ДАЉИ
ПЛАНОВИ

60 ГОДИНА
СА ВАМА
1961 - 2021

Развијање партнерске сарадње
са установама у систему социјалне
заштите на пољу заштите жртава
насиља у породици
Реализовање активности у
локалној заједници у циљу
смањења последица материјалне
угрожености грађана
Даље унапређење стрчних
потенцијала и лиценцирање
стручних радника центра
Информисање грађана
Крагујевца о правима и
услугама Центра
Унапређење услова радареконструкција зграде
Центра за социјални рад

Центар за социјални рад
„Солидарност“
ул.Светозара Марковића 43
34000 Крагујевац
Телефони:
034 332 627
034 333 674
Е-маил:
кragujevac.csr@minrzs.gov.rs
web:solidarnost.org.rs

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
“СОЛИДАРНОСТ”
КРАГУЈЕВАЦ

НАСТАНАК ЦЕНТРА
Решењем број 2197/1 Скупштина
Општине Крагујевац основала је
14. октобра 1961. године

ПРВИХ ПЕДЕСЕТ ГОДИНА
РАДА ЦЕНТРА
Развијање социјалне и породично правне
заштите-дуг и напоран пут до афирмације

ЦEНТАР ИЗМЕЂУ ДВА
ЈУБИЛЕЈА (2011 - 2021)
Нови закон о социјалној заштити

Центар за социјални рад.

Повећање броја стручних радника

Измештање услуга социјалне заштите из
Центра у ново основану градску установу
Центар "Кнегиња Љубица"

Центар је тада имао 6-оро запослених:
директора, два социјална радника,
педагога, медицинску сестру и
административног радника.

Промене у организационој структури
Центра

Доношење Закона о спречавању насиља у
породици - нове обавезе за Центар

Бројни изазови "немирних година" инфлација, санкције, ратови, избеглице..

Унапређење партнерске сарадње на
заштити жртава породичног насиља

Изражено сиромаштво, незапосленост,
велики број корисника

Учествовање центра у креирању нових
услуга у заједници-породичног сарадника,
васпитних налога, посебних обавеза...

КОРИСНИЦИ УСЛУГА
ЦЕНТРА
Деца без родитељског старања

Значајне промене у законодавној регулативи

Велики ентузијазам и енергија у креирању
нових права и услуга у области социјалне и
породичне заштите

Покретање иницијатива на државном
и градском нивоу на унапређењу
делатности центара

Деца са проблемом у понашању

Континуирана подршка града на оснивању
иновативних, ванинституционалних услуга
социјалне заштите

Деца из породица са поремећеним
породичним односима

Развијена сарадња са државним и градским
институцијама

Особе са сметњама у развоју

Препознатљивост у локалној заједници по
новим идејама

Рад у специфичним условима због Ковида 19

Жртве породичног насиља

Богата размена искустава и неговање
добрих односа са установама у систему

Комплексније породичне ситуације и
проблеми

Жртве трговине људима

Бројни реформски пројекти

Материјално угрожена
лица/породице

Признања за постигнуте резултате на
унапређењу делатности социјалне заштите

Повећање броја корисника социјалне
заштите, које није праћено и повећањем
броја запослених:

Одрасле и остареле особе,
хронично оболеле, без породичног
старања

Активно учествовање у раду стручних
организација у Републици у области
социјалне заштите
Обавеза лиценцирања стручних радника

