, Беркасово, Бингула, Вашица, Вишњићево, Гибарац, Ердевик,
Ђипша, Илинци, Јамена, Кукујевци, Љуба, Моловин, Моровић, Привина Глава, Сот, Шид).
Према попису становништва из 2011. године на подручју општине живи 34.188 становника,
што чини 1,9% покрајинског становништва. Према густини насељености, општина Шид са 58,6

ст/км2 је скоро дупло слабије насељена (1,6 пута) него Покрајина (94,5 ст/км2). Са општинама
суседних држава Републике Српске и Републике Хрватске општина Шид је повезана магистралним и регионалним путевима као и
железничком мрежом. На општинској територији постоји пет граничних прелаза са Хрватском (Сот, Батровци, Љуба, Товарник и Шид).
Гранични прелаз „Батровци“ налази се на међународном путном правцу Е-70. Од њега се ка северу одваја магистрални правац који се у
Шиду рачва на северозападни крак ка граничном прелазу Товарник и североисточни правац ка граничном прелазу Сот. Од 1974. године
и изградње моста преко Дунава код Илока и Бачке Паланке, магистрални путни правац на којем је гранични прелаз Сот је изузетно
добио на значају и на тај начин позитивно допринео побољшању општинског географског положаја. Већина насеља општине Шид је
лоцирана на поменутим путним правцима. Она која нису, међусобно су повезана асфалтним путевима. Сава чини јужну, најдужу
природну границу општинске територије. Иако је она пловна, нема никакав саобраћајни значај за општину. Друге природне границе су
делови мањих водених токова, као што су Студва (9 км), Смогва (3,5 км), Дебрња (2 км) и Босут (6,5 км).
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3.2. ДЕМОГРАФСКИ ПОДАЦИ

 Крива која показује кретање броја становника општине Шид има упадљивих специфичности које су условљене демографским,
али и историјским и друштвеним кретањима.

 Након пописа становништва 1971 године, број општинског становништва се смањује све до 1991. (Табела 2.1. и Графикон 2.1.).
У овом периоду дошло је смањења укупног броја становника на 35,578 становника, тј. за 8.2%. Очигледно је да се ради о о два
послератна механичка кретања становништва којима се популација увећавала. У периоду након 2002. године демоографски
трендови у Општине поново се враћају у опадајућу зону, штавише у појачаном интензитету: у 2011. години је регистровано
34,188 становника, тј. даље смањење укупног броја за читавих 12%.

 Велика општинска површина и на њој велики број насеља условио је да се она међусобно разликују, између осталог и по
величини популације (Табела 2.2.). На то је веома утицао географски положај. Величина популације по насељима, уколико се
изузме општинско средиште у коме живи више од две петине (43,6%) општинске популације, креће се од две стотине (у
Привиној Глави кроз коју пролази локални пут), до близу три хиљада становика (у Ердевику, који се налази на регионалном
путу).

 Тенденције кретања становника су у већини насеља идентичне са кретањем општинског становништва. Број становника се у
периоду од 2002. 2011. године умањио у свим насељеним местима. Умањење се креће у распону од преко 30% (насеље Моловин)
па до 3% (насеље Илинци). У просеку умањење је као што је горе наведено око 12%.

 У периоду од 1971. до 2011. године, највише забележене стопе наталитета су се кретале на нивоу од 13,7‰ (1985. године) и
13,8‰ (1980. године). Овај период би могао да се повеже са годинама у којима је стандард становништва био на релативно
задовољавајућем нивоу. Иако веће флуктуације нису уочене, стопа наталитета има тенденцију смањивања крајем XX и почетком
XXI века. У наредном периоду долази до пада наталитета на 8,9‰ (1994. године и 2002. године), да у 2011. он опао на свега
7,8‰. Ове стопе се могу повезати са периодима економске кризе, санкција и грађанског рата на подручју бивше државе.

 С друге стране, стопе морталитета су имале сталну тенденцију раста од 8,8‰ (1973.) па до 14,9‰ (2002.), тј. 14,8% (2011.).
Према параметрима природног кретања становништва, морталитет је до 1981.године, изузевши 1972.године, имао мање
вредности од наталитета (Табела 2. 3.). Од 1981. до 1989. године, долазило је до изједначавања вредности наталитета и
морталитета, и наизменичног преплитања величина њихових вредности. Од 1990. године, вредност морталитета се у односу на
наталитет повећава. Према томе, најмањи морталитет забележен је 1973.године, у време завидног стандарда становништва, када
је износио 8,8%, а највећи у години НАТО агресије 1999, када је достигао ниво од 16,7%.

 На основу тога, природни прираштај од 1987. до 1989. године, имао је нулту вредност, а од 1990., односно од почетка политичке
и економски нестабилне ситуације у земљи, он има негативне вредности. Један од најнижих природни прираштај забележен је у
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години НАТО агресије, 1999. (-6,%), да би се ова стопа чак премашила у негативном правцу у 2011. години, када је достигнут
негативан раст од -7,0%. Највиши наталитет је забележен у једној од година које су назване „годинама економског благостања“
1978.године (3,3%). Ни за то време се не може рећи да је природни прираштај био висок, али је био позитиван.

 Према полној структури, женска популација преовлађује у већини насеља општине Шид. Мушко становништво је бројније од
женског само у 4 насеља: Ердевик, Јамена Кукујевци и Сот. Стопа феминитета се креће од 881.1 у Бикић До, једном од насељу са
малим бројем становника у општини Шид, до 1.099,8 у насељу Гибарац, насељу које такође карактерише мали број становника.
Према томе, може се закључити да се полна несразмера јавља у популационо малим насељима.

 Просечна старост становништва општине Шид у 2011. години, износи 42,6 година, што показује да је у периоду између два
пописа дошло да значајног старења становништва (у 2002. години, просечна старост је била 39,8 година). Млађе становништво
од општинског просека живи само у општинском средишту Шиду (41.4 година), са изузетком једног насеља (Вишњићево).
Највећа просечна старост забележена је у Батровцима (45.2 година) и Моловину (44.6 година), популационо мањим насељима
који су слабо саобраћајно повезани са Шидом.

 По Сундбарговој типологији становништво општине Шид је регресивно, јер удео становништва у групи од 0-14 година износи
мање од 20% (наиме, њихово учешће у укупном становништву је 13.6%). И по критеријуму Уједињених нација, становништво
општине Шид је старо, јер му старосна категорија 65 и више година има удео већи од 7% (Ђурђев, 2001, 137); штавише, овај
показатељ у Шиду износи 16.8%.

 Према категоризацији индекса старења по Ранчићу (1980), по коме се његова гранична вредност налази на 0.4, становништво
општине Шид карактерише старење. Индекси старења у овој општини су скоро три пута већи од 0,4. Индекс старења према
Паневу (1995), који је већи од 0,83, сврстава становништво општине Шид у стадијум „дубоке демографске старости“ (Табела
2.5). Само у урбаном делу Шида, према попису становништва 2002. године, индекс старења износио 0.8, док у свим осталим
насељима он је много виши и достиже вредност од чак 2.0 (Батровци). Према Паневу (1995) ово стање спада у стадијум
„демографског старења“, а с обзиром на то да се овај стадијум налази у интервалу од 0,50-0,83, то значи да је оно блиско
стадијуму „дубоке демографске старости“.

 Највећи део популације, више од 2/3 општине Шид, налази се у старосној категорији од 15-65 година (69.6%). Старосну групу
најстаријег становништва (65 и више година), чини 5.759 лица, и она је значајно већа од групе најмлађег становништва (4.637).
Ови подаци су илустровани у Графикону 2.6. Може се, дакле, закључити да не постоје услови за нормалан популациони развој
општине Шид.
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3.3. ПОДАЦИ О КОРИСНИЦИМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 1

 На евиденцији центра за социјални рад у 2019.години било је укупно 3914 корисник- 522 деце, 194 младих, 2467 одрасло лице
и 731 старих лица.

 Анализирајући статистички извештај запажа се да је највећи број корисника из свих корисничких група пренет из претходне
године (3683). Корисника који су реактивирани у 2019.години било је 88, а током извештајног периода евидентирано је
143корисника који до тада нису били у систему социјалне заштите. Током извештајног периода у пасиву је стављено 492
корисника па је на дан 31.12.2019.године на евиденцији центра било 3422корисника.

 Што се тиче узрастних група највише је корисника из групације одраслих, затим старији и деца, док је најмање корисника из
групе младих.

 Уочава се да је у укупном броју корисника нешто више заступљено жена (2038), у односу на број мушкараца (1876), да највише
корисника има са завршеном средњом школом. Када говоримо о пребивалишту корисника можемо истаћи да је сеоско
становништво заступљеније у односу на  градско

Број корисника ЦСР
8. Укупан број корисника у регистру ЦСР на активној евиденцији у току године према старости и полу

Корисници по узрасту

Број корисника на активној евиденцији у
току извештајног периода (01.01.-31.12.)

Укупно

Број корисника на активној
евиденцији 31.12.

УкупноM Ж M Ж
Деца (0-17) 255 267 522 244 253 497
Млади (18-25) 93 101 194 84 97 181
Одрасли (26-64) 1176 1291 2467 983 1104 2087
Старији (65 и више) 352 379 731 316 341 657
Укупно 1876 2038 3914 1627 1795 3422

9.Корисници на активној евиденцији ЦСР у току године према пребивалишту корисника, полу и старости

Старосне групе
Градско Остало

Укупно Градско Укупно ОсталоM Ж M Ж
Деца              (0-17) 114 119 141 148 233 289
Млади          (18-25) 42 45 51 56 87 107
Одрасли      (26-64) 544 619 632 672 1163 1304
Старији      (65 и више) 171 187 181 192 358 373
Укупно 871 970 1005 1068 1841 2073

1Евиденција центра за социјални рад за 2019. годину
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Флуктуација корисника ЦСР
10. Кретање броја корисника у ЦСР у току године

Пренети Новоевидентирани Реактивирани Укупно Стављени у пасиву
Деца (0-17) 518 3 1 522 25
Млади (18-25) 189 4 1 194 13
Одрасли (26-64) 2304 89 74 2467 380
Старији (65 и више) 672 47 12 731 74
Укупно 3683 143 88 3914 492

ДЕЦА
11.Број деце на активној евиденцији ЦСР у току године и на дан 31.12. према узрасту и полу

Узрасне групе
Укупан број деце

Укупно
Број деце на дан 31.12.

УкупноМ Ж М Ж
0 - 2 36 37 73 36 37 73
3 - 5 49 50 99 47 49 96
6 - 14 109 112 221 104 105 209
15-17 61 68 129 57 62 119
Укупно 255 267 522 244 253 497

12. Број деце у ЦСР према корисничким групама/поступцима и узрасту у току године

Корисничке групе
Узраст

Укупно0-2 3-5 6-14 15-17
Деца под старатељством (сва деца под старатељством) 2 6 12 10 30
Деца жртве насиља и занемаривања 1 6 3 2 12
Деца са неадекватним родитељским старањем 4 6 7 6 23
Деца са проблемима у понашању и у сукобу са законом 0 0 4 101 105
Деца чији се родитељи споре око вршења родитељског права 6 8 19 7 40
Деца чије су породице корисници НСП и других видова
материјалног  давања 58 73 158 112 401
Деца ОСИ 1 4 29 18 52
Деца у поступцима одређивања личног имена 2 0 0 0 2
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Деца у поступцима располагања имовином 1 4 3 2 10
Деца у поступцима: сагаласност за малолетнички брак 0 0 0 1 1
Деца жртве трговине људима 0 0 0 0 0
Деца страни држављани без пратње 0 0 24 118 142
Деца која живе и раде на улици (деца улице) 0 0 0 0 0
Деца повратници/из реадмисије 0 0 0 0 0
Остала деца 0 0 0 2 2
Укупно 75 107 259 379 820

ПУНОЛЕТНИ КОРИСНИЦИ

13. Број пунолетних корисника у ЦСР према корисничким групама и старости у току године

Корисничке групе
Млади (18 -
25)

Одрасли (26
- 64) Старији (65 - 79)

Старији (80 и
више) Укупно

Особе под старатељством - сви пунолетни корисници
под старатељством: и у породици и на смештају 5 66 23 0 94
Жртве насиља, занемаренe особe и у ризику од
занемаривања 10 23 3 1 37
Особе које се споре око вршења родитељског права 12 16 0 0 28
Особе са инвалидитетом 19 179 184 0 382
Особа са друштвено неприхватљивим понашањем 4 2 0 0 6
Особе које имају потребе за смештајем -домски или
породични смештај 2 4 4 0 10
Материјално угрожене особе 159 2236 568 8 2971
Страни држављани и лица без држављанства у потреби
за социјалном заштитом 8 2 0 0 10
Жртве трговине људима 0 0 0 0 0
Бескућници 0 0 0 0 0
Остали 0 0 0 0 0
Укупно 219 2528 782 9 3538

14.Број пунолетних корисника на евиденцији ЦСР према радном статусу и старости на дан 31.12.
Старост корисника Статус запослености
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Незапослен Запослен Пензионер Нема података
Млади 161 16 2 2
Одрасли 1896 96 74 21
Укупно 2057 112 76 23

15. Број старијих корисника на евиденцији ЦСР према радном статусу у на дан 31.12.

Старост корисника Запослен Пензионер
Није остварио/ла
право на пензију Нема података

Старији (65+) 0 103 546 8

16. Број пунолетних корисника на евиденцији ЦСР према образовању и старости на дан 31.12.

Старост корисника

Ниво образовања

Укупно
Без завршене
ОШ

Завршена
ОШ

Завршена средња
школа

Завршена
вишашкола

Нема
података

Млади 18 114 41 0 198 371
Одрасли 872 505 282 20 1075 2754
Старији 310 42 26 2 607 987
Укупно 1200 661 349 22 1880 4112

ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

17. Особе са инвалидитетом на евиденцији ЦСР у току године, према старости и полу
Старост Мушки Женски Укупно
Деца 25 27 52
Млади 8 11 19
Одрасли 87 92 179
Старији 90 94 184
Укупно 210 224 434

18.Број особа са инвалидитетом у ЦСР у току године према врсти инвалидитета и старости

Врста инвалидитета
Старосна структура

УкупноДеца Млади Одрасли Старији
Телесни инвалидитет 9 4 48 110 171
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Интелектуални инвалидитет 28 7 50 22 107
Сензорни инвалидитет 5 4 10 14 33
Первазивни развојни поремећаји, .... 2 0 0 0 2
Вишеструки инвалидитет 8 2 22 23 55
Ментална обољења 0 2 49 15 66
Укупно 52 19 179 184 434

19. Број особа са инвалидитетом на евиденцији ЦСР који су на дан 31.12. користили услуге смештаја у установама социјалне заштите или у
породичном смештају, према врсти смештаја и узрасту

Врста смештаја
Старосна структура
Деца Млади Одрасли Старији

Смештај у прихватилишту /прихватној станици 0 0 0 0
Смештај у сродничкој старатељској породици 0 2 11 0
Смештај у хранитељској (сродничкој и другој хранитељској) породици 0 1 3 0
Смештај у установи социјалне заштите 2 1 15 5
Укупно 2 4 29 5

20.Број особа са инвалидитетом на евиденцији ЦСР, који су у току године смештени у установу
социјалне заштите (нови корисници) или у породични смештај према врсти смештаја и узрасту
- укупно 5 лица  (1 старије лице, 2 одраслих лица, 1 дете и једно лице из категорије младих)

21. Број припадника ромске националности на евиденцији ЦСР у току године, према старости и полу
Старост Мушки Женски Укупно
Деца 29 32 61
Млади 14 13 27
Одрасли 84 93 177
Старији 2 4 6
Укупно 129 142 271
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3.4. ПОСТОЈЕЋЕ УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

 Одлуком о остваривању права у области социјалне заштите из 2016.године, предвиђено је право на услугу помоћи у кући која се
обезбеђује старим, инвалидним и хронично оболелим лицима за које је ЦСР утврдио потребу и целисходност обезбеђивања овог
облика социјалне заштите, а нарочито лицима код којих је утврђена потреба за негом и помоћи другог лица. Услуга је током
2018.године, била обезбеђена путем јавне набавке од стране лиценцираног пружаоца услуге ЦАРИТАС Св.Анастасија, која је
услугу пружала за 156 корисника, a у току 2020.године наведену услугу пружа лиценцирани пружалац услуге Луана помоћ у
кући доо “ Шид.

 Поред ове услуге, предвиђена је и услуга прихватилишта, односно прихватне станице за лица која се нађу у скитњи, просјачењу
или неким другим околностима у  којима је хитно потребан прихват. Услуга није успостављена.

 Одлуком о изменама и допунама Одлуке о социјалној заштити (бр.011-269/II-17 од 29.децембра 2017.године), извршене су
измене одлуке – прво, предвиђена је услуга личног пратиоца детета; Услуга је успостављена и пружа је Центар за социјални рад
општине Шид.

ТАБЕЛА 22 – ПОСТОЈЕЋЕ УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ И БРОЈ КОРИСНИКА УСЛУГЕ
КАТЕГОРИЈА ЛОКАЛНИХ СОЦИЈАЛНИХ УСЛУГА2 ПОСТОЈЕЋЕ СОЦИЈАЛНЕ УСЛУГЕ И

БРОЈ КОРИСНИКА УСЛУГЕГрупа УСЛУГЕ
Дневне
услуге у
заједници

Помоћ у кући (за децу, одрасле и старије) Помоћ и нега у кући за остарела и инвалидна
лица.
Пружалац услуге –ПД „Луана помоћ у кући доо
Шид
Број корисника услуге – 156 лица

Дневни боравак (за децу, одрасле и старије) Није успостављена услуга-планира се покретање
услуге у наредном периоду

Лични пратилац детета (за децу са сметњама у развоју и инвалидитетом) Пружалац услуге – ЦСР Шид
Број корисника услуге – 10 лица

Свратиште (за децу улице односно децу која живе и раде на улици) Није успостављена услуга
Услуге
подршке за
самостални
живот

Персонална асистенција за одрасле особе с инвалидитетом Није успостављена услуга
Становање уз подршку за младе који се осамостаљују односно напуштају систем
социјалне заштите

Није успостављена услуга

Становање уз подршку за особе с инвалидитетом Није успостављена услуга

2Услуге социјалне заштите у надлежности јединица локалне самоуправе, на основу класификације у четири групе, у складу са Законом о социјалној заштити и Правилником о
ближим условима и стандардима за пружање услуге социјалне заштите.
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Услуге
смештаја

Смештај у прихватилиште ( прихватилиште за децу, за жене, одрасла и стара лица) Није успостављена услуга

”Предах” смештај Није успостављена услуга
Саветодавно
– терапијске
услуге и
социјално
едукативне
услуге

Саветовалиште (Интензивне услуге подршке породици која је у кризи кроз
саветовање и подршку родитељима, хранитељима и усвојитељима, породици која се
стара о свом детету или одраслом члану породице с тешкоћама у развоју,
одржавање породичних односа и поновно спајање породице, саветовање и подршку
у случајевима насиља, породичне терапије и медијације, СОС телефоне, активацији
и друге саветодавне и едукативне активности)

Саветодавни рад у оквиру Центра за социјални рад
Планира се успостављае услуге у наредном периоду

Породични саветник - Породични сарадник није стандардизована услуга, али је
ипак важна са аспекта превенције ризика од издвајања детета из породице

Није успостављена услуга

Остале
услуге

Клубови (за стара лица, за одрасле особе са инвалидитетом, за децу са сметњама у
развоју)

Није успостављена услуга

СОС телефон Није успостављена услуга- планира се
успостављање услуге у наредном периоду

3.5. ЛОКАЛНИ АКТЕРИ И ПОСТОЈЕЋИ КАПАЦИТЕТИ

Р.бр Сектор Преглед ситуације

1. Локална
самоуправа

 У току 2019.године формиран је одбор Скупштине општине Шид за социјалну политику.
 У оквиру општинске управе, у Одељењу за друштвене делатности ангажован је службеник на пословима

социјалне заштите,  на радном месту – Извршилац за борачко-инвалидску, социјалну и здравствену заштиту.
 Формирана Интерресорна комисија- Број деце по ИОП-у у основним школама је 21. Од тога у ОШ „Сремски

фронт“ има 11 деце по ИОП-у  а  у ОШ „Бранко Радичевић“ 10 деце (од којих је 1 ИОП-2).
 Услугу лични пратилац користи 9 деце, а пружа 8 личних пратилаца. Укупно поднетих захтева у 2019. години је

40.
 Локална самоуправа подржава рад удружења у складу са Одлуком о финансирању програма удружења којом је

предвиђено да се подршка додељује путем конкурса.
2. Социјална

заштита
 Са стањем у децембру 2019. године у Центру за социјални рад „Шид“ је запослено укупно 16 радника на

неодређено време. Од 16 запослених на неодређено време 11 финасира република (по решењу министарства, а 5
локална самоуправа). Сви стручни радници су прошли неопходне програме обуке и стручног усаваршавања, али
су потребне и додатне обуке што се планира у наредном периоду. Центар за социјални рад „Шид“ је организован
у оквиру две службе:  Служба стручних послова и Служба за услуге у локалу

 Центар за социјални рад је у прошлој години поднео Захтев за лиценцирање услуге помоћ у кући и личног
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пратиоца (коју услугу ЦСР врши од септембра 2018.године по основу Уговора о делу са 5 извршилаца).У
2019.години по основу уговора о делу било је ангажовано 8 извршилаца.

 Друге установе социјалне заштите -Лиценирани приватни Дом за смештај старих лица је препознат као ресурс у
заједници, који би могао бити укључен у систем пружања ванинситуционалих услуга

Центар у складу са законом одлучује о :
 остваривању права на новчану социјалну помоћ;
 остваривању права на додатак за помоћ и негу другог лица;
 остваривању права на помоћ за оспособљавање за рад;
 остваривању права на смештај у установу социјалне заштите;
 остваривању права на смештај одраслог лица у другу породицу;
 хранитељству;
 усвојењу;
 мерама старатељске заштите;
 одређивању и промени личног имена детета;
 мерама превентивног надзора над вршењем родитељског права;
 мерама корективног надзора над вршењем родитељског права.

У вршењу јавних овлашћења, Центар у складу са законом, обавља следеће послове:
 доставља налаз и стручно мишљење, на захтев суда у парницама у којима се одлучује о заштити права детета или

о вршењу, односно лишењу родитељског права;
 спроводи поступак посредовања-медијације у породичним односима (мирење и нагодба)
 пружа помоћ у прибављању потребних доказа суду пред којим се води поступак у спору за заштиту од насиља у

породици;
 спроводи поступак процене опште подобности хранитеља, усвојитеља и старатеља;
 врши пописе и процену имовине лица под старатељством;
 сарађује са јавним тужиоцем, односно судијом за малолетнике у избору и примени васпитних налога;
 подноси извештај о испуњењу васпитног налога јавном тужиоцу, односно судији за малолетнике;
 присуствује по одобрењу суда радњама у припремном поступку против малолетног учиниоца кривичног дела ;
 доставља мишљење суду пред којим се води кривични поступак против малолетника у погледу чињеница које се

односе на узраст малолетника, чињеница потребних за оцену његове зрелости, испитује средину у којој и
прилике у којима живи и друге околности које се тичу његове личности и понашања;
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 присуствује седници већа за малолетнике и главном претресу у кривичном поступку против малолетног
учиниоца кривичног дела;

 обавештава суд надлежан за извршење заводске васпитне мере и орган унутрашњих послова када извршење не
може да започне или да се настави због одбијања или бекства малолетника ;

 стара се о извршењу васпитних мера посебних обавеза;
 поверава извршење васпитне мере појачаног надзора од стране родитеља, усвојитеља или старатеља и указује

помоћ у извршењу мере;
 поверава извршење васпитних мера појачаног надзора у другој породици и указује помоћ породици у коју је

малолетник смештен;
 спроводи васпитну меру појачаног надзора од стране органа старатељства тако што брине о школовању

малолетника, његовом запослењу одвајању из средине која на њега штетно утиче потребном лечењу и сређивању
приликама у којима живи;

 стара се о извршењу васпитне мере појачаног надзора уз обавезу дневног боравка у установи за васпитање и
образовање малолетника;

 доставља суду и јавном тужиоцу за малолетнике извештај о току извршења васпитних мера о чијем се извршењу
ради;

 обавља друге послове утврђене законом;
3. Образовање ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА: “Јелица Станивуковић Шиља”  располаже капацитетом за организовање програма

предшколског образовања и васпитања као и обавезног припремног предшколског програма.  Од посебног значаја за
потребе ове анализе  су програми који се реализују у ПУ. Поред програма неге и васпитања деце узраста 3-5 година
старости, васпитно–образовног рада са децом од 3-3,5 година старости, припремног предшколског програма пред
полазак у школу, битно је истаћи да се у оквиру ПУ спроводи инлузивни програм за рад са децом са тешкоћама у развоју
у оквиру редовних васпитних група, кроз претходно наведене програме.

ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ: Систем основног образовања је успостављен кроз рад следећих основних школа:
1. ОШ „Сремски фронт“ Шид
2. ОШ „Бранко Радичевић“ Шид ,
3. ОШ „Јован Јовановић Змај“, Шид
4. Основна музичка школа „ Филип Вишњић“Шид
5. ОШ „Сава Шумановић“ у Ердевику
6. ОШ „Вук Караџић“ у Адашевцима
7. ОШ „Филип Вишњић“ Моровић
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Систем инклузивног образовања је успостављен.

СРЕДЊЕ ШКОЛЕ:
1. Гимназија Сава Шумановић Шид, - 1 ученик похађа наставу по ИОП-1),
2. Техничка школа Никола Тесла Шид - нема ученика који похађају наставу по ИОП-у;

4. Здравство  Дом здравља Шид - Мрежу примарне здравствене заштите у општини Шид чине Дом здравља и здравствене станице
које су стациониране у околним насељима.

 У оквиру Дома здравља формиране су следеће службе: Служба за здравствену заштиту жена, Служба за здравствену
заштиту предшколске деце и Служба за здравствену заштиту школске деце и омладине школског узраста. План
јавног здравља је донет за период 2020-2025 године и усвојен је Одлуком о усвајању плана јавног здравља општине
Шид број 011-28/II-20 од 15.01.2020.г.

5. Запошљавање  Број незапослених у Шиду у новембру 2019. износи 2.157 лица.
 У ФилијалиС. Митровица, ПЈ Шид, реализују се програми и мере из НАП-а . Посредовање у запошљавању лица која

траже запослење; професионална орјентација и саветовање о планирању каријере;
 Додатно образовање и обука - Програм стручне праксе; Програм приправника за младе са високим образовањем;

Програм приправника за незапослене са средњим образовањем; Програм стицања практичног знања за
неквалифик.лица, вишкове запослених и незапослена лица на евиденцији дуже од 18.месеци;

 Обуке за тражите рада- Специјална информатичка обука у складу са потребама тржишта рада; Обука на захтев
послодавца.

 Од субвенција за запошљавање лица из категорија теже запошљивих подразумева се  финансијски подстицај у
једнократном износу за отварање радних места на којима ће се запошљавати:  млади до 30 г.старости, млади у
домском смештају, хранитељским породицама и старатељским породицама;старији од 50 година који имају статус
вишка запослених, Роми,  особе са инвалидитетом, радно способни корисници новчане социјалне помоћи,дугорочно
незапослени, жртве породичног насиља.

6. Црвени крст
Шид

 Црвени крст Шид се препознаје као значајан партнер ЛС у обезбеђивању социјалне заштите. У оквиру Народне
кухиње обезбеђен је  оброк за 370 корисника из градског и подручја, али и околних села за кориснике који због
старости или болести нису у могућности  доћи по оброк.

 У Народној кухињи припрема се и дели укупно 1750 куваних оброка недељно.
 Простор Црвеног крста је додељен на коришћење  друштву за помоћ МНРО Шид, а радионице са децом са сметњама

у развоју одржавају се сваког уторка у сали Црвеног крста у сарадњи са МНРО.
 Број корисника радионице где су укључени и родитељи је од 15 до 25 лица.
 Црвени крст Шид реализује већи број програмских активности за младе, децу из предшколске установе као и за

старије суграђане.
 За старије суграђане посебно се организује активност “ За сунчану јесен живота” у оквиру којих се организују
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3.6. ПРИОРИТЕТНЕ ЦИЉНЕ ГРУПЕ

На основу обављене анализе стања и положаја грађана у области социјалне заштите и у складу са националном важећим
документима из ове области општине Шид, утврђују се следеће приоритетне циљне групе са којима ће се бавити овај стратешки
документ:

 Стара лица
 Особе са инвалидитетом
 Деца и млади
 Породица
 Сиромашни и незапослени
 Роми
 Избегли и интерно расељени, повратници по Уговору о реадмисији

спортска такмичења, програми међугенерацијске солидарности, традиционално Посело, посета Дому за стара лица
Луана и др.

 Од 2015. године Црвени крст Шид је обухватио и рад са мигрантском популацијом кроз дистрибуцију хране и
хигијене али и пружање психосоцијалне подршке кроз активности и радионице из програмских активности Црвеног
крста
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3.7. КЉУЧНИ ПРОБЛЕМИ У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

У процесу обраде података анализиране су заинтересоване стране: кључни партнери у планирању и спровођењу Стратегије развоја
социјалне заштите у  општини Шид и крајњи корисници услуга социјалне заштите. Подаци су анализирани уз помоћ технике SWOT
анализе и идентификоване су следеће снаге, слабости, могућности и претње:

ПРЕДНОСТИ НЕДОСТАЦИ
 Постојање одређеног броја социјалних услуга
 Постојање институција социјалне заштите
 Лицима из осетљивих група се баве лица са

стручним квалификацијама
 Запослени су мотивисани за даљи професионални

развој
 Познавање потреба лица из социјално угрожених

категорија

 Слаба информисаност корисника о могућности остваривања
права

 Пасивност корисника услуга
 Недовољно коришћење алтернативних извора финансирања
 Неразвијен активизам грађана и локалне ОЦД
 Генерално врло ниска мотивисаност социјално осетљивих

корисника
 Недовољно развијен сектор цивилног друштва за пружање

услуга социјалне заштите

 МОГУЋНОСТИ  ПРЕТЊЕ
 Правни оквир у социјалној заштити
 Доступност ЕУ и других страних фондова и

донатора
 Развијање међуопштинских / међуградских услуга
 Увођење су-финансирања услуга од стране

корисника
 Партнерства са општинама и удружењима грађана из

окружења

 Недостатак финансијских средстава за континуиране локалне
социјалне услуге

 Континуирано повећање броја породица које су социјално
угрожене услед економске кризе додатно изазване КОВИД 19
пандемијом

 Услед смањене економске активности изазване пандемијом,
мањи је локални буџет па и издвајања за социјалну заштиту

 Одлазак донатора који подржавају пројекте из области социјалне
заштите
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ОДЕЉАК 4 - ВИЗИЈА

4.1. ВИЗИЈА

4.2. ПРИНЦИПИ И ВРЕДНОСТИ

 Поштовање и унапређивање основних људских права-Неговање толеранције и разумевање различитости, одсуство сваке
дискриминације засноване на постојању инвалидитета, полним, расним, језичким, верским, етничким и свимдругим разликама и
неговање и унапређивање међусобног разумевања и равноправности.

 Принцип једнаких могућности-Обезбедити могућност коришћења услуга социјалне заштите за све грађане и све циљне групе
истом доступношћу у свимсферама пружања услуга у јавном, приватном и невладином сектору и уз поштовање могућности
избора.

 Интегрални приступ- Неговање разноврсностии компатибилности социјалних сервиса и услуга и заједничког проактивног
деловања и наступања према корисницима.

 Партиципативност- Обезбеђење учешћа корисника  у доношењу одлука о начину задовољавања његових потреба и одговорност
за лични избор сервиса и услуга, као и личну ангажованост у оквиру његових могућности. Неговање подршке кориснику за
активирање и развој личних ресурса и потенцијала за самостално задовољавање потреба у циљу смањења зависности од
социјалнихуслуга.

 Транспарентност-Увремењено, актуелно, отворено извештавање јавности, корисника исвих заинтересованих циљних група о
могућностима, процесима.

Општина Шид је средина у којој сва лица из социјално осетљивих категорија имају могућност да остваре своја права и са својим
породицама воде квалитетан живот једнаких могућности
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ОДЕЉАК 5– ЦИЉ

5.1. ОПШТИ ЦИЉ

5.2. ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ

ПОСЕБНИ
ЦИЉЕВИ

ПОКАЗАТЕЉ УЧИНКА ПОЛАЗНА ВРЕДНОСТ ЦИЉАНА ВРЕДНОСТ ИЗВОР
ВЕРИФИКАЦИЈЕ

Развој мреже
локалних
социјалних услуга
(стандардизованих
и иновативних) за
подршку свим
лицима из
осетљивих
категорија
становништва

Број корисника (број + структура)
услуга социјалне заштите на крају
2025. у односу на 2021.

Тренутни број корисника услуга
социјалне заштите приказан у
Табели 22

Број корисника постојећих
социјалних услуга се
повећао за 5%

Број корисника нових
социјалних услуга
задовољава потребе 30%
лица која су у потреби за
услугом

Годишњи извештај о
имплементацији
Стратегије

Број услуга социјалне заштите на
крају 2025. у односу на 2021.

Тренутно се пружају 2 социјалне
услуге

Закључно са 2025 у
континуитету се пружају 4
локалне социјалне услуге

Годишњи извештај о
имплементацији
Стратегије

Подршка развоју успостављених локалних социјалних услуга као и успостављање нових и иновативних локалних
социјалних услуга, које ће унапредити квалитет живота свих лица из осетљивих категорија становништва.

1. Развој мреже локалних социјалних услуга ( стандардизованих и иновативних) за подршку свим лицима из осетљивих
категорија становништва

2. Јачање и развој локалних институционалних и ванинституционалних капацитета за спровођење локалне социјалне
политике

3. Повећање приступачности постојећих услуга социјалне заштите свим лицима из осетљивих категорија становништва
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Јачање и развој
институционалног
оквира локалног
система социјалне
заштите

Број пројеката са којим се
конкурисало на екстерне изворе
финансирања

Тренутно нема планског
конкурисања за додатна
финансијска средства у области
социјалне заштите

Закључно са 2025 укупно 2
нове услуге су
успостављене из екстерних
извора финансирања

Извештај о
евалуацији
Стратегије

Број нових пружалаца локалних
социјалних услуга

Тренутно постоје један локални
лиценцирани пружалац
социјалних услуга сем Центра за
социјални рад

Лиценцирани пружаоци
услуга спроводе 4 услуге
које се пружају у
континуитету

Извештај о
евалуацији
Стратегије

Број партнерстава успостављен у
циљу ефикаснијег коришћења
постојећих ресурса и ефикасније
коришћење екстерних ресурса

Тренутно постоји званично
партнерство- Меморандум о
сарадњи са Немачком агенцијом
за развој-ГИЗ

Закључно са 2025
закључено укупно
5меморандума о сарадњи
са различитим актерима

Извештај о
евалуацији
Стратегије

Повећање
приступачности
постојећих услуга
социјалне заштите
свим лицима из
осетљивих
категорија
становништва

Број услуга/мера за информисање
лица из социјално угрожених
категорија  о правим из области
социјалне заштите и механизмима
за њихово остваривање

Тренутно не постоје посебне
услуге за информисање лица из
различитих осетљивих
категорија прилагођених
њиховим специфичним
потребама

Закључно са 2025
успостављене 2 нове мере
за информисање    лица из
различитих осетљивих
категорија као и лица

Извештај о
евалуацији
Стратегије

Број услуга/мера за информисање
шире друштвене заједнице о
проблемима, потребама и
резултатима социјалне политике

Тренутно не постоји системски
приступ медијским кампањама
које би створиле позитивну
друштвену климу за подршку
социјално осетљивим
категоријама становништва

Закључно са 2025,
реализовано укупно 10
медијских кампања ( 2
годишње) на различите
социјалне теме

Извештај о
евалуацији
Стратегије
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ОДЕЉАК 6-МЕРЕ ЗА ПОСТИЗАЊЕ ЦИЉЕВА СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА СИСТЕМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

Мере и активности Индикатори Носиоци Време Финансијска средства
(РСД)

ПОСЕБНИ ЦИЉ 1 - Развој мреже локалних социјалних услуга (стандардизованих и иновативних) за подршку свим лицима из осетљивих
категорија становништва
Развој и проширење локалне
социјалне услуге - Помоћи и
неге у кући за остарела и
инвалидна лица.

Број нових корисника услуге
Број нових места где се услуга
пружа

Центар за социјални ради
организације цивилног друштва

2021

2022 – 2025-
континуирано

500.000,00

300.000,00 додатних на
годишњем нивоу

Развој и проширење локалне
социјалне услуге–Лични
пратилац детета (за децу са
сметњама у развоју и
инвалидитетом)

Успостављена услуга
Број корисника услуге Центар за социјални рад,

пружалац услуге  и организације
цивилног друштва

2021

2022 – 2025-
континуирано

500.000,00

300.000,00 додатних на
годишњем нивоу

Успостављање услуге – Дневни
боравак за децу и младе са
сметњама у развоју

Успостављена услуга
Број корисника услуге

Општина, Центар за социјални
рад, пружалац услуге  и
организације цивилног друштва

2022

2023 – 2025-
континуирано

2.000.000,00

100.000,00 додатних на
годишњем нивоу

Успостављање локалне
социјалне услуге - Помоћи и
неге у кући за децу са сметњама
у развоју

Успостављена услуга
Број корисника услуге

Општина, Центар за социјални
рад, пружалац услуге  и
организације цивилног друштва

2023

2024 – 2025-
континуирано

1.000.000,00

100.000,00 додатних на
годишњем нивоу

Успостављање услуге локалне
социјалне услуге -Услуге
персоналне асистенције

Успостављена услуга
Број корисника услуге

Општина, Центар за социјални
рад, пружалац услуге и
организације цивилног друштва

2024

2025
континуирано

1.000.000,00

400.000,00 додатних на
годишњем нивоу

Едукације и информисање за
различите категорије лица из
осетљивих група у циљу
превенције социјалне
искључености

Број реализованих едукација
Број лица из осетљивих група
која су учествовала у
радионицама

Општина, Центар за социјални
рад, и организације цивилног
друштва

2021

2022 – 2025-
континуирано

100.000,00

100.000,00 на годишњем
нивоу
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ПОСЕБНИ ЦИЉ 2 – Јачање и развој институционалног оквира локалног система социјалне заштите
2.1 Развој професионалних
капацитета професионалаца
из система социјалне заштите
за конкурисање за
алтернативне изворе
финансирања

Број пројеката са којима се
конкурисало

Број нових услуга које су
успостављене из екстерних
извора финансирања

Општина, Центар за социјални
ради организације цивилног
друштва

2021
2022 – 2025-
континуирано
за нове услуге

300.000,00

1.000.000,00 учешће ЈЛС
по пројекту

2.2 Развој међуопштинске
сарадње и међу-општинских
услуга

Број међуопштинских услуга/
мера намењених лицима из
осетљивих група

Општина, Центар за социјални
ради организације цивилног
друштва

2021

2022 – 2025-
континуирано

200.000,00

200.000,00 на годишњем
нивоу

2.3 Јачање цивилног сектора
за пружање социјалних услуга

Број нових лиценцираних
пружалаца услуга из цивилног
сектора

Општина, Центар за социјални
рад, организације цивилног
друштва

2021
2022 – 2025-
континуирано

200.000,00

200.000,00 на годишњем
нивоу

ПОСЕБНИ ЦИЉ 3 - Повећање приступачности постојећих услуга социјалне заштите свим лицима из осетљивих категорија становништва
3.1 Успостављање услуга
информисања прилагођених
потребама лица из осетљивих
категорија

Број успостављених услуга
Број корисника покривених
теренским радом

Центар за социјални рад,
пружаоци услуга социјалне
заштите и организације цивилног
друштва

2021

2022 – 2025-
континуирано

200.000,00

50.000,00 додатних на
годишњем нивоу

3.2 Развој омладинског
волонтерима за рад са лицима
из осетљивих социјалних
категорија

Успостављање волонтерског
центра

Центар за социјални рад, Црвени
крст, заштите и организације
цивилног друштва

2021

2022 – 2025-
континуирано

200.000,00

50.000,00 додатних на
годишњем нивоу
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ОДЕЉАК 7 -ПРАЋЕЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ

Праћење имплементације Стратегије развоја социјалне заштите Општине Шид за период  2021-2025 биће реализовано континуирано,
кроз инструменте и механизме који су већ функционални на нивоу локалне самоуправе: финансирање услуга социјалне заштите и
праћење њиховог рада кроз извештавање, финансирање редовних делатности, програма и пројеката у области социјалне заштите и
праћење њиховог рада кроз редовно извештавање.

Праћење реализације општег и посебних циљева вршиће се израдом годишњег извештаја који садржи и квантитативне и квалитативне
податке за све циљне групе дефинисане Стратегијом.

Целокупна оцена ефеката планираних услуга и мера биће предмет екстерне евалуације која ће бити обезбеђена по истеку важења овог
документа.

Након усвајања Стратегије, биће формиран Тим за праћење реализације овог документа, од стране председника општине. Задаци Тима
обухватиће:

 праћење реализације,
 ревизију документа по потреби,
 израду акционих планова и извештаја о њиховој реализацији.

Тим ће имати одговорно лице – координатора Тима. Председник општине ће у формирању тима одредити координатора за послове
праћења и извештавања.Тим ће бити сачињен од чланова које ће предложити носиоци реализације мера из документа.

За процену потребе финансијских средстава и осталих нематеријалних ресурса, биће одговорно Одељење за друштвене делатности.

Рокове за спровођење мера и начин обезбеђивања средстава припремаће на годишњем нивоу Одељење за друштвене делатности, у
партнерству са Тимом.



На основу одредбе члана 20. став 1. тачка 4. и члана 32.став 1. тачка.4 Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник РС“ број:129/07, 83/14 -др. закон,  101/16-др. закон и 47/18) и члана 16.
став 1. тачка 4. и 41. став 1.тачка 5. Статута Општине Шид  („Службени лист општине Шид“
број: 1/19), а у вези члана 2. Закона о социјалној заштити „Сл. гласник РС“ број: 24/11),
Скупштина општине Шид, на седници одржаној дана  30.12.2020. године, донела је

ОДЛУКУ

УСВАЈА СЕ Стратегија развоја социјалне заштите општине Шид 2021-2025. која се
налази у прилогу ове Одлуке.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Шид“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШИД

Број: 011-296/II-20 ПРЕДСЕДНИК
Дана:30.12.2020. Тихомир Стаменковић,  дипл. инж. тех.
Шид


