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124.
На основу члана 20. Закона о социјалној заштити („Сл. гласник Републике Србије“, бр. 24/2011), члана 64. и
120. Статута општине Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“, бр. 16/2008, 17/2012 и 3/2015), а у складу са
Стратегијом развоја социјалне заштите општине Пландиште за период од 2015. до 2020. године („Сл. лист
општине Пландиште“, бр. 23/2014), Општинско веће општине Пландиште, на седници одржаној 19.05.2017.
године, донело је
ПРОГРАМ
УНАПРЕЂЕЊА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
У ОПШТИНИ ПЛАНДИШТЕ ЗА 2017. ГОДИНУ
I
У складу са стратешким циљевима развоја социјалне заштите у општини Пландиште утврђеним
Стратегијом развоја социјалне заштите општине Пландиште за период од 2015. до 2020. године
(„Сл. лист општине Пландиште“, број 23/2014 ) утврђене су следеће приоритетне групе:
1. Стара лица,
2. Особе са инвалидитетом,
3. Деца и млади,
4. Породице,
5. Сиромашни и незапослени,
6. Роми.
II
Локални приоритети:
1. Радити на побољшању квaлитета живота старих, болесних особа и социјално
некомпетентних пружањем висококвалитетних услуга неопходних за обављање основних дневних
потреба пружањем помоћи у кући и осамостаљивању особа са инвалидитетом;
2. Побољшати квалитет живота младих и деце oбезбеђивањем услова за школовање и
студирање пружањем једнаких могућности (регресиран превоз за ученике средњих школа,
бесплатан смештај у домовима ученика и студената за ученике и студенте из система социјалне
заштите, набавка књига и опреме за децу из материјано угрожених породица);
3. Увођење нових и иновативних услуга (подршка локалној услузи осамостаљивања особа са
инвалидитетом и услуга личног пратиоца као додатна образовна, социјална и здравствена подршка
детету и ученику);
4. Активна партиципацији у решавању сопствених проблема корисника (плаћањем дела
услуга и радном активацијом)
5. Унапређење људских, финансијских и материјално-техничких ресурса (обука личних
пратилаца).
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III
Ред.број
1.

Активност
1.1. Побољшања квалитета живота
старих лица унапређењем услуге
геронто домаћица и неговатељица

Индикатор
1.1.1. Број геронто
домаћица: 9
1.1.2. Број корисника: 120

Буџет
Укупно:
6 600.000,00
1. Донаторска
средства ЕХОНС 3,3
милиона
2. ЛС 536 802,00
динара
3. Средства РС
(трансферна
средства)
2.763.197,99

2.

2.1.
Побољшање
квалитета
живота особа са инвалидитетом и
интелектуалним
и
менталним
потешкоћама унапређењем услуге
становање уз подршку за душевно
оболела лица у партнерству са
Домом за душевнo оболела лица „1.
октобар“ Стари Лец

2.1.1. Број корисника: 20

2.2.
Побољшање
квалитета
живота особа са инвалидитетом
реализацијом Пројекта “Подршка
локалној услузи осамостаљивања
особа са инвалидитетом”
2.3. Обезбеђење превоза за
ученикe са пратиоцем са сметњама у
развоју
до
ШОСО
„Јелeна
Варјашки“Вршац

2.2.1. Број корисника: 40

/

2.1.2. Споразум Дома за
душевно оболела лица и
Општине: 1

ЕУ-донаторска
средства -8 милиона
2.2.2. Број запослених Средства из буџета
лица: 10 x 12
ЛС)
2
милиона
динара
2.3.1. Број ученика: 6
700.000,00
2.3.1. Број пратилаца: 6

2.4. Обезбеђење новогодишњих 2.4.3. Број поклона:
пакетића и поклона током Дечје 80x2=160
недеље

400.000,00

2.5. Бесплатне књиге и радни 2.5.1. Број ученика:
прибор за децу са инвалидитетом
30x2000,00

60.000,00

2.6. Бесплатна ужина за све 2.6.1. Број ученика: 627
ученике
+60 полазника Друге
шансе

4.750.000,00
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2.7. Обезбеђивање једнократних
новчаних помоћи (ЈНП) за децу са
инвалидитетом смештену у установу
социјалне заштите и хранитељским
породицама
3.1.
Побољшање
квалитета
живота
младих
и
деце
oбезбеђивањем
услова
за
школовање-регресирање превоза од
100% до 40% у зависисности од
степена социјалне и материјалне
угрожености за ученикe средњих
школа који свакoдневно путују и који
викендом путују
3.2.
Финансирање смештаја
ученика
и
студената
за
ученикe/студентe
3.3. Обезбеђивање бесплатних
уџбеника за ученикe из социјално и
материјално угрожених породица
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2.7.1. Број ЈНП за децу у
установама: 6x3
2.7.2. Број ЈНП за децу у
хранитељским
породицама: 3x2
3.1.1. Број ученика: 333

360.000,00

Укупно:
12.000.000,00
ЛС: 7.869.284,00
ПС: 4.130.716,00

3.2.1. Број ученика: 4

200.000,00

3.3.1. Број ученика: 20

40.000,00

4.1.
Јачање
и
развој 4.1.1. Број лиценцираних Донаторска средства
институционалног
и пратилаца за децу са
(250.000,00)
ванинституционалног оквира система инвалидитетом
социјалне
заштите-унапређење
људских,
финансијских
и
материјално-техничких
ресурсалиценцирана едукација пратилаца
десе са сметњама у развоју
4.2. Успостављање сарадње са 4.2.1. Број ОЦД из
1.000.000,00
цивилним сектором
области
социјалне
заштите: 11
4.3. Прибављање недостајаћујих 4.3.1. Донатори
1.ЕХОНС:
средстава
од
републичких
и
3.300.000,00
покрајинских органа и донатора
4.3.2. Износ средстава
ЕУ
2. Министартсво за
4.3.3.Трансферна
рад, запошљавање,
средства
борачка и социјална
питања:
2.763.197,99
3. АПВ:
4.130.716,00
4.4. Континуирана сарадња са 4.4.1. Споразум
3.300.000,00
лиценцираном
организацијом
(ЕХОНС) за пружање услуге геронто 4.4.2.Износ финансијских
домаћице и неговатељице
средстава
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4.5.
Јасно
дефинисати 4.5.1. Споразум/Протокол
задатке,обавезе и одговорности из
редова ЦСР и локалне самоуправе за 4.5.2. Извештаји
пружање услуге тима за хитне
интервенције
4.5.3. Уговор

131.000,00

4.6. Обезбедити телефонску
линију за међусекторску сарадњу
тима
за
хитне
интервенције(ЦСР,ПС,ДЗ,ОШ,Суд)
5.1.
Стварање
позитивне
друштвене климе за унапређење
положаја
социјално
осетљивих
грађана општине, базиране на
солидарности и информисаности
ширег
грађанства
и
активној
партиципацији
у
решавању
сопствених проблема социјално
угрожених категорија становништва
кроз
социјално
укључивање
корисника новчане социјалне помоћи
у области социјалне заштите
запошљавања и здравља

4.6.1. Број интервенција
тима за хитне
интервенције

6.1.
Развој
међуопштинских
социјалних услуга
у циљу
побољшања нивоа и квалитета
социјалне заштите Пландишта и
суседних општина Вршца, Алибунара
и Беле Цркве-лиценцирање услуге
прихватилишта, дефинисање кроз
протокол о сарадњи финансирање
међуопштинских
социјалних
услуга(прихватилиште за стара и
одрасла лица у Старом Лецу, за децу
и жртве насиља у БЦ, саветовалиште
у ВШ)

6.1.1.
Међуопштински
1.490.000,00
протокол о сарадњи
(Пландиште,
Вршац,
Бела Црква): 1
Уговори/споразуми:
Дом за незбринуту децу
„Вера
Радивојевић“
Бела Црква: 1
Уговор:
Прихватилиште за стара
и одрасла лица Стари
Лец: 1 Саветовалиште
за брак и породицу
Вршац: 1
6.1.2. Уговор Сигурна
кућа у Панчеву: 1
7.1.1. Број корисника: ЈНП: 4.500.000,00
700
7.1.2. Број радника Плате: 2.144 487,00
из ЦСР које финансира
ЛС: 2 радника 12 месеци,
1 радник 3 месеца

7.1. Једнократне новчане помоћи

5.1.1. Број радно
ангажованих корисника:
370
5.2.1. Број радно
способних корисника: 160
5.2.2. Број радно
неспособних корисника:
210
5.2.3. Број једнократних
помоћи у натури: 370
5.2.4. Извештаји о
радним активностима: 1

25.200,00
(средства
Минстарства)
Укупно:
2.500.000,00
150.000,00 за лекове
600.000,00 за храну,
250.000,00
за хигијену
1.250.000,00 за дрва
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IV
Средства за реализацију овог Програма обезбедиће се из буџета општине Пландиште за 2017.
годину (Програм 11 – социјална и дечија заштита), од републичких и покрајинских органа и из
донација ЕУ и ЕХОНС-ХЕКС Швајцарска.
V
Овај Програм објавити у „Службеном листу општине Пландиште“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 55-5/2017-III
Дана: 19.05.2017. године
Пландиште

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Јован Репац, мастер економиста с.р.

