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1.0. УВОД 
 
Ово је извештај о анализи пружања услуга у установама социјалне заштите за смештај 
старијих, са територије АП Војводине за 2011. годину. Анализом су обухваћене све 
установе са територије Покрајине у јавном сектору.  
 
Анализа је урађена на основу података из годишњих извештаја о раду за 2011. годину 
које установе достављају Покрајинском заводу за социјалну заштиту и базе извештаја  
Републичког завода за социјалну заштиту, као и података добијених кроз директну 
комуникацију са стручним радницима установа.  
 
Извештај даје приказ основних података о установама као пружаоцима услуга, преглед 
пружених услуга и преглед структуре корисника домског смештаја према основним 
обележјима.  
 
Одлуком о мрежи установа социјалне заштите за смештај корисника уређује се мрежа 
установа које оснива Влада, односно надлежни орган аутономне покрајине. Извештај је 
урађен у складу са Одлуком о мрежи1  која је важила током извештајне 2011. године.2 
 
 
2.0. ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТРИ И ДОМОВИ ЗА СМЕШТАЈ СТАРИХ ЛИЦА 
 
Социјална заштита старијих организована је кроз пружање услуга смештаја (смештаја у 
другу породицу, дом за смештај корисника, прихватилиште и друге врсте смештаја, у 
складу са законом) или обезбеђење различитих дневних услуга у заједници као што су 
дневни боравак, помоћ у кући, али и различите сервисне услуге, клубови и друге услуге 
које подржавају боравак корисника у породици и природном окружењу.  
 
Закон о социјалној заштити предвиђа да се домским смештајем кориснику обезбеђује 
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. 
 
Услуге домског смештаја пружају се старијим особама које услед ограничења 
способности имају тешкоће да живе самостално, без целодневне подршке, неге или 
надзора. 
 
 

2.1. Подаци о установама 
 
Према Одлуци о мрежи установа услугу смештаја за старије особе на територији АП 
Војводине пружа 16 геронтолошких центара/домова за старе у јавном сектору. 
 
Укупни капацитет домског смештаја свих установа за смештај старијих особа у АП 
Војводини у 2011. години износио је 3.854 места.  
 
Значајно је поменути да поред услуге смештаја (домског смештаја, смештаја у 
прихватилиште и прихватну станицу), готово све установе пружају и друге услуге за 
старије кориснике из локалне заједнице, а у питању су дневне услуге и сервиси који 
подржавају живот у заједници: дневни боравци, клубови, помоћ у кући ... 
 
Установе са највећим капацитетима су Геронтолошки центар у Новом Саду и Суботици, а 
следе Сомбор, Зрењанин, Рума итд. Установе са мањим капацитетима, испод 100 места, 
                                                
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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су Дом за смештај старих лица при центру за социјални рад у Новом Кнежевцу и 
Геронтолошки центар у Кањижи.  
 
Укупан број корисника домског смештаја у 2011. години је износио 5.093, што је за 
приближно 2% више у односу на претходну годину (4.994 током 2010. године). 3  
 
На смештај у установе у току 2011. године је примљено укупно 1.414 нових корисника  
(1.551 нових корисника у току 2010. године), а на дан 31.12.2011. на смештају је било 
3.448 (3.480 корисника 31.12.2010. године). 
 
У табели која следи приказујемо капацитет и број корисника домског смештаја 
установа у  АП Војводини, 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 смештај старих 
лица Апатин 

185 259 65 171 

2 Дом за смештај старих 
лица Кула 

105 146 46 92 

3 Дом за смештај старих 
лица Мол 

220 295 91 191 

4 Дом за смештај старих 
лица Нови Кнежевац 

40 50 9 40 

5 Геронтолошки центар 
Бачка Паланка 

110 162 59 109 

6 Геронтолошки центар 
Бечеј 

193 198 51 141 

7 Геронтолошки центар 
Врбас 

125 147 40 112 

8 Геронтолошки центар 
Вршац 

108 127 35 92 

9 Геронтолошки центар 
Зрењанин 

300 442 166 283 

10 Геронтолошки центар 
Кањижа 

95 117 46 71 

11 Геронтолошки центар 
Кикинда 

180 215 57 146 

12 Геронтолошки центар 
Нови Сад 

868 1195 406 806 

13 Геронтолошки центар 
Панчево 

200 233 0 166 

14 Геронтолошки центар 
Рума 

285 393 107 278 

15 Геронтолошки центар 
Сомбор 

310 377 0 247 

16 Геронтолошки центар 
Суботица 

530 737 236 503 

Укупно 
 

3854 5093 1414 3448 

Табела бр.1  Подаци о капацитетима и броју корисника домског смештаја по појединим установама у АП 
Војводини у 2011. години 

 
 
Листе чекања на пријем води 8 установа од укупно 16 и према њиховим евиденцијама 
у процесу решавања права на смештај било је 79 захтева. Више од половине (51 
захтев) је за кориснике из категорије функционално зависних. 
 
 
                                                
3 Број корисника других услуга дат је у одељку 2.3. Услуге, сарадња са другим yстановамa и организацијама  
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2.1.1. Простор, услови становања корисника, одржавање, опрема   
 
Закон  предвиђа да пружаоци услуга морају да испуне  минимум прописаних стандарда4 
- функционалних и структурних (структурни се односе просторне капацитете, 
приступачност, опрему , запослене... што је предмет овог дела извештаја). 
 
У већини установа, према њиховим оценама, величина пословног простора за 
запослене (узете су у обзир канцеларије, тоалетни простор, ходници, сале), одговора 
важећим прописаним стандарадима5 и потребама, те дозвољава несметано одвијање 
процеса рада. У 4 установе ови услови према оценама самих установа нису 
задовољавајући (Дом Мол, ГЦ Бачка Паланка, ГЦ Бечеј, ГЦ Кањижа). 
 
Преглед смештајних капацитета показује да је највећи број смештајних јединица у 
категоријама двокреветних, трокреветних и четворокреветних соба.6 Значајан удео 
у укупним капацитетима имају и једнокреветне гарсоњере, којих је укупно 343 (највећи 
број у Геронтолошком центру у Новом Саду, Сомбору и Суботици).  
 
 

Квалитет и величина смештајних капацитета 

Категорија смештаја Број 
смештајних 
јединица 

Број места у 
тој категорији 

Јенокреветни апартман 0 0 
Двокреветни апартман 107 214 
Вишекреветни апартман 8 24 
Једнокреветна гарсоњера 343 343 
Двокреветна гарсоњера 111 222 
Вишекреветна гарсоњера 20 59 
Једнокреветна соба 74 74 
Двокреветна соба 393 786 
Трокреветна соба 331 996 
Четворокреветна соба 169 671 
Петокреветна соба  60 300 
Шестокреветна соба 10 600 
Седмокреветна соба 4 28 
Осмокреветна соба 1 8 
Деветокреветна соба 1 9 
Десетокреветна соба 2 20 
Тринаестокреветна соба 2 26 
Четрнаестокреветна соба  1 14 

Табела бр. 2  Структура смештајних капацитета 
 
 
Ако се анализира процена установа по питању одржавања простора и радних услова 
установе (чишћења, грејања, текућег инвестиционог одржавања, ППЗ), само 5 
установа је навело да нема тешкоћа у том смислу. Најчешће тешкоће које су 
наведене у извештајима  са којима се установе сусрећу, јесте недостатак средстава за 
текуће инвестиционо одржавање, дотрајалост објеката и опреме што у великој мери 
поскупљује само одржавање, ненаменска изграђеност објеката, тешкоће око одржавања 
зелених површина, недостатак средстава за грејање. Значајнијих инвестиција на 
побољшању услова смештаја корисника и услова рада запослених у току 2011. 
године је било у 12 установа. 
                                                
4 Израда Правилника о минималним стандардима за пружање услуга социјалне заштите је у току 
5 Правилник о ближим условима за почетак рада и обављање делатности и нормативима и стандардима за 
обављање делатности установа социјалне заштите 
6 Нацрт Правилника о минималним стандардима за пружање услуга социјалне заштите поред других захтева у 
вези са смештајем корисника предвиђа да у једној спаваоници могу да буду смештена највише четири 
корисника 
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Опремљеност установа је посматрана у аспектима опремљености информатичком 
опремом  и возилима. У просеку установе располажу са 25 рачунара по установи, 
од Дома у Новом Кнежевцу који има 2 рачунара до ГЦ у Суботици који има 105 и ГЦ у 
Новом Саду који располаже са укупно 63. Када је рачунарска опрема у питању, важан 
податак је да су установе исказале потребу за набавком још укупно 37 рачунара, 
као и потребу за обуком за рад на рачунарима за 145  запослених. Возни парк 
установа у АП Војводини чини укупно 93 возила (аутомобила и комбија), што је опет 
гледано  у просеку 6 возила по установи. 
 

Опрема са којом располажу установе у АПВ 

Врста опреме Број 

Информатичка опрема – рачунари 402 

Возни парк – аутомобил, комби 93 

Табела бр. 3 
 
Стандард који ће установе морати да испуњавају у смислу структуралних капацитета 
установе јесте и физичка приступачност објеката. Кроз годишње извештаје 
анализирани су неки од аспеката приступачности (постојање рампи, рукохвата...). Из 
наведених података може се закључити да је опремљеност установа према 
анализираним критеријумима доста добра јер их већина установа испуњава. 
 

Приступачност објекта установе особама са физичким инвалидитетом и немоћним 
старијим особама 

 Број установа које су 
дале одговор ДА 

Број установа које су 
дале одговор НЕ 

Постојање рампи (фиксна или покретна) 14 2 

Рукохвати 14 0 

Приступачно приземље 14 0 
Лифт 9 5 
Приступачни тоалети 13 1 

Табела бр. 4 
 

Један од важних предуслова доступности услуга јесте и адекватно информисање 
потенцијалних корисника о услугама које се пружају. Установе поклањају доста пажње 
информисању али оно није у складу са стандардима приступачности, а начини 
информисања не обезбеђују доступност информација особама са инвалидитетом.  
 

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

 Број установа 
које су дале 
одговор ДА 

Број установа 
које су дале 
одговор НЕ 

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

12 4 

На огласној табли установе су истакнута обавештења 
значајна за кориснике 

13 1 

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

0 14 

Постоји сајт 13 1 

Сајт установе прилагођен је слепим и слабовидим 
особама 

0 14 

Средства информисања доступна на језицима мањина 8 6 
Информисање корисника путем медија 13 1 

Табела бр. 5 
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2.1.2. Кадровски капацитети  
 
Укупан број запослених у овим установама је већи за 8% него што је то 
нормативима предвиђено (1840 стварно запослених/1681 радника предвиђено 
нормативима), а резултат је већег броја неговатељица и медицинских сестара. 
Физиотерапеута и медицинских сестара заправо је запослено скоро  дупло више него 
што је то предвиђено нормативима.  
 
Структура запослених показује да највећи удео од 40% имају технички радници 
(спремачице, кувари, сервирке...) и пружаоци  неге (неговатељице, геронтодомаћице, 
домаћице клубова), са уделом од 27%. Међу стручним радницима, који чине 5% од 
укупно запослених, најбројнији су социјални радници, а затим следе радни терапеути и 
радни инструктори, правници и психолози. Две установе имају запосленог 
нутриционисту. 
 
Анализа према извору финансирања радника показује да се готово половина 
запослених  финансира из цене смештаја корисника, у највећем броју административно, 
техничко особље и неговатељице. Локалне заједнице финансирају приближно 14% 
радника, углавном особље које је ангажовано у службама локалних услуга – медицинске 
сестре, неговатељице, геронтодомаћице, домаћице клубова и сл.  
 
Број и структура запослених приказана је у табели која следи. 
 

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 

32 42 27 6 8 1 

Стручни радници 94 97 74 12 11 0 

Пружаоци неге и 
услуга 

458 503 180 121 202 0 

Здравствени 
радници 

205 347 0 49 18 280 

Административни 
радници 

125 122 33 20 69 0 

Технички 
радници 

767 729 132 46 551 0 

Укупно 1681 1840 446 254 859 281 

Табела бр. 6 Број и структура запослених 31.12.2011. 
 
 
Од укупног броја запослених највише је запослено на неодређено време, а потом следи 
далеко мањи број радника на одређено време и ангажовани по другим основама: као 
волонтери, приправници или ангажовани кроз пројекте.  
 

Радни статус запослених 

Статус радника  Број 

На  неодређено време 1558 

На одређено време 280 
Приправници 4 
Bолонтери  4 
По уговору (рад на пројектима) 29 

Друго 1 

Табела бр. 7 
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2.1.3. Обука и усавршавање радника 
 
Према подацима које су установе доставиле о обукама и усавршавању стручних 
радника, укупно 157 стручних радника је у току претходне године похађало обуке 
које су акредитоване од стране Министарства рада и социјалне политике. Ипак, 
указујемо на податак који је добијен анализом годишњих извештаја,  да су акредитоване 
обуке организоване за стручне раднике у само 5 установа (Вршац, Суботица, Рума, 
Панчево и Мол). Поред акредитованих обука већи број стручних радника је 
присуствовао  другим обукама које нису акредитоване, и догађајима као што су 
семинари, стручни скупови, саветовања и конференције из различитих области и 
делокруга рада.  
 
Из података у табели која следи може се видети број запослених који су прошли 
различите видове едукација 
 

  
Врста  програма обуке или стручног усавршавања 

Број 
програма, 
догађаја 

Број 
радника 

Програми обуке који су акредитовани у систему 
социјалне заштите 

17 157 

Програми обуке који нису акредитовани у систему 
социјалне заштите 

114 162 

Семинари, саветовања, конференције и друго 139 131 

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

0 1 

Табела бр. 8 
 
У вези са планирањем стручног усавршавања за своје запослене, износимо 
податак из годишњих извештаја установа који говори да већина установа има годишњи 
програм стручног усавршавања: 10 установа се изјаснило потврдно на ово питање, 4 
установе немају годишњи програм и 2 установе нису дале одговор. 
 
 
 

2.2. Подаци о корисницима 
 
2.2.1. Основна обележја корисника домског смештаја 
 
Укупно 5.093 корисника је користило услуге домског смештаја у 2011. години, а на дан 
31.12.2011. на смештају је било 3.448 корисника.  
 
У полној структури корисника већи је број жена него мушкараца (жене чине 65% 
од укупног броја).  
 
Ако се посматра старосна структура, подаци показују да су најбројнији корисници 
домова старости између 70 и 80 година (34%) и преко 80 до 90 година (33%). Значајно  
је и учешће од 17% корисника млађих од 65 година, што се може посматрати као 
показатељ недовољних капацитета у установама за одрасле. 
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Графички приказ бр.1 Структура корисника према старосној доби 

 
Анализа структуре корисника према месту пребивалишта пре смештаја показује да 
су најбројнији они који су пре смештаја у дому, живели на територији саме 
општине/града у којој се дом налази (66%), што је позитивно са аспекта очувања 
социјалних односа са блиским особама и лакшег прилагођавања на смештај у установи.  
Затим следе корисници са пребивалиштем из суседних (16%) и других општина (16%). 
Међу корисницима установа на смештају је 2% корисника који имају статус избеглих 
лица. 

 
Графички приказ бр. 2 Структура корисника према месту пребивалишта пре смештаја 

 
Ако се посматра структура корисника према породичном статусу пре смештаја, 
уочава се да је више од половине корисника пре смештаја у установу живело у 
самачким домаћинствима, што је у директној вези и са најчешћим разлозима за 
смештај у смислу тешкоћа у организацији свакодневног живота и одсуством породичне 
бриге. Мањи број њих је живео у породици са децом (16%), партнером (10%) или 
другим сродницима (10%  од укупног броја корисника  на смештају). 
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Породични статус пре смештаја Број на дан 31.12.2011. % 

Мушки Женски Укупно 
Живео је сам 910 1684 2594 51 

Живео је са брачним / ванбрачним партнером 241 271 512 10 

Живео је са децом 216 595 811 16 
Живео је са децом и унуцима 115 169 284 5 
Живео је са другим сродником 186 309 495 10 
Остало    158 239 397 8 
УКУПНО 1.826 3.267 5.093 100 

Табела бр. 9 Структура корисника према породичном статусу пре смештаја 
 
Према брачном статусу корисника пре доласка у установу, најбројнији су 
удовци/удовице (54%), али је значајан и број оних који су били разведени/е и 
неожењени/неудате (укупно 36%). Уствари, најмање је оних корисника који су смештај 
у установи отпочели са својим партнером било у брачној или ванбрачној заједници. 
 

Брачни статус Број на дан 31.12.2011. % 
Мушки Женски Укупно 

Ожењени / удате 245 192 437 9 
У ванбрачној заједници 25 36 61 1 

Неожењени / неудате 496 521 1017 20 
Разведени 356 482 838 16 
Удовци / удовице 704 2036 2740 54 
УКУПНО 1.826 3.267 5.093 100 

Табела бр. 10 Структура корисника према брачном статусу пре смештаја 
 
Из приказаних података о структури корисника према разлогу смештаја може се 
видети да нема већих разлика у разлозима за смештај у односу на старост самих 
корисника (посматрана је структура корисника до 79 година и старији преко 80). Једино 
што би се ипак могло уочити као извесна разлика јесте да је лични избор корисника 
нешто ређи разлог за смештај  код старијих преко 80 година. 
 
Без обзира на посматрану старосну границу, највећи број корисника (нешто више од 
половине) на смештај у установу дошао је због тешкоћа у организацији 
свакодневног живота, услед старости или болести. Затим, следе корисници чије 
породице нису показале спремност да воде бригу о свом старијем члану (14% и 18%)  и 
они који нису имали ближих сродника на које би се ослонили у задовољењу животних 
потреба (13% и 11%).  Сиромаштво породице и корисника је готово једнако чест разлог 
за смештај колико и избор самог корисника да дође на смештај у дом. 
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Графички приказ бр. 3 Структура корисника према разлогу смештаја у дом, корисници до 79 и преко 80 

година старости 
  

 
У образовној структури највеће учешће имају корисници са основном школом 
(35%), а затим у једнаком уделу следе корисници без школског образовања (28%) и 
они са средњом школом и квалификовани и висококвалификовани радници (29%). У 
образовној структури истиче се знатно веће учешће корисница са нижим 
образовањем у односу на образовни статус мушкараца. 
 
 

Образовни статус Број на дан 31.12.2011. % 

Мушки Женски Укупно 
Без школе 272 687 959 28 
Основно образовање 365 826 1191 35 
КВ - ВК – ССС 430 577 1007 29 

Виша и висока школа 159 132 294 8 

УКУПНО 1.226 2.222 3.448 100 

Табела бр. 11 Структура корисника према образовном статусу пре смештаја 
 
 
Међу одраслим корисницима најбројнија су издржавана лица (49%) док су код 
старијих најбројнији пензионери - корисници личних, породичних и инвалидских 
пензија, а нешто мањи удео код старијих имају издржавана лица (18%).  
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Графички приказ бр. 4 Структура одраслих и структура старијих корисника на смештају према пензијском 

стаусу  
 
Ако се посматра дужина боравка у дому, највећи је број корисника који у дому 
проведу од 1 до 2 године (20%), а затим 3 до 4 године (18%). Важан је податак да 15% 
корисника након смештаја у дому не проведу дуже од 6 месеци, тачније укупно скоро 
половина корисника који дођу на смештај, у дому се не задрже дуже од две 
године, што говори о доста високој флуктуацији корисника домова за старије особе. 
 
 

Дужина боравка Број на дан 31.12.2011. % 
Мушки Женски Укупно 

До 6 месеци 193 341 534 15 

Од 7 до 11 месеци 118 213 331 11 
Од 1 до 2 године 222 478 700 20 

Од 3 до 4 године 206 414 620 18 

Од 5 до 7 година 208 319 527 15 

Од 8 до 10 година 118 201 319 9 

Преко 10 година 161 256 417 12 
УКУПНО 1.226 2.222 3.448 100 

Табела бр. 12 Структура корисника према дужини боравка у дому 
 
Структура корисника према степену зависности и менталном здрављу показује 
велико учешће потпуно зависних корисника, које износи чак 87% у категорији 
корисника код којих су утврђене и промене менталног здравља. И код корисника 
са очуваним менталним здрављем значајно је учешће зависних корисника које 
износи више од половине у тој категорији.  
 

Степен 
функционалне 

зависности 

Ментално здравље 

Очувано ментално здравље Утврђене патолошке промене 
менталног здравља 

М Ж УК % М Ж УК % 

Независни 370 567 937 26 11 11 22 1 

Полузависни 319 485 804 22 73 101 174 11 

Зависни 592 1226 1818 51 461 877 1338 87 

УКУПНО 1281 2278 3559 100 545 989 1534 100 

Табела бр. 13 Структура корисника према степену зависности и менталном здрављу 
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Структура корисника према редовности одржавања контаката са особама ван установе 
не разликује се битно ако се узме у обзир старост корисника (анализирани су корисници 
старости до 79 и преко 80 година). Важан је податак који говори да укупно око 
половине корисника одржава редовне контакте са својим сродницима, у дому 
или у породици. Међутим, око 10% корисника нема контакте са сродницима или 
другим блиским особама, или се сродници и друге блиске особе само путем телефона 
интересују за свог члана породице који је у дому (још око 10%).  
 
Имајући у виду важност одржавања контаката са блиским особама ван установе, 
овај сегмент рада свакако представља један од значајнијих изазова за стручне раднике. 
 

Начин контакта До 79 
година 

% 80 и 
више 

% Укупно % 

Редовно контактира и проводи викенде и 
празнике у породици 

517 17 480 9 997 20 

Редовно има контакте са сродницима у 
дому (најмање једном месечно) 

716 23 670 32 1.386 27 

Повремено контактира са сродницима 
(ређе него једном месечно, али постоји 
континуитет контаката) 

609 20 284 13 893 19 

Нема сроднике или не контактира са 
њима, али контактира са другим блиским 
особама из средине у којој је раније 
живео 

218 7 159 8 377 7 

Ретки контакти са значајним особама без 
предвидљиве динамике 

273 9 103 5 376 7 

Сродници или друге блиске особе се само 
телефоном интересују за корисника 

344 11 163 8 507 10 

Без контаката 370 12 187 9 557 10 
УКУПНО 3.047 100 2.046 100 5.093 100 

Табела бр. 14 Структура корисника према начину одржавања контаката са сродницима 
 

 
Структура корисника према старатељској заштити показује да највећи број корисника 
на смештају у овим установама није обухваћен старатељском заштитом (94%). 
Међу корисницима који су обухваћени старатељском заштитом сродници и друге 
кориснику блиске особе су нешто чешће вршиоци дужности старатеља у односу на друге 
случајеве. 
 

Вршилац дужности старатеља Број кориснника под 
старатељством 

% 

Мушки Женски Укупно 
Сродник или друга особа 73 104 177 3 
Непосредно старатељство 39 62 101 2 
Колективнни старатељ 6 4 10 0 
Није под старатељством 1.708 3.097 4.805 94 
УКУПНО 1.826 3.267 5.093 100 

Табела бр. 15 Структура корисника према старатељској заштити 
 
 
Када се анализира начин плаћања смештаја може се уочити да међу корисницима 
домова за старије особе најмање има оних који самостално из сопствених прихода могу 
да финансирају смештај (11%). Најчешће сродници учествују у плаћању смештаја 
(37%) или се смештај суфинансира из буџета (20%). За 18% корисника смештај се 
финансира у целости из буџета. 
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Графички приказ бр. 5 Структура корисника према начину плаћања смештаја 

 
У току 2011. године смештај је прекинут за укупно 1.627 корисника. Смештај у 
установи престаје најчешће због смрти корисника (међу смртним случајевима у току 
2011. године било је 5 случајева самоубистава корисника). Много ређе старије особе 
напуштају установу из других разлога. Приказ броја корисника према разлозима 
прекида смештаја дат је у табели која следи. 
 

Разлог  престанка 
смештаја 

Старосна структура  

До 79 год. 80 и више год. 

М Ж УК % М Ж УК % 

Премештени у други дом 13 22 35 4 2 16 18 2 

Породични смештај 6 0 6 0,7 9 0 9 1 

Напустили установу на свој 
захтев 

33 39 72 9 8 16 24 3 

Вратили се у своју породицу 22 28 50 6 5 12 17 2 

Умрли 267 377 644 77 216 492 708 89 

Престанак смештај из 
другог разлога  

10 15 25 3 5 11 16 2 

Друго 1 1 2 0,2 0 1 1 0,1 
УКУПНО 352 482 834 100 245 548 793 100 

Табела бр. 16 Структура корисника према разлогу престанка смештаја 
 
Установе за смештај старијих особа током 2011. године евидентирале су укупно 40 
случајева насиља над корисницима у установи.  
 
Од укупно 40 случајева који су евидентирани као насиље, 37 случајева су 
евидентирани као „нешто друго“,  прецизније речено радило се о ситуацијама  у 
којима је долазило до испољавања агресивног понашања. Свих 37 случајева су 
евидентирани у ГЦ Врбас те из тог разлога дајемо интерпретацију ових података из 
годишњег извештаја о раду овог дома: 
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„У највећем броју случајева може се пре говорити о агресивном понашању корисника 
које настаје кроз њихову међусобну динамику, навике и искуства, уз битан утицај 
тренутног физичког и емотивног стања. Ређе су у питању корисници који систематски 
улазе у сукобе са намером да повреде другог корисника. Тада су и начин испољавања 
екстремни, али најчешће нису усмерени само на једног корисника, већ поново зависе од 
дневне динамике. Учестала је и појава да су жртве агресивног понашања често и сами 
агресори. Постоји неколико корисника оба пола који су готово свакодневно 
узнемиравали и кориснике и запослене. Иако их други корисници најчешће трпе, 
реакције на ове агресивне испаде умеју да буду бурне и тада настану екстремни сукоби. 
И запослени умеју да се уплету у такве сукобе, али и да их поспеше неадекватном 
реакцијом. Такође, запослени умеју да истрпе бројне испаде корисника што додатно 
компликује начин решавања ових ситуација“. 
 

Доминантни облик насиља УКУПНО 

   

Физичко злостављање 1 

Сексуална злоупотреба 0 

Емоционална злоупотреба 1 

Занемаривање и немарно поступање  1 

Експлоатација 0 

Нешто друго 37 

УКУПНО 40 

Табела бр. 17 Структура корисника према облику насиља коме су били изложени током боравка у установи у 
2011. 

 
Међу означеним починиоцима насиља је било 5 особа запослених у установи 
где је корисник на смештају (у питању је ГЦ Врбас), у свим осталим ситуацијама „неко 
други“ - односно особа ван установе.  
  

Облик насиља  Млада особа 
(18-25) 

Одрасла 
особа (26-64) 

Старија 
особа (65+) 

Укупно 

  М Ж М Ж М Ж М Ж 

Запослени 0 0 0 5 0 0 0 5 

Неко други  0 0 6 2 11 7 17 9 

УКУПНО 0 13 18 31 

Табела бр. 18 Починиоци насиља у 2011. 
 
Интерним органима установа је у току године упућено укупно 62 пријава/жалби 
због насиља. Од тога, 60 пријава интерним органима ГЦ Врбас и преостале две у ГЦ 
Сомбор. Кривичне пријаве због насиља су поднете у 3 случаја где је означени 
насилник била нека друга особа ван установе (не запослени или други корисници 
установе). Поднете су кривичне пријаве за случајеве физичког злостављања и 
занемаривања и немарног поступања. Од укупно три пријаве две су поднете за 
случајеве насиља који су пријављени у ГЦ Врбас и једна за случај у ГЦ Сомбор. 
 
Из претходно изнетих података из годишњих извештаја установа може се закључити да  
је насиље у установама присутно, али да је потребно много више радити на едукацији 
запослених пре свега на препознавању ове појаве, а онда и на едукацији о поступању у 
случајевима насиља, превенцији... 
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2.3. Услуге, сарадња са другим установама и организацијама  
 
2.3.1. Услуге 
 
Поред  домског смештаја установе су пружаоци и других услуга у заједници било да су 
то услуге краткотрајног смештаја (у прихватилиште и прихватну станицу) или 
различите услуге и сервиси који подржавају живот у заједници/дневне услуге.  
 
Услуге смештаја у прихватилишта и прихватне станице, затим услуге дневног боравка, 
клубова, служби помоћи у кући старима, служби помоћи и неге у кући и различитих 
сервисних услуга, користило је у току 2011. године укупно 13.739 корисника, на 
крају године на евиденцији ових услуга било је 10.640  корисника.  
 
 

 
 

Услуга 

Укупан број 
корисника 
(1.1.2011. - 
31.12.2011.) 

Нови 
корисници у 
2011. години 

Број 
корисника на 
дан 
31.12.2011. 

Домски смештај 5093 1414 3448 

Прихватилиште 96 65 33 
Прихватна станица 180 62 12 
Клуб за старије 10365 1032 8283 
Дневни боравак за старије 327 90 308 
Помоћ и нега у кући за старије 1175 266 812 
Помоћ у кући за старије 823 60 711 
Свратиште за старије 0 0 0 
Храна на точковима за старије 346 61 293 
Сервис хране за старије 51 16 10 
Сервис прања веша за старије 303 44 118 
Саветовалиште 0 0 0 
СОС телефон 0 0 0 
Шах клуб 45 3 35 
Телеасистенција 28 28 25 

Табела бр. 19 Број корисника домског смештаја и осталих услуга у 2011. години 
 
 
У наредном графику дат је приказ броја корисника домског смештаја и осталих 
услуга, по појединим установама, у току 2011. године.  
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Графички приказ бр. 6 Број корисника домског смештаја и осталих услуга у 2011. години, по појединим 
установама 

 
Додатне услуге се пружају највећем броју корисника у Суботици и Новом Саду, као 
највећим и најразвијенијим градовима у Војводини, у значајној мери су развијене и при 
другим већим геронтолошким центрима: у Сомбору, Панчеву, Кикинди, Зрењанину, али 
има и оних установа које су у својој понуди услуга у току 2011. године имале само 
услугу домског смештаја (геронтолошки центри у Руми и Вршцу и Дом у Апатину). 
 
У току 2011. године установе су као носиоци или партнери, учествовале у реализацији 
пројеката који су имали за циљ да допринесу пре свега побољшању квалитета услуга 
које се пружају корисницима на смештају. Поред тога овим пројектима су успостављене 
нове и проширени капацитети постојећих дневних услуга (углавном услуге помоћи и 
неге у кући и дневних боравака за кориснике у локалним заједницама). Успостављене су 
и неке иновативне (на пример услуга телеасистенције у Кикинди). 
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Пројекти су финанисирани преко Националне службе за запошљавање (јавни радови), 
Покрајинског секретаријата за пољопривреду, Покрајинског секретаријата за здравство, 
социјалну политику и демографију, Владе Краљевине Норвешке и компаније „Асистел“ 
из Београда (пројекат „Телеасистенције“ који реализује ГЦ Кикинда), Министарства рада 
и социјалне политике и Градске управе за дечију и социјалну заштиту Новог Сада 
(пројекат ГЦ Нови Сад, „Изградња одељења за покретне дементне кориснике“ ). Фонд за 
заштиту животне средине је финансирао пројекат „Постављање термосоларног система 
за загревање потрошне топле воде у Установи“ у ГЦ Панчево. ГЦ у Суботици је 
реализовао поред пројеката јавних радова и један пројекат уз финансијску подршку 
Европске Уније (очување старих заната и израда предмета који су традиционални за 
подневље). 
 
Установе пружају корисницима домског смештаја услуге социјалног рада, 
здравствене услуге, услуге становања, исхране, неге, културно – забавне, рекреативне 
активности, услуге окупационе терапије и рехабилитације.  
 
Активности у пружању услуга стручног социјалног рада усмерене су на 
обезбеђивање социјалне и емоционалне сигурности и подршке корисницима, а 
обухватале су пријем и смештај корисника у установу, праћење и помоћ корисницима у 
процесу адаптације на домске услове живота, подстицање комуникације међу 
корисницима, одржавање контаката са породицом и сродницима, као и организовање и 
спровођење рекреативних и културно забавних садржаја и рад на мотивисању и 
укључивању корисника у садржаје који су у понуди.   
 
Програми културно – забавног и рекреативног карактера и они који 
подразумевају радну окупацију корисника и радну терапију имају за циљ да се 
активирају преостале психичке и физичке способности корисника и њихови креативни 
потенцијали, али у крајњем смислу да се подигне и одржи квалитет живота корисника у 
установи. У ове активности су корисници укључени у складу са потребама и 
интересовањима,  повремено или континуирано током године.  
 
Оно што у овом сегменту рада представља значајан изазов за стручне раднике јесте рад 
на мотивисању корисника да се укључе у ове програме као и креирање и обезбеђивање 
доступних садржаја када су у питању зависни корисници, односно они који имају 
скромније преостале способности за укључивање. Из тог разлога потребно је да сви 
чланови стручног тима у што већој мери буду укључени у овај сегмент рада, пре свега 
на мотивисању корисника, затим неопходно је радити на развијању и осмишљавању 
нових облика и техника рада прилагођених непокретним и теже покретним корисницма. 
 
Подаци из табеле која следи показују да је највећи број корисника укључен у различите 
облике групног рада који се организују у установама (нпр. заједничке прославе 
рођендана, концерти и приредбе, популарна предавања из психологије, медицине, 
песничке вечери, литерарни сусрети, промоције и презентације), затим у организоване 
прославе верских и државних празника, итд. 
 

 
Културно-забавне, рекреативне и радно-окупационе активности у 2011. год. 

Назив програма / + 
колона -број 
манифестација, сеанси, 
догађаја 

Број стално укључених 
корисника 

Број повремено 
укључених корисника 

Укупно 
укључених 

М Ж Укупно М Ж Укупно 

Филмске пројекције 252 416 668 144 207 351 1019 

Позоришне представе 158 256 414 88 150 238 652 

Верски празници 486 848 1334 325 581 906 2240 

Државни празници 517 752 1269 304 462 766 2035 
Излети, посете културно 
историјским 
споменицима 

191 271 462 207 336 543 1005 
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Групни рад 885 1488 2373 559 891 1450 3823 

Радионичарски рад 349 538 887 278 503 781 1668 
Табела бр. 20 

 
 
Установе за своје кориснике организују најчешће излете и посете јавним културним 
манифестацијама и овим садржајима је био обухваћен највећи број корисника.  
 

Врста садржаја Број 
корисника 

Летовање 105 

Зимовање 0 

Излети 782 

Посете јавним културним манифестацијама 750 

Нешто друго 10834 

Табела бр. 21 

 
2.3.2. Сарадња са другим установама и организацијама 
 
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, половина установа је у својим извештајима дала 
податак да центри за социјални рад нередовно посећују кориснике који су на 
смештају. Поред сарадње са центрима за социјални рад, као значајна се истиче сарадња 
и са другим установама социјалне заштите, Републичким фондом за пензијско и 
инвалидско осигурање, Републичким заводом за здравствено осигурање, здравственим 
установама, организацијама Црвеног Крста, организацијама цивилног друштва, медијима 
и локалним самоуправама.  
 
У графику који следи може се видети како су установе оцениле сарадњу са поменутим 
актерима. Према проценама већине установа најбоља сарадња остварује се са 
образовним институцијама, медијима, локалним самоуправама. Установе нису 
давале лоше оцене за сарадњу, изузев једне установе која је лошом окарактерисала  
сарадњу са медијима и другим установама социјалне заштите. 
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Графички приказ бр. 7 Број установа према оцени сарадње са различитим актерима  
3.0. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА 

 
 

 Током 2011. године услуге домског смештаја користило је укупно 5.093 
корисника, док је додатне услуге (дневни боравак, клубове,  помоћ у кући,  помоћ 
и негу у кући и друге  сервисне услуге), које су пружају у оквиру ових установа 
користило још 13.739 корисника. 
 

 Готово све установе у АП Војводини су имале у понуди и додатне услуге поред 
домског смештаја, међутим потребно је и даље радити на развоју дневних услуга 
у локалној заједници и повећању учешћа локалних самоуправа у развијању ових 
капацитета 
 

 Простор, услови становања корисника и опремљеност већине установа је на 
задовољавајућем нивоу и у складу са важећим нормативима 

 
 У наредном периоду установе ће морати да раде на усклађивању својих 

капацитета и броја корисника али и других услова у погледу испуњења 
минималних структуралних и функционалних стандарда  
 

 Међу корисницима смештаја значајно је учешће потпуно зависних корисника, које 
износи чак 87% у категорији корисника код којих су утврђене и промене 
менталног здравља, и више од половине код корисника са очуваним менталним 
здрављем 
 

 Програми/услуге у установама  као што су радно - окупациона терапија, културно 
– забавни и рекреативни садржаји... треба да буду усклађени са потребама и 
могућностима  корисника свих категорија 
 

 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  
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