ИНФОРМАТОР
УСТАНОВЕ ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ И
ОМЛАДИНЕ ОМЕТЕНЕ У РАЗВОЈУ
"O Б Л У Т А К"
Зајечар

Јануар, 2015. год.

1

САДРЖАЈ

Информатор о раду Установе за дневни боравак............................................................3
Делокруг рада Установе за дневни боравак......................................................................4
Јавност рада............................................................................................................................5
Заштита од дискриминације.................................................................................................5
Доступност услуга..................................................................................................................6
Поверљивост – пословна тајна............................................................................................6
Организациона структура Установе за дневни боравак..................................................7
Шематски приказ запослених у Установи за дневни боравак........................................8
Запослени.................................................................................................................................9
Активности Установе за дневни боравак.........................................................................10
Просторије Установе и основна средства........................................................................27
Буџет за 2014.годину.............................................................................................................28
Буџет за 2015.годину.............................................................................................................29
Именована лица....................................................................................................................29
Радно време...........................................................................................................................30

2

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
УСТАНОВА ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ И
ОМЛАДИНЕ ОМЕТЕНЕ У РАЗВОЈУ У ЗАЈЕЧАРУ
ГРАД ЗАЈЕЧАР
Заводни број: 24
Датум: 19.01.2015.год.

На основу члана 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног
значаја („Службени гласник РС“ број 12/04) и Упутства за објављивање информатора о
раду државног органа („Службени гласник РС“ број 57/05) објављује се:

ИНФОРМАТОР О РАДУ
УСТАНОВЕ ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ
ОМЕТЕНЕ У РАЗВОЈУ "ОБЛУТАК"
ЗАЈЕЧАР

Информатор објављује Установа за дневни боравак деце и омладине ометене у
развоју, улица Светозара Марковића број 6, Зајечар.
За тачност и потпуност података одговоран директор Ана Петковић, дипломирани
социолог, а у складу са чланом 38. став 3. Закона о слободном приступу
информацијама од јавног значаја.
Информатор је први пут објављен дана 17.09.2010.год., а последњи пут
19.01.2015.године. Информатор је у физичком (штампаном) облику доступан сваког
радног дана у времену од 7:30-15:30 часова у Установи за дневни боравак деце и
омладине ометене у развоју у Зајечару.
Информатор је израђен и у електронском облику и објављен на веб презентацији
града Зајечара www.zajecar.info, јер Установа за дневни боравак деце и омладине
ометене у развоју не поседује свој веб сајт.
Од дана ступања на снагу Закона о слободном приступу информацијама од
јавног значаја до дана објављивања овог Информатора, у Установи за дневни боравак
деце и омладине ометене у развоју у Зајечару није било захтева за давање
информација.
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ДЕЛОКРУГ РАДА УСТАНОВЕ ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК
Установа за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју у Зајечару је
јавна установа у области социјалне заштите, која обавља делатност, односно послове
којима се обезбеђује остваривање заштите и збрињавања деце и омладине ометене у
развоју. Делатност Установе је смештај, исхрана, здравствена заштита, радни третман,
васпитно -образовни рад – могућност за стицање образовања и оспособљавања за рад,
социјализацију и квалитетније структурирање времена у оквиру целодневног
збрињавања деце и омладине ометене у развоју у времену од 8-16 часова.
Могућност дневног збрињавања је један од основних облика подршке породици
која се брине о детету или одраслој особи са инвалидитетом.
Сврха улоге дневног боравка: омогућава деци да остану у породици и да своје
потребе задовоље у средини у којој живе и тако избегну смештај у институције,
обезбеђује слободно време породици за обављање других активности, пружа безбедно
окружење надзором, сви корисници се подстичу да активно учествују у програмима
дневног боравка са својим могућностима, пружа подршку корисницима да остваре што
већи степен самосталности како би побољшали квалитет живота и интегрисали се у
целину.
Установа је основана Одлуком Скупштине града Зајечара о оснивању Установе за
дневни боравак деце и омладине ометене у развоју у Зајечару, I број 011-15 од
02.07.2008.године.
Делокруг рада Установе регулисан је следећим прописима и правним актима:
 Статут Установе (2/01 од 15.06.2009.)
 Правилник о организацији и систематизацији послова Установе за дневни
боравак деце и омладине ометене у развоју (45/01 од 24.11.2009.)
 Измене и допуне Правилника о организацији и систематизацији послова Установе
за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју (45/01 од 24.11.2009.)
 Правилник о раду запослених у Установи (153/02, од 05.07.2010.)
 Правилник о безбедности и здрављу на раду (344/02 од 14.03.2011.)
 Правилник о заштити од пожара (410/02 од 20.06.2011.)
 Правилник о организацији и систематизацији послова Установе за дневни
боравак деце и омладине ометене у развоју (622/02 од 17.01.2012.)
 Измене и допуне Правилника о организацији и систематизацији послова Установе
за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју (622/02 од 17.01.2012.)
 Правилник о расподели средстава из донација (630/02 од 25.01.2012.)
 Правила понашања запослених у Установи за дневни боравак деце и омладине
ометене у развоју (1043/02 од 16.10.2012.)
 Начини и правила пословања у дневном боравку „Облутак“, као и обавезе
родитеља, хранитеља, старатеља корисника (363 од 16.08.2013.)
 Измене и допуне Правилника о организацији и систематизацији послова Установе
за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју (702 од 20.12.2013.)
 Правилник о организацији и систематизацији послова Установе за дневни
боравак деце и омладине ометене у развоју (228 од 17.04.2014.)
 Измене и допуне Правилника о организацији и систематизацији послова Установе
за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју (116 од 25.02.2014.)
 Друга општа акта у складу са законом
Општа акта које доноси Управни одбор, доносе се на предлог директора
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Установе. Када процени да је то потребно, директор Установе може, у фази
припремања предлога појединог општег акта, да обавља потребне консултације,
односно да затражи мишљење и предлоге запослених.

ЈАВНОСТ РАДА
(1) Установа је дужна да обезбеди јавност свог рада и да извештава Управни
одбор и Надлежни орган јединице локалне самоуправе о свом раду, у складу са
законом.
Управни одбор је орган управљања Установе. Управни одбор има укупно пет
чланова, од којих се три именују из реда стручњака и познавалаца делатности
Установе, представника Оснивача, а два из реда запослених у Установи. Управни одбор
има председника кога именује Оснивач. Надзорни одбор је орган надзора Установе.
Надзорни одбор има три члана, из којих се два именују из реда финансијских стручњака
и познавалаца делатности Установе, представника Оснивача, а један из реда
запослених у Установи.
(2) Поштовање људских права и достојанства корисника.
Установа је дужна да у остваривању права и пружању услуга поштује људска
права и достојанство корисника.
ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ
(1) Установа је дужна да заступа интересе и права корисника и да обезбеди
једнак приступ услугама за које је надлежан појединим групама, независно
од етничких, културних, верских, родних или социо-економских разлика,
инвалидитета.
(2) У раду са корисницима, Установа неће, на основу припадности из става 1.
- ограничити особу на било који начин у коришћењу услуга, информација и
помоћи које пружа Установа за дневни боравак деце и омладине ометене у
развоју;
- односити се на другачији начин према особи у одређивању да ли
испуњава критеријуме за коришћење услуге или права;
- ограничити било ког појединца у могућности да учествује у програмима
Установе, или му омогућити да учествује на другачији начин него са другим
особама.
(3) Неће се сматрати дискриминацијом активности Установе којима се
отклања или поправља неповољан положај појединих група корисника или
пружају услуге везане за специфичан начин задовољавања потреба.
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ДОСТУПНОСТ УСЛУГА
(1) Установа је дужна да свој рад организује на начин да омогући доступност
услуга свима онима којима су оне потребе.
(2) Доступност услуга Установе обезбеђује се:
- координацијом активности са другим јавним службама, хуманитарним организацијама,
удружењима грађана и другим организацијама у локалној заједници;
- информисањем грађана путем средстава јавног информисања, презентација и на
други начин, о програмима, правима и услугама које Установа пружа као и о другим
правима и обавезама које им по закону припадају.

ПОВЕРЉИВОСТ – ПОСЛОВНА ТАЈНА
Све информације о личним и породичним приликама корисника које запослени у
Установи знају јесу поверљиве информације.
Поверљивим информацијама сматрају се и: име и адреса корисника, подаци који
стоје у захтеву корисника, подаци који стоје у извештајима здравствених установа за
корисника садржај преписке са другим установама или организацијама, ако та преписка
садржи информације о кориснику или другим особама које су са њим повезане.
Не сматрају се поверљивим опште информацијекоје нису повезане са
корисником, као што су: број и структура корисника, статистички подаци добијени из
истраживања рада Установе и др.
Актом који доноси Управни одбор Установе, утврђују се исправе и подаци који
представљају пословну тајну.
Начин чувања и одговорност за чување пословне тајне утврђују се актом
Управног одбора.
Приступ досијеима корисника, осим запосленим у Установи, обезбедиће се и
надлежном надзорном органу, правосудним органима и полицији, Центру за социјални
рад “Зајечар“ кориснику на кога се подаци односе, као и његовом законском заступнику,
односно пуномоћнику.
Поједини подаци из досијеа могу се давати другим службама као што су
здравствене установе, служба запошљавања и друге, само ако се за то обезбеди
пристанак корисника на кога се ти подаци односе, осим ако другачије није прописано
законом.
Име корисника неће бити откривено групама или појединцима који спонзоришу
хуманитарне и друге јавне акције без претходне сагласности корисника или чланова
његове породице или без претходно усвојеног протокола поступања којим ће се
гарантовати поверљивост података.
Донације у натури или новцу биће уручена кориснику на начин који не нарушава
његово достојанство и приватност.
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ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА УСТАНОВЕ ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК
Организација се, у складу са природом делатности установе, заснива на
принципима поделе рада и специјализације за обављање послова из делатности
Установе. Установа за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју организује
послове из своје надлежности према захтевима и потребама процеса рада, у
зависности од врсте и обима сродних и међусобно повезаних послова.
Унутрашња организација Установе уређује се Правилником о унутрашњој
организацији.








Послови који се обављају у Установи су:
послови управе
послови дефектолога
послови медицинских сестара - неговатељица
послови физиотерапеута
сложенији економско - финансијски послови
административно-технички послови
служба за техничке послове
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ДИРЕКТОР

ДЕФЕКТОЛОГ
СЛУЖБА ЗА
ЕКОНОМСКО ФИНАНСИЈСКЕ
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Е
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ТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

ШЕМАТСКИ ПРИКАЗ ЗАПОСЛЕНИХ У УСТАНОВИ ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК
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ЗАПОСЛЕНИ
Укупан број запослених у Установи за дневни боравак деце и омладине
ометене у развоју у Зајечару на дан 31.12.2014.
Број запослених

Стање на дан 31.12.2014.год.

На неодређено време
На одређено време

9
0

Укупан број

9

Структура запослених на неодређено време према извору финансирања
Извор финансирања

Број запослених на дан 31.12.2014.год.

Општински буџет

9

Укупан број радника

9

Структура запослених према врсти посла који обављају
(стање на дан 31.12.2014.год.)
Врста послова

Број запослених

Руководећи (директор)

1

Стручни и сарадници

5

Економско-финансијски

1

Административни

1
1

Технички (сервирка, хигијеничарка)
Укупан број запослених
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Структура стручног особља и сарадника запосленог на неодређено
време (стање на дан 31.12.2014.год.)
Стручни профил

Број

Дефектолог

1

Медицинска сестра-неговатељица

2

Физиотерапеут

2

Укупан број стручних радника и сарадника

5

9
1
1
1

АКТИВНОСТИ УСТАНОВЕ ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК
Деца ометена у развоју су:




деца са телесним или чулним оштећењима (телесно инвалидна, слабовида,
глува, наглува)
ментално ометена деца (лако, умерено, теже)
вишеструко ометена у развоју

Право на коришћење услуге у Установи имају деца и омладина умерено и теже
ометена у развоју: дете које је ометено у физичком или психичком развоју, дете оболело
од аутизма и дете са поремећајима у друштвеном понашању узраста од 5 до 30 година.
У Установи тренутно користи услуге две групе корисника и то:
 млађа група узраста од 8 до13 година и
 старија група од 14 до 29,
што је укупно обухваћено програмом од 19 корисника.
Oд укупног броја корисника у Установи је:
- 8-ро узраста од 8 до 14 година са вишеструком ометеношћу (умерена и тешка
ментална ометаност, целебрална парализа, слабовидост и наглувост)
- 11-рo узраста од 17 до 29 година је нешто хомогеније клиничке слике, углавном
умерене менталне ометености.
У току 2014.године, Дневни боравак је имао испис једног корисника (због поласка
у редовно школовање), тако да је укупан број корисника који је користио услуге боравка
деветнаест (19), и то узраста од 8 до 28 година. Очекујемо већи број корисника у
2015.год. јер је било интересовања за пријем, али капацитет је за 20 корисника.
Потребна документација за пријем корисника у Дневни боравак:
1. захтев Центру за социјални рад „Зајечар“ да дете буде смештено у дневни
боравак
2. лекарско уверење да је корисник способан за колектив Дневног боравка
3. лекарски налаз
4. решење комисије за разврставање-категоризацију
5. фотокопија извештаја лекара специјалисте за терапију коју корисник узима
6. извод из матичне кнјиге рођених
По обради документације у Центру за социјални рад „Зајечар“, Дневни боравак добија
захтев за пријем корисника након чега корисник пролази кроз опсервационо - адаптивни
период. Након процене од стране стручног тима Установе да је корисник успешно
прошао адаптивни период, кориснику се признаје право на коришћење услуга дневног
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боравка у временском периоду које процени дефектолог Установе и добиа се решење о
признавању права из Центра за социјални рад „Зајечар“. Сваки корисник је након
опсервационо - адаптивног периода и процене од стране стручног тима Установе добио
индивидуални план и програм рада. У изради индивидуалног програма рада учествују
дефектолог и стручни сарадници (мед.сестре-неговатељице и физиотерапеути), а у
сарадњи са родитељима корисника.
Непосредни рад са корисницима базира се на индивидуално прилагођеним
програмима рада, у складу са посебним индивидуалним склоностима и способностима
корисника и процени коју прави стручни тим у сарадњи са родитељима.
Дневно трајање њиховог боравка у Установи је 8 сати (08-16h). Медицинској
сестри-неговатељици је радно време било од 07:00 из тог разлога што је неким
родитељима због посла једино решење било да оставе дете у боравак у 7h.
У циљу остваривања најбољег интереса корисника акценат се ставља на
сарадњу са родитељима. Облици сарадње са родитељима у Установи су родитељски
састанци који могу бити општи, групни и индивидуални састанци са родитељима по
потреби.
У току 2014.године у Установи за дневни боравак рад је спроведен по годишњем
плану и програму. Пратећи недељне планове, активности су реализоване на основу
ритма дана. Дефектолог је рад организовао по групама (индивидуализирани приступ
рада) и индивидуално (појединачно са корисником) из следећих области:
▪ РАЗВОЈ ПСИХОМОТОРИЧКИХ СПОСОБНОСТИ СА ЕЛЕМЕНТИМА
КОРЕКЦИЈЕ
▪ САМОПОСЛУЖИВАЊЕ
▪ УПОЗНАВАЊЕ ПРИРОДНЕ И ДРУШТВЕНЕ СРЕДИНЕ
▪ ОБЛАСТ ДОМАЋИНСТВА (кулинарска радионица, третман коришћења
малих кућних апарата, баштованство)
▪ ЛИКОВНА РАДИОНИЦА (МОДЕЛАРСКА)
▪ МУЗИЧКА РАДИОНИЦА
▪ ВАСПИТНО – ОБРАЗОВНИ РАД
▪ ТРЕТМАН СОЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ (одлазак у позориште, ресторан,
посластичару, обилазак музеја, пијаце, базена, шетње на Краљевици и
Поповој плажи, краћи излети)
▪ РАД СА РОДИТЕЉИМА, СТАРАТЕЉИМА И ХРАНИТЕЉИМА (родитељски
састанци, индивидуални разговори, родитељске радионице
▪ СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ
За сваког корисника сачињен је индивидуални план и програм активности, који је
прилагођен његовим способностима и интересовањима. Рад је садржао вежбе за
побољшање психомоторике, вежбе за доживљај телесне целовитости, вежбе за
фину моторику, графомоторне вежбе... Овај приступ рада одвија се са корисницима
понаособ, где се методике, начин и средства при раду прилагођавају способностима
самог корисника.
У склопу упознавања природне и друштвене средине као и социјализације и у
што већој мери осамостаљивања корисника, дефектолог је, у сарадњи са стручним
сарадницима, организовао шетње до парк шуме Краљевица, до спортско-рекреативног
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центра Попова плажа, железничке станице и пијаце, позоришта "Зоран Радмиловић",
Музичке школе „Стеван Мокрањац“, музеја, посластичаре, ресторана. Посете овим
местима имале су за циљ контакт и упознавање наших корисника са редовном
популацијом и унапређење међуљудских односа и општег развоја личности корисника.
Васпитно-образовни рад је омогућио корисницима да обнављају усвојено знање и
вештине(читање, писање, рачунање,…), креативно изражавање, као и јачање
самопоуздања корисника и развијање нових интерсовања. Рад у групи је од великог
значаја јер су корисници непосредно ослоњени на помоћ при раду од својих другова у
групи, што поред развијања другарства и бригу о другоме, олакшава да корисник лакше
савлада поједине задатке уз помоћ друга, са надгледањем од стране дефектолога.
Радило се и на стицању правилних навика и понашања, како унутар Установе тако и
ван ње).
Радно-окупационе активности и задаци, спроводиле су се у радионицама за:
ликовну уметност, текстилну, музичку, рад са глином. Корисници су се у оквиру
радионица укључивали у рад из домаћинства што је подразумевало самоуслугу,
коришћење апарата који се налазе у домаћинству, спремање једноставних јела, колача,
одржавање хигијене - како кухиње и трпезарије тако и прибора за исхрану.
Присуство дефектолога је од изузетног значаја за млађу групу корисника с
обзиром да се ови корисници још увек налазе у развојном периоду када постоји
могућност да уз континуирани терапијски рад (корективне, психомоторне вежбе)
подигне ниво њихових базичних способности и омогући им се већа самосталност у
даљем животу.
* У првом тромесечју 2014.године, рад је обухватао свакодневне активности: јутарњи
разговор са идентификацијом дана и ид. актуелног годишњег доба.
Активности и задаци реализовани су у оквиру радно-окупационих активности и кроз
индивидуални рад (моделарске радионице, текстилне и васпитно образовни рад).
Обележен је дан Св.Саве у оквиру музичких и рецитаторских активности . Разговори са
корисницима имали су за циљ што бољу временску орјентацију, са елементима
васпитно-образовног рада. Успешно је реализована 8.мартовска приредба, коју су
корисници извели за своје мајке, старатеље и хранитеље кроз пригодан програм
рецитација и песама. У оквиру кулинарске радионице за послужење гостима, корисници
су спремили торту. Третман социјализације реализован је у већој групи корисника,
одлазак на сок и колаче у посластичару.
* У другом тромесечју 2014.године, рад је организован у већим и мањим групама са
индивидуализираним приступом рада.
Моделарске радионице имале за циљ израду Ускршњих корпица и предмета као и
фарбање Ускршњих јаја. Хуманитарна продаја јаја одржана је под традиционалним
називом ”Једно јаје срећу даје”. Акција је спроведена успешно уз подршку ученика
средње Медицинске школе.
Радионице домаћинства имале су за циљ пролећно сређивање баште, садњу цвећа, …
Мања група корисника тренирала је и увежбавала бацање пикада за Међународно
такмичење особа са инвалидитетом које је одржано у Видину. Детаљнији извештај о
поменутој активности дат у месечном извештају рада за мај месец.
Васпитно образовни рад спроведен на тему ”Значај породице” и “Како ширити
пријатељство и другарство”.
Третман социјализације и рекреације организован је у више група, који је спроведен у
парк-шуми Краљевица. Такође у оквиру овог третмана спроведен је излет у ЗОО-врту
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Бор, који је од вишеструког значаја за кориснике. У току овог тромесечја одржан је
родитељски састанак и индивидуални разговори са родитељима, старатељима,
хранитељима.
* У трећем тромесечју 2014.године реализован је рад из области домаћинства где су
корисници сређивали башту у оквиру Установе, заливали цвеће, одржавали хигијену
дворишта. Коришћење малих кућних апарата, корисници су кроз радионице учили
пеглање, коришћење миксера, усисивача). Такође је спроведен рад у оквиру ликовних
радионица.
Васпитно-образовни рад је реализован кроз јутарњи разговор са корисницима у циљу
што боље временске орјентације (идентификација дана, месеца, године,
карактеристике актуелног годишњег доба). Такође су организоване шетње у мањим и
већим групама, чиме је обухваћен третман социјализације и познавање природе и
друштва. Индивидуални начин рада спроведен кроз рад са дидактичким материјалом
(вежбе фине моторике).
* У четвртом тромесечју 2014.године, осим свакодневне идентификације дана и радно
окупационих активности у оквиру којих је, у првој недељи октобра месеца,
традиционално обележена Дечија недеља (васпитно-образовни рад, рецитаторска,
музичка и ликовна радионица).
Припремало се обележавање Новогодишњих празника кроз припрему “Новогодишњег
вашара“ који је одржан на Тргу ослобођења и у просторијама Радул-беговог конака.
Корисници су у оквиру хуманитарне акције продавали Новогодишње украсе који су
израђени у моделарским, ликовним радионицама.
Индивидуални рад са корисницима спроведен је по ИПП, вежбе за фину моторику
(обрада глине и пластелина), графомоторику и доживљај телесне целовитости. Рад у
малој групи (2-3 корисника) организован је из третмана, рад дидактичким материјалом.
Област осамостаљивања је спроведенa такође по ИПП.
Одржане су родитељске радионице са темом израда Новогодишњих честитки. Такође,
одржани су индивидуални разговори са родитељима (старатељима, хранитељима).
Принципи распореда рада и ритам дана уважаваће могућности корисника да
савладају садржаје и задатке предвиђене планом и програмом.
РИТАМ ДАНА
07:00-09:00
08:30-09:15
09:15-09:30
09:30-11:00
11:00-11:30
11:30-13:00
13:00-14:00
14:00-15:30

Пријем корисника са тријажом
Припрема за доручак и доручак
Јутарњи разговор са корисницима и идентификација дана
Дефектолошки третман, здравствена нега и васпитање, физичке
активности и радна окупација
Припрема за ужину и ужина са паузом
Здравствена нега и васпитање, дефектолошки третман и физичке и
рекреативне активности
Припрема за ручак и ручак
Слободне активности и припрема корисника за одлазак кући
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НЕДЕЉНИ РАСПОРЕД АКТИВНОСТИ

време

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

07:00- Пријем корисника
са тријажом
9:00

Пријем
корисника са
тријажом

Пријем
корисника са
тријажом

Пријем
корисника са
тријажом

Пријем
корисника са
тријажом

08:30- Припрема за
09:15 доручак и
доручак

Припрема за
доручак и
доручак

Припрема за
доручак и
доручак

Припрема за
доручак и
доручак

Припрема за
доручак и
доручак

09:15- Јутарњи
09:30 разговор са
идентификацијом дана

Јутарњи
разговор са
идентификацијом дана

Јутарњи
разговор са
идентификацијом дана

Јутарњи
разговор са
идентификацијом дана

Јутарњи
разговор са
идентификацијом дана

Здравствена
нега (тоалетни
третман,
тоалетни
тренинг) и
здравствено
васпитање /

Здравствена
нега
(тоалетни
третман ,
тоалетни
тренинг) и
здравствено
васпитање /

Здравствена
нега
(тоалетни
третман ,
тоалетни
тренинг) и
здравствено
васпитање /

Здравствена
нега
(тоалетни
третман ,
тоалетни
тренинг) и
здравствено
васпитање /

Здравствена
нега
(тоалетни
третман ,
тоалетни
тренинг) и
здравствено
васпитање /

Радионица
домаћинства;
редукција
психомоторике;
ликовно
васпитање /

Дефектолошки третман;
упознавање
природне и
друштвене
средине;
моделарска
радионица /

Радноокупационе
активностичиталачка
радионица;
музичка
радионица /

Дефектолошки
третман;
текстилна
радионица;
упознавање
природне и
друштвене
средине /

Дефектолошки третман;
радно
васпитање /

09:30
11:00

Физичке
активности;
рекреативне
активности
11:00- Припрема за
11:30 ужину и ужина
са паузом

Физичке
активности;
рекреативне
активности

Физичке
активности;
рекреативне
активности

Физичке
Физичке
активности;
активности; рекреативне
рекреативне активности
активности

Припрема за Припрема за Припрема за
ужину и ужина ужину и ужина ужину и
са паузом
са паузом
ужина са
паузом
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Припрема за
ужину и ужина
са паузом

11:30- Здравствена
13:00 нега (тоалетни
третман,
тоалетни
тренинг) и
здравствено
васпитање /
Упознавање
природне и
друштвене
средине /

Здравствена
нега
(тоалетни
третман,
тоалетни
тренинг) и
здравствено
васпитање /

Здравствена
нега
(тоалетни
третман,
тоалетни
тренинг) и
здравствено
васпитање /

Здравствена
нега
(тоалетни
третман,
тоалетни
тренинг) и
здравствено
васпитање /

Здравствена
нега
(тоалетни
третман,
тоалетни
тренинг) и
здравствено
васпитање /

Музичке
активности
са
елементима
такта /

Текстилна
радионица/

Упознавање
природне и
друштвене
средине /

Дефектолошки третман/

Физичке
активности;
рекреативне
активности

Физичке
активности;
рекреативне
активности

Физичке
активности;
рекреативне
активности

Физичке
Физичке
активности;
активности; рекреативне
рекреативне активности
активности

13:00- Припрема за
14:00 ручак и ручак

Припрема за
ручак и ручак

Припрема за
ручак и ручак

Припрема за Припрема за
ручак и ручак ручак и ручак

14:00- Слободне
15:30 активности и
припрема
корисника за
отпуст кући

Слободне
активности и
припрема
корисника за
отпуст кући

Слободне
активности и
припрема
корисника за
отпуст кући

Слободне
активности
и
припрема
корисника за
отпуст кући
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Слободне
активности и
припрема
корисника за
отпуст кући

1
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У оквиру програма здравствене заштите коју спроводе медицинске сестренеговатељице у 2014.години је обухватао:
- здравствену негу и
- здравствено васпитање
- У оквиру здравствене неге у Установи били су обухваћени послови прихватања
и смештаја деце у боравак. На прихвату деце медицинске сестре-неговатељице су
обављале тријажу (целокупни преглед) - непосредно по пријему, надзор над
спровођењем хигијенских потреба (прање руку, умивање, чешљање и уређење косе),
помоћ приликом обављања физиолошких потреба, асистирање приликом менструалне
хигијене) како би били спремни за дневне активности у боравку.
Медицинске сестре-неговатељице вршиле су поделу терапије у одређено време
по извештају лекара-специјалисте и пружале прву помоћ приликом евентуалних
повреда или самоповређивања корисника, контактирале родитеље-хранитеље уколико
су приметиле симптоме неке болести или одступања од постојећег стања. Свако акутно
стање (респираторно, гастроинтестилно, кожно), у раним фазама је одмах
пријављивано родитељима-хранитељима и дат је савет за лекара педијатра или опште
праксе са препоруком за лекара специјалисту, као и свако хронично стање са
променама. Свакодневно се водила евиденција о сваком кориснику (његовом доласку
или одсуствовању из здравствених разлога) и уписивала запажања и промене које
одударају од основне клиничке слике. За потребе стручног тима, медицинске сестренеговатељице су писале свој извештај.
У оквиру здравствене заштите сарађивале су са наставним особљем,
здравственим организацијама (средње медицинске школе, дечијим диспанзером и
развојним саветовалиштем Здравственог центра Зајечар, психијатром). Ради
квалитетнијег спровођења васпитно-образовног рада активно су учествовале са
осталим радницима дневног боравка.
Медицинске сестре-неговатељице су спроводиле тоалетни тренинг kод млађих
корисника, редовно су третиране аногениталне регије код корисника на памперсу ради
спречавања или лечења, уједа или инфекције.
Једном недељно вршен је детаљан преглед и надзор санитарних просторија,
трпезарије, кухиње и о томе је обавештаван директор. Вршен је надзор око пријема и
дистрибуције хране. Медицинске сестре су учествовале у храњењу деце, припремале
кашасту храну за кориснике који нису у могућности да једу чврсту храну и вршена је
стална помоћ у храњењу. Такође су имале надзор и над децом која су способна да се
хране сама. Медицинске сестре-неговатељице су пружале помоћ око свих
организованих шетњи.
2. У оквиру програма здравственог васпитања се радило групно васпитање, по
унапред запланираном годишњем плану и програму, као и индивидуално где
је за то било потребе.

1
7
1
1

* У првом тромесечју 2014.године рад се спроводио на:
- стицању знања о зимској одећи и обући, правилном одевању у зимским месецима
- одржавању хигијене тела, одеће у зимским условима без обзира на спољашњу
температуру
- стицању знања о хигијени тела, купању уз помоћ другог лица, хигијенским мерама при
знојењу, прање до појаса (самостално), прање ногу (самостално), брисању тела..
- стицању знања о хигијени намирница, правилном прању воћа и поврћа, конзервираној
храни и њеној употрби.
- учествовању у Светосавским активностима са корисницима
- учествовању у припреми и извођењу осмомартовске приредбе са корисницима
- сарадња као стручни сарадник у оквиру разних радионица са дефектологом, као и
тртманима социјализације..
* У другом тромесечју 2014.године радсе спроводио на:
- стицању елементарних знања о уређењу и хигијени простора за становање,
намештање кревета, коришћење малих кућних апарата (шпорет, пегла...)
- стицању знања о одећи и обући за пролеће, начин облачења у пролећним месецима,
- истицано је значење за редовну контролу лекара специјалисте, узимање редовне
терапије, посета гинекологу и зубару
- одржавању хигијене зуба
- обнављању из сексуалног васпитања, интимна хигијена и полне болести
- повремено помагање у кухињи, навике самопослуживања, распоређивање посуђа и
прибора, прање посуђа
- више пута у току другог тромесечја сарађивала као стручни сарадник у оквиру разних
радионица са дефектологом и у активностима у дворишту Установе
- учествовање у припреми и надзору корисника током активности поводом Ускршњих
празника током посете чланица клуба ,,Златна јесен”, помоћника градоначелника и
удружења ,,Пријатељи омладине и деце “
- учествовање у пратњи корисника приликом посете ЗOO врта у Бору
* У трећем тромесечју 2014.године рад се спроводиои на:
- стицању основних знања о укључивању у раду у врту и одржавању хигијене после
рада
- стицању основних знања о одржавању хигијене тела у летњим месецима, летњој
гардероби и обући
- летњим болестима(пролив,повраћање,крпељи,дехидратација..)
- упознавању са припремањем једноставних оброка (салате, сладоледа..)
- чешљању и уређењу косе, одржавање хигијене косе
- стицању знања о мушко-женским односима
- стицању знања о одевању и обувању, одевним предметима и обући и о њиховом
одржавању
- сарадња као стручни сарадник у оквиру разних радионица са дефектологом
- учествовање у активностима поводом обележавања градске славе у пратњи
корисника на Тргу Ослобођења бб
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* У четвртом тромесечју 2014.године рад се спроводио на:
- стицању знања о основним појмовима о правилној исхрани,у познавању намирница и
њиховој подели, о последицама неправилне исхране
- упознавању са правима детета
- обнављању навика пристојног понашања на улици и у установама приликом
организованих посета
- учествовање као стручни сарадник у оквиру разних радионица
- сарадња у третману социјализације, одлазак са корисницима у ресторан
- учествовање у организацијама и реализацији активности у оквиру Дечије недеље, као
и у активностима поводом ,,Новогодишњег вашара” уна Тргу Ослобођења бб и Радулбеговом конаку
Током свих тромесечја спровођене су дебате о светским данима из календара
здравља из програма здравствене заштите.
Поред групног месечног здравственог васпитања, у 2014.години спровођено је и
индивидуално са корисницима који нису имали формиране основне навике за
обављање физиолошких потреба и самосталног одржавања личне хигијене.
У Установи за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју је у току
2014.године физичка активност (вежбе) и рекреација корисника одвијала се кроз
планирање и спровођење индивидуалних и групних третмана од стране
физиотерапеута. За сваког корисника који је имао потребе за индивидуалним
третманом физиотерапеути су направили посебан план и програм вежби.
Дневни распоред вежбања се формирао у зависности од броја и структуре корисника
који су користили услуге боравка тог дана. Физиотерапеути су активно учествовали, као
стручни сарадници у разним радионицама спровођеним у дневном боравку, као и у
групним активностима ван њега.
У 2014. години третман се одвијао у сали за вежбе, као и у дворишту Установе и
на Краљевици. Вежбе су се изводиле у виду индивидуалног третмана у трајању од 30
минута и групно (2-4 корисника). у трајању од 20 минута.
Рад који су физиотерапеути спроводили у 2014. години био је реализован на
следећи начин:
* У првом тромесечју 2014.године са корисницима је спровођен следећи третман:
- Увежбавање почетног положаја за вежбање, правилно заузимање става за вежбе као и
правилно дисање у току вежбања
- Учење облачења и свлачења одеће и обуће пре и после вежби
- Формирање навике да сваки корисник узме и врати помоћне реквизите на своје место
Активности су се спроводиле кроз индивидуалне и групне третмане. Као стручни
сарадници, терапеути, су учествовали у музичким и ликовним радионицама, припреми и
спровођењу светосавске приредбе.
- Увежбавање фине и грубе моторике шаке
- Увежбавање елементарних покрета руку
- Манипулација крупним и ситним играчкама
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- Организоване су спортске игре, такмичарског типа
- Осмишљене и организоване су активности у дворишту Установе (игре у снегу и
прављење Снешка Белића)
- Спроводили су се индивидуални и групни третмани са корисницима
- Учествовање у појединачним третманима реедукације психомоторике корисника као
помоћ дефектологу
- Учење и увежбавање координације покрета
- Извођење вежби баланса и равнотеже;
- Извођење ритмичких вежби
- Организација и реализација индивидулног и групног приступа у раду са корисницима
- Учествовање у осмомартовским радионицама
- Припрема и извођење осмомартовске приредбе
* У другом тромесечју 2014.године са корисницима је спровођен следећи третман:
- Корективне вежбе за телесне деформитете-урођене и стечене
- Корекција постојећих контрактура путем корективних положаја
- Организована је припрема за Међународно такмичење особа са инвалидитетом, где су
се корисници надметали у дисциплини пикадо
- Спроводиле су се запланиране индивидуалне и групне вежбе са корисницима
Активности су се спроводиле у сали за вежбе, дворишту Установе и у сали
„Партизана“. Као стручни сарадници, физиотерапеути, учествовали у Ускршњим
радионицама-помагали корисницима у раду. Такође, активно су учествовали у
припреми и спровођењу активности приликом посете клуба пензионера „Златна јесен“ и
приликом посете помоћника градоначелника Зајечара.
- Активно учествовање у хуманитарној продаји ускршњих јаја на Тргу Ослобођења бб у
Зајечару са корисницима Установе
- Реализоване су опште развојне вежбе за очување обима покрета у зглобовима и
јачање мишића целог тела
- Спровођене су вежбе обликовања тела
- Одржане рекреативне активности корисника како у у дворишту Установе, тако и ван на теренима у насељу „Авној“
- Организовано је индивидуално (у сали Установе) и групно вежбање (у сали Установе и
сали „Партизана“)
- Учествовање терапеута заједно са дефектологом у индивидуалном разговору са
хранитељицом кориснице
- Физиотерапеут је био део пратње групи корисника који су учествовали на
Међународном такмичењу особа са инвалидитетом-у дисциплини пикадо. Такмичење се
одржавало у Видину.
- Спроведене су спортске активности са елементима такмичења
- Организовано трчање на отвореном простору при промени врсте терена, успона и
брзине кретања
- Осмишљене и спроведене су игре са лоптом-слободне и организоване
- Спроведене такмичарске игре у сали „Партизана“
- Одржане рекреативне активности у дворишту Установе у виду шетњи са корисницима
или игара са лоптом
- Реализована је запланирана шетња парк-шумом „Краљевица“
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- Спроведено индивидуално и групно вежбање са корисницима
- Терапеути активно учествовали у третману социјализације корисника као и у васпитнообразовној радионици
* У трећем тромесечју 2014.године са корисницима је спровођен следећи третман:
- Са корисницима се радило на формирању нормалних постуралних механизама и
антигравитационе стабилности
- Запланирани задатак је био и очување мишићне снаге, брзине и издржљивости
- Организоване су спортске активности-бацање лопте на кош, пикадо, обарање чуњева,
...
- Реализоване рекреативне шетње и посета и коришћење теретане на отвореном
- Терапеути били активно укључени у третмане социјализације корисника
- Осмишљене и реализоване спортске игре са елементима такмичења
- Осмишљене и реализоване игре са лоптом-слободне и организоване
- Спроведен васпитно-образовни рад и припрема групе корисника који су ишли на
грдски базен
- Реализован је запланирани одлазак одређене групе корисника и терапеута на градски
базен, где је спроведен третман релаксације корисника у води и јачање мишића доњих
екстремитета
- Активно учествовање терапеута у едукативној радионици–обилазак Зелене пијаце
- Реализоване су опште развојне вежбе за очување обима покрета у зглобовима и
јачање мишића целог тела
- Увежбавање моторичких прелаза из једног у други положај
- Одржане рекреативне активности корисника у дворишту Установе, сали „Паризана“ и
на Краљевици (шетња шумом)
- Спроведен индивидуални и групни рад са корисницима
- Активно учествовање у радно-окупационој радионици на тему „Рециклажа“
* У четвртом тромесечју 2014. године са корисницима је спровођен следећи третман:
- Са корисницима рађено на подстицају њиховог моторног развоја
- Са корисницима рађене корективне вежбе за телесне деформитете
- Организоване игре на Краљевици – обарање чуњева, између две ватре, полигон, ...
- Спроведени индивидуални и групни третмани са корисницима;
- У сали „Партизана“ организоване групне вежбе
- Терапеути активно учествовали у организацији и спровођењу активности у оквиру
„Дечије недеље“
- Спроведено учење и увежбавање координације покрета са корисницима
- Реализоване вежбе са корисницима за моторно-просторну перцепцију кроз
извршавање налога
- Спровођене су индивидуалне и групне вежбе са корисницима
- Учествовање терапеута у радионицама поводом новогодишњих празника
- Вршена је обука стајања и правилног ходања
- Спроведено је јачање мишића горњих екстремитета у компензаторном смислу
-Активно учешће терапеута у новогодишњим радионицама и пружена је помоћ
корисницима при раду
- Спроведен индивидуални и групни рад са корисницима
- Терапеути активно учествовали у планирању и спровођењу активности у Установи и
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ван ње, поводом хуманитарне продаје новогодишњих украса као и приликом посета
удружења и организација ради поделе пакетића корисницима.
У 2014. години настављена је сарадња са институцијама у граду. То се пре свега
односи на Центар за социјални рад „Зајечар“, Предшколска установа „Ђулићи“, Клуб
пензионера „Златна јесен“ који је при Центру за социјални рад, Црвени крст Зајечар,
Здравствени центар Зајечар, Савез удружења за помоћ особама са Даун синдромом,
Друштво оболелих од целебралне и дечије парализе, Синдикат српске полиције
Синдикалне групе Зајечар, Основно Јавно тужилаштво, „Дунав осигурање“, Раифајзен
банка, Позориште „Зоран Радмиловић“, Музичка школа „Стеван Мокрањац“, Спортски
савез града Зајечара, Спортско екреативни центар „Тимок“, Дечији Центар, Друштво
хуманиста „Тимочка крајина“, Удружење „Пријатеља и деце“, Удружење „Добро дрво“,
ОШ „Љуба Нешић“, Медицинска школа Зајечар, Техничка школа Зајечар, Удружење
пчелара „Тимок“ и „Породица Васиљевић“, Омладински центар Зајечар, музички бенд
„Лос Пистолерос“.
На дан Светог Саве, 27.јануара деца из дневног боравка имала су посету Клуба
пензионера „Златна јесен“. Деци су добила слаткише и дружила су се са њима. Деца из
Облутка су у знак захвалности извела светосавску представу.
Почетком месеца фебруара почела је реализација пројекта „Полетимо заједно“програм подршке родитељима и члановима породице деце и младих са тешкоћама у
развоју, који је одобрен од Министарства рада, запошљавања и социјалне политике
(сектор за бригу о породици и социјалну заштиту). Пројекат је трајао шест (6) месеци, а
носилац пројекта је Друштво оболелих од целебралне и дечије парализе Зајечар, док је
Установа за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју је партнер у пројекту.
Сврха и циљ је пружање подршке породицама са децом и младима са тешкоћама у
развоју кроз смањење степена изолованости ширењем мреже социјалних контаката.
У просторијама дневног боравка одржан је Семинар „Како и шта даље?“ са
члановима породице са општим циљем дефинисања предлога подршке које се могу
развити. Подстицај родитеља и чланова породице да преузму активнију улогу у
креирању живота своје деце. Реализоване су радионице (5) са родитељима, као и
округли сто за стручњаке „Шта ми можемо?“ са циљем подизања свести о проблемима
инвалидности и дефинисању обавеза и одговорности. Активно учешће у пројекту имали
су сви чланови Интересорне комисије, што је значајно за успостављање ефикасне
сарадње на нивоу Града Зајечара. Све активности су биле медијски испраћене.
У Установи за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју поводом
8.марта поред приредбе за родитеље (мајке, хранитељице,..) и госте, сараднике ,
направљени су поклони за мајке у оквиру текстилне, ликовне и моделарске радионице.
У току месеца Марта сваке недеље (средом и четвртком) долазили су ученици
средње Медицинске школе ради извођења дела наставе у блоку здравствене неге.
Наставу су реализовали наставници школе према одређеном распореду часова и
прописаном наставном плану и програму.
Присуствовање Панел дискусији „Проблем сиромаштва и социјалне
искључености деце и младих у Зајечару“. Дискусија је одржана у Градској управи (мала
сала) у уторак 18.03.2014.год. Дискусија је била у организацији Друштва за развој деце
и младих – Отворени клуб из Ниша, у оквиру пројекта „Будућност по мери деце“,
подржаног од стране Института за одрживе заједнице – ISC и USAID-a. Циљ панел
дискусије је било указивање на одговорност и улогу локалне самоуправе у решавању
проблема сиромаштва и социјалне искључености деце и младих,, као и представљање
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потенцијалних решења за њихово превазилажење.
Реализован је договор са секретаром Спортског савеза Игором Божиновићем о
коришћењу сале "Партизан“. Корисници дневног боравка су три пута недељно
(понедељк, среда и петак) са физиотерапеутима спроводили активности по плану и
програму и могли су да се припремају за спортске игре.
Почетком месеца априла одржан је састанак тима из Зајечара (Душко Перишић
„Добро дрво“, Влада Марковић „Црвени крст“, Игор Божиновић - Спортски савез Зајечар,
Друштво оболелих од целебралне и дечије парализе Зајечар, Међуопштинска
Организација Савеза слепих Зајечар, тренери и представници из следећих дисциплина:
спортског риболова, шаха, стоног тениса и пикада) за Међународне спортске игре које
ће се одржати у Видину (Бугарска) 14.05.2014. Састанку су присуствовала и два члана
Градског већа града Зајечара Лазар Ружић и Иван Андријашевић. Одржана су два
састанка у Малој сали Градске управе ради договора и списка потенцијалних такмичара
из поменуте четири дисциплине, као и ревијалног дела-полигон за децу узраста од 812год. Деца из Облутка су учествовала из дисциплине бацања пикада. Тренер Иван их
је неколико пута на тренингу подучавао и направио селекцију корисника који су ишли у
Видин на такмичење 14.05.2014.
Дана, 10.04.2014. са почетком у 18h у галерији Радул беговом конаку, у
организацији Центра за културу и туризам града Зајечара „ЦЕКИТ“ и Удружења
друштва оболелих од целебралне и дечије парализе из Зајечара, одржано је дружење
писаца и удружење чланова под називом „Књига на дар“. Поред учесника из других
Удружења, учествовала су и деца из Облутка и једна мајка корисника рецитовањем и
читањем својих песама и том приликом на дар су добијене књиге, тј. пакет књига.
Хуманитарна продаја Ускршњих јаја реализована је са групом корисника у центру
града уз подршку и пратњу одређених родитеља, хранитеља, старатеља корисника.
Такође је одређено учешће, током поменуте активности као и подршку исте, дала
средња Медицинска школа из Зајечара. Сакупљен је од хуманитарне изложбе у висини
од 7.140 динара.
Током празника (17.04.2014.) кориснике Установе за дневни боравак деце и
омладине ометене у развоју посетили су представници Градске управе Зајечар, као и
чланови Клуба пензионера „Златна јесен“ који је при Центру за социални рад „Зајечар“.
Том приликом корисници Установе су извели прикладан програм својим гостима,
размењивали су се поклони и честитке. Све активности су медијски испраћене. Такође,
у гостовању у Јутарњем програму ТВ Бест је изложено о реализованим активностима у
Дневном боравку, као и о плановима за наредни период.
Кориснике боравка поводом Ускршњих празника, посетило је Удружење
пријатеља деце и омладине. Са председницом Удружења г-ђом Миљаном Крстић смо
већ успешно сарађивали у инклузивном пројекту „Школа без предрасуда“ пре две
године. Наставили смо сарадњу у наредном периоду учествовањем једне наше
кориснице у одобреном пројекту о толеранцији.
Дана 24.04.2014. је у Великој сали Градске управе у 10h обележен Дан девојчица,
у сарадњи са Канцеларијом за младе. Девојчице основних и средњих школа су имале
прилику да се боље информишу о могућим занимањима и путевима каријере, да
прошире видике и спознају могућности које су пред њима и тако буду сигурније у своју
одлуку о даљем школовању и каријери. Такође су имале прилике да виде како је
изгледао каријерни пут успешних жена, које су главне активности и изазови са којима се
свакодневно сусрећу и да девојчице увиде да ли и њих интересује баш то занимање.
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Дете које завршава основну или средњу школу се налази на једној од најважнијих
животних раскрсница која захтева доношење важне одлуке о избору занимања и школе.
За такву одлуку потребно је пуно знања, увида и промишљања и наравно помоћи и
подршке. Веома је важно да млада особа има самопоуздање и поверење у себе да
може да одговори на све захтеве које живот са собом носи. Упознајући себе, млади су у
прилици да се самоуверено и сигурно самопроцењују, самоиспитују, суочавају се и са
својим капацитетима и потенцијалима за рад и образовање и додатно припреме да
своју слику о себи граде и усклађују са захтевима динамичног и променљивог света
рада свесни да ће се каријером и њеним развојем бавити читав живот. У исто време,
учећи о себи, уче и како да прихвате друге баш такве какви јесу , уче да богатство лежи
у различитости, уче да сагледају сопствене вредности и вредности других, без
предрасуда.
Групу представница предузећа чиниле су: директор Центра за социјални рад "Зајечар",
помоћник градоначелника за туризам и власница туристичке агенције, директор
Установе за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју, директор апотеке
"Зајечар", шеф кабинета градоначелника, проф. математике (заменик директора
Медицинске школе) и доктор опште праксе.
Обраћање представница фирми, разговор и експертски интервју са њима, као и
укључивање младих у дискусију обележило је Дан девојчица.
У Установи за дневни боравак су се сваког петка одржавали састанци стручних
радника на којима се излажу промене, проблеми и дискутује о актуелним активностима
у Установи, као и сарадњи са институцијама са којима смо повезани (Центар за
социјални рад „Зајечар“, Здравственим Центром Зајечар).
У току априла месеца у просторијама Установе за дневни боравак деце и
омладине ометене у развоју одржан је родитељски састанак.
Више пута априла месеца, у сарадњи са Позориштем Тимочке Крајине „Зоран
Радмиловић“ деца из Облутка су бесплатно гледала представе (Успавана лепотица, Ко
је овде крив).
Дана 1.маја деца из Облутка добила су пакетиће Дечијег центра Зајечар (Селена
Ристић Витомировић). Средства су прикупили хуманитарном продајом Ускршњих јаја и
тиме купили слаткише нашој деци из Установе Облутак.
У току маја месеца услед поплава вода за пиће није била за употребу пар дана,
па је путем цистерни обезбеђена пијаћа вода корисницима из Облутка у довољним
количинама.Током викенда се у просторијама Установе за дневни боравак прикупљала
хуманитарна помоћ поплављеном и угроженом становништву, од стране запослених,
родитеља који су били у могућности и осталих грађана града Зајечара. Такође,
19.05.2014. од 06-12h су сакупљене велике количине флаширане воде за пиће,
конзервиране хране, хигијенска средства, средства личне хигијене и одеће. У сарадњи
и заједничком хуманитарном акцијом са Предшколском установом "Ђулићи" помоћ је
послата граду Свилајнац. Акција је медијски испраћена у Градској управи Зајечар.
Почетком месеца маја одржан је састанак тима из Зајечара (Душко Перишић
„Добро дрво“, Влада Марковић „Црвени крст“, Игор Божиновић - Спортски савез Зајечар,
Друштво оболелих од целебралне и дечије парализе Зајечар, Међуопштинска
Организација Савеза слепих Зајечар, тренери и представници из следећих дисциплина:
спортског риболова, шаха, стоног тениса и пикада) за Међународне спортске сусрете
особа са инвалидитетом које се одржало у Видину (Бугарска) 14.05.2014. Састанку су
присуствовали и представници града Зајечара и на дневном реду био је преглед
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реализације припрема такмичара, као и договор о одласку у Видин и упознавање
учесника о програму манифестације. У просторијама Установе за дневни боравак деце
и омладине ометене у развоју одржан је састанак са родитељима чија деца учествују на
Међународним спортским сусретима у Видину и упознати су са програмом. Направљена
је селекција о броју деце која ће се такмичити, од стране тренера пикада. Сва четири
пријављена корисника из Облутка изабрана су за такмичење. Захваљујући Градској
управи Зајечар обезбеђен је превоз, као и ослобађање од плаћања таксе за сагласност
родитеља за излазак из земље деце. Након доласка нашег тима у Видин, уследило је
отварање МСС ОСИ и почетак такмичења. Након завршетка такмичарског дела
додељене су награде победницима, као и заједнички ручак након тога. Због кишовитог
времена уследио је кратак обилазак Видина са децом и повратак у Зајечар у вечерњим
сатима. Деца су била задовољна целодневним даном и активностима и пуна лепих
утисака.Овакав вид дружења, социјализација позитивно утиче на кориснике и важно је
њихово учествовање у друштвеном, културном, економском, спортском и политичком
животу, јер особе са инвалидитетом јесу део нашег друштва. Овакве активности утичу
на подизање квалитета њиховог живота и унапређење њиховог положаја у друштву.
Почетком месеца јуна, директор Установе за дневни боравак деце и омладине
ометене у развоју посетио је два дневна боравка у Београду, у Шекспировој бб и Борској
92 (Раковица). Приликом поменуте посете, размењена су искустава и стекла нова
знања која ћемо применити на дневни боравак у Зајечару, у складу са нашим
могућностима.
Јуна месеца директору Спортско пословног центра "Тимок" , Игору Ђорђевићу,
упућен је захтев за бесплатно коришћење малог базена корисника Установе за дневни
боравак деце и омладине ометене у развоју у Зајечару. У пратњи два физиотерапеута,
базен би користили три пута недељно у периоду од 10-11h. тј. када временске прилике
буду дозвољавале. Корисницима дневног боравка је потребно омогућити овај вид
релаксације и укључити их у активност, колико им то њихове могућности дозвољавају, а
који су од изузетног значаја за побољшање њиховог психофизичког стања. Многи
корисници никада нису боравили на базену. Водена средина омогућава покрете који на
сувом нису могући. Покрећу се чак и они делови тела који су потпуно непокретни када
дете није у води. Такође, побољшава се и њихово ходање, као и моторичке способости.
Циљ коришћења базена јесте и социјализација деце са сметњама у развоју и
инвалидитетом, побољшање психофизичког статуса деце са хендикепом, као и
смањење дискриминације и предрасуде према особама са инвалидитетом. Директор
Игор Ђорђевић је прихватио захтев Установе и реализовали смо у августу поменуту
активност.
У суботу, 21.06.2014.год. заједно са Друштвом целебралне и дечије парализе
Зајечар, посетили смо борски зоолошки врт. Био је обезбеђен аутобуски превоз, храна,
улазнице (господин Јаков Аџић из Бора са којим смо већ имали хуманитарне акције и
одличну сарадњу је финансирао улазнице) и водич. Повратак је био у 13h. Родитељи,
хранитељи, старатељи су сачекали своју децу на месту одакле су и кренула. Све је
протекло у најбољем реду и у плану имамо још једну посету.
У току јула месеца у Великој сали Скупштине града Зајечара одржана је
промоција пројекта „Рука која помаже“ који реализују Град Зајечар и општине Мајданпек
и Неготин. Пројекат финансира Европска унија, у оквиру шеме програма ЕU Exchange 4,
који спроводи Стална конференција градова и општина (СКГО). На дневном реду било
је представљање Установе за дневни боравак за децу и омладину ометену ометену у
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развоју од стране директора.
Августа месеца, након колективног годишњег одмора, реализована је активност
на градском базену са корисницима Установе за дневни боравак у пратњи
физиотерапеута и директора.
Септембра месеца организоване су ликовне радионице на тему „Мој град“
поводом обележавања Дана града (7.септембар). Планирано је да се у току
обележавања Дана града одржи ликовна активност на Тргу Ослобођења бб , али због
киша, активност није реализована.
Моделарске радионице су спроведене и реализоване на тему рециклаже.
Дипломирани сликар Душанка Матић из Дечјег Центра је одржала предавање на дату
тему и дала лепе идеје шта се све може направити од рециклираног материјала. Том
приликом су се израђивали предмети од материјала за рециклажу који су били
изложени на штанду заједно са радовима Дечјег Центра (председник удружења Селена
Ристић Витомировић), на Тргу у оквиру обележавања Градске славе на тему „Уметност
рециклаже – ЗА лепши град“. Циљ изложбе није био само дружење, већ и развијање
еколошки-културне савести код деце. Деца из Облутка су учествовала и у представи о
рециклажи. Активностима су присуствовали корисници са појединачном додатном
подршком два корисника од стране родитеља и хранитеља). Изложба је била
најављена на ТВ Бест у емисији „Мој град“, од стране директорке Установе, као и
наредне активности поводом обележавања Дечје недеље која ће трајати у периоду од
06.10.-12.10.2014.год.
У првој недељи октобра месеца обележена је Дечија недеља под слоганом
„Свако дете срећног лица чува једна породица“. Корисници су кроз ликовне радионице,
читалачке радионице, васпитно-образовни рад одрадили поменуту тему. Такође је
Дечија недеља обележена и кроз третман социјализације, при чему су корисници у
пратњи васпитача имали ручак у ресторану. Наведени третман је имао вишеструко
значење по саме кориснике.
У току месеца октобра једне недеље су долазили ученици средње Медицинске
школе ради извођења дела наставе у блоку здравствене неге. Наставу су реализовали
наставници школе према одређеном распореду часова и прописаном наставном плану
и програму. Успешно је реализована практична настава гинеколошко-акушерских
сестара средње Медицинске школе у просторијама Установе, тако што су ученице биле
подељене у три групе и прошле кроз разне активности у боравку.
Почетком новембра реализована је акција у организацији Црвеног крста Зајечар
и Саобраћајне полиције на тему „Безбедност деце у саобраћају“. Деци је одржано
едукативно предавање и поклоњени су уџбеници „Пажљивкова правила у саобраћају“. У
знак захвалности деца су извела пригодан програм кроз песму и игру и поклоњени су
радови који су рађени у ликовној радионици.
Гостовање на Телевизији Бест у емисији „Мој град“ и „Буђење“ поводом најаве
акције са Црвеним крстом Зајечар и Саобраћајном полицијом, Светском дану детета,
као и о даљим активностима до краја године (Дан особа са инвалидитетом, годишњица
рада Установе, као и припрема за Новогодишњи вашар који ће бити хуманитарног
карактера кроз продају разних предмета које ће корисници направити).
Дана 20.11.2014.год. Медији су посетили децу из Установе за дневни боравак
деце и омладине ометене у развоју поводом Светског дана детета.
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Сарадња са Центром за социјални рад „Зајечар“ и посета социјаног радника,
водитеља случаја корисника дневног боравка ради размене искуства и актуелној
ситуацији корисника.
Међународни дан особа са инвалидитетом (03.децембар) обележава се сваке
године са циљем скретања пажње јавности на проблеме, права и положај особа са
инвалидитетом. Опште препоруке за обележавање овог значајног датума јесу: шире
укључивање самих особа са инвалидитетом, подизање свести о њиховим
могућностима, афирмисање свих људсих права особа са инвалидитетом.
На Дан особа са инвалидитетом је у Радул беговом конаку у организацији Центра
за културу и туризам града Зајечара „ЦЕКИТ“ и Удружења друштва оболелих од
целебралне и дечије парализе из Зајечара, одржано је књижевно вече, дружење писаца
и песника. Поред учесника из других Удружења из Зајечара, учествовала су и деца из
Облутка и мајка једног корисника рецитовањем и читањем својих песама и том
приликом на дар су добијене књиге.
Такође, на Дан особа са инвалидитетом у Установи смо имали посету и донацију
Друштва хуманиста „Tимочка крајина“ у виду слаткиша и пецива. Деца су се дружила са
хуманим људима и приредила им пригодан програм песмом и игром. Активност је била
медијски испраћена. Друштво хуманиста је препознало хумане вредности наше
Установе, упознали се са потребама и проблемима корисника и ово је само почетак
наше сарадње. До краја године још једном су обрадовали децу поделом пакетића и
изненађењем у виду мађионичарског програма. Члан Друштва је професионални
мађионичар који је извео трикове који су се деци јако допали.
У сарадњи и договору са Рајфајзен банком, средином децембра месеца, деци из
Облутка су подељени новогодишњи пакетићи од Рајфаизен банке. Такође смо пакетиће
обезбедили и деци из Друштва оболелих од целебралне и дечије парализе и Савезу
удружења за помоћ особама са Даун синдромом. Деца из Установе су приредила
програм домаћина и поделила поклоне донаторима из Рајфајзен банке.
У Тимочком Омладинском Центру (ТОЦ) је била одржана традиционална
хуманитарна свирка бенда *Лос Пистолерос* и такмичење у стоном фудбалу. Од
прихода који је сакупљен, направљени су и подељени пакетићи деци из Установе.
Донација новогодишњих пакетића Компаније „Дунав осигурање“, ученика
Медицинске и Техничке школе из Зајечара, такође је обрадовала наше кориснике из
Дневног боравка. Подељени су поклони и захвалнице у знак захвалности.
Крајем децембра одржане су на Тргу Ослобођења две активности поводом
новогодишњих празника. Корисници Установе су имали ликовну активност, где су
кредама цртали на тему Нове године, гледала су представу, што је испраћено медијски.
Такође, на Тргу је реализована хуманитарна изложба тј. „Новогодишњи вашар“.
Радови деце, направљени у креативним радионицама су се продавали на тезги, у
пратњи свих стручних радника и сарадника.
Годину 2014. смо завршили новогодишњим вашаром у Радул беговом конаку. У
наставку добре сарадње са Дечијим центром заокружен је целокупни програм. Програм
је водила глумица и председник Дечијег центра Селена Ристић Витомировић, а
пакетиће које је обезбедила Установа за дневни боравак деце и омладине ометене у
развоју поделио је Деда Мраз из Дечијег центра. Деца су те вечери добила још једне
пакетиће од хуманитарне организације „Љуби ближњег свог“.
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Захваљујући Градској управи Зајечар, корисницима Установе за дневни боравак
деце и омладине ометене у развоју „Облутак
“ и њиховим пратиоцима (родитељи, хранитељи) је и 2014.године омогућено бесплатно
коришћење градског и приградског превоза од места становања.

ПРОСТОРИЈЕ УСТАНОВЕ И ОСНОВНА СРЕДСТВА ЗА РАД
Установа поседује простор који одговара прописаним нормативимад.
Установа обавља послове имовином оснивача, која јој се поверава на
управљање и газдовање и својом имовином.
Имовина оснивача, која је поверена Установи на управљање и газдовање и
имовина која потиче из средстава Министарства за рад и социјалну политику, остаје
својина оснивача, односно преноси се на коришћење Установи са билансним стањем на
дан ступања на снагу ове Одлуке.
Оснивач је испоштовао обавезу и обезбедио адекватну опрему за смештај
корисника Установе према правилнику о ближим условима за почетак рада и обављање
делатности нормативима и стандардима за обављање делатности установе социјалне
заштите за смештај деце и омладине ометене у развоју, у складу са могућностима.
Установа има 141,68 м2. Начин грејања је даљинско. Установа се састоји од 6
просторија и то: просторије у којој дефектолог обавља послове са старијом и млађом
групом корисника, пријемне просторије, просторије дневног боравка, кухиње и
трпезарије, просторије у којој физиотерапеут обавља вежбе са корисницима и
канцеларије. Све просторије су чисте и уредне. На зидовима су закачене слике и
радови који су корисници цртали и правили. У функцији су два компјутера и један
штампач.
Средства за рад и реализацију програмских активности Установе обезбеђују се
из:





буџета града Зајечара
прихода од сопствене делатности
донација и спонзорстава
других извора, у складу са законом

Средства из става 1. овог члана користе се у складу са законом, Одлуком о
оснивању, програмом рада и финансијским планом Установе.
Финансијско пословање Установе води се преко текућег рачуна и рачуна посебних
намена.
Средства за оснивање и почетак рада Установе обезбеђују се у буџету Града
Зајечара.
Делатност Установе се финансира у складу са Законом о социјалној заштити и
обезбеђивању социјалне сигурности грађана и Одлуком Скупштине општине Зајечар о
социјалној заштити грађана на територији општине Зајечар, према могућностима.

Буџет за 2014. годину
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На основу Закона о социјалној заштити и обезбеђењу социјалне сигурности
грађана Републике Србије и Закона о буџетском систему, средства за финансирање
рада Установе за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју у Зајечару
обезбеђују се из буџета града Зајечара.
По Закону о буџету Републике Србије за 2014.годину предвиђена средства за
Установу за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју у Зајечару из прихода
буџета износи 7.864.774,38 и то:
 нето + порез + доприноси на терет запосленог 6.123.203,90
 социјални доприноси на терет послодавца 1.094.558,26
 накнаде у натури 109.200
 социјална давања запосленима 131.473,30
 материјални трошкови 406.338,92
Исплаћене зараде Установи за дневни боравак деце и омладине ометене у
развоју у 2014.години:
МЕСЕЦ
Октобар 2.део 2013.
Новембар 2013.
Децембар 2013.
Јануар 2014.
Фебруар 2014.
Март 2014.
Април 2014.
Мај 2014.
Јун 2014.
Јул 2014.
Август 2014.
Септембар 2014.
Октобар 1.део 2014.

БРУТО

НЕТО

306.502,77
605.346,34
570.690,59
547.588,33
484.145,80
481.523,34
467.083,12
488.584,45
481.207,42
502.889,33
478.431,88
466.459,61
234.390,02

227.390,11
434.677,88
411.296,03
394.808,13
349.503,92
336.367,76
336.367,76
351.491,32
346.319,95
361.519,00
344.374,32
335.981,76
167.948,58

Буџет за 2015. годину
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ДОПРИНОСИ
60.994,02
120.463,93
113.567,45
108.970,09
96.345,08
95.824,93
92.949,54
97.228,29
95.760,30
100.074,97
95.207,95
92.825,47
46.643,62

На основу Закона о социјалној заштити и обезбеђењу социјалне сигурности
грађана Републике Србије и Закона о буџетском систему, средства за финансирање
рада Установе за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју у Зајечару
обезбеђују се из буџета града Зајечара.
По Закону о буџету Републике Србије за 2015.годину предвиђена средства за
Установу за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју у Зајечару из прихода
буџета износи 10.676.000
 нето + порез + доприноси на терет запосленог 6.757.000
 социјални доприноси на терет послодавцa 1.208.000
 материјални трошкови 1.863.000
 остале донације, дотације и трансфери (повраћај средстава у буџет због
умањења зарада) 848.000

Именована лица
Именована лица у Установи за дневни боравак деце и омладине ометене у
развоју у Зајечару су чланови Управног и Надзорног одбора и они не остварују никакву
надокнаду за свој рад.
Именовано лице директор Установе Ана Петковић, дипломирани социолог.
У финансијском плану за 2014.годину није планирана никаква набавка која би се у
смислу Закона могла третирати као јавна набавка.
Сва релевантна акта налазе се у досијеима корисника. Носачи информација у
Установи су папири (досијеи) који се чувају у архиви (ормари активних досијеа).
Установа за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју у Зајечару поред
документације корисника која је у оквиру досијеа корисника поседује и записнике са
седница Управног одбора и одлуке донете на тим седницама.
У све записнике, одлуке, уговоре који се тичу рада и пословања Установе за
дневни боравак деце и омладине ометене у развоју увид ће се омогућити увек, а у
досијеа корисника неће бити омогућен увид у она документа која представљају
службену тајну.
Тражилац информације подноси писмени захтев поштом или личном предајом у
канцеларији Установе. Захтев мора садржати назив органа, име, презиме и тачну
адресу тражиоца и што прецизнији опис информације која се тражи. Тражилац не мора
навести разлог тражења информације, а накнада нужних трошкова издавања
информације биће извршена у складу са Уредбом о висини накнаде нужних трошкова
за издавање копије докумената на којима се налазе информације од јавног значаја и
Трошковником ("Службени гласник РС" број 8/06) који ступају на снагу
04.02.2006.године.
У Информатор ће благовремено бити унете измене у погледу прихода уколико
током 2015.године дође до корекција у коефицијентима запослених и цени рада
као параметрима за израчунавање зарада и материјалних трошкова.
Радно време
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Радно време у Установи за дневни боравак деце и омладине ометене у
развоју у Зајечару је од 7:30- 15:30 часова сваког радног дана (радна недеља траје пет
радних дана у складу са Законом о раду).
Установа за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју
Улица: Светозара Марковића број 6

Телефон: 019/427-919
Факс: 019/427-919

mail: oblutak.za@open.telekom.rs
Информатор је израђен у електронском и физичком облику (штампан на
листовима) ради редовног ажурирања података о чему је дужан да се стара директор
Установе у складу са чланом 38. став 3. Закона о слободном приступу информацијама
од јавног значаја.

Директор
Ана Петковић
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