
КОНФЕРЕНЦИЈА „МЕЂУСЕКТОРСКИ ПРИСТУП У ЗАШТИТИ 
ДЕЦЕ СА ПОРЕМЕЋАЈЕМ У ПОНАШАЊУ У АП ВОЈВОДИНИ“

 Одговор система на проблеме у 
понашању код деце – шта се дешава у 
пракси

 Центар за социјални рад града Новог 
Сада



Центар за социјални рад града Новог Сада

 Уважавање значаја рада на заштити деце и младих са проблемима у понашању

 По ступању на снагу  ЗОМУКД (2006. године) у сарадњи са Вишим Судом у Новом Саду 
обезбеђени услови за примену посебних обавеза и васпитних налога

 Обебеђени услови примене васпитне мере појачан надзор уз дневни боравак у 
одговарајућој установи за васпитавање и образовање малолетника ( “Клуб 08” , 
2009. године

 Учешће у изради документа стандарди и принципи примене васпитних налога

 Пилотирање наведеног документа (Нови Сад, Ниш, Београд, Крагујевац)

 Одржавање Конференције стручњака ангажованих у области рада са млт. учиниоцима 
кривичних и прекршајних дела са подручја ЈБ округа

 Континуиран рад на обезбеђивању ресурса из локалне заједнице (споразум о сарадњи)
 Реализација пројеката



Служба за заштиту деце и младих

 Реформа социјалне заштите

 Метод рада – вођење случаја

 Приоритет у раду:
➢ Сумња на злостављање (сексуално, физичко, психолошко)

➢ Сумња на занемаривање

➢ Пријаве насиља у породици

➢ Поступци везани за роковe (кривични и прекршајни поступци према 
малолетницима, поступци процене родитељске подобности, регулисања 
виђења.....)

• Највећа тешкоћа – велики број предмет



Структура деце и младих са проблемима у 
понашању 2021.год
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Структура деце и младих са проблемима у 
понашању 2021.год
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Изазов у раду

 Рад са децом и младима са 
психолошко/психијатријским проблемима



Тешкоће

 Не постојање примарне здравствене заштите за ову 
групу корисника ( дечији/адолесцентни псијијатар у 
ДЗ, диспанзер за лечење болести зависности) 

 Потреба за дефинисањем стандарда и протокола 
поступања у одређеним акутним ситуацијама који 
захтевају хитну и интензивну подршку

 Слаби ресусрси за примену ВН/ПО упућивање на 
индивидуални или групни третман

 Непостојање Посебне установе за лечење и 
оспособљавање. 



Како превазилазимо тешкоће

 Унапређење сарадње са пружаоцима услуга 
➢ Споразуми о сарадњи на реализацији ПО и ВН

Укључивање, без надокнаде, у рад хуманитарних организација или
послове социјалног, локалног или еколошког садржаја

▪ Јавно градско саобраћајно предузеће ’’Нови Сад’’
▪ Геронтолошки центар ’’Нови Сад’’
▪ Јавно комунално предузеће Градско зеленило
▪ Свратиште за децу и младе
▪ НВО Каритас

Укључивање у појединачни или групни третман у одговарајућој
здрaственој установи или саветовалишту

▪ Дневни боравак за рад са децом са проблемима у понашању ЦСР
▪ Саветовалиште за брак и породицу ЦСР НС
▪ Центар за подршку осетљивим групама ВИТА
▪ Новосадски хуманитарни центар



Како превазилазимо тешкоће

 Пројектне активности

➢ ’’Буди дете ненасилник’’ – интензивна подршка деци која су 
кривично неодговорна и њиховим породицама 

➢ ‘’Свратиште за децу и младе’’ (прераста у делатност ЦСР НС 
након усвајања нове систематизације) 

➢ ‘’Сервис подршке деци и младима са психолошким и  
психијатријским тешкоћама и њиховим породицама’’

➢ ‘’Програм бриге за младе родитеље кроз подстицајно 
родитељство’’ – Услуге интензивне подршке породици кроз 
едукативни и саветодавни рад

➢ ’’Психосоцијална подршка деци у поступку развода
родитеља’’



Услуга :Дневни боравак децe и младих из 
породица у ризику

 Услуге Дневног боравка
• Васпитно – образовни и корективни рад
• Помоћ у савладавању школског градива
• Корективно – педагошки рад
• Ресоцијализација деце и омладине
• Помоћ у организовању слободног времена
• Саветодавно – терапијски рад
• Праћење здравствено – хигијенског статуса
• Здравствена заштита
• Културно – забавне активности
• Исхрана
• Рекреативне активности
• Сарадња са родитељима
• Сарадња са институцијама ( школе , ЦСР , МУП … )

➢ Реализација васпитне мере појачан надзор уз дневни боравак у 
одговарајућој установи за васпитавање и образовање малолетника



Број корисника услуга дневног боравка
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Тешкоће у раду и како их превазићи

 Мали број извршилаца (руководилац службе и 2 
васпитача (соц. радник, наставник физике)

 Непостојање специјализованих програма

 Лиценцирање

 Већи број извршилаца

 Обезбеђивање потребне подршке здравственог 
система (психијатар)

 Осмишљавање програма третмана



Предлози за унапређење рада ЦСРНС

 Повећати број стручних радника у Служби за заштиту деце и 
младих

 Сензитивисати друштвену заједницу за потребе младих са
проблемима у понашању/обезбеђивање средстава за реализацију
пројеката којима се пружају додатне услуге за рад на превенцији 
антисоцијалног понашања и интервенцији актуелних проблема.

 Потребно системско решење збрињавања и обезбеђивања 
потребне помоћи и подршке деци испод 14 година, починиоцима 
великог броја кривичних дела 

 Потреба развоја специјализованог/третманског или терапеутског
хранитељства за децу са проблемима у понашању и у сукобу са
Законом као алтернатива институционалном смештају



СВЕТЛО НА КРАЈУ ТУНЕЛА - ПРИХВАТИЛИШТЕ ЗА ДЕЦУ И 
МЛАДЕ У СКИТЊИ, БЕЗ ПРАТЊЕ И У РАЗЛИЧИТИМ
КРИЗНИМ СИТУАЦИЈАМА

 У складу са изменама и допунама Одлуке о социјалној 
заштити Града Новог Сада  делатност Центра за социјални 
рад Града Новог Сада се проширује у домену смештаја у 
прихватилиште. 

 У оквиру ове услуге реализоваће се индивидуални и групни
третмани за младе који се налазе у стању потребе као и за
њихове породице;

 Омогући ће се континуирано и квалитетно праћење
реализације васпитних мера

 Радиће се на санирању тренутних кризних ситуација у 
породици, посебно на релацији адолесцент-родитељ

 Реализоваће се едукативни превентивни програми за
родитеље како би се унапредили родитељски капацитети и 
како би родитељи стекли вештине које су неопходне у веома
изазовном развојном периоду њихове деце



 Хвала на  пажњи


