ЦЕНТАР ЗА ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ И УСВОЈЕЊЕ
КРАГУЈЕВАЦ
ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ЗА 2013. ГОДИНУ

У Крагујевцу 15.12.2012.

Центар за породични смештај и усвојење Крагујевац је установа социјалне заштите
основана одлуком Владе Републике Србије 2011. године, за пет управних округа:
Шумадијски, Рашки, Моравички, Расински и Златиборски.Током 2012. године ЦПСУ
Крагујевац је са постојећим кадровским и материјалним ресурсима успео да услугу
праћења и подршке хранитељским породицама успостави у три управна округа:
Шумадијски, Моравички и Рашки. За успоствљање услуге у преостала два округа недостаје
17 стручних радника, опрема и простор за рад у Расинском и Златиборском округу. И поред
наведених ограничења установа је конципирала акциони план за 2013. годину, веома
амбициозно у нади да ће бар део недостајућих радника и опреме бити реализован током
планског периода.
Са циљем адекватног развоја, афирмисања и представљања у друштву Центар за
породични смештај је дефинисао Оперативни план као стратешки докумет за период од три
године (2012.-2014.), како би се поставили циљеви, испланирали задаци и активности, а у
сврху оствариваља делатности, односно визије и мисије установе. Овим документом
образложен је контекст, уочене потребе и проблеми, дефинисани основни принципи,
мисија и визија установе, дугорочни циљеви рада ЦПСУ, приоритетне области и
дефинисани задаци. План и програм рада установе за 2013. годину представља акциони
план ради реализације постављених циљева стратешким документом. Током 2012. године
упостављен је процес праћења и подршке за 204 хранитељске породице у којима се на
смештају налази 297 деце и младих.
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Обезбедити да делатност Центра доприноси развоју система социјалне заштите
и одвија се у складу са релевантним законима, прописима и програмским
документима.
Обезбедити
услове за рад и створити законске претпоставке за
функционисање Центра, јачање организационо институционалних способности












Центра и стварање материјалних и финансијских ресурса за остваривање
програмских циљева.
Развој хранитељства, породичног смештаја и усвојења у региону који покрива
Центар Крагујевац путем промоције, ширења мреже хранитељских и
усвојитељских породица и подизање стандарда услуге.
Унапредити живот у складу са потенцијалима свакој особи која из неког разлога
не живи у биолошкој породици, стицањем искуства породичног живота кроз
услугу хранитељства на региону Центра Крагујевац.
Подизање квалитета рада Центра унапређењем компетенција запослених
путем стручног усавршавања и формирањем стручних служби.
Упознавање актуелних прилика у области породичног смештаја у 5 управних
округа које покрива Центар, побољшањем сарадње са Установама социјалне
заштите и ангажовањем стручних радника из области хранитељства и усвојења
у ЦСР у региону.
Развијање услуге подршке биолошким, хранитељским, усвојитељским и другим
породицама и деци на региону, кроз ангажовање Центра Крагујевац у складу са
прописаним законским нормама у области хранитељства, породичног смештаја
и усвојења.
Пружање подршке хранитељским, усвојитељским и породицама које пружају
услугу породичног смештаја у циљу унапређивања заштите деце, одраслих и
старих на породичном смештају и обезбеђивање довољно стимулативних услова
за достизање развоја у складу са њиховим потенцијалима

ПРИОРИТЕТНЕ ОБЛАСТИ РАДА ЦЕНТРА ЗА ПОРОДИЧИ СМЕШТАЈ И
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Промоција хранитељства, породичног смештаја и усвојења
Развијање услуге хранитељства, породочног смештаја и усвојења
Имплементирање и праћење примене стандарда услуге
Унапређење рада стручних службе за хранитељство и усвојење
Унапређење рада других служби у Центру
Развијање мреже стручних служби у Региону
Проширење садржаја рада Установе Центра
Истраживања у области породичног смештаја

Након анализе рада установе у 2012. години, а у сврху реализације постављених
дугорочних циљева и приоритетних области рада установе, запослени ЦПСУ Крагујевац
су у консултативном процесу предложили и дефинисали задатке и реализацију
активности у 2013. години, које следе у табелама у прилогу.

