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1. ОПШТИ ПРИКАЗ
1.1. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДНЕ ЈЕДИНИЦЕ
Радна јединица ''Дневни центри и клубови за старије'' конципирана је тако да делатност
пружања дневних услуга у заједници интегрално обавља на територији града Београда 1.
Делатност Р.Ј. „Дневни центри и клубови за старије“ обавља се преко служби Р.Ј.: Службe
клупске мреже и Службe „помоћ у кући“.
На основу члана 9. Правилника о нормативима за обављање послова и делатности у
установама у којима се остварују права из социјалне заштите о чијем се обезбеђењу стара град
Београд 2 и чл. 37. став 1. Правилника о раду Р.Ј. 3 руководилац руководи и координира радом
свих служби радне јединице.
Координација стучног рада врши се на нивоу стручног тима Службе клупске мреже и
стручног тима Службе „помоћ у кући“. На нивоу стручних тимова организационих делова РЈ,
води се јединствена матична евиденција и документација о корисницима.
Руководилац Р.Ј. „Дневни центри и клубови за старије“ је Милош Минић, послове
Координатора Службе „помоћ у кући“ обавља Тања Голубовић.
1.2. ФИНАНСИРАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ РАДНЕ ЈЕДИНИЦЕ
Финансирање основне делатности Р.Ј. „Дневни центри и клубови за старије“ врши се из
буџета Секретаријата за социјалну заштиту града Београда путем директних месечних ануитета
на рачун Геронтолошког центра Београд.
Правилник о мерилима и критеријумима за учешће корисника и његових сродника
обавезних на издржавање у трошковима помоћи у кући и дневног боравка („Сл. лист града
Београда“ 3/92) одређује партиципативно учешће корисника и њихових сродника у неким од
дневних услуга у заједници.
Пружање услуге помоћи у кући реализовано је на основу индивидуалних и групних
(породичних) решења одељења Градског центра за социјални рад признавањем права на
регресирану цену услуге од 26,00 динара по сату. На основу спроведеног истраживања 4 из 2014.
године утврђено је да партиципативно учешће корисника услуга помоћи у кући чини свега 6,1
% економске цене услуге. Установа је од 2011. године подносила захтев за усклађивање цене
сата услуге помоћ у кући, као и цене оброка.
Правилник о коришћењу дневних услуга у заједници бр. 03061/1778 од 15.7.2013.г. и Одлуке о правима и
услугама социјалне заштите „Сл. лист града Београда бр. 55/2011, 8/2012-испр., 8/2012, 42/2012. и 65/2012
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Пружање услуга исхране корисницима у дневним центрима и клубовима за старије
реализовано је на основу решења одељења Градског центра за социјални рад и путем
непосредног омогућавања коришћења услуге према расположивим капацитетима, а у складу са
проценом социјалног радника. Храна се припрема у домовима Установе Геронтолошки центар
Београд, дистрибуција оброка врши се у дневним центрима и клубовима за старије, а цена
услуге исхране је на граници рентабилности. Цена оброка је 75,00 динара и није усклађивана од
2006. године.
На основу Решења Градоначелника број 38-245/13-Г за утврђивање цене услуге „дневни
центри за одрасла и старија лица“ на територији Београда утврђена је месечна цена дневног
боравка од 16.337,00 динара по кориснику.
1.3. КАДРОВСКИ РЕСУРСИ РАДНЕ ЈЕДИНИЦЕ ДНЕВНИ ЦЕНТРИ И КЛУБОВИ

Ред.бр.

Сви запослени радници наменски се финансирају из буџета Секретаријата за социјалну
заштиту града Београда.
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Табела 1. – Послови, радни задаци и стручна спрема запослених

На основу података из табеле бр.1 запослених са стручном спремом „ВСС“ и „ВШС“
укупно је 37 запослених са средњом стручном спремом је 683, а запослених са „ОШ“ и са 1. и 2.
степеном средње стуручне спреме укупно је 15.
Табела 2. – Стручна спрема запослених
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Табела 3. – Кадрови – полна структура
Из табеле бр. 3 може се закључити да је неуједначена полна структура радно
ангажованих у Р.Ј., јер је 99,5 % женског пола, док је само 0,5 % мушког пола.
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Табела 4. – Старосна структура запослених
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/
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/
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Oд 21. до 30. године старости је само 1,22 %, од 31. до 40. године старости је 8,71%, од
41. до 50. године је 37,41 %, а од 51. до 60. године је 48,30%. Запослених старости преко 60.
године укупно је 32, односно 4,35% (табела 4.). Од 735 радно ангажованих 14,15 % је на
одређено време, а 85,85% је на неодређено време што се види из табеле бр. 5.
4

Ред.
бр.

СТАТУС
РАДНО
АНГАЖОВАНИХ

КЛУБОВИ

Неодређено време
51
Одређено време
16
У К У П Н О:
67
Табела 5. – Статус радно ангажованих
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2. СЛУЖБА „ПОМОЋ У КУЋИ“
Служба „Помоћ у кући“, организациони је део Р.Ј. „Дневни центри и клубови“, чија је
делатност пружање дневних услуга у заједници. Услуге помоћи у кући пружају се на територији
града Београда од 1986.године.
Према Одлуци о правима и услугама социјалне заштите, услуге помоћи у кући,
обезбеђују се лицима која услед старости, хроничне болести или инвалидитета имају ограничене
физичке или психичке способности да задовоље свакодневне основне личне и животне потребе.
Активности услуге помоћи у кући, реализују сараднице на услугама у локалној
заједници-геронто-домаћице, а њихов рад организују и прате Стручни сарадници на услугама у
заједници.
Служба „Помоћ у кући“ носилац је прве лиценце међу пружаоцима дневних услуга у
заједници, за пружање услуга помоћи у кући. Лиценца је издата у децембру 2013. године, без
ограничења, тј. на период од 6 година. Комплетна документација, процедуре поступања и
стручни поступак усклађени су са Правилником о ближим условима и стандардима за пружање
услуга социјалне заштите 5 и успешно се примењују већ шест година. Крајем 2019.године је
поднета комплетна документација, процедуре поступања и стручни поступак усклађени са
Правилником о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите ради
обнављања лиценце.
Стручни поступак у оквиру службе спроводи се уз поштовање најбољег интереса
корисника, почев од остваривања права до реализације услуге помоћи у кући, учешћа корисника
у формирању индивидуалног плана услуге, те испитивања задовољства корисника пруженим
услугама.
У складу са Законом о инспекцијском надзору, инспектор за социјалну заштиту Града
Београда, обавио је инспекцијски надзор службе „Помоћ у кући“ у октобру 2016. године. Том
приликом процењено је да служба „Помоћ у кући“ испуњава све услове дефинисане у
„Контролној листи за пружаоце услуга социјалне заштите-услуга помоћ у кући“. На скали за
навођење процењеног степена ризика (незнатан, низак, средњи, висок или критичан), за службу
„Помоћ у кући“ процењен је незнатан степен ризика (збир 70 бодова). Инспекцијски надзор и
испуњеност услова само су потврда поштовања стандарда и успешног пословања службе.
Организација и начин пружања услуге „помоћ у кући“
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Услуге помоћи у кући пружају се на 14 београдских општина и то: Врачар, Звездара,
Палилула, Савски венац, Вождовац, Нови Београд, Земун, Стари град,Чукарица, Раковица,
Младеновац, Сопот, Лазаревац и Обреновац.
Према Одлуци о правима и услугама социјалне заштите, услуге помоћи у кући пружају
се три или пет дана у току недеље, у трајању до два сата дневно по лицу, као и у укупном
трајању од три сата за два или више лица која живе у заједничком домаћинству, а остварују
право на помоћ у кући.
Одлука о правима и услугама за пружање услуга социјалне заштите, измењена је крајем
2012. године, између осталог са циљем већег обухвата корисника, јер се на листи примљених
захтева за помоћ у кући тада налазило 1061 лице.
Поступајући у складу са Одлуком у 2013. години уписано је 965 нових корисника, што
представља највећи број, како до тада, тако и у поређењу са наредних шест година (2014-2019).
Упркос очекивањима, тренд повећања броја корисника није настављен након 2013. године, већ
је дошло до стагнације и благог смањења, посебно у периоду од 2016. па све до краја 2019.
Актуелни Закон о изменама и допунама Закона о буџетском систему 6, онемогућио је повећање
броја корисника, јер је служба функционисала са смањеним бројем радника (геронто-домаћица)
које пружају услуге корисницима. Поштујући интерес корисника, као врховни принцип рада, те
добру организацију у служби, услуге су се пружале континуирано свим корисницима, без
обзира на смањење броја извршилаца, тј. геронто-домаћица.
Имајући у виду константно смањење броја геронто-домаћица, с једне стране и све већи
број захтева за помоћ у кући, с друге стране, служба прилагођава пословну политику актуелној
ситуацији, расположивим капацитетима и потребама потенцијалних корисника, поштујући
критеријуме за одређивање приоритета. У складу с тим, током 2019. године, као и у претходној,
вршено је распоређивање геронто-домаћица, са општина са мањим бројем захтева, на општине
које на Јединственој евиденционој листи примљених захтева за помоћ у кући, имају знатно већи
број.
Општине са највећим бројем примљених захтева за помоћ у кући су Вождовац, Нови
Београд и Раковица. (Табела бр. 1). Крајем 2016. године и током 2017. године, распоређивањем
геронто-домаћица са других општина, са мањим бројем захтева, повећан је број геронтодомаћица на општи Вождовац, те је формирана четврта група и током 2017. године укључено
нових 61 корисника. Током 2019. распоређивањем геронто-домаћица са других општина и
пријемом нових повећан је број геронто-домаћица на Вождовцу, и у току године је укључено
74 нових корисника. Упркос томе, захтеви на овој општини континуирано пристижу, те је
општина Вождовац и даље општина са највећим бројем примљених захтева за помоћ у кући.
Идентичне околности су се јавиле и на општини Раковица, те је формирана још једна,
друга група геронтодомаћица и до краја 2019. године укључено је нових 48 корисника.
Број лица на другим градским општинама, која чекају на реализацију услуге, такође је у
порасту, посебно на општинама Чукарица и Звездара.
Наведени подаци говоре да су потребе за дневним услугама у заједници у порасту, а
помоћ у кући као најцелисходнији облик заштите и даље је најактуелнији.
На дан 01.01.2019. године укупан број нереализованих захтева на свим општинама био је
978, а до краја 2019. године повећан је на 1063,(Табела бр.1) што није занемарљиво, посебно
имајући у виду да се већином ради о лицима чији је просек година преко 85. Ова чињеница
потврђује неопходност повећања броја геронто-домаћица и стручних сарадника на услугама у
заједници, на свим градским општинама.
Почетком 2017. године Установа Геронтолошки центар Београд, упутила је ургенцију за
повећање броја реализатора активности услуге помоћ у кући, надлежном секретаријату (Бр.
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03069-3-6) а у складу са тада важећим Правилником о нормативима и стандардима за обављање
послова и делатности у установама у којима се остварују права из социјалне заштите о чијем се
обезбеђивању стара град Београд (Сл. лист града Београда бр.39/2007, 44/2007 и 2/2012). Током
2018. и 2019. године надлежном секретаријату редовно су достављане молбе за прибављање
сагласности за ново запошљавање.
Табела бр1. – Преглед броја захтева за„помоћ у кући“ по општинама

Ред.
бр.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ОПШТИНА

ВРАЧАР
ЗВЕЗДАРА
ПАЛИЛУЛА
САВСКИ ВЕНАЦ
ВОЖДОВАЦ
НОВИ БЕОГРАД
ЗЕМУН
СТАРИ ГРАД
ЧУКАРИЦА
РАКОВИЦА
МЛАДЕНОВАЦ
СОПОТ
ЛАЗАРЕВАЦ
ОБРЕНОВАЦ
У К У П Н О:

Број захтева за
ПУК на дан
01.01.2019.
год.

Број захтева за
ПУК на дан
31.12.2019. год.

81
109
77
32
136
146
81
16
102
113
48
18
5
14
978

77
124
73
40
129
148
109
55
118
115
48
9
7
11
1063

Капацитет и попуњеност капацитета службе „Помоћ у кући“
Служба „Помоћ у кући“ у складу са одобреним нормативом и буџетом требало би да има
660 Сарадника на услугама у локалној заједници - геронто-домаћица, 24 Стручна сарадника на
услугама у заједници и 1 Руководиоца службе – стручног сарадника на услугама у заједници.
Стање на дан 31.12.2019. године је 554 геронто-домаћице на неодређено и 81 на одређено време,
што укупно износи 635 геронто-домаћица, и представља за 25 геронто-домаћице мање у односу
на број одобрен буџетом.
Према раније важећем Правилнику о нормативима и стандардима за обављање послова и
делатности у установама у којима се остварују права из социјалне заштите о чијем се
обезбеђивању стара град Београд (Сл. лист града Београда бр.39/2007, 44/2007 и 2/2012), 635
геронто-домаћица, са којима служба тренутно располаже, требало би да пружа услуге за 1905
корисника. Услуге помоћи у кући, на дан 31.12.2019. године користи 2.517 корисника.
Имајући у виду да су потребе за услугама помоћи у кући у константном порасту, што
потврђује и број евидентираних лица која чекају на реализацију услуге, расположиви
капацитети Службе „Помоћ у кући“ не могу да задовоље потребе свих лица којима је помоћ
неопходна, те је потребно повећање капацитета, односно броја Сарадника на услугама у
локалној заједници - геронто-домаћица и Стручних сарадника на услугама у заједници.
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Због повећаног обима посла ангажовано је укупно 50 извршилаца, у току 2019.године по
основу уговора о раду на одређено време до 2 године. Од свих кандидата са којима је обављен
разговор од стране комисије у саставу: Руководилац РЈ, Координатор службе и референт
службе општих послова, одабрани кандидати су током разговора показали да могу да изврше
радне задатке. Кандидати су упућени у права и обавезе запослених у Установи Геронтолошки
центар Београд. Стручним сарадницима је дата инструкција да су у обавези, да реализацијом
пријема новозапослених, одреде/задуже искусне геронто-домаћице које ће новозапослене током
прве недеље рада детаљније уводити у посао и непосредно пратити њихов рад.
Број и структура корисника „помоћи у кући“
Константно смањење броја радника (геронто-домаћица) доводи до смањења броја
корисника, те је на дан 31.12.2019. године укупан број корисника био 2.517. Током 2019. године
укључено је 410 нових корисника, што није занемарљиво у односу на расположиве
капацитете, али је мало у односу на број лица која чекају на реализацију услуге. (Табела бр.2 ).

Ред.
бр.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ОПШТИНА

Број корисника на
дан
31.12.2019.

ВРАЧАР
ЗВЕЗДАРА
ПАЛИЛУЛА
САВСКИ ВЕНАЦ
ВОЖДОВАЦ
НОВИ БЕОГРАД
ЗЕМУН
СТАРИ ГРАД
ЧУКАРИЦА
РАКОВИЦА
МЛАДЕНОВАЦ
СОПОТ
ЛАЗАРЕВАЦ
ОБРЕНОВАЦ
У К У П Н О:

207
205
202
108
390
308
109
245
232
146
205
18
66
76
2517

Број нових
корисника у
2019.год.

27
20
48
10
70
61
22
3
32
57
38
5
9
8
410

Табела бр.2 . – Преглед броја корисника „помоћи у кући“ по општинама

Полна структура корисника
У електронској матичној евиденцији корисника помоћи у кући, укупно 3 016 корисника је
користило услуге током 2019.године, на крају године 2 517 корисника.
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ПОДАЦИ О
КОРИСНИЦИМА:
Жене
Мушкарци
УКУПНО:

Број
корисника
31.12.2019.

Број
корисника
у току
године

Број нових
корисника
у 2019

1963
554
2517

2333
683
3016

296
114
410

Табела бр.3 . – Полна структура корисника

Табела показује да су и даље корисници услуга „помоћи у кући“ најчешће особе женског
пола (77,99%). Проценат корисника мушког пола је 22,01%.
Старосна структура корисника
СТАРОСНА
СТРУКТУРА
До 50 година
51 - 60 година
61 - 70 година
71 - 80 година
81 - 90 година
Преко 90 година
УКУПНО:

жене
31.12.2019.

мушкарци
31.12.2019.

Број
корисника
31.12.2019.

жене
укупно у
току
године

мушкарци
укупно у
току
године

Број
корисника
у току
године

Број
нових
корисника
у 2019.

22
46
161
463
1033
238
1963

24
36
50
112
269
63
554

46
82
211
575
1302
301
2517

23
51
174
523
1234
328
2333

29
39
67
136
320
92
683

52
90
241
659
1554
420
3016

9
19
27
97
228
30
410

Табела бр.4 . – Старосна структура корисника

Из табеле се може закључити да је највећи број корисника старосног доба од 81-90
година (51,72%), а потом следе корисници од 71-80 година (22,84%), што је одувек била
карактеристика када су у питању корисници помоћи у кући. Проценат корисника преко 90
година је у благом порасту задњих година, а у 2019. је био 11,95%.
Међутим, у односу на податке ранијих година, приметна је тенденција повећања броја
млађих корисника до 60 година (5,08%). Ово повећање се очекује и у наредном периоду,
имајући у виду Правилник о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне
заштите, којим је дефинисано да се услуге помоћи у кући доступне деци, одраслима и старијима.
Породични статус корисника
ПОРОДИЧНИ
СТАТУС
Живи сам-сама
Са брачним другом
Остало
УКУПНО:

Број
корисника
31.12.2019.

Број
корисника
у току
године

Број нових
корисника
у 2019.

1918
416
183
2517

2305
504
207
3016

280
95
35
410

Табела бр.5 . – Породични статус корисника
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Што се тиче породичног статуса корисника, он се традиционално не мења, када су услуге
„помоћи у кући“ у питању, те је и у 2019. години највећи број особа које живе саме (76,20%).
Број корисника који живе са брачним другом износи 16,52%, а 7,27% су корисници који
најчешће живе са децом, којима је такође неопходна помоћ („остало“) - табела бр. 5.
Број корисника који су остварили додатак за туђу помоћ и негу –ТПН
На основу обрађених података на дан 31.12.2019. године, број корисника који примају
новчани додатак за туђу помоћ и негу је 627, што износи око 24,91% од укупног броја
корисника. Сви корисници који су остварили ово право, према Одлуци о правима и услугама
социјалне заштите, имају услуге помоћи у кући сваког радног дана, тј. 5 пута недељно.
Број корисника који су корисници МО
Број корисника који су корисници материјалног обезбеђења на дан 31.12.2019. је 5, што
представља 0,19% од укупног броја корисника. Корисници материјалног обезбеђења имају
приоритет, када је у питању реализација услуге помоћ у кући.
Услуга исхране
Услуга исхране у 2019. години пружана је у клупској мрежи. Храна за кориснике услуге
исхране („топли оброк – кувано јело“) припрема се у кухињама домова Геронтолошког центра.
Коришћење услуге је омогућено на два начина: „топли оброк за понети“ и коришћење
услуге у простору клуба. У склопу услуге исхране, организовано је и разношење хране у станове
корисника услуге помоћи у кући, од стране геронто-домаћица. Ову услугу је у 2019.години
користило 14 корисника, на дан 31.12.2019.године услугу користи 11 корисника.
Прање, пеглање и сушење веша
Уз помоћ геронто-домаћица, корисници „помоћи у кући“ користе услугу прања, пеглања
и сушења веша у клупској мрежи. Имајући у виду просторне и техничке могућности клубова
услуга прања, пеглања и сушења веша је погодност која стоји на располагању корисницима у
циљу одржавања редовне хигијене одеће, постељине и веша.

Структура корисника према степену подршке
СТЕПЕН ПОДРШКЕ
I степен подршке
II степен подршке
III степен подршке
IV степен подршке
УКУПНО:

Број
корисника
31.12.2019.

Број
корисника
у току
године

Број нових
корисника
у 2019.

63
751
1486
217
2517

82
939
1752
243
3016

13
103
261
33
410

Табела бр.6 . – Степен подршке
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Из табеле се може закључити да је највећи број корисника помоћи у кући са трећим
степеном подршке - 1.486 што представља 59,03% а затим следе корисници са другим - 751
(29,83%) и четвртим степеном подршке – 217 (8,62%).
Корисници првог степена подршке су у потпуности зависни од помоћи другог лица, те
би било логично да их према тренутном концепту услуга помоћи у кући, међу корисницима
дневних услуга у заједници нема. Међутим подаци говоре да их има око 2,5%. Ови корисници
се организују на различите начине, како би поред помоћи геронто-домаћице, обезбедили
додатну помоћ другог лица (персонални асистенти, медицинске сестре које пружају негу и сл.),
те наставили живот у природном окружењу.
Овакви подаци стављају задатак пред пружаоце дневих услуга у заједници, да развијају
додатне услуге, како би и корисницима првог степена подршке омогућили живот у природном
окружењу.
Све горе наведено иде у прилог чињеници да потребе за дневним услугама у заједници
расту, а на пружаоцима услуга је да понуде што различитије пакете додатних услуга, које ће на
најбољи начин задовољити основне животне потребе свих корисника.
Услуге стручног рада
Служба „Помоћ у кући“ као прва лиценцирана дневна услуга у заједници (носилац
лиценце бр. 0002) имала је обавезу да, и поред проблема са којима се сусретала током године,
задржи квалитет пружених услуга и побољша ниво квалитета стучног рада и у 2019. години.
Стручни сарадници на услугама у заједници обављали су све стручне поступке у складу
са Правилником о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите
(пријемна процена, процена, одређивање степена подршке кориснику, израда индивидуалног
плана услуге, информисање корисника и њихових сродника, интерна евалуација итд.).
По пријему захтева за помоћ у кући од надлежног одељења Градског центра за социјални
рад, стручни сарадници службе благовремено су реализовали пријемне процене, а потом у
складу са јединственим критеријумима за одређивање приоритета рангирали потенцијалне
кориснике на Јединственој евиденционој листи. У складу са одређеним приоритетом и
могућностима службе, реализована су укључења нових корисника.
У периоду од 01.01.2019. године до 31.12.2019. године уписано је нових 410 корисника,
те је обављено исто толико процена, као и индивидуалних планова услуге. Поштујући
интерес корисника, изради индивидуалног плана услуге се приступа озбиљно, а да би услуга
била реализована на адекватан начин о дефинисаном плану се детаљно информише геронтодомаћица. У складу са индивидуалним планом услуге, геронто-домаћица прецизно води
евиденцију реализованих активности, коју на крају месеца предаје стручном сараднику.
Приликом процене, стручни сарадници вршили су и процену степена подршке,
користећи скалу за одређивање степена подршке. За сваког корисника одређен је
одговарајући степен подршке.
Поновни прегледи индивидуалних планова услуге у служби „Помоћ у кући“,
реализују се чешће него што је дефинисано Правилником о ближим условима и стандардима за
пружање услуга социјалне заштите. Уколико се при поновном прегледу ИПУ-е, уоче било какве
промене код корисника, које доводе до одступања од формираног плана, приступа се одмах
изради новог ИПУ-е, и то у договору са корисником.
Ревизија примљених захтева за помоћ у кући у току 2019. године, вршена је према
процени стручних сарадника, а о уоченим променама обавештаван је ГЦСР.
Стручни сарадници су у периоду од 1.1.2019. до 31.12.2019. године, спровели стручни
поступак за 410 нових корисника (процена, одређивање степена подршке, израда ИПУ, поновни
прегледи ИПУ, праћење корисника и уредно вођење документације), а као и претходне године
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сваком кориснику лично уручили штампани примерак Информатора за кориснике услуга
помоћи у кући, који прецизно садржи све информације битне за корисника (делатност,
организација, услуге, права и обавезе, као и процедуре поступања по притужбама итд.). Да су
благовремено информисани о садржини Информатора, а посебно о процедурама поступања по
притужбама, те да су исти преузели, корисници су потврдили потписаном изјавом, која се након
тога одлаже у досије (Препорука инспектора социјалне заштите Градске управе града БеоградаСекретаријата за социјалну заштиту).
Притужбе лица која су на евиденцији примљених захтева за помоћ у кући, код којих није
дошло до реализације услуге, пристизале су повремено и решаване у складу са процедурама
поступања по притужбама. Незадовољство потенцијалних корисника је разумљиво, ако се узму
у обзир њихове године и време чекања до реализације услуге. Међутим, расположиви
капацитети службе „Помоћ у кући“, упркос одређеном приоритету нису довољни да би се
услуге реализовале.
Републичком заводу за социјалну заштиту је електронским путем достављен попуњен
Образац годишњег извештаја о раду пружаоца услуге помоћ у кући за 2018.годину, у
складу са обавезом о редовном годишњем извештавању.
Прикупљање пoдaтака и израда извештаја за Секретаријат за социјалну заштиту o
кoрисницимa пoмoћи у кући, кao и o пoтeнциjaлним кoрисницимa сa jeдинствeнe eвидeнциoнe
листe, пo мeсту стaнoвaњa (нaрoчитo нaглaшени oни из удaљeних нaсeљa или зaсeoкa), кojи, пo
свojим кaрaктeристикaмa мoгу спaдaти у лицa кoja би билa нaрoчитo угрoжeнa у вaнрeдним
ситуaциjaмa (нeмoћни, нeпoкрeтни, сa инвaлидитeтoм), и дa ли пoстojи пoтрeбa дислoкaциje
угрoжeнoг дoмaћинствa нa бeзбeдниjи дeo грaдa Бeoгрaдa, извршено је у предвиђеном року.
Интерна евалуација
Интерна евалуација квалитета пружених услуга, која подразумева испитивање
задовољства корисника, односно њихових заступника, реализована је у периоду октобар/
децембру 2019. године.
УСЛУГЕ
1) Помоћ у обезбеђивању исхране
2) Помоћ у одржавању личне хигијене
3) Помоћ у одржавању одевних предмета и
постељине
4) Помоћ у одржавању хигијене стана
5) Помоћ у загревању просторија
6) Помоћ у задовољавању социјалних, културнозабавних и других потреба (помоћ при кретању,
набавка намирница, лекова, рецепата, плаћање
комуналија итд.)
7) Посредовање у обезбеђивању различитих врста
услуга (посред. у поправци инсталација, столарије,
уређаја у домаћинству и сл.)
8) Сарадња са геронто-домаћицом
9) Сарадња са организатором

З А Д О В О Љ СТ В О
К О Р И С Н И КА %

4,93
4,92
4,96
4,96
4,99
4,98
4,97
4,97
4,98

Табела бр.7. - Резултати интерне евалуације
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Стручни сарадници су обишли све кориснике (100% ) и спровели испитивање
задовољства корисника пруженим услугама. Податке испитивања уносили су у евалуационе
листе, које су обрађене, а потом одложене у досије сваког корисника. Након обраде података из
евалуационих листа сумирани су резултати који су представљени у табели бр. 7.
Имајући у виду да су корисници степен задовољства изражавали оценама од 1 до 5,
према подацима из табеле, може се закључити да су корисници услуга помоћи у кући исказали
веома висок степен задовољства пруженим услугама, као и изузетно добру сарадњу са геронтодомаћицама и Стручним сарадницима.
Представљени резултати треба да служе као мотивација запосленима да не дозволе да
степен задовољства корисника падне испод постављеног нивоа, тежећи ка сталном унапређењу
квалитета услуга и перманентном раду по питању међуљудских односа како у радном
колективу, тако и ван њега.
Током испитивања задовољства корисника пруженим услугама, корисници су сугерисали
и предлагали да се запосли већи број геронто-домаћица, да се не скраћује време боравка
геронто-домаћице, као и да би желели да се услуга пружа као и раније пре измене Одлуке о
правима и услугама социјалне заштите, пет пута недељно. Већи број корисника је заинтересован
за пакет додатних услуга (педикир, фризер, берберске услуге, нега и пресвлачење болесника,
нутрициониста...), као и за пружање услуге у поподневним терминима и викендом, које би
додатно плаћали.
Информативно-аналитичка делатност
У оквиру информатичко аналитичке области обављају се студијско аналитички,
статистичко аналитички и стучно евиденциони послови који се односе на: вођење матичне
евиденције о корисницима услуга, евиденције о коришћењу услуга, евиденције о реализованим
активностима; праћење, анализу стања и израду извештаја и других докумената о делатности
пружања дневних услуга у заједници; пружање стучне помоћи приликом израде аката којима се
уређује област ових услуга, праћење прописа, стучних публикација и других докумената у вези
са делатношћу Службе; сарадњу са надлежним органима и партнерским организацијама; израду
периодичних и годишњих изештаја о раду Службе.
Правовремено се ажурирају подаци, води се брига о функционисању електронске
поште, пријем и слање порука путем електронске поште.
Обука и стручно усавршавање радника
Стручни сарадници службе „Помоћ у кући“ у периоду од 01.01.2019. године до
31.12.2019. године похађали су више програма стручног усавршавања, организоване од стране
Ресорног министарства, Републичког Завода за социјалну заштиту и Установе Геронтолошки
центар Београд :
-Стучно научни скуп са међународним учешћем „Савремени изазови социјалне заштите –
осетљиве групе, програми и исходи“;
- Програм обуке, по акредитованом програму:
,,Ка деинституционализацији и трансформацији установа“,
,,Програм обуке стучних радника и сарадника у социјалној заштити у области деменције“
"Пaртиципaциja кoрисникa у сoциjaлнoм рaду"
"Oснoвнa oбукa зa примeну мeтoдa вoђeњa случaja у сoциjaлнoj зaштити"
Нaциoнaлнa кoнфeрeнциja "Дa никo нe oстaнe сaм - Кa рaзвojу Бeoгрaдa прилaгoђeнoг зa стaриje
oсoбe"
Meђунaрoднoj кoнфeрeнциjи "Зa зeру вишe"
Дeбaтa - o прeдлoгу зaкoнa у сoциjaлнoj зaштити
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Сарадња са другим актерима
Делатност пружања дневних услуга у заједници по природи свог друштвеног задатка,
оријентисана је на сарадњу са великим бројем партнера у циљу оптимизације коришћења
потенцијала и ресурса локалне заједнице, чиме се обезбеђује већи ниво социјалне ситурности
корисника. У оквиру примене социјалног рада у организовању локалне заједнице, у сарадњи са
партнерима, реализовани су бројне активности.
Почетком 2015. године потписан је протокол о сарадњи Секретаријата за социјалну
заштиту и Секретаријата за здравствену заштиту, а ради побољшања здравља старијих
суграђана, бољој доступности здравствених услуга и унапређења квалитета дневних услуга у
заједници. Основни циљ је био ефикаснија реализација здравствених услуга за кориснике
помоћи у кући. Стручни сарадници на услугама у заједници су пратили активности реализације
здравствених услуга и редовно (једном месечно) извештавали надлежни секретаријат о
квалитету сарадње. Из извештаја Стручних сарадника може се закључити да је дошло до
побољшања сарадње са здравственим установама са којима најчешће сарађује служба „Помоћ у
кући“, као што су Домови здравља, ВМЦ, КБЦ Земун, КБЦ Звездара, КЦС , те да се реализација
здравствених услуга одвијала знатно брже него раније. Следећи пример добре праксе из
2015.године, са праћењем сарадње и извештавањем надлежног секретаријата настављено је и
током 2019.године. Сарадња са здравственим установама, била је на задовољавајућем нивоу и у
2019. години.
Током 2019. године остварена је коректна сарадња са општинским одељењима ГЦСР.
Стручни радници службе „Помоћ у кући“ иницирали су више састанака са колегамаводитељима случаја ГЦСР у циљу превазилажења проблема и у најбољем интересу корисника.
Секретаријат за социјалну заштиту је за службу „Помоћ у кући“ у октобру 2019. Године
обезбедио кожне патике и радну униформу (пар панталона, две мајице кратког рукава и две
мајице дугог рукава) за геронто-домаћице. У новембру је дистрибуирана радна опрема по
пунктовима и подељена свим запосленима.
Услуга „помоћ у кући“ обезбеђује се пружањем помоћи у задовољавању
егзистенцијалних услуга утврђених у оквиру стручног поступка индивидуалним планом услуге.
Дневне услуге у заједници осим хуманог аспекта друштвене бриге о старијима у циљу
продужења боравка сениора у породици и локалој средини, има и економски значај јер се
оптимално користе ресурси за већи обухват сениорске популације. Услуге се пружају у складу
са стручном проценом потреба сениора и одређивањем потребног степена подршке. На
територијама општина Гроцка, Барајево и Сурчин не постоје пунктови службе помоћ у кући, а
за оснивање истих потребно је додатно одобрење за запошљавање нових извршилаца услуга
(геронто-домаћица) и Стручноих сарадника. Услед повећања интересовања за услугом,
повећаним бројем корисника и обима посла неопходно је и сразмерно увећање броја запослених
и ангажованих стручних сарадника (социјалних радника, андрагога, радних терапеута,
неговатељица). Највећи проблем у пружању услуге помоћи у кући представља смањен број
геронто-домаћица. У претходном периоду уочени су проблеми: непопуњеност упражњених
радних места, неусклађеност републичких и градских прописа и аката који су обавезујући по
пружаоца услуге, омогућавање услова за увођење додатних услуга по економској цени и са
партиципацијом по упуту надлежног центра за социјални рад и повећање броја извршилаца
дневних услуга у заједници како би обухват корисника био већи.
Потребно је изменити и ускладити стратешка докумената и прописе: Одлуку о правима и
услугама социјалне заштите града Беорада и Правилник о мерилима и критеријумима за учешће
корисника и његових сродника обавезних на издржавање у трошковима помоћи у кући
(одређено према висини прихода корисника по члану домаћинства).
Установа је аутор више верификованих интерних и екстерних едукативних програма.
Програм „Едукација за обављање послова геронтодомаћице“ је акредитован од стране
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Републичког завода за социјалну заштиту. У оквиру Установе стручни сарадници редовно
похађају разноврсне програме обуке и едукација.

3. СЛУЖБА ДНЕВНИХ ЦЕНТАРА И КЛУБОВА ЗА СТАРИЈЕ
У Служби „клупске мреже“ организује се пружање дневних услуга у заједници – услуге
дневног боравка у клубовима, односно услуге реверзибилног дневног боравка, сервисне услуга
и организовање слободног времена корисника кроз програме културно-забавног, радноокупационог, едукативног, социјално-здравственог, спортско-рекреативног и информативног
садржаја у дневним центрима и клубовима за старије (у даљем тексту „клубови“) и у локалној
средини.
3.1. КАПАЦИТЕТ И ПРОСТОРНИ УСЛОВИ ЗА РЕВЕРЗИБИЛНИ БОРАВАК
КОРИСНИКА
НАЗИВ КЛУБА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

„Др М. Ступар I“ Н. Бгд
„Др М. Ступар II“ Н. Бгд
„Др М. Ступар III“ Н. Бгд
„Др М. Ступар IV“ Н. Бгд
„Милева Марић Анштајн“ Н.Бгд
„Драгиша Ћирић“ Земун
„Треће доба-Вождовац“
„Стари град I“
„Стари град II“
„Палилула“
„Савски венац I“
„С. Венац II – Дедиње“
С. Венац III – Г. Принцип“
„Младеновац“
„Гроцка“
„Сопот“
„Лазаревац“
„Обреновац“
„Чукарица I“
Центар ДБ – клуб „Врачар“
''Треће доба'' – Калуђерица
„Душан Ресавац“ - Раковица
„Дринка Ћуковић“ - Звездара
„Обрен Страњаковић“ - Барајево
„Игор Холодков“
''Петар Ружић'' Батајница
''Радана Пупић''-Савски венац
У К У П Н О:

КАПАЦИТЕТ
ПРЕМА
НОРМАТИВУ
(број корисника)
100
100
30
30
100
100
70
100
50
100
50
30
100
100
100
70
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
2.330

ГРАЂЕВ.
ПОВРШ.
(у m2)

ОПРЕМА

180
211
37
47
298
243
108
350
240
120
185
47
172
288
247
242
210
100
350
152
192
209
126
123
350
135
289
5.251

Стара
Стара
Стара
Нова
Нова
Нова
Нова
Стара
Нова
Стара
Стара
Стара
Нова
Нова
Стара
Стара
Нова
Нова
Стара
Нова
Нова
Нова
Нова
Нова
Нова
Нова
Нова
/

Табела 1. Основне каратеристике дневних центара и клубова за старије
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Укупни капацитет клупске мреже у 2019. години (Табела 1.) износи 2.330. Капацитет
сваког клуба нормиран је на основу грађевинско-техничких могућности објеката-клубова за
прихват корисника.
3.2. КОРИСНИЦИ КЛУБОВА – ОСНОВНИ СТАТИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ
У евиденцији корисника клубова у току 2019.године укупно су 9.132 корисника
користили услуге реверзибилног дневног боравка у дневним центрима и клубовима за старије.

Графикон 1. Број корисника у клубовима у периоду 2005. – 2019.г

Анализирајући Графикон 1. можемо уочити нагли пад броја корисника после 2011.
године. То је последица процеса ревизије вођења евиденције о корисницима клубова. У периоду
2012/2014 уведена је јединствена евиденција корисника у електронском формату.

Графикон 2. Број корисника у клубовима у периоду 2015. - 2019.г.

На крају 2019. Године у евиденцији активних корисника клубова било је 8.886 корисника.
У току 2019.г. преминуло је 148 корисника, 36 корисника је прекинуло коришћење услуга клуба
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по основу смештаја у домове или из здравствених разлога више не могу да напуштају своје
станове/куће, 1 корисник је на лични захтев иступио из клуба, 14 корисника престало да користи
услуге клуба због пресељења у другу средину, а 47 корисника је премештено у пасиву због
немогућности ступања у контакт са њима (нису долазили у клубове у дужем временском
периоду, при томе недоступни за контакт услед промене броја телефона и адресе. Дакле, са
престанком активног коришћењем услуга клуба у 2019. евидентирано је 246 корисника.
Графикон 2. приказује да је, након 2015. године, уочљив континуиран раст броја
корисника: 10,2 % у 2015.години, односно повећање од 17,1 % у 2016. години. У 2017. години
повећање износи 14,4 %, док у 2018.години повећање износи 14,7%. У 2019.години повећање
броја корисника, у односу на 2018.годину, износи 4,9 %.
Бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

ДНЕВНИ ЦЕНТРИ И КЛУБОВИ ЗА СТАРИЈЕ
Клуб "Младеновац"
Клуб "Чукарица"
Клуб "Сопот"
Клуб "Стари град II"
Клуб "Палилула"
Клуб "Др Михаило Ступар II"
Клуб "Обреновац"
Клуб "Лазаревац"
Клуб "Др Михаило Ступар I"
Клуб "Гроцка"
Клуб "Треће доба - Вождовац II"
Клуб "Душан Ресавац“ Раковица
Клуб "Треће доба" Калуђерица
Клуб "Стари град I"
Клуб “Драгиша Ћирић“ Земун
Клуб "Савски венац II – Дедиње"
Клуб "Савски венац III - Г. Принцип"
Клуб "Савски венац I"
Клуб "Др Михаило Ступар IV"
Центар - клуб "Врачар"
Клуб „Др Михаило Ступар III"
Клуб „Милева Марић Анштајн“
Клуб „Дринка Ћуковић“ Звездара
Клуб „Обрен Страњаковић“ Барајево
Клуб „Игор Холодков“ Врачар
Клуб „Петар Ружић“ Батајница
Клуб „Радана Пупић“ Аутокоманда
УКУПНО

На крају
године

У току
године

788
820
389
727
488
501
409
300
341
318
307
323
326
319
785
171
174
112
94
221
/
73
429
/
297
129
139

805
849
396
735
507
512
420
319
376
323
315
337
327
326
801
185
180
114
94
224
/
74
432
/
304
130
141

8.886

9.132

Табела 2. Приказ бројa корисника по дневним центрима и клубова за старије

Клуб са највећим бројем корисника је „Чукарица“ (820), затим следе „Младеновац“ (788),
„Драгиша Ћирић“ из Земуна (785), „Стари град II“ (727) итд (видети Табелу 2). Због губитка
простора за кориснике клуба „Драпшин“, исти су наставили са коришћењем услуга
реверзибилног дневног боравка у просторијама клуба „Младеновац“. Слична је ситуација и са
клубовима „Обрен Страњаковић“ Барајево, чији корисници користе услугу клуба „Чукарица“ , а
корисници клубова „Др Михаило Ступар III“ са Старог Сајмишта и „Др Михаило Ступар IV“ са
Ледина користе услуге клуба „Др Михаило Ступар II“ (укупно бројно стање 501 корисник).
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Бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
БАРАЈЕВО
ВОЖДОВАЦ
ВРАЧАР
ГРОЦКА
ЗВЕЗДАРА
ЗЕМУН
ЛАЗАРЕВАЦ
МЛАДЕНОВАЦ
НОВИ БЕОГРАД
ОБРЕНОВАЦ
ПАЛИЛУЛА
РАКОВИЦА
САВСКИ ВЕНАЦ
СОПОТ
СТАРИ ГРАД
СУРЧИН
ЧУКАРИЦА
Нова Пазова
НЕПОЗНАТО
УКУПНО

У току
године

На крају
године

Број
клубова у
ГО

80
534
373
635
567
930
322
796
1081
420
681
464
382
397
620
14
783
1
52

78
518
366
628
561
911
303
780
1035
409
664
448
362
390
607
14
759
1
52

1
1
2
2
1
2
1
1
5
1
1
1
4
1
2
0
1
0
0

9.132

8.886

27

Број
корисника
по клубу
/
518
183
314
561
456
303
780
207
409
664
448
91
390
304
/
759
/
/
329

Табела 3. Приказ бројa корисника по градским општинама и просечан број корисника
Увидом у Табелу 3. уочавамо да је највећи број корисника са територије градске општине Нови
Београд (1035), затим из Земуна (911), из Младеновца (780), са Чукарице (759), са Палилула (664), из
Гроцке (628), из Старог Града (607) итд.
Када се израчуна просечан број корисника по клубу, који се добија када се број корисника са
територије једне градске општине подели бројем клубова на тој територији, добијамо следећи ранг:
Младеновац (780), Чукарица (759), Палилула (664), Звездара (561), Вождовац (518) итд. Овај ранг нам
сугерише које су то приоритетне градске општине на чијим територијама би требало отварати нове
клубове.
Када се број корисника (8886) подели бројем 300, што представља норматив за оптимално
задовољење потреба корисника у реверзибилном дневном боравку једног клуба, онда се добија број 29,6,
што значи да би требало да буде 29 активних клубова, наспрам данашњих активних 24 клуба.

Графикон 3. Полна структура корисничког колектива
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У 2019. полна структура корисничке популације је уједначена, 52,8% (4.688) је женског
пола, а 47,2 % (4.198) је мушког пола. На основу Графикона 3. уочава се благи континуирани
пораст корисница, што је, пре свега, последица, повећане понуде осмишљених едукативних
програма и радионица намењених дамама и тиме се разбија стереотип да су клубови место где
мушкарци играју друштвене игре.
КАТЕГОРИЈЕ СТАРОСНЕ
СТРУКТУРЕ КОРИСНИЧКОГ
КОЛЕКТИВА
Од 26 до 64 год.
Од 65 до 79 год.
80 и више година
непознато
УКУПНО

2018
1.089
5.341
1.926
117
8.473

2019
12,9%
63,0%
22,7%
1,4%
100%

887
5.749
2.130
120
8.886

10,0%
64,7%
24,0%
1,3%
100%

Табела 4. Приказ старосне структуре корисничког колектива

Погледом на Табелу 4. запажа се да је старосна структура корисничког колектива
стабилна, са скоро 2/3 старосног доба од 65-те до 79-те године, а 88,7% корисника су старији од
65 година.
КАТЕГОРИЈЕ
ОБРАЗОВНОГ СТАТУСА
КОРИСНИКА
неписмени
непотпуно основно
образовање
основно образовање
средња стручна спрема, КВ
и ВКВ усавршавање и 5-ти
степен
више образовање (6-ти
степен)
високо образовање
непознато
УКУПНО

БРОЈ КОРИСНИКА
2015

2016

2017

2018

2019

17

0,31 %

19

0,29%

17

0,23%

17

0,2%

14

0,2%

148

2,68 %

157

2,43%

162

2,19%

167

2%

166

1,9%

768

13,9 %

850

13,16%

930

12,59%

1000

11,8%

1009

11,4%

2.716

49,3 %

3211

49,71%

3640

49,28%

4160

49,1%

4351

49,0%

582

10,6 %

751

11,63%

927

12,55%

1118

13,2%

1180

13,3%

956
327
5.514

17,3 %
5,9 %
100%

1173
298
6.459

18,16%
4,61%
100%

1410
310
7.387

19,09%
4,07%
100%

1710
301
8.473

20,2%
3,5%
100

1839
327
8.886

20,7%
3,7%
100%

Табела 5. Структура образовног статуса корисничког колектива

На основу анализе Табеле 5. уочава се постепени пораст корисника са вишим и високим
образовањем: 27,9% (2015), 29,8% (2016), 31,6% (2017), 33,4% (2018) и 34,0% (2019). Тиме се
поткрепљује претходна тврдња да се у клубовима пружају услуге и организују такве активности
којима се привлаче и сениори – интелектуалци. Уочљив је лаган али континуиран пад броја
особа који су неписмени, имају непотпуно основно образовање и основно образовање и тај
опадајући тренд биће стабилан у наредним годинама.
Анализом социо-економског статуса корисничке крупе, на основу Табеле 6.,
посматрањем горе наведених индикатора, уочава се истоветан процентуални однос у 2018. и
2019. години, иако су реални бројеви различити.
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КАТЕГОРИЈЕ СОЦИО –
ЕКОНОМСКОГ СТАТУСА
КОРИСНИКА - индикатори
Домаћице, незапослени,
издржавана лица, корисници
социјалне помоћи
Инвалидски пензионери
Старосни пензионери и тзв.
„превремена пензија“
Пољопривредни пензионери
Породични пензионери
Инострани пензионери
Запослени
Непознато
УКУПНО

БРОЈ КОРИСНИКА
2015

2016

2017

2018

2019

89

1,6 %

116

1,8%

123

1,7%

139

1,6%

147

1,7%

795
3.760

14,4 %
68,2 %

936

14,5%

1073

14,5%

1214

14,3

1276

14,4%

4469

69,2%

5137

69,5%

5932

70,0

6223

70,0%

47
546
7
26
244
5.514

0,9 %
9,9 %
0,1 %
0,5 %
4,4 %
100 %

53
624
12
25
224
6.459

0,8%
9,7%
0,2%
0,4%
3,5%
100%

60
712
13
27
242
7.387

0,8%
9,6%
0,2%
0,37%
3,3%
100%

62
820
15
27
264
8.473

0,7%
9,7%
0,2%
0,3%
3,1%
100%

61
863
16
28
272
8.886

0,7%
9,7%
0,2%
0,3%
3,1%
100%

Табела 6. Структура социјално-економског статуса корисничке групе

Број инвалидских пензионера стабилизовао се на око 14,5%, незапослени, домаћице и
издржавана лица су испод 2% у вишегодишњем континуитету, а корисници породичних пензија
су стабилизовани на 9,7%, док се број „старосних“ пензионера задржао на 70%.
КАТЕГОРИЈЕ
БРАЧНОГ СТАТУСА
КОРИСНИКА
Удовци / удовице
Брачна заједница
Разведени / разведене
Неожењени / неудате
Ванбрачна заједница
Непознато
УКУПНО

БРОЈ КОРИСНИКА
2015
1.320
1.798
471
115
21
1.789
5.514

23,9 %
32,6%
8,5 %
2,1 %
0,38 %
32,4 %
100 %

2016
1747
2168
660
166
32
1686
6.459

27,1%
33,6%
10,2%
2,6%
0,5%
26,1%
100%

2017
2103
2553
831
205
44
1651
7.387

28,5%
34,6%
11,3%
2,8%
0,6%
22,4%
100 %

2018
2542
2963
1028
272
58
1610
8.473

30,0%
35,0%
12,1%
3,2%
0,7%
19,0%
100%

2019
2739
3136
1118
295
63
1535
8.886

30,8%
35,3%
12,6%
3,3%
0,7%
17,3%
100%

Табела 7. Структура брачног статуса корисничке групе

Због великог броја корисника који нису саопштавали податке о свом брачном статусу
(Табела 7.), не може се донети тачан закључак о брачном статусу корисника на основу горе
наведених индикатора, мада се неки трендови позиционирају као стандардни.
Можемо констатовати тренд повећања броја удоваца и удовица, од 23,9% (2015) на 30,8%
(2019). Уочљив је и благи континуирани пораст броја особа које су у брачним заједницама, од
32,6% (2015) на 35,3% (2019). Пораст броја разведених је очигледан, од 8,5% (2015) на 12,6%
(2019) и основана је претпоставка да ће у наредним годинама тај број бити у сталном порасту,
пресликавајући демографски тренд из опште популације.
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КАТЕГОРИЈЕ
СТАТУСА
ДОМАЋИНСТВА
КОРИСНИКА индикатори
Живи са породицом
Живи са партнер/ом/ком
и породицом
Живи са партнер/ом/ком
Живи са рођацима,
цимерима и др.
Живи у дому за старе
Живи сам
Непознато
УКУПНО

БРОЈ КОРИСНИКА
2015

2016

2017

2018

2019

1.233

22,4 %

1412

21,7%

1590

21,5%

1748

20,6%

1809

20,4%

478

8,7 %

659

10,2%

836

11,3%

1011

11,9%

1096

12,3%

294

5,3 %

536

8,3%

782

10,6%

1053

12,4%

1200

13,5%

11

0,2 %

15

0,2%

20

0,3%

25

0,3%

26

0,3%

5
1.423
2.070
5.514

0,1 %
25,8 %
37,6 %
100 %

7
1911
1919
6.459

0,1%
29,6%
29,7
100%

9
2315
1835
7387

0,1%
31,3%
24,8%
100%

12
2841
1783
8473

0,1%
33,5%
21,0%
100%

11
3059
1685
8886

0,1%
34,4%
19,0%
100%

Табела 8. Приказ структуре домаћинства корисничке групе за период 2015-2019

На основу Табеле 8. уочава се да велики број корисника ниje саопштаваo податке о свом
домаћинству. Са партнером, са породицом или истовремено са партнером и породицом живи
46,2 %. Уочава се тренд постепеног раста броја корисника који живе сами, од 25,8% (2015) до
34,4% (2019).
3.3. РЕВЕРЗИБИЛНИ ДНЕВНИ БОРАВАК И СЕРВИСНЕ УСЛУГЕ
У зависности од просторно-техничких могућности клубова, у 2018. години у оквиру
клупске мреже пружане су услуге реверзибилног дневног боравка и следеће сервисне услуге:
•
•
•
•

исхрана и разношење хране корисницима услуге „помоћ у кући“,
прање, сушење и пеглање веша,
коришћење купатила,
остале сервисне услуге.

3.3.1. Реверзибилни дневни боравак у клубу
Дневни боравак у дневним центрима и клубовима за одрасла и старија лица је
реверзибилан – корисник може дневни боравак започети и прекидати више пута у току дана,
имати прекиде у току недеље, месеца и године у различитом трајању без губитка статуса
корисника услуге дневног боравка у дневним центрима и клубовима за одрасла и старија лица,
осим ако то није изричито одређено решењем градског Центра за социјални рад, односно
уговором између корисника односно његовог заступника и пружаоца услуге за одређену врсту
услуге.
Реверзибилни дневни боравак кроз социјалне интеракције корисницима обезбеђују
социјалну укљученост и доступност организованим клупским активностима. Услуга се
остварује кроз свакодневно дружење корисника и слободне активности корисника. На
располагању су им реквизити за друштвене игре, дневна штампа, часописи, приручна
библиотека, ТВ и радио програм и сл.
Евидентирање реверзибилног дневног боравка у дневним центрима и клубовима за
старије евидентира се свакодневно од стране домаћица клуба у посебно означеним
формуларима.
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3.3.2. Услуга исхране
Услуга исхране у 2019. години пружана је у клубовима „Чукарица“, „Стари град 1“,
„Савски венац 1“, Др Михајло Ступар 1“, „Др Михајло Ступар 2“ „Палилула“ и Центар-клуб
„Врачар“. Храна за кориснике услуге исхране („топли оброк – кувано јело“) припрема се у
кухињама домова Геронтолошког центра.

период

31.12.2015
31.12.2016
31.12.2017
31.12.2018.
31.12.2019.
Табела 9.

%
активни
корисника
укупан број
преминули
корисници
исхране у
корисника
корисници
исхране
укупном
клубова
исхране
31.децембра
броју
корисн.
5.514
391
377
7,1 %
9
6.459
458
451
7,1 %
/
7.387
501
475
6,8 %
22
8.473
521
503
6,2%
17
8.886
521
494
5,9%
17
Компаративни приказ корисника услуге исхране за 2015 - 2019.г.
корисници
исхране у
току
године

корисници
који су
отишли у
дом
5
7
4
1
10

Коришћење услуге је омогућено на два начина: „топли оброк за понети“ и коришћење
услуге у простору клуба. У склопу услуге исхране, организовано је и разношење хране у станове
корисника услуге помоћи у кући, од стране геронто-домаћица.
Укупан број корисника услуга дневних центара и клубова за старије који су користили
услугу исхране током 2019.г. је 521, док је на крају године било 494 односно 5,9 % корисничке
групе (Табела 9). У току године је преминуло 17 корисника услуге исхране и 10 корисника је
отишло на смештај у домове. Од 521 евидентираних корисника услуге исхране, оброк су
користили током 2019. године 158 корисника, од тога је 43 корисника који су се први пут
пријавили за услугу исхране. Може се приметити да, изражено у процентима, постепено опада
број корисника који користе услугу исхране, од 7,1% (2015) до 5,9% (2019), мада изражено у
реалним бројевима, тај број се стабилизовао на 521 у последње две године.
Од 521 евидентираних корисника услуге исхране преминуло је 17 корисника (3,3%),
односно на смештају у домове 10 (1,9%), односно – 27 корисника више неће користити услугу
исхране (5,2%). То указује да су корисници услуге исхране у стању егзистенцијалних и
социјалних потреба и требало би да буду под сталном опсервацијом социјалних радника,
односно да се у потпуности примењује стручни поступак – осим пријемне процене, у
једногодишњем континуитету и процена, као и индивидуални план услуга.
Парцијално, услуга исхране се омогућава и корисницима реверзивилног дневног боравка
који у просторијама клуба организују манифестације (прославе рођендана, дружења уз музику,
културно-уметнички програми и др.) када се за све присутне сервира топли оброк.
3.3.3. Прање, пеглање и сушење веша
Имајући у виду просторне и техничке могућности клубова услуга прања, пеглања и
сушења веша је погодност која стоји на располагању корисницима у циљу одржавања редовне
хигијене одеће, постељине и веша. Ову услугу користе уз помоћ геронто-домаћица и корисници
„помоћи у кући“, као и корисници по упуту центра за социјални рад.
У 2019. години услугу прања веша користило је 52 корисника и услуга је бесплатно
пружена 507 пута.
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Услуга је пружана у 6 дневних центара и клубова за старије: "Врачар", "Младеновац",
"Савски венац 1", "Сопот", "Стари град 1", и "Чукарица".

Графикон 4. Приказ броја услуга бесплатног прања веша у периоду 2015-2019.

3.3.4. Купање корисника
Имајући у виду просторне и техничке могућности клубова услуга коришћења купатила
се пружа само у клубовима: „Стари град 1“, „Савски венац 1“, „Гроцка“ и „Врачар“. Услуга је на
располагању свим корисницима којима је неопходна услуга одржавања личене хигијене.
У 2015. години услугу купања користило је 11 корисника, а у 2016 години 15 корисника
који су ту услугу бесплатно користили 147 пута (у претходној години 129 пута). У 2017. години
13 корисника су користили услугу купања укупно 302 пута. У 2018. години 13 корисника
користили су 217 пута услугу бесплатног купања. У 2019. години 15 корисника користили су
260 пута услугу бесплатног купања.
3.3.5. Остале сервисне услуге
У клубовима је обезбеђено и служење освежавајућих безалкохолних и топлих напитака
по бенефицираним ценама (сокови, кафа / инстант кафа, чај,квас, кафице).
3.3.6. Превентивна здравствена заштита
Превентивна здравствена заштита се пружа у сарадњи са здравственим институцијама из
локалне заједнице, има за циљ здравствено просвећивање и рано откривање здравствених
потешкоћа и спроводи се кроз активност патронажних служби домова здравља на територији
локалне самоуправе. Врсте активности превентивне здравствене заштите у клубовима су:
контролна мерења крвног притиска и шећера у крви, здравствена предавања, повремене
консултације лекара и саветовања за очување и унапређење здравља, дистрибуција штампаних
публикација, флајера и др. материјала.
Патронажне службе организују редовна недељна контролна мерења крвног притиска у
клубовима: „Лазаревац“, „Сопот“, „Обреновац“, „Чукарица“, „Стари град 1“, „Стари град 2“,
„Центар за дневни боравак на Врачару“, „Гроцка“, „Душан Ресавац“, „Савски венац 1“, „Савски
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венац 2“, „Савски венац 3“, „Палилула“ и „Треће доба – Вождивац 2“, „Радана Пупић“Аутокоманда, „Младеновац“, „Драпшин“, „Др Михаило Ступар 1“, „Игор Холодков“-Врачар.
У клубу „Палилула“ у месецу октобру 2019.године одржано је предавање из прве
помоћи у организацији „Црвеног Крста“. Предавање је било на тему указивања прве помоћи у
случају прелома, инфаркта, напада епилепсије итд.
3.4. ОРГАНИЗОВАЊЕ СЛОБОДНОГ ВРЕМЕНА КОРИСНИКА
Организовање слободног времена корисника подразумева повезаност стручноинструктивних активности, садржаја и облика и активности самоорганизовања корисника са
циљем извршавања основних функција отворене социјалне заштите старијих, односно
задовољавања виталних потреба живота у старости. Активности организованог слободног
времена у клубовима доприносе заштити и унапређењу здравља, подстичу креативност,
оспособљавају за комуникацију, интеракцију и кооперацију са другима, омогућавају учење
флексибилности и толеранције, усвајање нових знања, вештина и навика, хуманизацију
међуљудских односа и очување постојећих физичких и менталних функција.
Начин груписања корисника у дневном боравку је: дневна заједница – сви организовани
индивидуални или колективни садржаји, савет, секције за разноврсне активности,
једнонаменски организациони одбори за сваку манифестацију посебно, групе за курсеве радионице и различити облици груписања корисника свих центара у циљу реализације тематски
одређених садржаја.
Програмом активности утврђују се садржаји и врсте активности за сваки клуб и
заједничке активности корисника клубова, учесника радионица и чланова ПАКУД-а „Анђелка
Трнавац“. Програм активности корисника доноси са на основу годишњег Програма рада Радне
јединице „Дневни центри и клубови“, који је део годишњег Програма рада Установе
Геронтолошки центар.
3.4.1. Област организовања корисника
Организовање корисника регулисано је Правилником о раду дневних центара и клубова,
Одлуком о кућном раду дневних центара и клубова за старије 7 и Правилником о раду ПАКУД-а.
Савети клубова (сваки клуб може имати Савет) одржавају редовне састанке једном месечно и
ванредне по потреби. Уметнички савет ПАКУД-а и Председништво књижевног клуба
''Мирослав Антић'' седнице одржавају једанпут месечно и према потреби,
а остали
организациони делови-секције ПАКУД-а (''хорско певање'', ''групно певање'', ''вокални солисти и
инструменталисти'', ''фолклор, плес и модни студио'', ''драмско извођење'', ''ликовно
стваралаштво'', ''књижевно стваралаштво'' и ''Златно доба'' – билтен Геронтолошког
центра Београд) састанке одржавају само према потреби.
Састанак Савета клубова одржан је 12. децембра 2019. године у Клубу „Игор Холодков“.
Састанку је присуствовало 28 делегата, а председавала је Мирјана Деклева, председник Савета
корисника. Присутне кориснике дневних центара и клубова за старије поздравио је руководилац
Милош Минић.
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3.4.2. Пензионерско аматерско културно-уметничко друштво (ПАКУД)
„Анђелка Трнавац“ и област културе и забаве
У оквиру клупске мреже организован је рад Пензионерског аматерског културно
уметничког друштва - ПАКУД-а „Анђелка Трнавац“ од 1993. године. У саставу ПАКУД-а је
осам организационих делова-секција: Књижевни клуб „Мирослав Антић“, Мешовити хор
„Смиље“ (камерна група хора – октет „Смиље“), групно певање (групе певача клубова, женска
етно група „Ластавице“, мушка етно група „Соколови“, група певача „Забрањено старење“),
драмско стваралаштво (драмске и рецитаторске секције клубова, позоришна трупа „Пита луда:
куда“, "Repetez Cabaret"), фолклор и плес, вокални солисти и инструменталисти, ликовно
стваралаштво и часопис „Златно доба“.
Током 2019. године одржане је више манифестација ПАКУД-а: смотра драмског
стваралаштва (април, сцена Геронтолошког центра Београд), смотра вокалних дуета (март,
сцена „Прота“), смотра певачких група (новембар, сцена Геронтолошког центра Београд),
пролећна и јесења ревија фолклорних секција (април, новембар, сцена Геронтолошког центра
Београд), смотра певача солиста (март), затим приређено је 5 колективних ликовних изложби и
програм „Вербарт“ – смотра песника, рецитатора и беседничара. Сваког месеца (изузев јануара,
јула и августа) одржаван је програм „Музички караван“ у дневним центрима и клубовима, затим
редовно програм "Repetez Cabaret“ и позоришна трупа је редовно изводила представе у
клубовима. ПАКУД је одржавао редовне, месечне програме у домовима за стара лица ГЦ
Београд. Изведени су програми и у ГЦ Младеновац и ГЦ Обреновац, као и у неколико
приватних домова за старе. Књижевни клуб „Мирослав Антић“ има редовна окупљања у Клубу
„Др Михаило Ступар 1“. У 2019. године обележено је неколико јубилеја. Дана 5. јула у клубу
„Радана Пупић“ на Аутокоманди свечано је обележена деценија рада позоришне трупе ПАКУДа „Пита луда:Куда?“. Концерт поводом јубилеја – 15 година од оснивања фолклорног ансамбла
„Кошута“ из клуба „Душан Ресавац“ Раковица и 10 година од оснивања групе певача и оркестра
„Похорски ђердан“ из клуба „Др Михаило Ступар 1“ одржан је 25. новембра у биоскопској сали
Геронтолошког центра Београд.
На сцени дневних центара и клубова „Прота“ у клубу „Игор Холодков“ одржано је 9
програма: певачка група „Забрањено старење“ обележила је концертом 5. година рада, наступи
хора „Смиље“, певачке групе „Звездарске звезде“, етно група „Ластавице“ и „Соколови“,
концерт вокалних солиста, концерт певачких дуета и 3 представе позоришне трупе ПАКУД-а.
ПАКУД је учествовао на 6. Фестивалу међугенерацијске сарадње и 17. Фестивалу стваралаштва
старијих, које организује РЈ „Дневни центри и клубови“, Сајму „Једнаки“ у оквиру Сајма
књига“, као и на сајмовима за пензионеру у Новом Саду и Нишу.
У оквиру клубова организују се различите секције: драмска, групе певача, литерарна,
рецитаторска, фолклорна, музичка, сликарска и др. Реализују се бројне активности: натпевавања
група певача, програми „отворени микрофон“, приредбе у клубу и ван клуба, књижевна
дружења, квизови, прославе колективних рођендана и других значајних датума, међуклупска
дружења, размене посета са клубовима и другим организацијама и удружењима која окупљају
старија лица ван Београда, шалијаде и др.
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литерарна
секција

драмска
секција

Ликовна
секција

активна

активна

/

/

Дунавске зоре

активна

активна

/

Кошута

Кошута

/

/

активна

/

Вождовачки славуји

„Стари град II“

/

активна

активна

„Врачар“
„Драгиша Ћирић“
„Чукарица I“
„Савски венац I“
„Др М. Ступар I“
„Др М.Стуоар II“
„Лазаревац“

активна
активна
активна
/
активна

/
/
активна
/
/

активна
активна
/
/
/

активна

активна

/

„Младеновац“

активна

активна

/

„Обреновац“

активна

активна

активна

„С. венац III“
„Палилула“
„Дринка Ћуковић“

активна
активна
активна

активна
/
активна

/
/
активна

„Игор Холодков“

активна

активна

активна

„Драпшин“

активна

/

/

„Радана Пупић“
„М. М. Ајнштајн“
„С. венац 2 – Дедиње“

/

дневни центар и клуб
за старије
„Треће доба“
Калуђерица
„Д. Ресавац“
„Треће доба –
Вождовац II“

фолклорна
група

група певача

Групе певача:Мимоза, ВИС 5+,
Забрањено старење, Хор Смиље
/
Врачар
/
/
Има дана
Има дана
/
Џивџани
/
Похорски ђердан
активна
Колуб. вез
Колубарски вез
Разиграни
Распевана Шумадија
Космајци
Распеване године и
/
Палежанке
Савска зора Савска зора
/
Палилулски бисери
рекеративни Звездарске звезде
Рекреативни “Ластавицa“ и
фолклор
„Соколови“
Драпшински
Никад није касно
драгуљи
Весело срце
Весело срце

активна
активна
активна
активна
/
/
Бисери
Табела 10. Приказ секција из области културе
активна

У области културе током 2019. године, реализовано је 1.861 групних и колективних
активности којима је било обухваћено 24.707 корисника.
3.4.3. Област спорта и рекреације
Област спорта и рекреације регулисана је Правилником такмичења у друштвеним
играма.
Традиционално се током месеца октобра одржавају финална екипна такмичења у
друштвеним играма за кориснике клубова и домова. Одржано је пет финалних турнира у
дисциплинама „пикадо за даме“, „пикадо за господу“, шах, домине и „човече не љути се“.
Првопласиране екипе по дисциплинама добијају пехаре, као и у генералном пласману три првопласиране екипе такође добијају пехаре.
XVII Појединачно првенство корисника дневних центара и клубова и домова у пет
дисциплина: шах, домине, пикадо за даме, пикадо за господу и „не љути се човече“ одржано је у
мају. Победницима у такмичарским дисциплинама подељена су признања и медаље: златне,
сребрне и бронзане на Завршним свечаностима поводом Месеца солидарности са старијима.
Дана 31. маја чланови шаховске секције клуба „Др.Михаило Ступар 2“ су учествовали на
шаховском такмичењу „Српска лига трећег доба“ које се одржавало у Новом Саду и од 13
такмичарских екипа освојили су друго место.
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Поводом „Дана жена“ клуб „Чукарица“ био је и ове године домаћин традиционалног
Осмомартовског турнира у друштвеним играма за даме београдских клубова. У клубу
„Лазаревац “ је организован турнир за даме тог клуба, такође, поводом Осмог марта.
У оквиру сваког клуба развијају се секције и одржавају се интерна и међуклупска
такмичења у друштвеним играма и рекреативним дисциплинама, шаховске симултанке,
меморијални турнири, припреме за такмичења, излетничке шетње и разгледања знаменитости
Београда, а посебан сегмент су излетничке активности. Током 2019. организовано је 24 излета
чији су носиоци били клубови: „Стари град 2“, „Обреновац“, „Драгиша Ћирић“, „Сопот“, „Игор
Холодков“ и „Радана Пупић“.
У оквиру геронтолошких клубова радни терапеути и сениори волонтери реализовали су
корективне и рекреативне вежбе, вежбе на справама у теретани у клубу „Радана Пупић“, „зумбу
за сениоре“, јогу, јогу на столицама, смех-јогу, као и школу плеса.
У клубу „Младеновац“ одржан је меморијални турнир у пикаду „Тома Радовић и Ратко
Ескић“. Турнир је уприличен у част истакнутих активиста и пикадиста, чланова клуба
„Драпшин“. У клубу „Младеновац“ традиционално се одржава и меморијални турнир у пикаду
„Петар Ружић“. Турнир је уприличен у част истакнутог активисте и пикадисте клуба
„Младеновац“.
Градска општина Палилула, за 15 корисника услуга клуба обезбедила је бесплатан излет
за јужни Банат који је реализован у суботу 13. априла.
Спортско - рекреативне секције клуба „Младеновац“ и „Драпшин“ ове године су
организовале два спортска дружења са ГЦ Младеновац у друштвеним играма алке, плочице и не
љути се човече.
Дана 16. децембра куглана „Жабац“ на Видиковцу била је поприште заједничког
међугенерацијског куглања и дружења чланова Дневног центра и клуба за старије „Чукарица“,
младих из Установе за децу и младе „Сремчица“ и ученика XIII гимназије.
У области рекреације и спорта током 2019. године, реализовано је 962 групних и
колективних активности којима је било обухваћено 8.172 корисника.
3.4.4. Област радно-окупационих активности
У оквиру сваког клуба развијају се различите секције: кулинарска, секција за кројење и
шивење, секција за ручни рад, еколошка секција, секција за хортикултуру, занатска радионица и
др. У овој области клубови организују бројне активности: изложбе, лутрије, израду предмета за
поклоне и честитке за различите прилике и међуклупска дружења чланова секција.
Програм „О`РУК“ обухвата активности у сврху стварања различитих производа и
реализује се кроз различите курсеве, изложбе, базаре и др. У оквиру „О`РУК програма
изучавају се и примењују аутентичне вештине традиционалног ручног рада. Корисници О`РУКа окупљају се у Центру „Врачар“ сваке недеље, а поједини сегменти у оквиру посебних група
више пута недељно. Своје оригиналне и уникатне ручно рађене радове, играчке, украсне
предмете и модне детаље корисници О`РУК-а су презентовали на многим манифестацијама у
организацији УГЦБ: Фестивал „Океј“, Сајам за треће доба, многобројне изложбе, хуманитарне
акције.
У оквиру Сајма „Једнаки“ приказана је модна ревија одевних предмета које су израдиле
чланице клубова и О`РУКа, као и предмети и оквиру изложбе.
У оквиру припреме XVII Фестивала стваралаштва старијих „Златно доба“ приступило се
организовању корисника геронтолошких клубова у циљу приказивања уметничког ствалаштва и
уметничких вештина кроз разноврсне радионице О`РУК-а.
Чланови О`РУК радионица и ове године су израдили уникатне производе, прекриваче,
попкице и капице за превремено рођене бебе. Производи настали у нашим радионицама
27

прављени су у посебним величинама, а у радионицу је био укључен велик број наших
корисница.
Чланице секције О`РУК-а израдиле су предмете у оквиру радионице -пачворк, декупаж,
вез, златовез, плетење, сликање на свили, који су поклоњени званичницима приликом
многобројних посета клубова.
Секција О`РУК-а учествовала је у радионици веза, ткања и хеклања приликом посете
званичника у клубовима „Игор Холодков“ Врачар и „Радана Пупић“ Аутокоманда.
У области радне терапије реализовано је 571 групних и колективних активности уз
учешће 2.891 корисника.
У наменском простору за радно-окупационе активности клуба „Палилула“ отворена је
изложба уметничко-креативне радионице О`РУК-а под називом „Изложба везених торби“.
Клуб „Драгиша Ћирић“ у Земуну био је домаћин међуклупског дружења чланица
креативних радних секција више клубова. Том приликом приређена је изложба разноврсних
радова чланова клуба домаћина. Клуб су украсили хеклани шешири, миљеа, шнале за косу,
витраж-слике, торбице од кеса, цветни аранжмани од папира, акварели и др.
У оквиру Завршних свечаности у биоскопској сали Дома „Бежанијска коса“ организована
је изложба ручних радова чланова секција и радионица из клубова и домова.
Чланови клуба "Дринка Ћуковић" на Звездари дана били су домаћини ученицима ОШ
"Деспот Стефан Лазаревић" из Миријева. Сениори са Звездаре су угостили ђаке у креативној
радионици и укључили их у предновогодишње активности, израду новогодишњих честитки
квилинг теником.
И ове године у децембру, Народна банка Србије је организовала Новогодишњу
хуманитарну изложбу на којој су учестовале чланице ОРУК-а са својим производима.
3.4.5. Област промотивних активности
Током 2019. године корисници клубова гостовали су у многим информативним
програмима и забавно-едукативним емисијама на телевизији и радију у циљу промоције
активности клубова за дневни боравак и повећања броја корисника.
У оквиру клубова раде секције за комуникације које у локалним заједницама сарађују са
различитим институцијама и организацијама и промовишу активности клубова за дневни
боравак.
Дана 9. априла у Центру за културу Сопот за локално становништво чланови драмске
секције Клуба „Дринка Ћуковић“ извеели су музичко-сценско дело „Ромска рапсодија“.
Дана 16.априла фолклорна група „Разиграни Космајци из клуба „Младеновац“ и
фолклорна група „Драпшински драгуљи“ клуба „Драпшин“ гостовали су у Аранђеловцу на
позив њиховог удружења пензионера, где су се представили са кореографијом „Игре из
Шумадије
Камерни хор „Смиље“ дана 25. маја наступао на Сајму за пензионере у Новом Саду.
Етно групе „Ластавице“ и „Соколови“ су дана 25.маја учествовали на манифестацији
Свесрпски народни сабор под називом „Крушедолска зора“ у порти манастира Крушедол.
Током 2019. реализован је заједнички пројекат „Свачија унука“ - снимање документарног
филма редитељке Светлане Ћопић у којем су учествовали корисници дневних центара и
клубова. Дана 15. јуна корисници-учесници у филму посетили су галерију „X витамин“ – где је
приређена изложба фотографија и писама насталих током снимања филма. Присутни корисници
су размењивали своја искуства са снимања са младим фотографима и сниматељима са којима су
сарађивали у оквиру пројекта.
Фолклорни ансамбл „Разиграни Космајци“ из Клуба „Младеновац“ 19. јуна узео је
учешће на 11. Међународном фестивалу фолклора пензионера у Лесковцу, а у организацији
Удружења пензионера града Лесковца. На овој престижној смотри, поред „Разиграних
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Космајаца“, учествовали су и фолклораши из Суботице, Шапца, Ваљева, Смедеревске Паланке,
Крагујевца, Ниша, Књажевца, Врања, Зајечара, као и из Бугарске и Македоније. Чланови
младеновачког ансамлба били су и део дефилеа улицама Лесковца.
Дана 22 јуна, ансамбл „Кошута“ из Клуба“Душан Ресавац“-Раковица, наступио је у Бањи
Ковиљачи, у оквиру Смотре фолклора „Подриње кроз песму и игру“. Пре наступа направљен је
дефиле свих учесника, а на челу колоне био је наш ансамбл“Кошута“, као једини сениорски
фолклор, који је после добио част и да отворио Смотру.
На етно базару, у оквиру манифестације „Грочанске свечаности“ 28. јула, представљени
су производи „ОРУК“ радионице „Дневних центара и клубова за старије“. Уникатне, плетене
играчке за децу, везени столњаци, плетене торбе, пончо огртачи, нашли су своје место на овој
великој промоцији народне радиности у општини Гроцка.
„Летња галерија“ у којој су изложене слике корисника Установе Геронтолошки центар
отворена је током августа у галерији у Скадарској улици под поставком „Портрети“, уз
присуство чланова Дневних центара и клубова. Јавност је могла да се упозна са радом
аматерских сликара ДЦК све до краја августа.
На ТВ Студио Б гостовали су 2. јула неки од учесника и ментора курсева „Летњег
програма за старије суграђане“ у циљу промоције програма.
Секција за културу Клуба „Обреновац“ одржала је 7. августа концерт на летњој сцени
Спортско културног центра „Обреновац“. Концерт је одржан на позив ГО Обреновац, а у оквиру
традиционе манифестације „Обреновачко лето“. Током једноипо часовног програма
представили су се: женска група „Палежанке“, мешовита певачка група, певачи солисти, дуети,
песници и рецитатори. Програм је бројна публика наградила бурним аплаузом. Исечак са
концерта могли су да видео гледаоци локалне ТВ „Маг“.
У просторијама ГО Врачар наступила је почетком септембра група певача и фолклора
„Савска зора“ на изложби фотографија „Мој Београд душу има“ у оквиру манифестације „Дани
европски баштине“.
У оквиру Фестивала хумора за децу током септембра у Лазаревцу „Колубарски вез“ и
драмска секција клуба приредили су пригодан програм у „Бабиној реци“.
У оквиру Фестивал зимнице „Јесења кухиња“ чланице клубова учествовале су током
септембра у такмичењу прављења џема, као и на изложби ручних радова на позив организатора
Центра за културу Гроцка.
Чланови певачке групе „Забрањено старење“ гостовали су 6. октобра у јутарњем
програму ТВ Студио Б као најава промоције мини ЦД албума са 3 ауторске песме.
На Београдском сајму књига, под тематском целином „Једнаки“, клубови Геронтолошког
центра Београд промовисали су своје активности: приређен је музички програм 26. и 27. октобра
и изложени су произови О`Рук бренда.
Дана 29.октобра, Клуб „Савски венац 3-Г.Принцип“ гостовао је у Геронтолошком центру
Кула, где је извео комплетан програм: фолклор, група певача, соло певачи, глумци,
рецитатори... који је одушевио домаћине.
Дана 28. новембра на Међународном научном скупу у Сава центру група певача „Има
дана“ наступала је на самом свечаном отварању са химном и једном етно-песмом.
На свечаном отварању VII Сајма пензионера у Нишу, у Официрском дому, наступила је
камерна певачка група „Смиље“ и ансамбл „Савска зора“.
Дана 1. децембра мешовити хор „Смиље“ и група певача „ВИС 5+“ наступили су на
традиционалном хуманитарном базару на Београдском сајму у Хали 2, у организацији
Међународног клуба жена дипломата.
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3.4.6 Област социјално-хуманитарних активности
Реализоване су акције, манифестације и програми клубова за дневни боравак и учешћа по
позиву других институција, организација и удружења: редовне месечне посете и извођење
културно-забавног програма у домовима за старе, укључујући и домове у Обреновцу и
Младеновцу, прикупљање одеће, постељине, услуге клупских секција за кројење и шивење за
потребе појединих клубова и домова.
Поводом Месеца солидарности у клубовима се организују свечаности и дружења за
најстарије чланове.
У оквиру клубова раде секције за социјално-здравствене активности које у свом
делокругу имају посете корисницима клуба који имају здравствене проблеме, организују
окупљања и свечаности за најстарије чланове клуба и др.
Током марта организована је хуманитарне акције „За дивне мале дивове“. Том приликом
уручена је донација београдских дневних центара и клубова Институту за неонатологију у виду
рукотворина – прекривача, попкица и капица за превремено рођене бебе
На Велики петак, 26. априла, у Установи за децу и омладину „Сремчица“ одржана је
манифестација под називом „Јаја се фарбају осмехом“ у организацији Установе Сремчица где су
учешће узели корисници клубова и стручни радници РЈ „Дневни центри и клубови“.
Чланице клуба „Игор Холодков“ су се дружиле са штићеницима Хуманитарне
организације за помоћ особама са сметњама у развоју „Дечије срце“.
У Дневном боравку „Сунце“, које је у саставу Центра за смештај и дневни боравак деце и
омладине ометене у развоју, одржана је завршна приредба. Уовој манифестацији учествовали
су корисници дневног боравка и група певача „Забрањено старење“ из Клуба „Стари град 2“
Геронтолошког центра Београд.
Манифестација "Бакин ручак" коју већ годинама уназад за штићенике Дома "Дринка
Павловић" организују чланице клуба "Чукарица" приређена је и ове године, дана 29. октобра.
Деца без родитељског старања из дома "Дринка Павловић" имала су прилику да уживају у
ручку, игри, дружењу и топлој атмосфери, које су посебно за њих припремиле баке из клуба
"Чукарица". Штићеници дома "Дринка Павловић" и сениори из клуба "Чукарица" такмичили су
се у играма "Пренеси јаје" и у бацању алки.
Манифестација „Бакин ручак“, коју већ годинама уназад организујемо за децу из Дома
Јуса, приређена је и ове године 2. децембра. Деца су уживала у ручку, игри , дружењу и топлпој
атмосфери које су посебно за њих припремиле баке из клуба „Врачар“.
У Дому за децу у Сремчици, дана 31. децембра чланови драмског студија ПАКУД
„Анђелка Трнавац“, костимирани као Деда-Мраз и Баба-Мразица, делили су пакетиће деци на
манифестацији коју је организовао дом за децу.
У области социјално-хуманитарних и здравствених активности током 2019. године,
реализовано је 439 групних и колективних активности којима је било обухваћено 6.650
корисника.
3.4.7. Област перманентног учења
Услуга дневног боравка у клубовима за старије обогаћена је садржајима области
перманентног учења у циљу очувања способности и психо-физичког стања, личног развоја и
унапређења међуљудских односа чланова клубова. Делатност на овом пољу се спроводи кроз
различите активности доступне члановима клубова: предавања, трибине, радионице, семинаре,
курсеве и др. Едукативне активности спроводе социјални радници, радни терапеути и
волонтери.
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Програм „Академија 65+“ обухвата садржаје области перманентног учења у циљу
очувања способности и психо-физичког стања, личног развоја и унапређења међуљудских
односа чланова клубова. Делатност на овом пољу се спроводи кроз различите активности
доступне члановима клубова: предавања, трибине, радионице, семинаре, курсеве и др.
Едукативне активности спроводе социјални радници, радни терапеути и волонтери-сарадници и
волонтери-корисници. Одржани су различити курсеви и радионице: „Курс шивења и кројења“,
„Курс израде торби од папира“ ,,Глинамол“, „Курс плетења и макраме“ „Курс декупажа“, „Курс
рачунара“ „Курс керамике“,„Курс сликања“, „Курс технике каширања“, „Курс сликања на
свили“, „Курс сликања на стаклу“,„Курс дигиталне фотографије“, „Курс израде накита“,„Курс
израде предмета од канапа“ „Курс израде честитики“, „Курс израде декорације поводом
прослава“, „Курс израде цветова од папира“, „Курс израда честитки квилинг техником“
„Ришеље“, „Вез и златовез“, „Ткање“. Волонтери су реализовали радионице „јоге“ и „јоге на
столицама“ и „јогу смеха“, школу енглеског , школу немачког језика, корективне и рекреативне
вежбе , курс веза и златовеза, школу сликања и цртања, „Зумба за сениоре“.
У области перманентног учења реализовано је преко 453 групних и колективних
активности уз учешће 3.179 корисника.
Врсте активности
Културно-забавне
Радна терапија
Едукација
Спорт и рекреација
Социјално-здравствене и
хуманитрне активности
Област комуникација
УКУПНО

2016
Број
Број
акт.
кор.
1.163 22.279
461
7.863
390
3.352
/
/

2017
Број
Број
акт.
кор.
1.109 15.117
326
2.118
394
3451
/
/

2018
Број
Број
акт.
кор.
1.206 15.321
346
3.123
514
5.423
/
/

2019
Број
Број
акт.
кор.
1.861 24.707
571
2.891
453
3.179
962
8.172

/

/

/

/

/

/

439

6.650

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

96
7.382

877
46.476

Табела 11. Приказ активности у клубовима по областима за период 2016-2019.г.

3.4.8. Интернет кутак
Због раста интересовања за коришћењем Интернета и већег обухвата полазника курсева
обуке за рад на рачунару и коришћења Интернета у организацији клубова, самостално или у
сарадњи са партнерима организован је садржај „Интернет кутак“ у оквиру којег су створени
услови за приступ интернету. „Интернет кутак“ се пружа у клубовима: „Стари град 2“,
„Лазаревац“ и „Треће доба - Вождовац 2“, „Милева Марић Ајнштајн“, „Петар Ружић“Батајница и „Дринка Ћуковић“ - Звездара.
3.5. ПРЕФЕРЕНТНИ ПРОГРАМИ
Р.Ј. „Дневни центри и клубови“ у циљу унапређења односа према старијим лицима и
утицања на побољшање квалитета њиховог живота и друштвену укљученост развила је
различите програме реализоване у форми манифестација које имају шири друштвени значај. У
овом одељку издвојени су програми у организацији Р.Ј. „Дневни центри и клубови“ који су по
броју учесника, разноврсности садржаја и мултифункционалности пројектованих циљева
изазвали значајну медијску и друштвену пажњу. Укључене су и иновативне форме и садржаји
који су унапредили праксу. Преферентни програми евидентирају се у форми колективних
предмета корисника.
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Манифестација „Традиција са мотивима љубави, вина и грожђа“ одржана је 13. фебруара
у Клубу „Игор Холодков“, а поводом Дана Светог Трифуна. Своје радове су излагали чланови
секција за радну терапију свих клубова, чланице О`Рука и Атељеа ДЦК. Пратећи садржај ове
изложбе је био културно –забавни програм, а на крају су свим учесницима изложбе подељене
захвалнице.
Модна ревија је одржана 7. марта у просторијама Дневног центра и клуба за старије
„Игор Холодков“. Том приликом бренд О`Рук представио је своју богату колекцију вунених
производа за одрасле и старије Програм је отворила гошћа, оперска уметница Драгана Томић
Роксандић, чланица Опере Народног позоришта.
У оквиру традиционалне хуманитарне акције „За дивне мале дивове“, која је реализована
током фебруара и марта, делегација београдских дневних центара и клубова је 18. марта
уручила Институту за неонатологију поклоне за превремено рођене бебе. Чланице О`Рук
(Отворена радионица удружене креативности) београдских клубова за старије су израдиле
рукотворине – капице, попкице и прекриваче неопходне превремено рођеним бебама. Циљ
акције је подршка родитељима и њиховим бебама, афирмација међуљудске солидарности и
анимација јавности да обрати пажњу на оне којима је потребна подршка. Уједно се и чувају од
заборава аутентичне вештине традиционалних ручних радова.
Шести Фестивал међугенерацијске сарадње „ОКеј“ одржан је 24. маја под слоганом
„Почело је међугенерацијско отопљавање.“ Фестивал је отворила чланица Градског већа Елена
Билић. Програм фестивала је био разноврстан и одржавао се у клубовима „Игор Холодков“,
„Стари град 2“ „Радана Пупић“ и ОШ „Илија Гарашанин“.
На свечаности отварања наступио је Међугенерацијски “ОКеј хор” – заједнички наступ
младих из Установе за децу и младе „Сремчица“ и групе „Звездарске звезде“ клуба за старије
„Дринка Ћуковић“. Додељене је награда „Златно срце“ за хумане активности, акције и подвиге
према старим лицима Предрагу Жижовићу , младом учитељу вежби тај-чи и чи-гонг, који већ
десет година сваке недеље ради вежбе са корисницима Дома „Бежанијска коса“. Такође је
уручено и признање „ОКеј медаља“ основној школи „Илија Гарашанин“ из Гроцке за
дугогодишњу сарадњу и неговање међугенерацијске толеранције и разумевања, а признање је
примила Љиљана Бошковић, директор школе. Беседу о пријатељству је говорила Љубинка
Јосиповић из клуба „Лазаревац“, а Милош Тошев, ученик ОШ „Раде Кончар“ прочитао је
ауторску песму.
Отворена је изложба „Портрети унука“ коју су припремали чланови Ликовног атељеа
београдских клубова за старије, а фото секција младих београдских фотографа је припремила
изложбу „Портрети дека и бака“
У оквиру фестивала у клубу „Стари град 2“ одржана је радионица „Млади уче старије“ на
којој су студенти Филозофског факултета – одсек за педагогију и андрагогију преносили знања
оригамија корисницима клубова за старије, а у клубу “Радана Пупић“ чланице О’Рук-а
преносиле су знања и вештине ткања ученицима Дизајнерске школе.
Програм „Студентима у помоћ“ реализован је током јуна у сарадњи са Студијском
групом за андрагогију Филозофског факултета у Београду. Испитне радионице студената са
корисницима клуба одржане су у Клубу „Радана Пупић“ на теме „Уметност као рекреација“ и
„Музика и плес“. Програм се одржава већ четврту годину заредом.
Дневни центри и клубови су током јула и августа реализовали “Летњи програм за старије
суграђане“ у оквиру којег су понуђене занимљиве рекреативне, културне, едукативне и
активности социјалне подршке. Циљ програма је квалитетно провођење слободног времена као
једног од начина здравог старења. Програми су бесплатни и промотивни што значи отворени за
све старије Београђане са жељом да се упознају са понудом система дневних услуга у заједници.
У оквиру Летњег програма реализовани су бројни програми и радно-окупационе
активности: „Управљање андроид апликацијама“ у клубу „Стари град 2“, „Курс сликања“ у
клубу „Игор Холодков“, „Курс рачунара“ у клубу „Стари град 2“, „Кубанска салса“ у клубовима
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„Драгиша Ћирић“ и „Игор Холодков“, „Курс ткања“ у клубу „Радана Пупић“, „Курс дигиталне
фотографије“ у клубу „Стари град 2“.
Дана 1. октобра у биоскопској сали Геронтолошког центра традиционално је одржана
Свечана академија ПАКУД-а поводом Међународног дана старих. У програму су учествовали
мешовити камерни хор „Смиље“, групе певача, вокални солисти и фолклорна група „Кошута“
из клуба „Душан Ресавац“.
XVII Фестивал стваралаштва старијих „Златно доба“ свечано је отворен 4. октобра у
сали „Драгослав Срејовић“ Филозофског факултета у Београду. Поздравном беседом Фестивал
је отворио Ненад Нерић, државни секретар у Министарству рада, запошљавања, борачких и
социјалних питања. Том приликом додељене су фестивалске награде и признања у неколико
категорија: за животно дело „Златно доба“, за хумано новинарство „Златна реч“, за јунака трећег
животног доба „Искорак“, за песничко стваралаштво „Златни стих“, „Сребрни стих“ и
„Бронзани стих“. Награде је уручио државни секретар Ненад Нерић добитицима: др Милораду
Бати Миловановићу („Златно доба“), Братиславу Стаменковићу („Искорак“), представнику
листа „Глас осигураника“ („Златна реч“), Драгољубу Станковићу („Златни стих“), Јагоди Лучић
(„Сребрни стих“) и Миловану Деспотовићу („Бронзани стих“). Признање је добио и најстарији
учесник фестивалског песничког конкурса – Петар Поповић из Дома за старе „Вождовац“.
У оквиру Фестивала „Златно доба“, 4. октобра, у клубу „Игор Холодков“ одржано је
финално такмичење певачких дуета по јавном конкурсу, а на основу претходно одржана три
квалификациона такмичења дуета. У Културном центру Чукарица приређен је пригодан
уметнички програм „Године нису битне“ у коме су учествовали чланови клубова „Чукарица“,
„Дринка Ћуковић“ Звездара, „Радана Пупић“ Аутокоманда и „Савски венац 3“. У Галерији
Градске општине Врачар свечано је отворена изложба слика корисника атељеа ДЦК која је била
отворена седам дана. На изложби су представљени радови двадесет чланова атељеа насликани
различитим техникама, од акварела, пастела, акрила до графике. Изложбу је свечано отворила
уметница Биљана Михајловић, графички дизајнер и илустратор, Последња фестивалска
активност, одржана истог дана, у новоотвореном Клубу Радио Београда, била је промоција мини
ЦД ауторских песама групе певача „Забрањено старење“.
Манифестација „Завршне свечаности“, двадесет и шеста по реду, одржана је 6. и 7.
новембра у Геронтолошком центру Београд. Завршне свечаности традиционално се одржавају у
Геронтолошком центру Београд са циљем презентације активности корисника дневних центара
и клубова и домова остварених током године. Тим поводом, додељују се годишње награде,
признања, пехари и медаље појединцима, групама, секцијама, партнерима и донаторима за
допринос у реализацији програмских активности у протеклој години. Дана 6. новембра, првог
дана Завршних свечаности у биоскопској сали Дома „Бежанијска коса“ организована је изложба
ручних радова чланова секција и радионица из клубова и домова. Истог дана одржана је и
Смотра група певача домова и клубова. Дана 7. новембра, другог дана Завршних свечаности
одржана је Свечана академија ПАКУД-а „Анђелка Трнавац“ на којој су учествовали фолклорна
група „Весело срце“, етно-групе „Ластавица“ и „Соколови“, група певача „Похорски ђердан“,
мешовити хор „Смиље“, позоришна трупа „Пита Луда: Куда?“, књижевни клуб „Мика Антић“ и
вокални солисти. После Свечане академије заслужним активистима и секцијама, као и
освајачима медаља и пехара, уручена су признања.
Четврту годину заредом организован је међугенерацијски концерт „Заједно сложно
напред“ 11. децембра у позоришној сали Спортско културног центра „Обреновац“. Пред пуном
салом концерт су извели: Секција за културу клуба „Обреновац“, ОШ „Јован Јовановић Змај“,
ПУ „Перка Вићентијевић“, Центар за очување традиције и културе „Термоелектране Никола
Тесла“, Црквени хор Св. Јоаким и Ана.
Манифестација под називом „Новогодишња чаролија“, одржана је 26. децембра у Клубу
„Радана Пупић“ на Аутокоманди, где су чланови клубова излагали своје ручно рађене
новогодишње аранжмане уз музички програм ПАКУД-а.
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3.6. ПРУЖАЊЕ УСЛУГА СОЦИЈАЛНОГ РАДА И СТРУЧНИ РАД
СА КОРИСНИЦИМА

Период
31.12.2014.
31.12.2015.
31.12.2016.
31.12.2017
31.12.2018
31.12.2019

Укупан
број
корисника
клубова

Пријемне Процене
процене

Индивидуални
план
услуга

Поновна
процена

Поновни
ИПУ

5.052
300
228
/
/
151
/
5.514
596
64
30
4
6.459
956
26
6
/
7.387
931
5
8
4
8.473
1201
8
29
9
8.886
653
29
Табела 12. Приказ реализације стручног поступка 2014-2019

Укупно

Значај стручног социјалног рада у дневним услугама у заједници огледа се у све бољим
резултатима у реализацији програмских активности клубова, где социјални радник директно
учествује у креирању активности и решавању основних проблема функционисања интересних
група и колектива клуба у целини.
Основне методе социјалног рада у клубовима су:
1. социјални рад у организовању заједнице,
2. социјални групни рад и
3. социјални рад са појединцем .
Ангажовање социјалног радника у овој области обухвата рад у тиму, израду различитих
програма, извештаја, стручних саопштења, евиденција, анкета, комуникацију са локалном
заједницом, учествовање на стручним семинарима, организовање интересних група, едукацију,
координацију и саветодавни рад.
Кроз примену саветодавног и социјално едукативног рада содијални радник пружа
подршку корисницима, побуђује интересовање, усмерава мотивацију и оспособљава кориснике
на одговарајуће деловање. Социјални радник мотивише кориснике за укључивање у
организоване програме. Информише кориснике о правима која им припадају по основу Закона о
социјалној заштити и Одлуке о правима и услуга у социјалној заштити града Београда и
начинима за остваривање истих . У свом раду примењује методе групног саветодавног рада:
предавања на тражене теме, групне дискусије, демонстрације и заједничке састанке.
Стручни рад се спроводи кроз активности пружања подршке и помоћ корисницима ради
очувања односно побољшања квалитета живота. Стручни радници примењујући саветодавномотивациони рад са појединцем подстичу кориснике на социјалну укљученост и „помоћ до
самопомоћи“. Ове услуге стручног рада помажу кориснику да развије оне облике понашања
који унапређују његове односе са другим људима и прихватање позитивних друштвених
вредности. Стручни рад се реализује и кроз едукативно-групни рад на организовању корисника
у самоуправна тела, секције и ad hoc групе. Ове услуге стручног рада утичу на креирање
подржавајуће климе као позитивног оквира за очување и испољавање потенцијала корисника.
Током 2019. године реализован је сензитивни тренинг са групом од 11 корисника. Испитивано
је задовољство корисника услугом исхране.
Доношењем Упутства о третману корисника услуга дневних центара и клубова за
старије чланови стручног тима службе за социјалне и опште послове су током 2019. Године
примењивали процедуре стручног поступка.
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Социјални радници су током 2019. године реализовали 729 процедура стручног поступка.
Опис поступака индивидуалног стручног рада
Непосредни лични информативни контакт
социјалних радника са корисницима
Непосредни телефонски информативни контакт
социј. радника са корисницима
Посредни информативних контакт социјалних
радника са корисницима путем електронских медија
Интензивни индивидуални стручни разговори социј.
радника са корисницима
Белешке социј. радника поводом обављених
стручних разговора

2017

2018

2019

2015

2016

17.484

17.580

5.679

6.849

6.871

6.916

5.227

104

515

537

781

473

504

854

901

1035

869

31

92

112

23

26

16.520

17.720 20.817

Табела 13. Приказ реализације социјалног рада са појединцима
Опис поступака социјалног
рада са групама

2015
Број Број
пост. кор.

2016
Број Број
пост. кор.

2017
Број Број
пост. кор.

2018
Број Број
пост. кор.

Координација на састанцима
230 2.054 254 2.060 262 2.109 213 1.748
Савета корисника
Координација на састанцима
74
463
82
369
87
398
45
271
Организационих одбора
Координација на састанцима
110
926
182 1.730 185 1.772 211 1814
Секција
Координација на Трибинама
19
439
41
983
47
991
24
577
Координација на турнирима,
66
1.566
99
1.885 101 1.505
23
740
радионицама
Координација на
социотерапијској групи и
4
45
/
/
8
73
/
/
„тренингу 'сензитивности''
Табела 14. Приказ реализације поступака социјалног рада са групама

2019
Број Број
пост. кор.
204

1.709

59

310

190

1.643

52

887

16

473

1

4

Интензивиран је рад на евиденцијама и документацији тако да су предмети груписани у
оквиру архива индивидуалних предмета корисника и архива колективних предмета корисника.
У току 2019. године је уписано 556 предмета у електронску евиденцију корисника.
Период
31.12.2013.
31.12.2014.
31.12.2015.
31.12.2016.
31.12.2017.
31.12.2018.
31.12.2019.

укупан број
корисника
6.222
5.052
5.514
6.459
7.424
8.473
8.886

Предмети корисника
(актива) у архиву

корисници који имају предмете у
архиву (актива) у %

47
581
1.288
2.314
3.254
4.462
5.018

0,8 %
11,5 %
23,4 %
35,8 %
43,8 %
52,7%
56,5 %

Табела 15. Број предмета корисника у архиву – актива

Укупно постоји 5.018 предмета, што је у односу на стање од 31.12.2018. повећање од 556
предмета, односно 12,5 %. Проценат корисника који имају предмете износи 56,5 %.
Урађено је и штампао 26 извода из матичне евиденције тзв. „матична књига“ и 26
„шифрарника“ за потребе клубова.
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3.7. СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ, ИНФОРМАТИВНО-АНАЛИТИЧКА
ДЕЛАТНОСТ И САРАДЊА СА ПАРТНЕРИМА
3.7.1. Стручно усавршавање
Стручни радници учествовали су на конгресу, конференцијама, стручним скуповима и
едукацијама:
1. 29. марта Ана Ступар и Данијела Михајлов у Скупштини града присуствовале су
Конференцији под називом „Да нико не остане сам – ка развоју Београда прилагођеног за
старије особе“
2. 29. марта Сњежана Радашиновић, Јасна Јовић, Вера Витезовић и Мирјана Вукашиновић
у хотелу „Метропол“ присуствовале су „Првој јавној расправи о нацрту закона о заштити
лица са менталним сметњама, корисника услуга смештаја у установама социјалне
заштите“.
3. Међународна конференција „Савремени изазови социјалне заштите – осетљиве групе,
програми и исходи“, Факултет политичких наука, присуствовале Јасна Јовић, Ана
Ступар, Мирјана Вукашиновић, Данијела Михајлов.
4. Социјални радник Ненад Стевановић учествовао је на едукацији "Агилно и Scrum за
свакога" у организацији Agile Humans, 4. априла 2019.г.
5. Социјални радник Мирјана Вукашиновић је присуствовала састанку радне групе XVII
Националног конвента о Европској унији (НКЕУ), а тема састанка је била Нацрт
Стратегије социјалне заштите за период 2019-2025.године.
6. Социјални радник Мирјана Вукашиновић је реализовала радионице студената са
Филозофског факултета – одсек за андрагогију, у оквиру студија два докторанта са истог
факултета.
7. Социјални радник Вера Витезовић је дежурала на Инфо-пулту Секретаријата за
социјалну заштиту Града Београда на 6. Сајму за треће доба (29.5.2019.).
8. Социјални радник Ана Ступар је учествовала у организацији и реализацији студентске
праксе у сарадњи са Црвеним крстом Србије - студенти су вршили анкету са
корисницима у клубу „Игор Холодков“.
9. Социјални радници Мирјана Вукашиновић, Вера Витезовић, Јасна Јовић и Сњежана
Радашиновић су присуствовале конференцији „Град пријатељ старих“ 3. јула 2019.г
10. Социјални радници Ана Ступар и Ненад Стевановић су присуствовали 7. Регионалној
конференцији „За зеру више“ у организацији Геронтолошког центра Нови Бечеј 28.
августа 2019.г.
11. У септембру, социјални радник Ненад Стевановић је учествовао на едукацији за Agile
and Scrum Master-a у у организацији Agile Humans.
12. Социјални радници Ненад Стевановић и Ана Ступар су учествовали на дводневној
едукацији са провером знања под називом „Програм обуке стручних радника и сарадника
у социјалној заштити у области деменције“ 24. и 25. октобра 2019.г.
13. Социјални радник Ненад Стевановић је активно учествовао на Међународном научном
скупу „Актуелности у логопедији, окупационој терапији и социјалном раду: АЛОС 19 –
Између традиције и транзиције“ у организацији Високе школе социјалног рада 29.
новембра 2019., где је презентовао свој стручни рад „Sensitivity training као допуна
индивидуалном саветовању“.
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3.7.2. Информативно-аналитичка делатност
У оквиру информатичко аналитичке области обављају се студијско аналитички,
статистичко аналитички и стучно евиденциони послови који се односе на: вођење матичне
евиденције о корисницима услуга, евиденције о коришћењу услуга, евиденције о реализованим
програмима и активностима; праћење, анализу стања и израду извештаја и других докумената о
делатности пружања дневних услуга у заједници; пружање стучне помоћи приликом израде
аката којима се уређује област ових услуга, праћење прописа, стучних публикација и других
докумената у вези са делатношћу Радне јединице; сарадњу са надлежним органима и
партнерским организацијама; израду периодичних и годишњих изештаја о раду Радне јединице;
припрему документације и информативног материјала за наступе представника у средствима
јавног комуницирања и на значајним скуповима.
У циљу бољег интерног и екстерног информисања израђује се посебан информативни
месечни билтен „Клупче“ са прегледом реализованих и планираних активности. Билтен је
доступан редовно и корисницима клубова. У периоду јануару – децембар 2019.год. је штампано
11 бројева билтена „Клупче“ (од броја 78 до броја 88). Билтен „Клупче“ постао је незаменљив
извор информација за све који су описом посла упућени на рад клубова, као и корисника услуга
и шире јавности.
Правовремено се припремају информације за веб сајт Установе Геронтолошки центар.
Ажурирају се подаци у фиксном делу интернет презентације. Води се брига о функционисању
електронске поште, пријем и слање порука путем електронске поште, претраживања жељених
интернет сајтова за потребе Радне јединице.
Користећи предности друштвених мрежа у циљи што ширег информисања
заинтересованих редовно се ажурира фејсбук страна на којој се емитују сви значајнији догађаји
у којима су учествовали корисници клубова.
Стручни радници реализовали су 109 месечних и годишњих извештаја.
3.8. САРАДЊА СА ПАРТНЕРИМА И ПРОЈЕКТИ
Делатност пружања дневних услуга у заједници по природи свог друштвеног задатка,
оријентисана је на сарадњу са великим бројем партнера у циљу оптимизације коришћења
потенцијала и ресурса локалне заједница, чиме се обезбеђује већи ниво социјалне ситурности
старијих лица. У оквиру примене социјалног рада у организовању локалне заједнице, у сарадњи
са партнерима, реализовани су бројни програми и активности Дневних центара и клубова.
Сарадња остварена у току 2019. године може се поделити у следеће сегменте:
1. Сарадња са градским општинама,
2. Сарадња са установама, институцијама и организацијама социјалне заштите,
3. Сарадња са установама, институцијама и организацијама здравствене заштите,
4. Сарадња са образовним и васпитним установама,
5. Сарадња у области културе,
6. Сарадња у области спорта,
7. Сарадња са другим установама, институцијама, и организацијама,
8. Сарадња у области медија.
3.8.1. Карактеристике сарадње
Делатност пружања дневних услуга у заједници по природи свог друштвеног задатка,
оријентисана је на сарадњу са великим бројем партнера у циљу оптимизације коришћења
потенцијала и ресурса локалне заједница, чиме се обезбеђује већи ниво социјалне сигурности
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старијих лица. У оквиру примене социјалног рада у организовању локалне заједнице, у сарадњи
са партнерима, реализовани су бројни програми и активности.
Дана 20. фебруара, поводом Светског дана социјалне правде, који је проглашен 2007. од
стране Генералне скупштине УН, клуб "Душан Ресавац" у Раковици, посетили су представници
ГО Раковица, члан општинског већа Ненад Миленковић са сарадницом Драганом Шабарић
Милошевић, у пратњи Дарка Пауновића, потпредседника ГО Палилула и представника градских
општина Барајево, Нови Београд и Чукарица.
Сарадња са Црвеним крстом Раковице настављена је и током 2019. године. Црвени крст
је донирао клубу „Душан Ресавац“ 150 комада доњег веша и 150 пари чарапа за кориснике.
Дана 18. марта у Институту за неонатологију делагација РЈ Дневни центри и клубови
уручила је донацију – ручно рађене прекриваче, капе и попкице за превремено рођене бебе.
Дана 19. марта преко 50 корисника клуба Др М. Ступар 1 и Геронтолошког клуба из
Панчева уживало је у заједничком дружењу уз богат културно уметнички програм и
представљање секције за креативно кулинарство.
У петак, 29. марта Дневни центар и клуб „Чукарица“ делегација Градске општине
Чукарица, чланови Већа Стана Лукић и Марко Поповић, посетила је клуб поводом прославе
колективних рођендана.
Дана 16. Априла малишани вртића „Зека“ ПУ „Перка Вићентијевић“ извели су програм у
Клубу „Обреновац“.
У сарадњи са Црвеним крстом Београд, током априла студенти са Факултета политичких
наука су у Дневном центру и клубу „Игор Холодков“ радили интервјуе са корисницима за
потребе свог практичног рада.
У сарадњи са Градском општином Раковица – чланом Општинског већа Ненадом
Миленковићем, корисницима геронтолошких клубова био је упућен позив за учешће на VII
Међународном раковачком карневалу који је одржан средином априла.
Прослава годишњице клуба „Дринка Ћуковић“ одржана је 21.маја уз пригодан програм
којој су присуствовали званичници Градске општине Звездара, председник општине Милош
Игњатовић, председник општинског већа Влада Јеремић, члан општинског већа Рада Урошевић.
У клубу „Душан Ресавац“ у Раковици 4. јула свечано је прослављена Слава клуба „Св.
Преподобна Анастасија Српска“ уз пригодан културно уметнички програм. Свечаности су
присуствовали представници ГО Раковица, Центра за социјални рад Раковица.
У клубу „Гроцка“ 12. јула свечано је прослављена клупска слава „Петровдан“ уз
присуство гостију из локалне средине, Зорица Атић директорка Центра за културу Гроцка,
Живка Комленац из Савеза за спорт ГО Гроцка, представник Комесаријата за избегла и
прогнана лица, представник Центра за социјални рад,
Слава клуба Јоаким и Ана је 23. септембра је обележена у клубу „Чукарица“. Славу су
својим присуством увеличали председник ГО Чукарица Срђан Коларић, члан општинског већа
Стана Лукић.
Поводом Међународног дана старијих, 1. октобра Клуб „Обреновац“ је организовао
културно-забавни програм у Геронтолошком центру у Обреновцу.
Дана 4.октобра у Културном центру Чукарица приређен је пригодан уметнички програм
„Године нису битне“ у оквиру 17. Фестивала стваралаштва старијих „Златно доба“. Програму су
присуствовали председник Градске општине Чукарица Срђан Коларић, чланица Већа Стана
Лукић. Такође у оквиру “Златно доба 2019“, у Галрији Градске општине Врачар, свечано је
отворена изложба слика корисника атељеа ДЦК. Отварању је присуствовао председник општине
Милан Недељковић.
Дневни центар и клуб за старе „Чукарица“ организовао је 15. октобра прославу
колективног рођендана на којој је присуствовала чланица Општинског већа Стана Лукић која је
уручила донацију ГО Чукарица – рођенданску торту.
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Током новембра Клуб „Чукарица“ је заједно са Установом за децу и омладину
„Сремчица“ и Ђачким парламентом 13. Београдске гимназије органиизовао такмичење у
куглању у куглани „Жабац“.
Ансамбл „Колубарски вез“ одазвао се позиву Градске библиотеке Љиг и 5. децембра
приредио изузетан програм.
Дана 7. децембра у сали ОШ „Илија Бирчанин“ у Земун-пољу, одржан је концерт са етносадржајем: народне игре и песме, који је одржан у сарадњи наведене школе са дечијим КУД-ом
„Лена“, ансамблом АНИП Таурунум и представницима ПАКУД-а „Анђелка Трнавац“, етногрупама „Ластавица“ и „Соколови“.
Дана 16. децембра у Центру за културу „Влада Дивљан“ на Палилули, одржан је
величанствен концерт представника ПАКУД-а „Анђелка Трнавац“, КУД „ПКБ“ и уметничких
секција основних школа „Јован Поповић“, „Раде Драинац“, „Олга Петров“ и „Милена Павловић
Барили“, а у организацији Градског већа, Градске општине Палилула, Центра за културу „Влада
Дивљан“ и Геронтолошког центра Београд. Концерту су присуствовали Елена Билић, члан
Градског већа, са сарадницима, председник ГО Александар Јовичић са члановима опшинског
већа и сарадницима, директори наведених основних школа са сарадицима.
Дана 17. децембра чланови Фолклорно - музичког ансамбла "Има дана" и креативне
радионице клуба "Чукарица" учествовали су у Геронтолошком центру Младеновац у музичком
програму на изложби "Избор за најлепшу јелку".
Дана 24. децембра у Геронтолошком центру Обреновац одржали су концерт чланови
мешовитог хора „Смиље“ из ПАКУД-а „Анђелка Трнавац“.
Дана 25. децембра у Дневном центру и клубу за старије „Игор Холодков“ одржана је
трибина под називом „Људска права старијих“ у организацији Црвеног крста Србије и Центра за
подршку и инклузију „Help Net“.
Дана 30. децембра у организацији ПАКУД-а, организован је наступ Клуба „Савски венац
3“ - Гаврило Принцип у Геронтолошком центру Вршац.
Током 2019. године остварена је сарадња са позориштима: Народно позориште,
Позориште на Теразијама, „Бошко Буха“ и „Мадленијанум“. Позоришта су донирала одређен
број бесплатних карата за чланове клубова: „Стари град 1“, „Стар град 2“, „Игор Холодков“ и
„Драгиша Ћирић“.
3.8.2. Подршка републичких и градских званичника
Дана 25.априла у седишту РЈ Дневни центри и клубови одржана је манифестација
поводом Ускршњих празника под називом „Бакин ручак“. Манифестацију је отворио ресорни
министар Зоран Ђорђевић. Поменутој манифестацији присуствовала је и помоћник министра
Сузана Мишић. На поменутој манифестацији учествовали су чланови секција за радну терапију
клубова и корисници домова за старе, као и деца из Центра за заштиту одојчади деце и
омладине Београд и Завода за васпитање деце и омладине Београд, уз присуство својих
директора и стручних радника.
Дана 24.маја одржан је VI Фестивал међугенерацијске сарадње „ОКеј“. Програм
Фестивал је отворила чланица Градског већа Елена Билић. Отварању су присуствовали и члан
Општинског већа Чукарице Стана Лукић и руководилац Установе за децу и младе „Сремчица“.
У Културном центру Београд дана 14. јуна обележен је Међународни дан борбе против
насиља над старијим особама. Поменутом скупу, поред корисника РЈ „Дневни центри и
клубови“, присуствовали су министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран
Ђорђевић, помоћник министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Сузана
Мишић, директор Канцеларије за људска и мањинска права Сузана Пауновић.
Поводом
обележавања Светског дана становништва, Министарство за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања организовало је конференцију 9. јула, у Ботаничкој
39

башти „Јевремовац“ у Београду на којој су присуствовали корисници дневних центара и
клубова. Бенд „Забрањено старење“ учествовао је у програму са песмом „Земља“.
Дана 30. јула клуб „Радана Пупић“ Аутокоманда обележио је своју прву годишњицу
рада. Прослави годишњице клуба присуствовала је градска секретарка за социјалну заштиту
Наташа Станисављевић и председник Скупштине градске општине Савски венац Немања Берић,
Дана 1. октобра у Дневном центру и клубу за старије „Игор Холодков“, обележен је
Међународни дан солидарности са старима. Тим поводом клуб су посетили званичници,
градоначелник Зоран Радојичић, секретар за социјалну заштиту Наташа Станисављевић, и
председник ГО Врачар Милан Недељковић.
XVII Фестивал стваралаштва старијих „Златно доба“ свечано је отворен 4. октобра у
сали „Драгослав Срејовић“ Филозофског факултета у Београду. Поздравном беседом Фестивал
је отворио Ненад Нерић, државни секретар у Министарству рада, запошљавања, борачких и
социјалних питања.
Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић, министар
финансија Синиша Мали и градска секретарка за социјалну заштиту Наташа Станисављевић
обишли су дана 22. октобра клуб „Игор Холодков“ на Врачару како би се дружили са присутним
корисницима РЈ „Дневни центри и клубови“.
Дана 29. октобра у клубу „Палилула“ одржано је предавање из прве помоћи у
организацији „Црвеног Крста“. Предавање је било на тему указивања прве помоћи у случају
прелома, инфаркта, напада епилепсије и др.
Дана 5. новембра прослављена је слава Свети апостол Јаков у клубу „Палилула“ уз
присуство чланице Градског већа, Елене Билић.
Дана 12. новембра чланови клуба „Чукарица“ приредили су културно-забавни програм у
Дому за децу у Сремчици.
Дана 4. новембра спортско - рекреативне секције клуба „Младеновац“ и „Драпшин“
одазвале су се позиву на дружење у ГЦ Младеновац.
Председник Скупштине Града Београда Никола Никодијевић и градска секретарка за
социјалну заштиту Наташа Станисављевић обишли су дана 4. децембра клуб “Радана Пупић” на
Аутокоманди, где су се упознали са активностима корисника и најавили даља улагања и
отварање нових клубова на територији града.
3.8.3. Институције, установе, организације, фирме – партнери
у реализацији годишњих програма
3.8.3.1.Градске општине
Сарадња у оквиру реализације програма остварена је са 16 градских општина::
Чукарица, Палилула, Раковица, Савски венац, Вождовац, Врачар, Земун, Звездара, Барајево,
Гроцка, Лазаревац, Младеновац, Обреновац, Сопот, Нови Београд и Стари град.
3.8.3.2. Партнери у oбласти социјалне заштите
Сарадња са установама, институцијама и организацијама социјалне заштите која је
реализована током 2019.године, са одређеним центрима за социјални рад, установама и дневним
боравцима за децу и омладину, геронтолошким центрима и другим организацијама била
подстицајна и континуирана. Остварена је сарадња са Градским центаром за социјални рад
одељења Звездара, Раковица, Гроцка, Нови Београд, Савски венац, Врачар, геронтолошким
центрима Обреновац, Панчево, Лесковац, Младеновац, Зрењанин и Кула, Прихватилиштем за
децу и омладину, Центром за смештај и дневни боравак деце и омладине ометен у развоју –
дневним боравцима „Сунце“, Обреновац и Младеновац, Центром за заштиту одојчади, деце и
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омладине'- Дом за децу „Драгутин Филиповић Јуса“, Дом „Дринка Павловић“, Установа за децу
и омладину са посебним потребама „Сремчица“, Дом за негу старих лица „Дионис и Деметра“,
Дом за старе „Луг“, Дом за старе у Чакорској, Дом за старе на Алтини, Хуманитарна
организација за помоћ особама са сметњама у развоју „Дечије срце“.
3.8.3.3. Партнери у oбласти здравствене заштите
Сарадња са установама и организацијама у 2019. години била је добра, нарочито у
области превентивне здравствене заштите старих. Институције са којима смо успоставили
сарадњу: Дом здравља Раковица, Дом здравља „Др Симо Милошевић“ Чукарица, Дом здравља
Вождовац, Дом здравља Земун, Дом здравља Младеновац, Дом здравља Стари град, Дом
здравља Обреновац, Дом здравља Савски венац, Институт за неонатологију, Дом здравља
Врачар, Дом здравља Нови Београд, Институт за мајку и дете, КБЦ „Драгиша Мишовић“.
3.8.3.4. Партнери у области образовање и васпитање
Сарадња са образовним и васпитним установама, која је реализована током 2019. године,
са предшколским установама-вртићима, основним школама, средњим школама и гимназијама, и
факултетима, показала се као врло значајана, како за пензионере, тако и за млађу популацију.
Остварена је сарадња са: Филозофским факултетом – Одсек за андрагогију, Факултетом за
специјалну едукацију и рехабилитацију, Архитектонским факултетом, Дизајнерском школом,
основним школама: Прва обреновачка, “Душан Караклајић“, „Илија Гарашанин“, „Раде
Кончар“, „Алекса Шантић“ „Исидора Секулић“, „Иван Горан Ковачић“, „Јован Јовановић Змај“Обреновац, „Иван Бирчанин“-Земун поље, Универзитет за треће доба „Ђуро Салај“,
предшколске установе: „Пегаз“, „Јелица Обрадовић“, „Перка Вићентијевић“, вртићи „Царица
Милица“, „Шврћа“, „Зека“.
3.8.3.5. Партнери у области културе и спорта
Сарадња у области културе и спорта може се оценити као врло добра, а реализована је са
следећим установама, организацијама и удружењима: Музеј града Београда, Спортско културни
центар „Обреновац“, Културни центар Београд, Културни центар „Младост“, Центар за културу
„Чукарица“, Галерија 73, Центар за културу „Влада Дивљан“, Центар за културу „Гроцка“,
Галерија ГО Врачар, Народно позориште, Позориште на Теразијама, позориште „Бошко Буха“,
позориште „Душко Радовић“, КУД „Лена“, Центар за очување традиције и културе
„Термоелектране Никола Тесла“, КУД „Гусле“, ансамбл АНИП Таурунум, Пан театар, балетски
студио „Идеа“, црквени хор „Свети Јоаким и Ана“ Установа културе „Вук Стефановић
Караџић“, Клуб РТС, ИДЕАС, Под Театар, Удружење „Street Smart“, Галерија X Vitamin,
Удружење младих фотографа, Продукцијска кућа „Reproduction“, Студио „Модерато“, СЦ
„Ташмајдан“, Савез за спорт „Гроцка“.
3.8.3.6. Партнери у другим областима
Традиција добре сарадње настављена је и у 2019. години са низом друштвених,
хуманитарних и невладиних организација, часописима и др. јавним гласилима, писцима,
уметницима, удружењима пензионера, инвалида, бораца из Београда и из Србије: Удружење
пензионера Звездара, Удружење пензионера Обреновац, Удружење пензионера Лесковац,
Општински одбор инвалида рада Обреновац, Удружење пензионера Младеновац, Црква у
Обреновцу, Вазнесењска црква Жарково, Клуб ИСП „Евергрин“, Центар за истраживање и
развој друштва, Актив жена са Врачара, Атлетски савез ветерана Србије, Феријални савез
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Београда, Клуб љубитеља плеса“, Удружење пензионисаних војних летача и падобранаца,
Туристичка организација Земун, Савез потомака ратника Србије, Удружење пензионера
Лазаревац, МЗ „Калуђерица“, Црвени крст Србије, Црвени крст Савски венац, Црвени крст
Раковица, Црвени крст Нови Београд, Црвени крст Стари град, плесна школа „Рис“, Удружење
за неговање и чување српске културне баштине „Кајмакчалан“, Удружење за очување
традиционалних вредности „6, април“, Народна банка Србије.
3.8.3.7. Сарадња у области медија
У току 2019. године побољшана је сарадња са свим медијима. Интензивно се радило на
побољшању положаја старијих подизањем свести о положају старијих путем средстава јавног
информисања и кроз промоцију активности ДЦК. Остварена је сарадња са: РТС, ТВ „Jazeera
Balkans“ ТВ Студио Б, ТВ Прва, РТВ „Маг“, ТВ „ГЕМ“, ТВ „Хепи“, новине „Ало“, „Политика“,
ТВ „Пинк“ „Новости“, часопис „Глас осигураника“, часопис „Пензија“, Беоинфо, агенција
„Танјуг“.
3.8.4. Пројекти
У реализацији пројекта ИДЕАС-а (Центра за истраживање и развој друштва) под
покровитељством Скупштине града, на тему „Како живе људи у трећем животном добу у
централним општинама – Стари град, Врачар, Савки венац и Вождовац“ учествовало 37
корисника и социјални радник.
3.9. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА О СЛУЖБИ „КЛУПСКЕ МРЕЖЕ“
У Р.Ј. ''Дневни центри и клубови'' током 2019. године, на пословима стручног рада са
корисницима, радило је 8 социјалних радника и 4 радна терапеута.
У протеклој години социјални радници су имали смањење реализованих индивидуалних
стручних поступака - пријемна процена, процена, инвидидуални план услуга, за -40,5 % (Табела
12). Покривеност индивидуалних стручних разговора белешкама је изузетно ниска, чак је и у
опадању, што се може видети на Графикону 5.

Графикон 5. Покривеност индивидуалних стручних разговора белешкама социјалних радника
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Примењени социјални групни рад од стране социјалних радника имао је два модалитета:
социјални групни рад са формалним групама, са једне стране, и неформалним групама и
клупским колективом, са друге стране. Иако је дошло до благог смањивања рада са саветима
корисника (-4,2% по броју састанака, односно -2,2% по обухвата корисника), као и до
смањивања рада са секцијама (-10,0% по броју састанака, односно -9,4% по обухвату
корисника), уочљив је напредак у раду са организационим одборима за манифестације (+31,1%
по броју састанака, односно +14,4% по обухвату корисника). Изузетан је напредак у социјалном
групном раду са клупским колективима на тзв. „трибинама“ (+116,7% по бројности, односно
+53,7% по обухвату корисника) - о свему томе видети Табелу 14.
Комбиновањем социјалног групног рада и социјалног рада у заједници, социјални
радници су постигли велики успех у реализацији клупских манифестација (Табела 11.) и
програма сарадње са партнерима из локалне средине (+54,3%! по броју активности, односно
+61,3%! по обухвату корисника). Успех у овој области не само да компензује слабије
реализације у другим областима, него су те активности допринеле позиционирању клубова у
локалној средини и скренули пажњу јавности путем медијских промоција.
Похвално за рад социјалних радника је повећање броја предмета у архиву (Табела 15.):
док је 2013.г. било само 47 предмета или 0,8% бројности корисника, у 2019.г. било је 5.018
предмета, односно 56,5% бројности корисника.
Социјални радници нису постигли резултате у области социјалне терапије и „тренинга
сензитивности“ (Табела 14.).
Радни терапеути су били ангажовани у 19 клубова и реализовали су следеће радионице:
А) Сликарске радионице: „Курс акварел-технике – напредни ниво“ и „Курс сликања на свили“;
Б) Радионице примењене уметности: „Курс декупажа“, „Курс декупажа – трансфер технике“,
„Радионице новогодишњих аранжмана - икебана“, „Радионица израде стикера-магнета и
огрлица од глинамола“, „Радионица израде предмета од канапа“, „Израда честитки квилинг
техником“ и „Курс израде наруквица“;
В) Рекреативне радионице: „Зумба за сениоре“, „Вежбе за активно треће доба“ и „Сениор
теретана“;
Г) Музичке радионице: Бенд „Забрањено старење“, „Сениор караоке стар“, група певача „Бисер“
и група певача „Златно доба“;
Д) Радионице информатике: „Основни курс рачунара“ и „Онлајн вибер консултације“;
Ђ) Радионице занатских ручних радова: „Курс шивења и кројења“ и „Курс макрамеа“.
Остале активности радних терапеута: дизајнирање табли за нове клубове, дизајнирање
плаката за солистичке концерте корисника, дизајнирање захвалница, постављање изложби,
набавка материјала за радионице, сарадња са партнерима из локалне средине.
Повећање броја реализованих радних терапија - радионица (+65,0%), али са смањивањем
обухвата корисника (-7,4%) указује да су се радни терапеути у свом раду усмерили на већ
постојеће кориснике, да су групе смањене и да не постоји адекватна сарадња са социјалним
радницима и домаћицама клубова да се анимирају други вишегодишњи корисници, односно да
се укључе новопримљени корисници у активности радних терапија. На ову чињеницу указује и
смањивање едукативних програма (-11,9%) јер је обухват корисника у едукативним програмима
(школе и курсеви) драстично смањен у протеклој години (чак -41,4%!).
У циљу адекватније реализације програма у наредној години предлаже се:
А) повећање броја запослених социјалних радника (+2) и радник терапеута (+2),
Б) побољшање реализације индивидуалног стручног рада од стране социјалних радника,
В) укључивање радних терапеута у јединствен систем комуникације, планирања и реализације
програмских активности,
Г) формализовање позиције координатора стручног тима,
Д) увођење позиције координатора радних терапеута или проширивање овлашћења
координатора стручног тима и на рад радних терапеута,
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Ђ) проширивање овлашћења координатора стручног рада према домаћицама клубова у поступку
реализације вођења „матичних књига“ и евидентирања потенцијалних корисника,
Е) реализације нестандардизоване едукације за социјалне раднике у области „тренинга
сензитивности“ у циљу обогаћивања професионалног искуства и оспособљавања социјалних
радника за примену „Sensitivity training“-a у области социотерапије са корисницима (социјални
радник Ненад Стевановић је „Sensitivity trainer“ са објављеним стручним радовима и учешћима
на међународним конференцијама).
4. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА О РАДНОЈ ЈЕДИНИЦИ „ДНЕВНИ ЦЕНТРИ И
КЛУБОВИ“
Демографске тенденције и научне пројекције указују на растући тренд сениорске
популације и тиме се даје на још већем значају развоју дневних услуга у заједници под окриљем
локалне самоуправе. Старосна структура становништва Града Београда и Републике је
еквивалентна, приближно 16 % старијих суграђана који имају 65 и више година старости.
Прojeктoвaни брoj стaнoвникa у eврoпскoм рeгиoну људи стaрoсти oд 65 и вишe гoдинa сe
oчeкуje скoрo двoструкo повећа измeђу 2010. и 2050. године, али и брoj људи стaрoсти преко 85
гoдинa прojeктoвaн је дa рaстe oд 14 милиoнa дo 19 милиoнa дo 2020. гoдинe и дo 40 милиoнa дo
2050. гoдинe. Пораст релативног и апсолутног броја старијих људи у укупној популацији
захтева све већи ангажман држава, друштва и локалне заједнице за обезбеђивањем и стварањем
пријатељског окружења које подстиче активно старење и развија стандарде за пружање
геронтолошких услуга заснованих на правима старијих.
Међународна документа, националне статегије и законска решења условљена
демографским старењем становништва издвајају дневне услуге у заједници као основни облик
друштвене заштите старијих особа. Од кључног значаја за креирање наших програма рада РЈ
Дневни центри и клубови представљају међународне препоруке у области социјалне заштите:
• „Међународни план акције за област старења“, (Беч, 1982);
• „Мадридска декларација“, „Мадридски интернационални план акције о старењу“
и „Регионална стратегија за имплементацију Мадридског интернационалног плана
активности о старењу 2002“;
• Начела УН за старије људе – при чему треба истаћи активно учешће ДЦК у
потписивању петиције за доношење посебне Конвенције УН о правима старијих
људи;
• Европска социјална повеља и сви њени додатни протоколи (члан 23. право
старијих лица на социјалну заштиту);
• Препоруке Светске здравствене организације о активном старењу и здравственој
заштити старијих;
• Препоруке СЗО о „ Мрежи пријатељских градова за стрије“ 8;
• Национална стратегија о старењу 2006-2015 („Сл.гласник РС“ бр. 76/2006)
• Стратегија развоја социјалне заштите („Сл.гласник РС“ бр. 108/2005)
• ЕСН, удружење установа социјалне заштите на европском нивоу, чији је Установа
члан, као приоритете у области социјалне заштите старијих до 2020. године
издваја два основна правца: развој услуга у локалној заједници и активно стрење.
У документима СЗО, континуирана активност и након пензионисања је први предуслов
за бољи квалитет живота у старости. Одмах затим следе: одржавање социјалних контаката и
активно учешће у друштву. Појам активног старења дефинисан је као „процес креирања
8

http://www.who.int/ageing/age_friendly_cities_network/en/
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најбољих предуслова за здрав живот, активно учешће у друштву и сигурност, са циљем
побољшања квалитета живота у старости“ 9.
Р.Ј. „Дневни центри и клубови“ представљају ослонац модерном инклузивном концепту
бриге о старијим лицима са 36 године искуства у пружању услуга социјалне заштите које
подржавају живот у заједници. У опсервирању актуелних потреба старијих суграђана које су
условљене савременим технолошким достигнућима, мултикултурном разменом, достигнутим
квалитетом живота у реперним земљама и општим интегративним процесима, уочава се
тенденција за пружањем софистицираних услуга у циљу подизања друштвеног стандарда
сениора.
Услуга реверзибилног дневног боравака пружа се у дневним центрима и клубовима за
старије и обухвата пружање услуге исхране, сервисне услуге (прање и сушење веша, одржавање
личне хигијене коришћењем купатила, послуживање топлих и безалкохолних напитака,
информисање корисника путем штампе и др.), услуге социјалног рада, коришћења компјутера и
интернета, превентивну здравствену заштиту и структурирање слободног времена путем
корисничких група у областима информативно-комуникационих, образовних, радноокупационих, културно-забавних и спортско-рекреативних активности у циљу очувања
физичких способности, менталног здравља и друштвеног стандарда сениора. 10
Примена групног рада у пракси се спроводи у оквиру рада са формализованим групама,
„саветима“, „организационим одборима“, „секцијама“ и на „трибинама“. Примена социјалног
рада у заједници заступљена је кроз организовање и реализовање колективних активности
корисника дневних центара и клубова за старије.
У оквиру клупске мреже, треба радити на побољшању услова и стандардизацији
простора постојећих, иницирати и подржати отварање нових клубова за старије на општинама
где постоји велико интересовање и израженија потреба за повећањем капацитета (Савски Венац,
Земун, Палилула, Чукарица, Вождовац, Младеновац, Сурчин). Простор клубова Сопот и
Барајево неопходно је комплетно реновирати и адаптирати.
Неопходно је уводити нове програме, модификовати и прилагодити постојеће
програмске садржаје за надолазеће генерације старијих и радити на подизању квалитета услуга
које пружамо, понудити додатне услуге и увести више разноврсних садржаја, ангажовати више
радних терапеута, спољних сарадника и волонтера. Потребно је организовати више јавних
манифестација у којима учествује већи број корисника и у којима учешће могу да узму сви
сениори из Београда, као и промоција активности усмерених на међугенерацијску сарадњу.
Данас, клубoви зa стaриje прeдстaвљajу кључну кaрику измeђу институциja и удружeњa кoja
oкупљajу дeцу и млaдe сa jeднe стрaнe и стaриjих вoлoнтeрa и aктивистa сa другe стрaнe у
oквиру прoгрaмa “Oкej” кojим су установљeнe зонe сусрета у оквиру којих ће генерације младих
и старих моћи да поделе и искусе различите програме, кративне форме сарадње и да се окупе
како би радили, стварали, слушали, разговарали и делили искуства и закључке. Циљ
међугенерацијскoг програма „Oкej“ је да анимира што више партнера и сарадника на нивоу
сваке локалне самоуправе како би се слични пројекти перманентно уз подршку државе
развијали у оквиру заједнице. Стрaтeшки пaртнeри: устaнoвe сoциjaлнe зaштитe, прeдшкoлскe
устaнoвe, oснoвнe и срeдњe шкoлe, гимнaзиje, фaкултeти, удружeњa грaђaнa: oмлaдинскa
удружeњa, удружeњa студeнaтa и учeникa, плeснe шкoлe, спoртскa удружeњa, удружeњa
дрaмских и ликoвних умeтникa, друштвeнo oдгoвoрнa прeдузeћa и jaвнe личнoсти.
На локалном нивоу постоји сугестија: интегративна мрежа сарадника – појединаца,
установа, предузећа и локалне самоуправе који пружају подршку програмским активностима
дневних центара и клубова за старије.

9

Active ageing: a policy framework, WHO 2002, http://www.who.int/ageing/publications/active_ageing/en/
Правилник о коришћењу дневних услуга у заједници – Управни одбор УГЦБ бр. 03061/1738 од 15/7/2013
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Услуга континуираног дневног боравка – дневни или полудневни континуирани боравак
у контролисаним условима, предвиђена је у простору центра за дневни боравак одраслих и
старијих лица и обухвата активности помоћи и подршке усмерене ка задовољавању основних
потреба корисника, активности усмерене ка развијању и очувању потенцијала корисника,
активности психосоцијалне и правне подршке, као и активности културно - забавног садржаја.
Установа је поднела сву потребну документацију за добијање лиценце за пружање услуге
дневног боравка. Постоји велика потреба да се на нивоу свих одељења Градског центра за
социјални рад, потенцијалним корисницима активније презентују могућности у вези
збрињавања старих у Центар за дневни боравак одраслих и старих лица. Потребно је развити
услугу специјализованог дневног боравака за особе оболеле од деменције уз пуну подршку
ГЦСР и Секретаријата за социјалну заштиту.
Услуга „помоћ у кући“ обезбеђује се пружањем помоћи у задовољавању
егзистенцијалних услуга утврђених у оквиру стручног поступка индивидуалним планом услуге.
Дневне услуге у заједници осим хуманог аспекта друштвене бриге о старијима у циљу
продужења боравка сениора у породици и локалој средини, имају и економски значај јер се
оптимално користе ресурси за већи обухват сениорске популације. Услуге се пружају у складу
са стручном проценом потреба сениора и одређивањем потребног степена подршке. На
територијама општина Гроцка, Барајево и Сурчин не постоје пунктови службе помоћ у кући, а
за оснивање истих потребно је додатно одобрење за запошљавање нових извршилаца услуга
(геронто-домаћица) и стручног радника. Услед повећања интересовања за услугом, повећаним
бројем корисника и обима посла неопходно је и сразмерно увећање броја запослених и
ангажованих стручних сарадника (социјалних радника, андрагога, радних терапеута,
неговатељица). Највећи проблем у пружању услуге помоћи у кући представља смањење броја
геронто-домаћица. У претходном периоду уочени су проблеми: непопуњеност упражњених
радних места, неусклађеност републичких и градских прописа и аката који су обавезујући по
пружаоца услуге, омогућавање услова за увођење додатних услуга по економској цени и са
партиципацијом по упуту надлежног центра за социјални рад и повећање броја извршилаца
дневних услуга у заједници како би обухват корисника био већи.
Просторни услови за рад запослених су задовољавајући али како би рад запослених у
радној јединици могао да одговори постављеним захтевима неопходно је да се запосленима
обезбеде компјутери и рачунарска опрема и радне униформе и обућа. Техничка опремљеност
радне јединице је на незадовољавајућем нивоу, већи проценат рачунарске опреме која се
користи је застарела и нема је довољно за све стручне раднике.
Установа је аутор више верификованих интерних и екстерних едукативних програма.
Програм „Едукација за обављање послова геронтодомаћице“ је акредитован од стране
Републичког завода за социјалну заштиту. У оквиру Установе стручни радници и стручни
сарадници редовно похађају разноврсне програме обуке и едукација.
„Дневни центри и клубови“ представљају својеврсну спону старијих грађана Београда са
једне старне и града као носиоца и креатора политике за старије са друге. Унапређење
комуникације између пружаоца услуга социјалне заштите и корисника један је од најважнијих
фактора у развоју социјалне заштите.
Постепена надоградња и одрживи развој постојећег система дневних услуга у заједници
иду у правцу конципирања свеобухватног система подршке у заједници намењеног свакој особи
која је доспела у треће животно доба.
Даљим унапређењем дневних услуга у заједници, корисници имају могућност избора
различитих облика заштите, од клубова као најмање рестриктивног окружења, преко службе
помоћи у кући, до услуге дневног боравка, што је у потпуности у складу са Стратегијом развоја
система социјалне заштите и Националном стратегијом о старењу.
Потребно је изменити и ускладити стратешка докумената и прописе: Одлуку о правима и
услугама социјалне заштите града Београда и Правилник о мерилима и критеријумима за
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