ТАБЕЛА АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА 2013. ГОДИНУ
Дугорочни циљ: Развој хранитељства, породичног смештаја и усвојења у региону који покрива ЦПСУ
Крагујевац путем ширења мреже хранитељских и усвојитељских породица и подизање стандарда услуге
Приоритетна област: Промоција хранитељства
Задатак бр.1: До краја 2013. успоставити и развијати сарадњу са релевантним социјалним актерима у
Републици
Активност
Период
Очекивани резултат
Индикатори Потребни
Партнери
(од - до)
ресурси
Буџет Друго
Организација и
01.01.2013. На састанцима
Одржана
Министарство
x
одржавање
31.12.2013. Установа добила
три
рада,
састанака са
подршку и смернице за
састанка
запошљавања
помоћником/цом
рад . Дефинисан начин
и социјалне
министра
финансирања установе
политике
Организација и
01.01.2013. На састанцима
Одржана
Републички
x
одржавање
31.12.2013. договорени модалитети
два
завод за
састанака са
стручног усвршавања
састанка
социјалну
представницима
запослених у ЦПСУ и
заштиту
Републичког
усглашени обрасци за
завода за
годишњи извештај
социјалну
заштиту
Организација и
01.01.2013. Договорени модели
Одржана
x
УНИЦЕФ
одржавање
31.12.2013. сарадње у процесу
два
састанка са
деинституционализације састанка
представницима
и подршке у наставку
канцеларије
збрињавања деце са
УНИЦЕФ-а
сметњама у развоју кроз
породични облик
заштите
Организација и
01.01.2013. На састанцима
Одржано
ЦПСУ
x
одржавање
31.12.2013. договорени модели
пет
Београд, Ниш,
састанака са
сарадње, размењена
састанака
Ћуприја и
ЦПСУ Ниш,
искуствау раду и
Милошевац
Ћуприја,
покренути процеси
Београд и
уједначавање праксе за
Милошевац
услуге које пружају ове
установе
Организација и
01.01.2013. На састанцима
Одржано
Удружење
x
одржавање
31.12.2013. договорени начини
два
стручних
сатанака са
укључиваља стручњака
састанка
радника
удружењима
наше установе рад ових
социјане
стручних
организација, као и
заштите
радника и
прикључење ЦПСУ
Србије и
установа на
Крагујевац као члана
Асоцијација
Републичком
центара за
нивоу
социјални рад
Србије

Дугорочни циљ: Развој хранитељства, породичног смештаја и усвојења у региону који покрива ЦПСУ
Крагујевац путем ширења мреже хранитељских и усвојитељских породица и подизање стандарда услуге
Приоритетна област: Промоција хранитељства
Задатак бр.2: До краја 2013. године представити рад ЦПСУ центрима за социјални рад у 33 општине у
региону
Активност
Период
Очекивани резултат
Индикатори Потребни
Партнери
(од - до)
ресурси
Буџет Друго
Иницирање
01.01.2013. На састанцима је
Одржано
Центри за
x
организација и
31.12.2013. представљен рад ЦПСУ, пет
социјални рад
одржавање
надлежности установа и састанака
из
састанака са
договорени начини
припадајућег
директорима и
сарадње
региона
руководиоцима
служби за
заштиту деце и
младих ЦСР у
припадајућем
региону
Организација и
01.01.2013. На округлим столовима Одржaно
Руководиоци
x
одржавање
31.12.2013. дефинисане стручне
пет
стручних
округлих
процедуре, надлежности састанака
служби ЦСР у
столова са
ЦСР и СПСУ и начини
припадајућем
представницима
комуникације између
региону
стручних
установа
служби ЦСР у
припадајућем
региону

Дугорочни циљ: Развој хранитељства, породичног смештаја и усвојења у региону који покрива ЦПСУ
Крагујевац путем ширења мреже хранитељских и усвојитељских породица и подизање стандарда услуге
Приоритетна област: Промоција хранитељства
Задатак бр.3: До краја 2013. упознати представнике локалне заједнице са активностима и плановима
ЦПСУ Крагујевац
Активност
Период
Очекивани резултат
Индикатори Потребни
Партнери
(од - до)
ресурси
Буџет Друго
Иницирати и
01.01.2013. Представници Локалне Одржан
Локална
x
организовати
31.12.2013. самоуправе упознати су један
самоуправа
састанак са
са активностима и
састанак и
представницима
плановима ЦПСУ и
потписан
Градског већа и
договорени модели
споразум о
одељења за
сарадње
сарадњи
социјалну
заштиту и
бригу о деци
Града
Крагујевца
Иницирати и
01.01.2013. Представници система
Одржана
Дечји
x
организовати
31.12.2013. здравства и образовног
два
диспанзер,
округли сто са
система упознати су са
састанка
Школски
представницима
делатношћу ЦПСУ и
(округла
диспанзер,
здравственог
препознају своју улогу
стола)
Школска
и просветног
као значајних партера у
управа
система
заштити наших
корисника

Дугорочни циљ: Развој хранитељства, породичног смештаја и усвојења у региону који покрива ЦПСУ
Крагујевац путем ширења мреже хранитељских и усвојитељских породица и подизање стандарда услуге
Приоритетна област: Промоција хранитељства
Задатак бр.4: До краја 2013. године путем медија популарисати хранитељство, породични смештај и
усвојење
Активност
Период
Очекивани
Индикатори
Потребни
Партнери
(од - до)
резултат
ресурси
Буџет Друго
Упознавање
01.01.2013. ЦПСУ
Јавност је
Национални и
x
шире јавности
31.12.2013. Крагуејевац
сензибилисана
локални
са делатношћу
најмање пет пута за потребе
електронски и
и
представљен кроз наших
штампани
надлежностима
електронске и
корисника, а
медији
ЦПСУ
штампане медије повећан је број
Крагуејавц
заинтересованих
за бављење
хранитељством
за 20%
Припрема,
01.01.2013. Јавост је више
Штампано и
Центри за
x
штампање и
31.12.2013. информисана о
дстрибуисано
социјални рад из
дистрибуција
нашем раду
500
припадајућег
флајера,
информатора
региона
плаката и
информатора о
хранитељству
Припрема и
01.01.2013. Стручна јавност
Објављена три
Часопис
x
објављивање
31.12.2013. је боље
чланака
„Актуелности“,
текстова у
информисана о
Часопис „Глас
стручним
делатности и
центара“,
часописима
надлежностима
Публикација
ЦПСУ
„Саветовалиште“
Крагуејвац, као и
о
специфичностима
нашег рада
Израда
01.01.2013. Јавности је
Спот је
Локални и
x
рекламног
31.12.2013. представљен рад
презентиран
национални
спота
установе на
јавности преко
медији,
прихватљив и
нациналних и
донатори,
једноставан
локалних
УНИЦЕФ
начин. Подигнута медија, као и на
је мотивација за
стручним
бављење
скуповима
хранитељством
(конференције)

Дугорочни циљ: Развој хранитељства, породичног смештаја и усвојења у региону који покрива ЦПСУ
Крагујевац путем ширења мреже хранитељских и усвојитељских породица и подизање стандарда услуге
Приоритетна област: Промоција хранитељства
Задатак бр.5: До краја 2013. године кроз кампање, саветодавни и едукативни рад мотивисати постојеће и
акредитовати нове хранитељске породице за недовољно развијене облике хранитељства и породичног
смештаја
Активност
Период
Очекивани резултат Индикатори
Потребни
Партнери
(од - до)
ресурси
Буџет Друго
Организација
01.01.2013. Реализовано пет
Процес развоја
Центри за
x
предавања о
31.12.2013. промоција за
ових облика
социјани рад
важности
ургентно, предах и
заштите је
из
развијања
хранитељство за
унапређен, број
припадајућег
нових облика
децу са сметњама у породица које се
региона,
хранитељства
развоју, као и
пријављују
Клубови
и породичног
породични смештај повећан је за 20%
хранитеља,
смештаја
за одрасле и старије
Национална
особе
служба за
запошљавање
Промоција
01.01.2013. Јавност је
Превенција
Локални и
x
нових облика
31.12.2013. сензибилисана за
институционалног
национални
хранитељства
потребе особа са
смештаја је
медији,
и породичног
сметњама у развоју унапређена.
Центри за
смештаја
и већа је
Корисници
социјални
путем медија
заинтересованост
посебно деца
рад из
породица за
најнижег узраста
припадајућег
бављење
смештају се у
региона,
хранитељством уз
мање
Клубови
интензивну и
рестриктивно
хранитеља
додатну подршку
окружење
Израда сајта
01.01.2013. Комуникација међу Број посета сајту.
Центри за
x
Центра за
31.12.2013. партнерима је
Електронским
социјални
породични
олакшана. Јавност
путем сарадници
рад из
смештај
на бржи и
могу лакше да
припадајућег
једноставнији
разрешавају
региона,
начин долази до
дилеме,
програмери
инфомација о
постављају
делатности ЦПСУ и питања
важним
информацијама о
нашем раду
01.01.2013.
31.12.2013.
01.01.2013.
31.12.2013.

Дугорочни циљ: Развој хранитељства, породичног смештаја и усвојења у региону који покрива ЦПСУ
Крагујевац путем ширења мреже хранитељских и усвојитељских породица и подизање стандарда услуге
Приоритетна област: Промоција хранитељства
Задатак бр.6: До краја 2013. године повећати број породица које се баве хранитељством уз интензивну
и додатну подршку за 50 %
Активност
Период
Очекивани резултат
Индикатори Потребни
Партнери
(од - до)
ресурси
Буџет Друго
Организовање
01.01.2013. Професионалци,
Одржано
Хранитељи,
x
округлих
31.12.2013. хранитељи и
пет
Центри за
столава
представници других
округлих
социјани рад,
институција упознати
столованационална
су са делатносћу и
презентација
служба за
надлежностима ЦПСУ
запошљавање,
представници
других
институција
Организовање
01.01.2013. Хранитељи упознати са Одржано
Клубови
x
састанака са
31.12.2013. новим облицима
пет
хранитеља
клубовима
хранитељства и
састанака са
хранитеља
сензибилисани за
по 20
прихват деце са
учесника
сметњама у развоју
Спровођење
01.01.2013. Хранитељи који су се
Обучене три
Хранитељи,
x
акредитованих
31.12.2013. определили за бављење групе
стручни
програма обуке
овим облицима
хранитеља
радници,
за
хранитељства са више
са по 15
тренери
хранитељство
знања, вештина и
учесника
акредитованих
уз интензивну и
компетенција брину о
програма
додатну
особама с сметњама у
обуке
подршку
развоју
01.01.2013.
31.12.2013.
01.01.2013.
31.12.2013.

Дугорочни циљ: Развијање услуге подршке хранитељским и усвојитељским породицама и деци у
припадајућем региону, кроз ангажовање ЦПСУ Крагујевац у складу са дефинисаним законским нормама
Приоритетна област: Развијање услуга хранитељства и усвојења
Задатак бр.1: До краја 2013. године повећање броја хранитељских породица за 30 %
Активност
Период
Очекивани резултат
Индикатори
Потребни
Партнери
(од - до)
ресурси
Буџет Друго
Спровођење
01.01.2013. Већи број хранитеља Повећан број
Хранитељи
x
кампање и
31.12.2013. мотивисан за улазак
пријављених
обављање
у процедуру
кандидата за 60
мотивационих
дефинисања
интервјуа са
подобности за
потенцијалним
хранитеље
хранитељима
Обављање
01.01.2013. Кроз први интервју и Сачињено 60
Хранитељи,
x
првих
31.12.2013. куће посете
синтетизованих
представници
интервјуа са
хранитељима
извештаја
здравственог
потенцијалним
стручна служба
након
система,
хранитељима у
ЦПСУ сачинила
интервјуа и
представници
ЦПСУ и
процену о
кућне посете
МУП-а,
кућних посета
мотивацији,
породицама
Судства, ЦСР
пријављеним
капацитетима и
кадидатима
спремности
потенцијалних
хранитеља за
бављење
хранитељством
Организовање
01.01.2013. Кроз програм
Сачињено 60
Центри за
x
и спровођење
31.12.2013. припреме стручна
извештаја
социјални рад
припреме и
служба проценила и
тренера након
из
обуке
унапредила ниво
спроведеног
припадајућег
потенцијалних
знања и вештина
програма
региона
хранитељских
потенцијалних
припреме и
породица у
хранитеља
обуке
припадајућем
хранитеља
региону
01.01.2013.
31.12.2013.
01.01.2013.
31.12.2013.

Дугорочни циљ: Развијање услуге подршке хранитељским и усвојитељским породицама и деци у
припадајућем региону, кроз ангажовање ЦПСУ Крагујевац у складу са дефинисаним законским нормама
Приоритетна област: Развијање услуга хранитељства и усвојења
Задатак бр.2: Имплементирање, примењивање и праћење стандарда у заштити деце на смештају у
хранитељским породицама током 2013. године, што ће довести до подизања квалитета живота деце
Активност
Период
Очекивани резултат
Индикатори
Потребни
Партнери
(од - до)
ресурси
Буџет Друго
Пружање
01.01.2013. Хранитељске
Обављено
Хранитељске
x
подршке,
31.12.2013. породице и деца
1850
породице
праћења и
добиле су
теренских
контроле рада
континуирану
посета
хранитеља
стручну подршку
Реализовати
01.01.2013. Остварен квалитетан
Обављено 400
Хранитељске
x
подршку
31.12.2013. сараднички однос,
разговора са
породице
хранитељским
изграђњно поверење
хранитељима
породицама и
и партнерство са
и децом
деци кроз
хранитељима
разговоре у
простору
ЦПСУ
Праћење
01.01.2013. Дефинисан садржај и Сви
Хранитељске
x
квалитета рада
31.12.2013. начин вођења
хранитељи
породице
хранитеља и
дневника рада
уредно воде
достигнутих
хранитеља и
дневнике рада,
стандарда у
квалитетно
а квалитет
заштити деце
извештавање о стању живота деце
кроз писане
и потребама деце на
на смештају је
документе
смештају
побољшан
Редовно
01.01.2013. Шестомсечни
Центрима за
Центри за
x
полугодишње
31.12.2013. извештаји сачињени
социјални рад
социјални рад
извештавање
и прослеђени ЦСРпрослеђено
из
Центара за
има надлежним за
800 извештаја
припадајућег
социјални рад о
децу
који
региона
функционисању
представљају
хранитељских
добар основ за
породица и
даље
начинима
планирање
отклањања
заштите деце
евентуалних
на смештају
недостатака
Учешће у
01.01.2013. Планови услуга
Стручњаци
Центри за
x
сачињавању
31.12.2013. сачињени у
ЦПСУ узели
социјални
планова услуга
партнерству са
су учешће у
рад,
за децу која се
сарадницима у ЦСР,
изради 400
хранитељи,
налазе на
су садржински добро планова
биолошки
смештају и децу
дефинисани,
услуга,
сродници
која улазе у
предвиђене су
планова
деце на
систем заштите
активности које треба припреме и
смештају,
применом
да реализује стручна
планова
представници
хранитељства
служба ЦПСУ, имају прилагођавања
школа
добро дефинисан
деце и
(учитељи,
општи циљ, области
хранитељских
васпитачи),
рада, очекиване
породица
здравствени

исходе, задатке,
носиоце активности и
рокове

радници и
друге важне
особе за децу

Дугорочни циљ: Развијање услуге подршке хранитељским и усвојитељским породицама и деци у
припадајућем региону, кроз ангажовање ЦПСУ Крагујевац у складу са дефинисаним законским нормама
Приоритетна област: Развијање услуга хранитељства и усвојења
Задатак бр.3: Током 2013. године 95% хранитеља је испунило услове за обнављање лиценце и има
позитивне шестомесечне извештаје о реализацији услуге
Активност
Период
Очекивани резултат
Индикатори Потребни
Партнери
(од - до)
ресурси
Буџет Друго
Евидентирање
01.01.2013. Из надлежних центара
Сачињен
Центри за
x
хранитељских
31.12.2013. за социјални рад
план
социјални рад
породица
примљени захтеви за
додатне
из
којима истиче
додатну процену и
обуке и
припадајућег
лиценца у
обуку након истека
формиране
региона
текућој години
лиценце за 150
групе
хранитељских породица
Укључивање
01.01.2013. Спроведена процена и
Сачињено
Хранитељи,
x
хранитељских
31.12.2013. додатна обука за
150
Центри за
породица у
хранитеље којима је
извештаја
социјални рад
процес додатне
истекла лиценца.
са додатне
из
процене и обуке
Формирано 10 група
процене и
припадајућег
обуке и
региона
упућени
надлежним
Центрима
за
социјални
рад
Шестомесечно
01.01.2013. На основу процене кроз Подигнут
Центри за
x
извештавање
31.12.2013. програме додатне обуке ниво
социјални
надлежних
за хранитеље надлежни
квалитета
рад,
центара за
центри за социјални рад живота
хранитељи
социјални рад
информисани о
деце на
пруженој подрци
смештају,
хранитељима и
побољшани
обавештени о начинима стандарди и
отклањања уочених
квалитет
недостатака у њиховом
услуге
раду
01.01.2013.
31.12.2013.
01.01.2013.
31.12.2013.

Дугорочни циљ: Развијање услуге подршке хранитељским и усвојитељским породицама и деци у
припадајућем региону, кроз ангажовање ЦПСУ Крагујевац у складу са дефинисаним законским нормама
Приоритетна област: Развијање услуга хранитељства и усвојења
Задатак бр.4: Током 2013. године повећати број породица која се баве хранитељством уз интензивну и
додатну подршку за 50%
Активност
Период
Очекивани резултат
Индикатори
Потребни
Партнери
(од - до)
ресурси
Буџет Друго
Спровести
01.01.2013. Реализован смештај
Кроз програме
Хранитељи
x
активности за
31.12.2013. десеторо деце са
основне обуке
смештај деце
сметњама у развоју
и обуке за
са сметњама у
хранитељство
развоју
уз додатну и
интензивну
подршку
припремљено
45
хранитељских
породица
Учешће у
01.01.2013. Деца и хранитељи
Учешће
Хранитељи,
x
активностима
31.12.2013. адекватно
стручних
биолошки
припреме за
припремљени за
радника у
сродници
смештај деце са
смештај који је
сачињавању
деце, ЦСР,
посебним
реализован без
10 планова
представници
потребама
додатних траума за
припреме
школског и
све учеснике
породица и
здравственог
деце и планова
система
прилагођавања
по реализацији
смештаја
01.01.2013.
31.12.2013.
01.01.2013.
31.12.2013.
01.01.2013.
31.12.2013.

Дугорочни циљ: Развијање услуге подршке хранитељским и усвојитељским породицама и деци у
припадајућем региону, кроз ангажовање ЦПСУ Крагујевац у складу са дефинисаним законским нормама
Приоритетна област: Развијање услуга хранитељства и усвојења
Задатак бр.5: До краја 2013. године започети са реализацијом услуге процене усвојитеља, организовање
обуке и припреме усвојитељских породица
Активност
Период
Очекивани резултат
Индикатори
Потребни
Партнери
(од - до)
ресурси
Буџет Друго
Ажурирање
01.01.2013. Примљени захтеви за
Формирана
ЦСР
x
базе података о 31.12.2013. потенцијалне
база података
потенцијалним
усвојитеље са
за
усвојитељима
припадајућег региона
потенцијалне
усвојитеље
Спровести
01.01.2013. Сви потенцијални
Обављени
x
активности за
31.12.2013. усвојитељи прошли
интервјуи са
реализацију
процедуру опште
кадидатима и
почетних
процене од стране
кућне посете
процена за
стручног тима
потенцијалне
усвојитеље
Организовање
01.01.2013. Направљен план обуке Реализоване
x
обуке за
31.12.2013. и формиране групе за
обуке и
потенцијалне
обуку
сачињени
усвојитеље
синтетизовани
извештаји
01.01.2013.
31.12.2013.
01.01.2013.
31.12.2013.

Дугорочни циљ: Развој хранитељства и усвојења у региону који покрива ЦПСУ Крагујевац путем
промоције, ширења мреже хранитељских и усвојитељских породица и подизање стандарда услуге
Приоритетна област: Имплементирање и праћење примене стандарда услуге
Задатак бр. 1: Успостављање функционланог модела праћења и евалуације рада хранитељских
породица на заштити деце на породичном смештају до краја 2013. године
Активност
Период
Очекивани
Индикатори
Потребни
Партнери
резултат
ресурси
Буџет Друго
Кућне посете
01.01.2013.
Саветници
Одржано 228
x
хранитељским 31.12.2013.
добили
индивидуалних
породицамаконтинуирану супервизијских
супервизија
подршку од
састанака и 48
супервизора и групних
едукатора
супервизија.
Едукатор за
стручне
раднике
одржао 20
едукација са
саветницима и
супервизором
Вођење
01.01.2013.
Саветници
Одржано 228
x
дневника рада
31.12.2013.
добили
индивидуалних
за свако дете
континуирану супервизијских
на смештају
подшку
састанака и 48
супервизора и групних
едукатора
супервизија.
Едукатор за
стручне
раднике
одржао 20
едукација са
саветницима и
супервизором
Конципирање
01.01.2013.
Саветници
Одржано 228
x
састављање и
31.12.2013
добили
индивидуалних
упућивање
континуирану супервизијских
шестомесечних
подшку
састанака и 48
извештаја
супервизора и групних
упутним ЦСР
едукатора
супервизија.
Едукатор за
стручне
раднике
одржао 20
едукација са
саветницима и
супервизором
Израда
01.01.2013.
Саветници
Одржано 228
x
планова
31.12.2013
добили
индивидуалних
заштите
континуирану супервизијских
подшку
састанака и 48
супервизора и групних
едукатора
супервизија.
Едукатор за
стручне

раднике
одржао 20
едукација са
саветницима и
супервизором

Дугорочни циљ: Развој хранитељства и усвојења у региону који покрива ЦПСУ Крагујевац путем
промоције, ширења мреже хранитељских и усвојитељских породица и подизање стандарда услуге
Приоритетна област: Имплементирање и праћење примене стандарда услуге
Задатак бр. 2: Током 2013. године представити услуге у локалним заједницама које могу бити
подршка хранитељским породицама и деци
Активност
Период
Очекивани
Индикатори
Потребни
Партнери
резултат
ресурси
Буџет Друго
Одржавање
01.01.2013.
Деца и
Одржано пет
Центри за
x
састанака са
31.12.2013
хранитељи
састанака.
развој
центрима за
користе
Хранитељи и
локалних
развој
услуге у
деца упознати
услуга,
локалних
својим
са услугама
Удружења
услуга
срединама
подршке у
грађана,
својим
Канцеларије
срединама
за младе
Одржавање
01.01.2013.
Договорена
Одржано пет
Спортски
x
сатанка са
31.12.2013
сарадња са
састанака, а
клубови,
спортским
партнерима о
деца и млади
Установе
друштвима и
укључивању
партиципирају
културе
установама
наших
у
културе
корисника
активностима
у својим
срединама

Дугорочни циљ: Развој хранитељства и усвојења у региону који покрива ЦПСУ Крагујевац путем
промоције, ширења мреже хранитељских и усвојитељских породица и подизање стандарда услуге
Приоритетна област: Имплементирање и праћење примене стандарда услуге
Задатак бр.3: Током 2013. године формирати јединствену базу података хранитеља и усвојитеља на
припадајућем региону
Активност
Период
Очекивани
Индикатори
Потребни
Партнери
резултат
ресурси
Буџет Друго
Донети
01.01.2013.
Формирана
Доступност и
Програмер
x
одлуку о
31.12.2013
база података корисност
набавци
за цео регион
базе података
софтвера,
који покрива
за оперативни
одредити
ЦПСУ
рад
одговорно
Крагујевац
лице, унети
податке у базу

Дугорочни циљ: Подизање квалитета рада ЦПСУ Крагујевац унапређењем компетенција
запослених путем стручног усвршавања и формирањем стручних служби
Приоритетна област: Унапређење рада стручних служби за хранитељство и усвојење
Задатак бр.1: Током 2013. године обезбедити континуирану обуку и усавршавање стручних
радника у складу са потребама ЦПСУ
Активност
Период
Очекивани
Индикатори
Потребни
Партнери
резултат
ресурси
Буџет Друго
Извршити
01.01.2013.
Стручни
Сви стручни
Аутори
x
одабир и
31.12.2013
радници
радници
акредитованих
извођење два
усвојили
добили
програма,
акредитована
програме и
сертификате о
Републички
програма из
научено
завршеној
завод за
каталога РЗСЗ
примењују у
едукацији
социјалну
оперативном
заштиту
раду

Дугорочни циљ: Обезбедити услове за рад и створити законске претпоставке за функционисање
центра кроз јачање организационо-институционалнихспособности и стварање материјалних и
финансијских ресурса за остваривање програмских циљева
Приоритетна област: Унапређење рада других служби ЦПСУ
Задатак бр.1: Током 2013. године обезбедити континуирану обуку и усавршавање стручних
сарадникаи других радника у складу са потребама ЦПСУ
Активност
Период
Очекивани
Индикатори
Потребни
Партнери
резултат
ресурси
Буџе Друг
т
о
Извршити
01.01.201 Запослени из
ФинансијкоМИНРЗСП
x
одабир стручних 3.
области
рачуноводствен
скупова из
31.12.201 финасија и
и радници
области
3
рачуноводства
поседују
финансија и
упознати су са
сертификате о
рачуноводства
законима,
завршеној
подзаконским
обуци
актима и
одлукама
важним за
буџетско
рачуноводство и
исте примењују
у пракси
Извршити
01.01.201 Административ Административ x
Историјски
одабир
3.
ни радник
ни радник
архив
едукација за
31.12.201 обавља послове поседује
административн 3
у складу са
сертификат о
ог радника
одредбама
завршеној
закона о
обуци
архивској грађи
Обезбедити
Безбедност и
Задужени
Агенције за
x
едукацију за
здравље на раду радници
противпожар
раднике
подигнути на
поседују
ну и заштиту
задужене за
виши ниво
сертификате о
радника
безбедност и
завршеној
здравље на раду
обуци
и
противпожарну
заштиту

Дугорочни циљ: Упознавање актуелних прилика у области породичног смештаја у 5 управних
округа које покрива ЦПСУ, побољшањем сарадње са установама социјалне заштите и ангажовањем
стручних радника у области хранитељства и усвојења
Приоритетна област: Развијање мреже стручних служби у региону
Задатак бр.1: Током 2013. године ЦПСУ ће оставривати сараднички однос са ЦСР у региону, којим
ће бити уређено питање праћења и подршке хранитељима и деци
Активност
Период
Очекивани
Индикатори
Потребни
Партнери
резултат
ресурси
Буџет Друго
Заказивање и
01.01.2013.
ЦСР из
Одржано 5
ЦСР из
x
организовање 31.12.2013.
региона
састанака по
припадајућег
састанака са
информисани
један у
региона
ЦСР у
су о
сваком округу
региону
делатности и
надлежностима
ЦПСУ,
актуелним
капацитетима
и
могућностима
установе
Оснивање две 01.01.2013.
ЦПСУ
Унапређени
МИНРЗСП
x
радне
31.12.2013
успоставио
стандарди
јединице
процес
услуге и
праћења и
квалитет
подршке
живота
хранитељским корисника на
породицмама у смештају
свих 5
управних
округа

Дугорочни циљ: Упознавање актуелних прилика у области породичног смештаја у 5 управних
округа које покрива ЦПСУ, побољшањем сарадње са установама социјалне заштите и ангажовањем
стручних радника у области хранитељства и усвојења
Приоритетна област: Развијање мреже стручних служби у региону
Задатак br. 2: Током 2013. године развити мрежу сарадника у региону по један стручни радник на
тридесет хранитељских породица
Активност
Период
Очекивани
Индикатори
Потребни
Партнери
резултат
ресурси
Буџет Друго
Ангажовање
01.01.2013.
У два управна Потписани
МИНРЗСП,
x
осам
31.12.2013
округа која до уговори о раду
ЦСР из
саветника за
сада нису
са
региона
хранитељство
обухваћена
новопримљеним
услугама
стручним
ЦПСУ
радницима
успостављен
функционалан
модел
подршке
хранитељима
и деци
Уредити
01.01.2013.
Стручни
Потписани
ЦСР/Домови
x
модел
31.12.2013
радници
уговори о
из региона,
сарадње
ЦПСУ ближе
уступању
МИНРЗСП
стручних
су
простора и
служби
хранитељским постигнути
ЦПСУ и
породицама и договори о
ЦСР/Домова
у могућности
сарадњи
су да
ефикасније
пружају
подршку

Дугорочни циљ: Унапредити живот у складу са потенцијалима свакој особи која из неких разлога
не живи у биолошкој породици, стицањем искуства породицчног живота кроз услугу хранитељства
и породичног смештаја на региону
Приоритетна област: Проширење садржаја рада ЦПСУ Крагуејвац
Задатак бр.1: Током 2013. године ЦПСУ ће започети процес припреме и обуке породица које
пружају услугу смештаја за одрасле и старије, припреме и обуке усвојитељских породица и
сродничких хранитељских породица
Активност
Период
Очекивани
Индикатори
Потребни
Партнери
резултат
ресурси
Буџет Друго
Одабир
01.01.2013.
Три стручна
На нивоу
Републички
x
акредитованог 31.12.2013
радника
региона 20
завод за
програма
ЦПСУ
породица
социјалну
намењеног
едукована за
припремљено
заштиту
пружаоцима
рад са
и обучено за
услуге
породицама
прихват
породичног
које пружају
одраслих и
смештаја
услугу
старијих
смештаја за
одрасле и
старије
Одабир
01.01.2013.
Три стручна
На нивоу
Републички
x
акредитованог 31.12.2013
радника
региона 20
завод за
програма за
едукована су
породица
социјалну
припрему и
за рад са
припремљено
заштиту
обуку
потенцијалним и обучено за
потенцијалних
усвојитељима
рад са
усвојитеља
усвојитељима
Одабир
01.01.2013.
Три стручна
На нивоу
Републички
x
акредитованог 31.12.2013
радника
региона
завод за
програма за
едукована су
сродничке
социјалну
припрему и
за рад са
хранитељске
заштиту
обуку
сродничким
породице
сродничких
хранитељским добиле
хранитељских
породицама
адекватну
породица
подршку, а
нове
припрему и
обуку

Дугорочни циљ:Обезбедити да делатност ЦПСУ доприноси развоју система социјалне заштите и
одвија се у складу са законима и програмским документима
Приоритетна област: Истраживање у области хранитељства, усвојења и породичног смештаја
Задатак бр.1: Током 2013. године прикупити и ажурирати податке о социо-еконмском и културноедукативном статусу хранитељских породица
Активност
Период
Очекивани
Индикатори
Потребни
Партнери
резултат
ресурси
Буџет Друго
Саставити
01.01.2013.
Хранитељи
Попуњено
Хранитељи
x
упитнике о
31.12.2013
укључени и
200 упитника
економском
активни у
статусу
процесу
хранитељских
породица
Саставити
01.01.2013.
Деца и млади Попуњено
Деца и млади
x
упитнике о
31.12.2013
укључени и
200 упитника
на смештају
степену
активни у
задовољства
процесу
деце на
смештају својим
положајем у
хранитељској
породици
Сатавити
01.01.2013.
Хранитељи и Попуњено
Хранитељи
x
упитнике о
31.12.2013
деца
200 упитника
деца и млади
степену
укључени и
на смештају
искоришћености
активни у
услуга у
процесу
локалној
заједници које
могу бити
подршка деци и
хранитељима

Председник привременог управног одбора
Предраг Петровић

