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1. 0. УВОД 
 
Ово је извештај о анализи пружања услуга у установама социјалне заштите за смештај 
одраслих особа са инвалидитетом, са територије АП Војводине, за 2011. годину.  
 
Анализом су обухваћене све установе са територије Покрајине које пружају услугу 
смештаја за одрасла лица ометена у менталном развоју, одрасла инвалидна лица и лица 
са чулним оштећењима и душевно оболела лица.  
 
Анализа је урађена на основу података из годишњих извештаја о раду за 2011. годину 
које установе достављају Покрајинском заводу за социјалну заштиту и базе  Републичког 
завода за социјалну заштиту, као и података добијених кроз директну комуникацију са 
стручним радницима установа.  
 
Извештај је конципиран и установе груписане у складу са Одлуком о мрежи установа 
социјалне заштите за смештај корисника1 која је важила током извештајне 2011. 
године.2 
 
У првом делу извештаја приказани су подаци о установама као пружаоцима услуга 
(структурни, кадровски капацитети и услуге које установе пружају), а у другом делу 
приказана је структура и карактеристике корисника домског смештаја ових установа 
према основним обележјима.  
 
 
 
2.0. ДОМОВИ ЗА СМЕШТАЈ ОДРАСЛИХ ИНВАЛИДНИХ ЛИЦА И ЛИЦА СА 
ЧУЛНИМ ОШТЕЋЕЊИМА, ДОМОВИ ЗА СМЕШТАЈ ОДРАСЛИХ ЛИЦА 
ОМЕТЕНИХ У МЕНТАЛНОМ РАЗВОЈУ И ДОМОВИ ЗА СМЕШТАЈ ДУШЕВНО 
ОБОЛЕЛИХ ЛИЦА 
 
Према Закону о социјалној заштити домским смештајем обезбеђује се кориснику 
становање и задовољење основних животних потреба, као и здравствена заштита. 
Домски смештај обезбеђује се кориснику коме се не могу обезбедити, или није у 
његовом најбољем интересу, останак у породици, услуге у заједници или породични 
смештај.  
Закон такође предвиђа да се услуге домског смештаја пружају кориснику тако да 
обезбеђују припрему за његов повратак у биолошку породицу, одлазак у другу 
породицу, односно његову припрему за самосталан живот, у складу с породичним 
ресурсима, његовим потребама и најбољим интересом. 
 
Услуге домског смештаја може пружати установа социјалне заштите, односно пружалац 
услуга социјалне заштите који је добио лиценцу за пружање тих услуга. 
 
Одраслим особама са инвалидитетом услуге смештаја на територији АП Војводине 
пружају следеће установe: 
 
Одраслим лицима са чулним оштећењима услугу смештаја пружа једна установа:  

 Дом за лица са оштећеним видом „Збрињавање“ у Панчеву  
 
Одраслим лицима ометеним у менталном развоју, услугу смештаја, на територији АП 
Војводине пружају две установе социјалне заштите:  
                                                
1 Одлука о мрежи установа социјалне заштите за смештај корисника „Службени гласник РС”, број 98/2010.   
 
2 У марту 2012. године усвојена је нова Одлука о мрежи установа социјалне заштите („Службени гласник РС”, 
број 16/2012) 
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 Дом за смештај одраслих лица ометених у менталном развоју степена умерене и 
теже менталне ометености „Јабука“ у Панчеву и  

 Дом за смештај лица ометених у менталном развоју степена теже и тешке 
менталне ометености „Отхон“ у Старој Моравици. 

 
Услугу смештаја у установу за душевно оболела лица на територији АП Војводине 
пружају три установе:  
 

 Дом „Василије Острошки“ у Новом Бечеју,  
 Дом „Стари Лец“ у Пландишту и   
 Дом „Чуруг“ у Чуругу 

 
 
2.1. Подаци о установама 
 
2.1.1 Домски смештај и друге услуге 
 
Капацитет ових установа у 2011. години у домском смештају износио је укупно 1.775 
места. Укупан број корисника домског смештаја у 2011. години је износио 1.972, 
а на дан 31.12.2011. на смештају је било 1.808 корисника, што значи да је 
попуњеност капацитета била изнад 100%. Број корисника се није променио у односу на 
претходну годину, на крају 2010. године на смештају је било 1.809 корисника. 
 
У табели која следи приказујемо капацитет и број корисника домског смештаја,  по 
установама, у 2011. години. 
 
Ред. 
бр. 

Установа Капацитет Укупан број 
корисника 
(1.1.2011. - 
31.12.2011.) 

Нови 
корисници у 
2011. години 

Број 
корисника 
на дан 
31.12.2011. 

1 Дом за лица са 
оштећеним видом 
„Збрињавање“,  
Панчево  120 128 18 107 

2 Дом за смештај лица 
одраслих лица 
„Отхон“, Стара 
Моравица 300 329 5 318 

3 Дом за смештај 
одраслих лица 
„Јабука“, Панчево 180 180 6 180 

4 Дом „Василије 
Острошки“, Нови Бечеј 425 474 49 424 

5 Дом „Стари Лец“ , 
Пландиште 550 640 17 575 

6 Дом „Чуруг“, Чуруг 
 200 221 11 204 

Укупно 
 1.775 1.972 106 1.808 

Табела бр. 1 Капацитет домског смештаја и број корисника домског смештаја по установама, у 2011. години 
 
 
На смештај у установе у току 2011. године је примљено укупно 106 нових корисника. 
Листе чекања на пријем за смештај за сада још увек не воде две установе 
(„Збрињавање“ и „Стари Лец“). На крају године на евиденцији захтева за смештајем, 
односно на листама чекања у установама које их воде, било је укупно 69 захтева.  
Број захева на листи чекања, по појединим установама приказујемо у табели који следи. 
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Установа Евиденција захтева у процедури (оних 

чији смештај још није   реализован због 
недостатака расположивих места) 

Дом за лица са оштећеним видом 
„Збрињавање“,  Панчево  

не води листу чекања 

Дом за смештај лица одраслих лица „Отхон“, 
Стара Моравица 

4 

Дом за смештај одраслих лица „Јабука“ , 
Панчево 

25 

Дом „Василије Острошки“,  
Нови Бечеј 

17 

Дом „Стари Лец“, Пландиште 
 

не води листу чекања 

Дом „Чуруг“, Чуругу 
 

23 

Табела бр. 2 
 
Установе пружају корисницима домског смештаја услуге социјалног рада, здравствене 
услуге, услуге становања, исхране, неге, културно – забавне, рекреативне активности, 
услуге окупационе терапије и рехабилитације.  
 
Поред поменутих услуга и смештаја, поједине установе пружале су и дневне услуге за 
кориснике из локалне заједнице и услуге подршке за самосталан живот.  

 
 Смештај у прихватилиште                

- Дом „Стари Лец“, Пландиште (7 корисника је користило ову услугу у току године 
а капацитет прихватилишта је 12 места) 

 
 Становање уз подршку  

- „Јабука“, Панчево (12 корисника из установе је користило ову услугу у току 
године) 
-  Дом „Василије Острошки“, Нови Бечеј (11 корисника из установе ) 

 
 Дневни боравак              

- „Јабука“, Панчево (услугу је користило 8 корисника из локалне заједнице) 
 

 Помоћ у кући                    
- Дом „Василије Острошки“, Нови Бечеј (72 корисника из локалне заједнице) 

 
У току претходне године највећи број пројеката реализовао је Дом „Јабука“ у Панчеву. 
Пројекти које је ова установа реализовала подржани су од стране локалне самоуправе 
Панчева, Покрајинског секретаријата за пољопривреду и Покрајинског секретаријата за 
здравство, социјалну политику и демографију. Средствима из пројеката унапређени су 
садржаји за кориснике установе кроз ангажовање у припреми позоришних представа, 
купљени су пластеници за економију и уложена су средства у даљи развој услуге 
становања уз подршку у овој установи.  
 
Дом „Стара Моравица“ реализовао је пројекат „Помоћ, едукација и унапређење услова 
живота одраслих лица ометених у менталном развоју смештених у дому“ где је 
активностима у оквиру пројекта обухваћено било 30 корисника из установе. 
 
Кроз пројекат који је реализован у Новом Бечеју пружана је већ поменута услуга помоћи 
и неге у кући за 72 корисника из локалне заједнице.  
 
Корисници се током боравка у установама укључују у различите програме 
оспособљавања и подршке осамостаљивању, културно-забавне и рекреативне 
активности које се реализују у овим установама. Највећи број корисника показује 
интересовање и обухваћен је различитим културно забавним садржајима (стално и 
повремено 979 корисника), радом у секцијама и спортско рекреативним садржајима. У 
току године укупно 708 корисника је било радно ангажовано. Корисници су 



6 
 

ангажовани на пословима одржавања хигијене просторија и дворишта, у раду са 
мајсторима и највећи број у раду на економији (561 корисник од укупно радно 
ангажованих).    
 
 

 
Графички приказ бр. 1 Број корисника укључених у програме који се реализују у установама 

 
Поред поменутих програма установе за своје кориснике организују најчешће излете и 
посете јавним културним манифестацијама. Број корисника који су били 
обухваћени овим организованим садржајима може се видети у табели која следи. 
 

Врста садржаја Број корисника 

Летовање 20 

Зимовање 0 

Излети 527 

Посете јавним културним манифестацијама 567 

Нешто друго 20 
Табела бр. 3 

 
Установе остварују сарадњу са центрима за социјални рад по различитим основама и 
у различитим фазама боравка корисника на смештају и она је у извештајима оцењена 
као генерално задовољавајућа. Ипак, две установе су у својим извештајима 
оцениле да центри за социјални рад нередовно посећују кориснике који су на 
смештају те је у том смислу заиста неопходно да ангажовање центара буде нешто 
интензивније. 
 
Сарадња са другим установама и организацијама је у извештајима оцењена као 
генерално задовољавајућа, али се и истиче да постоји простор да се она даље 
унапређује. Установе су истакле добру сарадњу са другим установама за смештај 
душевно оболелих лица, ментално недовољно развијених и старијих особа, која се 
одвијала у циљу размене искустава и изналажења заједничких решења за проблеме на 
које се наилази у раду са корисницима, али и у сегменту свеукупног пословања 
установе. Поред сарадње са установама из система социјалне заштите, установе су 
сарађивале и са образовним институцијама, културним и спортским, са удружењима, 
хуманитарним организацијама, медијима и локалним самоуправама.  
 
Већина установа је оценила сарадњу са свим наведеним актерима као добру. 
Сарадња са другим установама социјалне заштите је оцењена као одлична али од стране 
само две установе. Као врло добра, оцењује се и сарадња са здравственим установама и 
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образовним институцијама. У графику који следи може се видети на који начин су 
установе оцениле сарадњу са поменутим актерима. 
 
 

 
Графички приказ бр. 2 Број установа према оценама сарадње са релевантним актерима 

 
 
Све установе су у току 2011. године добиле донације од невладиних организација, 
државних институција и појединаца. Намена ових донација је пре свега за 
кориснике (исхрана, средства за хигијену, одећа и обућа...) и рачунарска опрема за 
рад запослених (свих 6 установа су добиле рачунарску опрему у току претходне 
године). 
 
2.1.2. Простор, услови становања корисника, одржавање, опрема 

 
Закон  предвиђа да пружаоци услуга морају да испуне минимум прописаних стандарда3 - 
функционалних и структурних (структурни се односе на просторне капацитете, 
приступачност, опрему, запослене... што је предмет овог дела извештаја). 
 
У својим годишњим извештајима установе су дале оцену усклађености пословног 
простора за запослене са важећим прописаним стандардима4 (узети су у обзир 
канцеларије, тоалетни простор, ходници, сале). У табели која следи може се видети 
какве су процене установа по овом питању. 
 

Установа Да ли величина 
пословног простора 

установе за запослене 
одговара потребама? 

Дом за лица са оштећеним видом „Збрињавање“, Панчево  да 
Дом за смештај лица одраслих лица „Отхон“, Стара Моравица  без одговора 
Дом за смештај одраслих лица „Јабука“, Панчево да 
Дом „Василије Острошки“, Нови Бечеј не 
Дом „Стари Лец“, Пландиште да 
Дом „Чуруг“, Чуруг да 

Табела бр. 4 
 
                                                
3 Израда Правилника о минималним стандардима за пружање услуга социјалне заштите је у току 
4 Правилник о ближим условима за почетак рада и обављање делатности и нормативима и стандардима за 
обављање делатности установа социјалне заштите 
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Ако се посматра структура смештајних капацитета може се видети да је највећи 
број смештајних јединица у категорији четворокреветних и вишекреветних соба, 
што је карактеристика свих установа. У том смислу установе ће у наредном периоду 
морати  да раде на унапређењу својих капацитета.5 

 
Графички приказ бр. 3 Структура смештајних капацитета 

 
Када се анализира процена установа по питању одржавања простора и радних 
услова установе (чишћење, грејање, текуће инвестиционо одржавање, ППЗ), само 1 
установа је навела да нема тешкоћа у том смислу („Чуруг“). Као најчешће 
тешкоће са којима се сусрећу у овој области које су установе наводиле, јесте 
недостатак финансијских средстава за текуће инвестиционо одржавање и грејање, 
недовољан број радника на пословима одржавања хигијене простора, дотрајалост 
опреме и објеката уопште, неадекватна противпожарна заштита што је истакнуто као 
проблем у Дому у Новом Бечеју: „Немамо уграђену противпожарну сигнализацију, 
немамо финансијска средства за ту инвестицију, годинама тражимо додатна средства из 
буџета за ту намену“. 
 
У просеку установе располажу са 20  рачунара по установи (укупно 124 рачунара 
у свим установама).  Дом у Новом Бечеју и Дом у Старом Лецу су најопремљенији са 
преко 30 рачунара. Када је рачунарска опрема у питању, установе су исказале потребу 
за  укупно још 4 рачунара (3 „Јабука“ у Панчеву и 1 „Збрињавање“), као и за обуком 
за рад на рачунарима за укупно 25 запослених. Возни парк ових установа чини 
укупно 29 возила (аутомобила и комбија), што је  у просеку 5 возила по установи. 
Овде се издваја Дом у Новом Бечеју који има 8 возила. 
 
Када говоримо о побољшању услова смештаја корисника и услова рада 
запослених у току 2011. године у 4 установе је било значајнијих инвестиција на 
уређењу простора установе („Јабука“, „Збрињавање“, „Чуруг“ и  „Нови Бечеј“).  Подршку 
у том смислу од стране оснивача добиле су 4 установе,  а подршку ове врсте дале су 
2 локалне самоуправе (град Панчево и општина Бачка Топола).  
 
Стандард који ће установе морати у будуће да испуњавају јесте и приступачност 
објеката особама са инвалидитетом. У том смислу стање је задовољавајуће имајући у 
виду да само једна установа („Стара Моравица“) не задовољава већину 
критеријума који су посматрани.  
 
                                                
5 Нацрт Правилника о минималним стандардима за пружање услуга социјалне заштите предвиђа да у једној 
спаваоници могу да буду смештена највише четири корисника 
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Приступачност објекта установе особама са инвалидитетом  

 ДА НЕ 

Постојање 
рампи (фиксна 
или покретна) Јабука,Збрињавање, Чуруг, Нови Бечеј, Стари Лец Стара Моравица 
Рукохвати 

Јабука, Збрињавање, Чуруг, Нови Бечеј, Стари Лец Стара Моравица 
Приступачно 
приземље 

Јабука,Стара Моравица, Збрињавање, Чуруг, Нови 
Бечеј Стари Лец 

Лифт 

Нови Бечеј 

Стара Моравица, 
Јабука,Збрињавање, 
Чуруг, Стари Лец   

Приступачни 
тоалети Јабука, Збрињавање, Чуруг, Нови Бечеј, Стари Лец Стара Моравица 

Табела бр. 5 
 

Један од важних предуслова када говоримо о приступачности и доступности услуга 
корисницима јесте и адекватно информисање потенцијалних корисника о услугама које 
се пружају. Из података који су наведени у табели која следи може се видети да би 
установе у значајној мери требало да унапреде овај сегмент свога рада и више  пажње 
посвете информисању.  
 

Да ли је обезбеђено адекватно информисање корисника о услугама које пружа 
установа? 

 Број установа 
који је 
одговорио ДА 

Број установа 
који је 
одговорио НЕ 

Постоји лифлет или брошура о правима и услугама у 
установи намењен корисницима 

2 4 

На огласној табли установе су истакнута обавештења 
значајна за кориснике 

5 1 

Постоји лифлет или брошура о услугама установе  
прилагођен слепим и слабовидим особама (Брајево 
писмо) 

0 6 

Постоји сајт 3 3 

Сајт установе прилагођен је слепим и слабовидим 
особама 

0 6 

Средства информисања доступна на језицима мањина 2 4 
Информисање корисника путем медија 3 3 

Табела бр. 6 
 

 
2.1.3. Кадровски капацитети  
 
У току 2011. године, у овим установама било је укупно 616 запослених, што је нешто 
више од броја који је предвиђен важећим нормативом (607).  
 
У структури запосленог кадра технички радници чине највећи удео од 47% 
(спремачице, запослени у кухињама и вешерајима...), а потом медицинске сестре и 
неговатељице. Стручни радници у овим установама чине 10% од укупног броја 
запослених, а највише је радних терапеута и радних инструктора, затим 
дефектолога и социјалних радника. Гледано по установама,  у дому у Старој Моравици 
број запосленог стручног кадра је мањи него што је нормативом утврђено, а недостају 
социјални радник и два дефектолога, као и у Старом Лецу - један социјални радник. 
 
Ако се анализира где су одступања у односу на нормативе највећа, уочава се да је то у  
броју неговатељица, којих је мање ангажовано него што је нормативима утврђено, али је 
зато у значајно већем броју ангажовано техничко особље – спремачице, којих је више 
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него што је нормативима предвиђено (ова разлика је најизраженија у „Старом Лецу“ где 
је ангажовано 22 спремачице више него што је нормативима утврђено). 
 
У анализи извора финансирања запослених уочава се да локалне самоуправе немају 
значајног доприноса у том смислу – тачније, само један дефектолог у „Јабуци“  
финансиран  је из средстава локалног буџета и две особе ангажоване на пружању 
локалних услуга при Дому у Новом Бечеју. 
 

Назив радног 
места  

Укупан број 
извршилаца 

Стварно запослени према извору 
финансирања 

По 
нормативу 

Стварно 
запослени 

Буџет 
Републике 

Буџет 
локалне 
самоуправе 

Цена 
смештаја 
корисника 

РЗЗО 

Руководећи 
радници 

12 13 12 0 0 1 

Стручни радници 63 64 59 1 4 0 

Пружаоци неге и 
услуга 

120 100 42 2 43 13 

Здравствени 
радници 

110 110 0 0 2 108 

Административни 
радници 

35 37 10 0 27 0 

Технички 
радници 

267 292 102 0 190 0 

Укупно 607 616 225 3 266 122 

Табела бр. 7 Број и структура запослених 31.12.2011. 
 

Од укупног броја запослених највише је запослено на неодређено време, а потом следи 
значајно мањи број радника на одређено време и ангажоавани кроз пројекте који се у 
установама реализују.  
 

Радни статус запослених 

Статус радника  Број 

На  неодређено време 596 
На одређено време 20 

Приправници 0 

Bолонтери  1 
По уговору (рад на пројектима) 7 
Друго 0 

Табела бр. 8 
 

2.1.4. Обука и усавршавање радника 
 
Највећи број запослених у установама у току године присуствовао је семинарима, 
стручним скуповима и конференцијама (83 радника). Судећи по броју радника који су 
прошли обуке, а пре свега овде мислимо на  акредитоване у систему социјалне заштите, 
овај вид стручног усвршавања није био у довољној мери заступљен (свега 6 радника из 
Дома у Чуругу). Из података у табели која следи може се видети број запослених који су 
прошли различите видове едукација. 
 

  
Број стручних радника који су похађали програме стручног усавршавања у 

извештајном периоду 

  
Врста  програма обуке или стручног усавршавања 

Број 
програма, 
догађаја 

Број 
радника 
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Програми обуке који су акредитовани у систему 
социјалне заштите 

1 6 

Програми обуке који нису акредитовани у систему 
социјалне заштите 

7 40 

Семинари, саветовања, конференције и друго 56 83 

Неки други програми или усавршавања (академско 
усавршавање – специјализација, мастер и сл.) 

4 5 

Табела бр. 9 
 
Установе су истакле да постоји потреба за даљим усавршавањем запослених из бројних 
области, пре свега у области стручних поступака и процедура у раду установе, затим у 
области рада са дементним корисницима, психосоцијалне подршке душевно оболелима и 
упознавања са савременим тенденцијама рада са душевно оболелима, примене групног 
рада, медијације, али и у другим областима као што су руковођење, комуникација међу 
запосленима, однос запослених према раду и однос према корисницима итд.  
 
Када говоримо о стручном усавршавању, у овом моменту изузимајући једну установу 
(„Стара Моравица“) остале установе израђују годишњи програм стручног 
усавршавања. Један од сегмената којем ће установе морати да посвете већу пажњу 
јесте планирање - које треба поред прегледа потребних обука да укључи и планирање 
потребних средстава за реализацију и извора финансирања, а ово истичемо имајући у 
виду колико је мали број стручних радника прошао обуке. Приликом планирања обука 
такође би значајно било и међусобно повезивање установа које би омогућило да се 
трошкови око организација обука поделе. 
 
 
2.2. Структура и карактеристике корисника домског смештаја 
 
Укупан број корисника домског смештаја у 2011. години је износио 1.972, а на дан 
31.12.2011. на смештају је било 1.808 корисника 
 
Полна структура корисника услуге смештаја у овим установама је уједначена, уз нешто 
мало већи удео жена. 
  
У старосној структури најбројнији су корисници од 46 до 59 година (45%). 
значајан је и удео старијих корисника, преко 65 година (16%). Удео младих особа у 
овим установама није велик, млади од 18 до 25 година  чине 2% од укупног броја. На 
смештају у овим установама није било деце. 
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Графички приказ бр. 4 Структура корисника према старосној доби 
 
 
Ако се анализира структура према разлогу за смештај, може се уочити да је код 
највећег броја корисника као разлог за смештај наведено је душевно обољење – 
1058 корисника (у питању су корисници који су на смештају у Дому у Новом Бечеју и  
Старом Лецу). Поред овог разлога корисницима се смештај обезбеђује и због 
неспремности породица да воде бригу о свом члану – 608 корисника. 

  
Графички приказ бр. 5 Структура корисника према разлогу за смештај 

 
 
Ако се посматра трајање смештаја уочава се да је расподела броја корисника према 
дужини боравка у установама прилично уједначена. Међутим, најбројнији су они 
који су на смештају у установи значајно дуг период - 27% корисника су у дому од 
11 до 19 година, а још 15% њих чак дуже од 20 година. 
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Графички приказ бр. 6 Структура корисника према дужини боравка у установи 

 
У току 2011. године за укупно 166 корисника је прекинут смештај у овим установама, 
од тога 163 корисника је умрло, што је доминантан разлог за прекид смештаја био и у 
ранијем периоду. Као разлог смрти корисника наводи се болест. За само 3 корисника 
је смештај прекинут због смештаја у другу породицу (двоје старијих и једно 
одрасло лице). 
 
Према месту пребивалишта пре смештаја у установу уочљиво је највећи број 
корисника у дому који су из друге средине у којој су живели пре смештаја у дом, 
што је од значаја у смислу одржавања односа са сродницима и другим блискима особама 
из окружења пре смештаја. 

 
Графички приказ бр. 7 Структура корисника према месту пребивалишта пре смештаја 

 
Најмањи проценат корисника у овим установама (6%) има редовне контакте са 
својим сродницима и блиским особама. Највећи број корисника (20%) само ретко, 
без неке предвидиве динамике има контакте са сродницима и другим значајним 
особама. Значајан је проценат од 17% корисника који уопше нема конатакте. 
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Графички приказ бр. 8 Структура корисника према начину одржавања контаката са сродницима 

 
 
 
Од укупног броја корисника на смештају у овим установама највећи број је са 
душевним болестима (1003 корисника), а потом по уделу следе корисници са 
интелектуалним потешкоћама (705), сензорним инвалидитетом (154) итд. 
 
Структуру корисника према врстама инвалидитета/сметњи у развоју и душевним 
болестима приказујемо за установе засебно имајући у виду специфичну структуру 
корисника према овом обележју у свакој од установа. 
 

 
Врста и 
степен 

ометености 

 
Збрињавање 

 
Јабука 

 
Отхон 

 
Чуруг 

Нови 
Бечеј 

 
Стари 
Лец 

 
Укупно 

Телесни 0 0 0 0 0 0 0 

Сензорни 126 10 0 0 18 0 154 
Интелектуа
лне 
потешкоће 

0 167 329 0 53 156 705 

Душевне 
болести 

0 0 0 160 359 484 1003 

Вишеструки 2 0 0 61 0 0 63 

Первазивни 
развојни 
поремећаји 

0 3 0 0 0 0 3 

Друго 0 0 0 0 44 0 44 
Укупно 128 180 329 221 474 640 1972 

Табела бр. 10 Структура корисника према врстама инвалидитета/сметњи у развоју и душевним болестима, по 
установама 

 
 
Када се анализира структура корисника према степену покретљивости, може се 
видети да је 78% корисника у категорији покретних. Највећу групацију корисника 
у структури према врсти инвалидитета и покретљивости чине покретни одрасли и 
старији корисници са душевним обољењима. 
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Табела бр. 11  Корисници према врстама инвалидитета /сметњи у развоју, душевним болестима и степену 
покретљивости 

 
 
 
Већина корисника у  установама је обухваћена старатељском заштитом (76% од 
укупног броја на смештају), под непосредним старатељством или су старатељи 
сродници/друге блиске особе. У односу на структуру према старатељској заштити 
издваја се само „Збрињавање“ с обзиром да  у тој установи већина корисника није 
обухваћена старатељском заштитом.  
 

 
Грагфички приказ бр. 9 Структура корисника према старатељској заштити 

 
 
 
 

 
3.0. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА 
 

Врста и степен 
инвалидитета 

Број корисника 

покретни полупокретни непокретни Укупно 

Деца и 
млади 

Одрасли и 
старији 

Деца и 
млади 

Одрасли и 
старији 

Деца и 
млади 

Одрасли и 
старији 

Телесни 0 0 0 0 0 2 2 

Сензорни  0 44 0 2 0 10 56 
Интелектуалн
е потешкоће  

10 449 0 115 0 49 623 

Душевне 
болести 

1 941 0 152 0 42 1136 

Вишеструки 0 95 0 16 0 41 152 

Первазивни 
развојни 
поремећаји 

0 3 0 0 0 0 3 

 
Укупно  

11 1532 0 285 0 144  
1972 

1543 285 144 
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 Капацитет појединих установа далеко премашује капацитет који је дозвољен 
Законом6, при чему је и попуњеност капацитета појединих установа била изнад 
100% 
 

 За један број корисника захтев за смештајем није могао да буде реализован -  на 
листама чекања у установама које их воде (Стара Моравица, Јабука, Нови Бечеј, 
Чуруг),  било је укупно 69 захтева  на крају године 
 

 У наредном периоду установе ће морати да ускладе своје капацитете и број 
корисника али и друге услове у погледу прописаних минималних структуралних и 
функционалних стандарда  
 

 Имајући у виду велике капацитете установа али и попуњеност преко утврђених 
капацитеата било би значајно у планирању социјалне политике на регионалном 
нивоу дати предност развоју установа мањег капацитета 
 

 У процесу трансформације потребно је даље развијати алтернативне услуге, пре 
свега услуге подршке самосталном животу, имајући у виду дуг боравак највећег 
броја корисника  у установама 
 

 Потребно је даље развијати и дневне услуге у заједници намењене особама са 
инвалидитетом и особама са душевним обољењима и пружити интензивнију 
подршку примарној породици  
 

 Континуирана едукација за запослене је неопходна као и испитивање потреба 
запослених за едукацијама, да би се створила реална слика стања као основа за 
планирање стручног усавршавања 
 

 Установе треба да креирају годишњи план стручног усавршавања својих 
запослених који мора да се ослања на реалне потребе и могућности. Планирање 
треба да обухвати преглед потребних акредитованих обука и других видова 
стручног усавршавања,  обухват запослених као и потребна средства и изворе 
финансирања. 
 

 
                                                
6 Према  Закону о социјалној заштити (члан 54), дом за смештај одраслих и старијих не може имати капацитет 
већи од 100 корисника 


