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УВОД 

Удружење МНРО „Плава птица“ је већ дужи низ година уназад пружа више услуга социјалне 

заштите у којима је посвећено унапређењу квалитета живота особа са менталним тешкоћама, 

физичким инвалидитетом и старим лицима.  Осим тога један део активности Удружења се односи 

и на јавно заступање, заговарање и подизање свести заједнице о потребама ових циљних група.  

У активностима које спроводимо с обзиром на величину организације потребно је планирати 

активности, инвестирање али и трошкове рада као и приоритете за сваку годину како би 

пословање било одрживо а потребе корисника и породица задовољене.  

Удружење језбог различитих послова и услуга које пружа организационо подељено на више 

сегмената- организационих јединица.  

Како би план рада био свеобухватан и дао потребне смернице и информације свим члановима 

Удружења у њему ће бити приказани следећи сегменти:  

1. План и програм рада услуга социјалне заштите  

2. План и програм стручног рада на унапређењу положаја особа са инвалидитетом 

3. План инвестиција у 2021 години  

4. Кадровска структура  

5. Приказ ресурса потребних за рад  

6. Едукација запослених  

7. Сарадња са широм заједницом  

8. Пројектне активности  

9. План развоја кадра и доприноса развоју струке 

10. Сарадња са породицом 

11. Финансијски план за 2021 годину  

12. Ценовник услуга  

 

Кроз наведене сегменте ћемо приказати целовито обухват рада који Удружење спроводи и дати 

свим активним учесницима у раду смернице и очекивања које ће нам помоћи да ниједан део 

активности не буде запостављен или да се у његов развој не уложи довољно напора.  

 

 

 

 

 



ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ:  

Удружење у 2021 години планира да пружа следеће услуге социјалне заштите:  

СЛУЖБА ЗА ДНЕВНЕ УСЛУГЕ  

1. Дневни боравак за децу и одрасле  

2. Помоћ у кући 

3. Лични пратилац детета  

4. Саветовалиште за рани развој 

СЛУЖБА СМЕШТАЈА И ПОДРШКЕ САМОСТАЛНОМ ЖИВОТУ 

5. Домска заједница 

6. Становање уз подршку 

 

ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА УСЛУГЕ ДНЕВНИ БОРАВАК:  

Услуге дневног боравка су намењене за 30 корисника дечјег узраста и одраслих лица.  С обзиром 

да услуга ради пуних 12 година, можемо сматрати да има устаљен план и програм рада.  

Делатности и активности дневног боравка су планиране у складу са Стандардима услуга социјалне 

заштите и обухватају:  

- Боравак, негу и превентивну здравствену заштиту корисника  (храњење, пресвлачење, 

купање, праћење виталних знака, санирање мањих повреда, давање редовне терапије, 

прва помоћ при повредама или кризама свести, брига о непокретним болесницима ) 

- Васпитно образовни рад у групи  (активности развоја говора и језика, познавања природне 

и друштвене средине, физичко ликовно и музичко васпитање, социјални развој, 

корепетиција настави, развој практичних животних вештина)  

- Радно окупациона терапија  (развој радних вештина у области пољопривреде, шивења и 

кројења, грнчарства, ткања и ручног рада) 

- Дефектолошка рехабилитација (олигофренолошки третман, логопедски третман, 

реедукација психомоторике)  

- Физикална рехабилитација  (кинезитерапијске индивидуалне вежбе)  

- Психолошка подршка ( саветовање корисника и породице периодично и по потреби)  

У току боравка корисницима су обезбеђена два оброка (доручак и ручак) као и ужина.  

Дневни боравак је отворен сваког радног дана од 7-15 часова када корисници могу користити 

услуге и осим самог боравка обезбеђена је и услуга превоза корисника од кућне адресе до 

дневног боравка и назад са два прилагођена комби возила за превоз особа са инвалидитетом.  

Услуга превоза као и дневног боравка намењена је корисницима из свих насељених места 

Општине Кула.  



Како би се испунили стандарди рада  у дневном боравку је на 30 корисника свакодневно 

ангажовано :  

3 стручна радника и 4 стручна сарадника и сарадника  

Дневни боравак ради током целе године осим два планирана распуста за кориснике у периоду 

лета у трајању 2 недеље 12-23 јул у зимском периоду 25 децембар до 8 јануар.  

У организацији рада дневног боравка предвиђене су и активности у заједници и заједно са другим 

организацијама и телима у заједници како би се постигла интеграција и инклузија корисника у 

редовне животне токове.  

У току 2021 године услуга дневни боравак ће бити у процесу реакредитације, односно обнављања 

лиценце за рад за наредни шестогодишњи период.  

Уколико се створе просторни услови и кадровски капацитет планиран је повећан капацитет рада 

на 36 корисника и то у 5 васпитних група:   

1. Група деце најмлађег узраста    6 корисника 

2. Група деце од 8-15 година           6 корисника 

3. Група старијих корисника са 2 степеном подршке  8  корисника 

4. Група старијих корисника са 4 степеном подршке   10 корисника 

5. Група корисника са 1 степеном подршке    6 корисника 

ПОМОЋ У КУЋИ  

Услуга помоћи и неге у кући се реализује на терену у свим насељеним местима општине Кула. 

Услуга подразумева два сегмента  

1. Нега ( пресвлачење, купање, нега тела, храњење, превијање, помоћ у узимању терапије, 

надзор, нега лежећих болесника, нега катетера и стоме...)  

2. Помоћ у кући  (помоћ у одржавању хигијене стана, набавка хране и лекова, помоћ у 

кретању у заједници...)  

Рад услуге је организован током 7 дана недељно и то у две смене тако да је услуга доступна 

корисницима од 07:00 до 21:00 час. Викендом и празницима се организује дежурство са 

минимумом рада када се пружају само услуге неге.  

У услузи је рад заснован на теренском раду у коме је ангажовано 5 сарадника теренских 

неговатељица, 1 сарадник организатор услуге и 1 стручни радник.  

У току 2021 године је планирано да се услуга осим оштине Кула прошири и на територију насеља 

Врбас с обзиром на то да у тој општини нема понуде услуга те да је могуће да се исте развију и 

понуде корисницима по тржишним условима.  

 



ЛИЧНИ ПРАТИЛАЦ ДЕТЕТА  

Реализација услуге лични пратилац детета је лиценцирана услуга која се пружа токо 10 месеци 

годишње у току школске године. С обзиром на искуства из 2020 године у којима је са реализацијом 

услуге било већих проблема става смо да услугу треба током 2021 године реорганизовати и 

понудити само у оквирима минималних стандарда, те да с обзиром на активну лиценцу услугу 

нудимо по тржишним условима, а да се уколико је могуће умањи или избегне рад ове услуге по 

принципу јавне набавке услгуе за потребе локалне самоуправе.  

У услузи је у 2021 у пуном капацитету планирано ангажовање 15 личних пратилаца и једног 

стручног радника.  Рад личних пратилаца је организован на 50% радног времена док је рад 

стручног радника организован на пуно радно време.  

У току 2021 године потребно једефинисати активности и мање их везати за само образовање а 

више за социјалну инклузију деце са развојним тешкоћама.  

САВЕТОВАЛИШТЕ ЗА РАНИ РАЗВОЈ 

Саветовалиште за рани развој ради на адреси Кула, М Тита 274 у пословном простору који је у 

закупу од физичког лица.  

Саветовалиште има два сегмента рада: 

1. ПРЕВЕНТИВНА ДЕЛАТНОСТ 

- Школа за труднице и родитеље 

- Скрининг психомоторног развоја одојчади 

- Подршка патронажне сестре  

 

2. РЕХАБИЛИТАЦИОНА ДЕЛАТНОСТ  

- Олигофренолошки, сурдолошки, соматопедски и лгопедски дефектолошки третман 

- Физикална терапија и терапија по Војти 

- Саветовање родитеља  

- Дефектолошка клиничка дијагностика и преглед  

- Психодијагностика и третман 

ПЛАН ПРЕВЕНТИВНОГ РАДА:  

У оквиру школе за родитеље и труднице планирано је да се одржи током 2021. Године 4 циклуса 

школе и то у марту, јуну, септембру, децембру месецу 2021.  Школа траје седам блок часова 

односно 14 радних сати наставе и вежби. План и програм школе се ревидира почетком године, а 

састав тима за едукацију је :  дипл.дефектолог, медицинска сестра, спец.гинеколог-акушер, виши 

физиотерапеут.  

Скрининг психомоторног развоја одојчади се врши по предлогу педијатра, на захтев родитеља или 

по препоруци патронажне сестре. Скрининг се врши у циљу правовремене дијагностике и 



стимулације новорођенчади и одојчади. Планирано време превентивних скрининга је 3 месец, 6 

месец и између 15 и 18 месеца. Термини за скрининг се добијају по позиву родитеља и заказују 

тако да се врши у року од 5 дана од позива. Након скрининга се одређују евентуално потребне 

мере рехабилитације и стимулације.  

Подршка патронажне сестре је предвиђена као услуга подршке родитељству и превентивно 

деловање у односу на ризико факторе код новорођенчади. Патронажна сестра ради кроз теренске 

посете по позиву родитеља и то 5 посета сваком детету са задацима обуке родитеља за негу 

детета, дојење, купање.... Рад патронажне сестре је на територији целе општине Кула. Услуга је 

доступна током целе године.  

ПЛАН РЕХАБИЛИТАЦИОНЕ ДЕЛАТНОСТИ:  

Укупни предвиђени фонд прегледа и третмана је 3000 пријема пацијената годишње.  

Олигофренолошки, сурдолошки, соматопедски и лгопедски дефектолошки третман 

Клинички рад дефектолога се реализује зависно од потреба детета као третман  когнитивних, 

моторичких, говорних способности, слуха или третман понашања. У саветовалишту се засваког 

корисника у односу на план рехабилитације детета заказују индивидуални третмани 

полуинтензивно два пута недељно. Рад је индивидуални рад дефектолога са дететом који траје у 

једној терапијској сесији 40 минута.  

Третман се спроводи током целе године а саветовалиште ради 5 дана недељно у две смене.  

Физикална терапија и терапија по Војти 

У саветовалишту се изводи кинезитерапија и друге врсте вежби у области окупационе терапије за 

децу по препоруци физијатра или на основу процене при прегледу у саветовалишту. Вежбе се 

заказују индивидуално два пута недељно у једној терапијској сесији 40 минута.  Осим класичне 

кинезитерапије спроводе се и вежбе неурорефлексне стимулације по Војти, и тиме смо једна од 

ретких установа у Војводини која примењује ову методу терапије са којом се рехабилитују 

новорођенчад.  

Саветовање родитеља  

Саветовање родитеља је активност која спада у редован рад са породицама деце која су 

рехабилитанти у саветовалишту. Саветовање се заказује по захтеву родитеља или терапеут сам 

позива родитеље на саветовање. У току саветодавног рада се ради на прихватању стања детета, 

емоционалном оснаживању родитеља, пружању наде и утехе, као и информисању о начинима на 

које родитељ може вршити стимулацију детета у кућним условима.  

Сваки терапеут има предвиђено месечно 4 сата саветовања родитеља.  

 



Дефектолошка клиничка дијагностика и преглед  

Дијагностика деце са развојним поремећајима од 0 године до 11 године се врши у саветовалишту 

по заказаном прегледу за који се издаје налаз и извештај. Дијагностика се врши на основу 

клиничке процене и прегледа дефектолога и адекватног тестовног материјала.  

Након прегледа дете се уколико је потребно упућује на додатне специјалистичке прегледе 

неуролога, неуропедијатра, психијатра или оториноларинголога, физијатра или офталмолога.  

Саветовалиште има развијену сарадњу са установама секундарног и терцијарног нивоа и 

ординацијама у којима се могу извршити ови прегледи.  

Психодијагностика и третман 

Психолошка дијагностика се врши у саветовалишту кроз клиничку процену психолога или 

тестовним материјалом у погледу процене интелигенције, когнитивног фиункционисања, и 

процене личности.  

Осим процене и психодијагностике доступна је и услуга третмана психолога такође 

полуинтензивно два пута месечно у индивидуалним третманима у трајању 40 минута.  

 

ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА УСЛУГЕ СТАНОВАЊЕ УЗ ПОДРШКУ: 

Становање уз подршку је активност која је намењена одраслим и младим корисницима изнад 15 

година као систем подршке самосталном животу, она негује и развија самосталност корисника да у 

највећој мери преузму активности свог живота у сопствену контролу и активирају се у 

самозбрињавању.  

Удружење пружа услугу становања у 2 стамбене заједице за укупно 10 корисника услуге.  

АКтивности и услуге становања уз подршку су :  

- Практична помоћ у одржавању домаћинства (обука и подршка у одржавању хигијене 

стана, обављњу кућних послова, набавке, припреми оброка....)  

- Помоћ у бризи о себи (помоћ и обука о личној хигијени, подршка и нега корисника)  

- Саветодавни рад  (развој капацитета за решавање конфликата, одржавање контаката, 

самозаступање, подршка у развоју интересовања и препознавању сопствених потреба, 

помоћ у планирању активности )  

- Подршка и помоћ у економском оснаживању (организовање посредовање и подршка при 

развоју професионалних интересовања, проналажењу и одржавању запослења, 

располагања новцем...)  

- Помоћ и подршка у развоју и одржавању социјалних односа (посредовање и подршка при 

развоју вештина комуникације, социјалних компетенција и ширења круга пријатеља, 

подршка у иницирању контаката)  



- Помоћ и подршка у остваривању здравствене заштите (посредовање и праћење потреба 

за здравственом заштитом). 

Услуга становања  је доступна 24 часа дневно 365 дана у години.  Служба подршке ради активно 

12-14  сати на дан уз  наставак пасивног дежурства 24 часа.  

Како би се испунили стандарди услуге у становању уз подршку је ангажовано 2 сарадника и 1 

стручни радник на капацитет 10 корисника.  

Током 2021 године планирано је одржавање услуге на истом нивоу у смислу обима и обухвата 

броја корисника услуге.  

 

ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА УСЛУГЕ ДОМСКА ЗАЈЕДНИЦА: 

Услуге домске заједнице су намењене за одрасла лица са инвалидитетом и менталним тешкоћама 

која захтевају први и други степен подршке или континуирани надзор.  Домска заједница ради на 

адреси Кула Игманска 29.  

По програму рада у домској заједници се корисницима обезбеђују следеће услуге:  

- Нега ( пресвлачење, промена пелене, купање, храњење, помоћ у облачењу, нега 

непокретних болесника, нега катетера и стоме, вежбе у кревету и промене положаја)  

- Превентивна здравсствена заштита и здрав заштита у амбуланти ( давање редовне 

терапије и терапије по налогу лекара пер ос, интравенске и интрамускуларне терапије, 

праћење виталних знака и функција корисника, превенетивне контроле здравственог 

стања, лекарски прегледи општег здравственог стања, специјалистички психијатријски 

преглед) 

- Исхрана ( обезбеђивање 3 оброка и 2 ужине на дан корисницима)  

- Саветодавни рад  (развој капацитета за решавање конфликата, одржавање контаката, 

самозаступање, подршка у развоју интересовања и препознавању сопствених потреба, 

помоћ у планирању активности )  

- Подршка и помоћ у  радној рехабилитацији економском оснаживању (организовање 

посредовање и подршка при развоју професионалних интересовања, проналажењу и 

одржавању запослења, располагања новцем, окупациона и радна терапија...)  

- Помоћ и подршка у развоју и одржавању социјалних односа (посредовање и подршка 

при развоју вештина комуникације, социјалних компетенција и ширења круга пријатеља, 

подршка у иницирању контаката)  

- Помоћ и подршка у остваривању здравствене заштите (посредовање и праћење потреба 

за здравственом заштитом). 

- Васпитни рад  (организовање групних васпитних активности и социотерапијске групе) 

- Други стручни рад ( правна подршка и послови социјалног рада са корисником)  

- Сарадња са породицом  (одржавање контаката и развој личних односа, обележавање 

датума који су значајни за корисника)  



- Физикална терапија  Недељни рад на одржавању соматског статуса корисника  

- Активности практичних животних вештина 

- Боравак у заједници и активности интеграције  

 

Домска заједница је отворена током 365 дана годишње и ради 24 часа.  У домској заједнци је 

ангажовано: 2 сарадника медицинске сестре-техничара, 4  сарадника неговатељице, 1 стручни 

радник  дефектолог, 1 стручни радник лекар на 20% радног времена. 

Рад се одвија у сменама са посебним режимом рада неговатељица које су рапоређене на начин да 

раде у турнусима по 24 сата. Овај систем рада се показао  као изузетно погодан јер једна 

неговатељица испрати читав дан са корисницима што им обезбеђује додатни осећај сигурности и 

предвидивости и тај начин мама-неговатељица које се тог дана брину о свим потребама корисника 

је омогућио боље праћење стања корисника расположења  и промена.  

 

ПЛАН И ПРОГРАМ СТРУЧНОГ РАДА НА УНАПРЕЂЕЊУ ПОЛОЖАЈА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ 

Удружење осим рада на пружању услуга социјалне заштите ради и на унапређењу положаја особа 

са инвалидитетом у заједници као и на различитим мерама које имају за циљ да се промени свест 

заједнице и унапреди процес социјалне укључености и интеграције особа са инвалидитетом у 

заједницу.  

Овај циљ се постиже кроз неколико активности и програма који су планирани за 2021.годину:  

РАД ДРАМСКЕ ГРУПЕ  

Кроз драмско стваралаштво корисника и особља ради инклузивни драмски клуб. Идеја клуба је 

ангажовање корисника на припреми продукцији и извођењу драмских представа које ће 

омогућити да се пред публиком масовне популације прикаже стваралачки потенцијал и резултати 

као и таленат особа са менталним тешкоћама. На овај начин се ствара јединствена веза и утицај на 

унапређење свести заједнице која ће се кроз непосредни увид уверити у могућности и једнакост 

особа са инвалидитетом. Такође ова активност има благотворан утицај на кориснике јер развија 

говорне, моторне и когнитивне способности, јача самопоуздање и самопоштовање корисника, 

развија социјалне вештине.  

Драмска група ради током целе године на нивоу недељних састанака групе са планираном 

продукцијом једне представе годишње. Задужени за рад драмске групе су васпитачице Фаћол 

Јелена и Кривокућа Јована.  

 

ЧАСОПИС „ ПТИЧИЦА“ 

Часопис  „ Птичица“ је интерно и екстерно информативно средство Удружења. У часопису се 

пружају информације о активностима Удружења, приче из живота корисника, едукативни чланци, 



као и друге информације које су усмерене на промоцију рада Удружења и постигнућа корисника. 

Сами корисници и особље чине инклузивну редакцију часописа те пишу текстове за часопис. 

Часопис излази квартално, у штампаном издању тиража око 50 примерака, као и он лине издању 

на сајту Удружења.  За уређивање часописа и организацију броја задужена је Јована Бабић, 

секретар.  

Осим часописа као информативна средства користе се и вибер групе родитеља и запослених, као и 

веб сајт и фацебоок страница Удружења.  

 

ГРУПА ЗА САМОЗАСТУПАЊЕ 

Група за самозаступање има задатак да развија вештине и способности корисника за самостално 

залагање за сопствена права и интересе, као и препознавање сопствених потреба, жеља, 

интересовања и вербализацију истих.  

У групи се активности реализују од групног до индивидуалног рада и од упознавања са људским 

правима и разговора о начину заступања својих интереса до конкретних ситуација заступања пред 

доносиоцима одлука.  

Група ради једном недељно и укључује младе и одресле кориснике из свих услуга које пружамо а 

водитељке  групе су  Неда Сукур, педагог и Соња Алексић, психолог.  

ГРУПА ЗА СТРУЧНУ ЕДУКАЦИЈУ И ИНФОРМИСАЊЕ  

Заадтак ове групе је да кроз различите кампање и информисање стручне и шире јавности 

доприноси развоју свести о правима и потребама особа са тешкоћама у развоју, утиче на 

унапређење компетенција колега из система здравства, социјалне заштите и образовања како би 

се унапредио положај и ниво интеграције особа са развојним тешкоћама. Такође кроз кампање и 

едукације за циљ се поставља и развој свести родитеља и породица о правима и систему подршке 

за децу и одрасле са развојним тешкоћама.  

У активностима за 2021 предвиђене су едукације- стручни скупови и радионице које  ће допринети 

промени свести и развоју компетенција.  У плану рада се дефинише да ће се организовати два 

стручна скупа јесењи и летњи као и две радионице за родитеље на теме које група буде 

дефинисала као актуелне и значајне.  

Чланови групе су Оља Баровић, Ивана Зазуљак Папуга и Марко Кошутић, дефектолози  

ОБЕЛЕЖАВЊЕ ЗНАЧАЈНИХ ДАТУМА КРОЗ КАМПАЊЕ  

 За интеграцију особа са инвалидитетом и унапређење квалитета њиховог живота од велике 

важности је да се шира заједница информише и оствари контакте те да се подсећа кроз кампање 

на присутност и једнака права особа са развојним тешкоћама.  



У 2021 кроз јавне кампање, медијске садржаје и јавна дешавања планирано је да се обележе 

следећи датуми:  

МАРТ:  
21.03. Светски дан особа са Даун синдромом  
 
АПРИЛ : 
02.04. Светски дан особа са аутизмом 
 
 
МАЈ:  
15.05. Међународни дан породице  
 
СЕПТЕМБАР:  
01.09. Дан глувих  
 
ОКТОБАР: 
Прва недеља 01-05  Дечја недеља  
01.10. Међународни дан старих 
10.10. Светски дан менталног здравља  
 
НОВЕМБАР: 
16.11. Међународни дан толеранције 
 
ДЕЦЕМБАР : 
03.12. Међународни дан особа са инвалидитетом 
 

За реализацију активности су задужени руководиоци служби.  

Осим наведених датума се у објектима за смештај обележава 1. Мај, Васкрс католички и 

православни, Нова Година, Божић католички и православни, Бајрам.  

 

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА У 2021 ГОДИНИ  

ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОБЈЕКТЕ  

Током 2021 године планирано је да се врши неколико инвестиционих улагања у објекте Удружења 

које су неопходне ради несметаног рада и одржавања квалитета услуга.  

Кречење објеката у циљу санитарног одржавања и естетског одржавања објекта у Лењиновој 17 ,  

Иве Андрића 52 око 500м2 површине објеката  

На објекту у Игманској улици како би се испунили стандарди предвиђена  је финална адаптација 

објекта кроз доградњу купатила, спаваонице и собе за изолацију и делимична замена столарије те 

прикључење на канализациону мрежу. Осим што ће се унапредити квалитет смештаја корисника 



повећаће се капацитет смештаја са 10 на 14 корисника у објекту.  Идејни грађевински пројекат за 

адаптацију је урађен 2020 године.  

У објекту продавнице – радног центра птичица потребно је извршити радове на унутрашњем 

облагању зидова и набавке новог инвентара у продавници.  

Такође инвестиционо улагање које се предвиђа је и покривање сензорног врта у објекту за дневни 

боравак. 

Наравно једно од кључних проблема је и рад објекта за дневни боравак те евентуално проширење 

простора у оквиру зграде Дома пионира и формирање развојне групе које је могуће уколико се 

ослободи простор школске или градске библиотеке, што је условљено одлуком оснивача и што се 

надамо да је могуће у 2021 години, када би се конкурисало за додатна средства за привођење тог 

дела објекта намени.  

ИНВЕСТИЦИЈЕ У ВОЗНИ ПАРК  

У току 2021 није планирана набавка нових возила, осим одржавања постојећег возног парка за 

потребе Удружења.  

Осим одржавања возила предвиђен је и наставак плаћања лизинга за комби возило које је 

набављено токо 2020 године.  

 

ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОПРЕМУ  

У односу на опрему за рад предвиђено је редовно занављање инвентара у смислу набавке 

одређене количине расходованих играчака, учила и мања количина школског материјала.  

Уколико средства буду обезбеђена кроз пројектно гинансирање или кроз остатак средстава из 

извршених услуга планирана је набавка апарата за неурофеедбацк и биофеедбацк која би се као 

комерцијална услуга понудила тржишту ради обезбеђивања додатних средстава за рад Удружења 

и хуманитарне програме.  

Осим наведеног уколико се обезбеде средства из пројектног финансирања планирана је набавка 

рачунарске опреме и фотокопир апарата и скенера за потребе рада Удружења.  

Што се тиче инвестиција у намештај потребе су да се обезбеде и занове столице и столови за 

трпезарије као и опрема за кухињу – расхладни уређаји и радни столови, као и столице за 

кориснике.  

 

 

 



 

КАДРОВСКА СТРУКТУРА 

У 2021 години планирана је следећа кадровска структура запослених према службама у којима су 

ангажовани:  

СЛУЖБА ЗА ДНЕВНЕ УСЛУГЕ У ЗАЈЕДНИЦИ  

У оквиру које раде Саветовалиште за рани развој са 50 корисника , Дневни боравак са 30 

корисника , Помоћ у кући са 50 корисника  , Лични пратилац детета са 25 корисника  

Ред 
бр 

НАЗИВ РАДНОГ 
МЕСТА  

СТРУЧНА 
СПРЕМА  

ПРОФИЛ  БРОЈ 
 ИЗВРШ  

ЗАДУЖЕЊА ПО 
УСЛУГАМА 

1 Дефектолог  VII Диплдефектолог олигофренолог, 
сурдолог, вишеструка ометеност  

3 Дневни боравак, 
саветовалиште  

2 Васпитач VII Васпитач деце са посеб потреб 2 Дневни боравак 

3 Медицинска 
сестра/техничар 

IV Мед сестра општи или 
педијатријски смер 

1 Дневни боравак, помоћ 
у кући  

4 Струковни 
физиотерапеут 

VII Струковни физиотерапеут  1 Дневни боравак, 
смештај, саветовалиште 

5 Неговатељица III- IV Неговатељ са акред обуком 1 Дневни боравак 

6 Психолог  VII Дипл. психолог 1 Дневни боравак, помоћ 
у кући, саветовалиште  

7 Теренска 
неговатељица 

III- IV Неговатељице са акредит 
програмом обуке  

5 Помоћ у кући  

8 Организатор 
помоћи у кући 

IV Неговатељ са акредитов 
програмом 

1 Помоћ у кући  

9 Возач  III –IV Возач Б категорије  2 Дневни боравак, 
смештај 

10 Стручни радник 
у соц заштити 

VII  Педагог, психолог, соц радник, 
дефектолог 

1 Лични пратилац детета  

11 Лични пратилац 
детета  

IV ЛПД са акредитованом обуком  18 Лични пратилац детета  

 

 Укупно је планирано у служби за дневне услуге 36 извршилаца од чега  8 са високом и 28 са 

средњом стручном спремом. 

 

 

 

 

 



 

СЛУЖБА ЗА СМЕШТАЈ И ПОДРШКУ САМОСТАЛНОМ ЖИВОТУ  

У оквиру које раде Становање уз подршку са 10 корисника и домска заједнциа са 12-14 корисника 

Ред 
бр 

НАЗИВ РАДНОГ 
МЕСТА  

СТРУЧНА 
СПРЕМА  

ПРОФИЛ  БРОЈ 
 
ИЗВРШ  

ЗАДУЖЕЊА ПО 
УСЛУГАМА 

1 Стручни радник   VII Педагог, психолог, соц радник, 
дефектолог  

1  Становање уз подршку,  
домска заједница  

2 Дефектолог  VII  Диплдефектолог олигофренолог, 
сурдолог, вишеструка ометеност  

1  Становање уз подршку,  
домска заједница 

3 Неговатељица III- IV Неговатељ са акред обуком 4 Домска јединица  

4 Медицинска 
сестра  

IV Мед сестра општи смер  1 Саветовалиште, домска 
заједница  

5  Одговорна мед 
сестра 

 IV Мед сестра општи смер  1  Домска заједница  

6 Неговатељица III- IV Неговатељ са акред обуком 2 Становање уз подршку 

7 Лекар  ОП  VII Др мед опште медицине 0,20 Становање уз подршку,  
домска заједница 

8 Социјални 
радник 

VII Социјални радник  0,30 Домска заједцица 

 

Укупно је планирано у служби за смештај и подршку самосталном животу 10,5 извршилаца од чега  

2,5  са високом и 8 са средњом стручном спремом.  

СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ  

Ред 
бр 

НАЗИВ РАДНОГ 
МЕСТА  

СТРУЧНА 
СПРЕМА  

ПРОФИЛ  БРОЈ 
 
ИЗВРШ  

ЗАДУЖЕЊА ПО 
УСЛУГАМА 

1 Директор VII Стручни радник у соц заштити са 
условима из системат и Закона  

1 Све услуге   

2 Секретар VII  Друштвено хуманистички смер, 
познавање рачун технол 

1 Све услуге   

3 Шеф 
рачуноводства  

IV Економски тех 1 Све услуге   

4 Администрат 
Радник  

IV ССС 1 Све услуге   

5  Домар  III  ССС 1 Све услуге   

6 Главни кувар  IV ССС Куварски смер  1 Све услуге   

7 Помоћни кувар  II НК  1 Све услуге   

8 Правник  VII Дипл правник  0,25 Све услуге   

 



Укупно је планирано у служби за заједничке послове  7,25  извршилаца од чега  2,25  са високом и 

5 са средњом стручном спремом.  

УКУПНО је предвиђено  ангажовање за 2021. Годину  43,25 запослених радника  

Осим наведених запослених као консултатни раде и лекар спец неуропсихијатар за потребе 

службе дневних и услуга смештаја и лекар спец гинекологије и акушерства за послове у 

саветовалишту- школе родитељства. Наведени кадрови се ангажују према потреби уговором о 

делу.  

 

ПРИКАЗ РЕСУРСА ПОТРЕБНИХ ЗА РАД  

Удружење за пружање услуга користи различите материјалне ресурсе пре свега учила,  опрему за 

рехабилитацију и негу, канцеларијску и аудиовизуелну опрему  и други инвентар потребан за 

несметано обављање делатности. Наведени материјал нећемо наводити као списак ситне опреме 

и инвентара који се користи у раду већ га на овај начин генерално спомињемо.  

Од значајније опреме и средстава потребано је и предвиђено  за пружање услуга простор и возила 

која овом приликом наводимо:  

ОБЈЕКТИ  

Ред бр АДРЕСА ОБЈЕКТА  ПОВРШИНА  НАМЕНА  

1 Кула, Лењинова 17  200 м2 Дневни боравак, помоћ у кући, лични 
пратилац, заједничка служба  

2 Кула, Иве Андрића 52 350 м2  Становање уз подршку, централна 
кухиња  

3 Кула, Игманска 29  250 м2  Домска заједница, радна терапија  

4 Кула, Маршала Тита 274/2 56 м2  Саветовалиште за рани развој 

5 Кула, Лењинова 11 16 м2  Радни центар „Птичица“  

 

ВОЗНИ ПАРК  

Ред бр МАРКА И ТИП ВОЗИЛА  ГОДИНА 
ПРОИЗВОДЊЕ 

УПОТРЕБА ВОЗИЛА  

1 Фиат пунто  2001 Помоћ у кући , дневне услуге 

2 Мерцедес бенз  2002 Помоћ у кући  

3 Застава скала 128 2002 Помоћ у кући  

4 Застава 750  1984 Рекламно возило  

5 Форд трансит комби  2007 Превоз корисника  

6 Дачиа сандеро  2019 Саветовалиште директор 

7 Рено мастер 2002 Превоз корисника  

8 Шкода фабиа  2002 Служба смештаја  

9 Рено мастер  Комби 2020 Превоз корисника  



ЕДУКАЦИЈА ЗАПОСЛЕНИХ 

 

Едукација запослених је једна од значајних активности Удружења којој се посвећује пажња како 

због обавеза за континуираним стручним усавршавањем које је обавезно за продужење лиценци, 

али и због чињенице да једино кроз усвајање стручних знања и компетенција се квалитет услуге 

може повећати и унапредити.  

Планирано је да се у 2021 години обезбеди кроз редовно финансирање фонд за стручно 

усавршавање запослених и то у смислу организовања акредитованог програма обуке (најмање  1 

програм за све запослене стручне раднике током године) као и упућивање индивидуално стручних 

радника на обуке које се организују у оквиру Коморе социјалне заштите.  

Средства за ове намене се планирају у износу 200.000,00 динара годишње.  

Такође  с обзиром да су континуиране и сложене обуке за одређене терапијске методе и 

специјализације  финансијски изразито захтевне и дуготрајне планирано је да се отвори фонд од 

250.000,00 динара годишње за сврху стручног и специјалистичког усавршавања.  За ова средства 

аплицирају запослени стручни радници те се упућују на обуке и исте се суфинансирају или 

финансирају из наведених средстава.  

 

САРАДЊА СА ШИРОМ  ЗАЈЕДНИЦОМ  

Како би се подстакла интеграција и инклузија корисника наших услуга на што вишем нивоу у 2021 

планирана је сарадња са већим бројем актера у заједници.  Пре свега са установама образовања и 

културе али и  широм јавности.  

У овој сарадњи предвиђено је да се организују посете ученика основних и средњих школа и 

заједничке активности како у просторијама нашег Удружења тако и посета наших корисника 

другим установама . 

Сарадња са установама културе се  огледа у организованим посетама истим, али и извођењу 

представа и организовању изложби радова корисника.  

У смислу сарадње са широм јавности током године планирано је да се уведе ОТВОРЕНИ ДАН у 

свакој од услуга када сви заинтересовани грађани могу доћи да виде рад и у њему учествују.  

Оно што је важно напоменути је да се активности сарадње могу изводити у корелацији са 

обележавањем значајнијих датума који су у плану активности.  

 

 

 



ПРОЈЕКТНЕ АКТИВНОСТИ 

Пројектне активности су условљене расписаним конкурсима и јавним позивима  у 2021 години које 

је тешко предвидети, у односу на капацитет организације реално је очекивати јављање на позиве 

локалних и националних донатора, док тренутно нема капацитета за развој већих европских 

пројеката.  

Оно што су могући пројектни циљеви у 2021 јесу развој социјалног предузетништва, планирање 

замене столарије у објекту у Лењиновој улици, набавка НФБ апарата, унапређење хипотерапије и 

развој ове услуге.  

Такође уколико буде могућности сва инвестициона улагања ће се покушати реализовати кроз 

пројектне активности.  

 

ПЛАН РАЗВОЈА  КАДРА И ДОПРИНОС РАЗВОЈУ СТРУКЕ 

 У оквиру ових активности Удружење ради на неколико фронтова. Пре свега кроз менторски рад  и 

организацију приправничког стажа за стручне раднике. Ова мера се спроводи у сарадњи са НСЗ и 

годишње се на тај начин обезбеди занављање кадра око 2 стручна радника годишње који се 

припремају за полагање испита за лиценцу и самостални рад у струци.  

Осим наведеног Удружење ради и на организацији и продукцији обука за стручне раднике и 

сараднике и унапређење квалитета система социјалне заштите, што је и уједно извор додатних 

средстава за рад Удружења. Кроз ове активности врши се пре свега преношење знања и искустава 

које имамо као лиценцирани пружалац услуга у односу на друге колеге у систему социјалне 

заштите. 

Током 2021 године планирано је да се Акредитују и спроводе следеће обуке: 

- Обука неговатељица за рад са децом са сметњама у развоју 

- Обука ефикасна организација услуге Помоћ у кући 

- Обука за отварање дневних боравака 

- Обука за примену модела ране интервенције 

- Обука службе за услугу становање уз подршку  

 

 

 

 

 



ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2021 ГОДИНУ  

Приказ трошкова:  

red br opis troška  mesečno  godišnje  

  Bruto zarade zaposlenih  2.497.708,00 29.972.496,00 

  zarade zaposlenih u usluzi LPD  743.100,00 7.431.000,00 

  Putni troškovi zaposlenih  33.000,00 396.000,00 

  troškovi električne energije 46.000,00 552.000,00 

  troškovi komunalnih usluga  32.000,00 384.000,00 

  troškovi grejanja objekata  41.000,00 492.000,00 

  troškovi telekom usluga i PTT  24.800,00 297.600,00 

  Sanitetski materijal i lekovi  45.000,00 540.000,00 

  HTZ oprema  9.000,00 108.000,00 

  PP zastita 5.000,00 60.000,00 

  troškovi usluga po ugovoru  65.000,00 780.000,00 

  Nabavka oprema  30.000,00 360.000,00 

  Troškovi ishrane  238.000,00 2.856.000,00 

  investicije u objekte  80.000,00 960.000,00 

  registracija vozila  8.000,00 96.000,00 

  održavanje vozila  18.000,00 216.000,00 

  Džeparac korisnika  69.000,00 828.000,00 

  materijal za vasp rad i RT  21.000,00 252.000,00 

  izleti i rekreat nastava 9.000,00 108.000,00 

  sanitarni pregledi  9.000,00 108.000,00 

  ostali nemater troškovi  72.000,00 864.000,00 

  lizing auta  70.000,00 840.000,00 

  troškovi goriva 122.000,00 1.464.000,00 

  zakup prostora 21.500,00 258.000,00 

  higijenska sredstva  16.000,00 192.000,00 

    4.325.108,00 50.415.096,00 

 

 

Структура прихода се може навести тек након увида у план јавних набавки односно након уговора 

са наручиоцем услуга.  

 

 

 



ЦЕНОВНИК УСЛУГА  ЕКОНОМСКА ЦЕНА УСЛУГА  

УДРУЖЕЊА МНРО  „ПЛАВА ПТИЦА“ ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

РЕД 
БРОЈ 

НАЗИВ УСЛУГЕ ЦЕНА УСЛУГЕ 
МЕСЕЧНО  

ЦЕНА УСЛУГЕ 
ПО САТУ  

1 ДНЕВНИ БОРАВАК ЗА ДЕЦУ И 
ОДРАСЛА ЛИЦА  

35.500,00 ДИН 201,00 ДИН 

2 СМЕШТАЈ  59.500,00 ДИН 83,00 ДИН  

3 САВЕТОВАЛИШТЕ ЗА РАНИ РАЗВОЈ 10.000,00 ДИН 1200,00 ДИН  

4 ПОМОЋ И НЕГА У КУЋИ  480,00 ДИН /САТ 240 ДИН 
ПОСЕТА  

5 ДОСТАВА ОБРОКА  5.720  ДИН 260 ПО КОМ 

6 ПРЕГЛЕД И ДИЈАГНОСТИКА  0 2.200,00 

7 ЛИЧНИ ПРАТИЛАЦ ДЕТЕТА  34.600,00 393,00 ДИН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


