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 Члан 47. став 1. тачка 1

Услуге смештаја обезбеђују се смештајем
корисника у сродничку, хранитељску и
другу породицу за одрасле и старије (у
даљем тексу породични смештај)

 Члан 48. Став 3

Породичним смештајем одраслим и 
старијим особама омогућава се одржавање 
или побољшање квалитета живота



 Члан  49.

Врсте породичног смештаја:   

у Центру су заступљени између осталог :

 стандардни породични смештај 

 ургентни породични смештај

 Члан 50 

Регулише ко могу бити пружаоци услуге 

породичног смештаја



 Члан 117. ПЗ - хранитељ мора имати
лична својства на основу којих се може
закључити да ће се старати о детету у
његовом најбољем интересу

 Аналогном применом овог члана,
пружалац услуге ПС одраслим и старијим
лицима, такође мора имати лична
својства на основу којих се може
закључити да ће се старати о кориснику
у његовом најбољем интересу



 Заинтересовано лице - породица        
подноси захтев у Центру,за  процену  
подобности

 Прилаже се и по службеној дужности 
прикупља прописана документација као у 
поступку процене подобности хранитеља 
за децу, односно процене подобности  
старатеља



 уверење да није лишен/а родитељског права,

 уверење да није лишен/а пословне 

способности

 уверење из казнене евиденције

 уверење да према лицу нису изрицане мере 

заштите од насиља у породици

 потврда лекара / лекарско уверење о општој 

здравственој способности 

 уверење о имовном стању, 

 доказ о приходима породице



 Теренска посета породици ради стицања
увида у стамбене и материјалне услове,
породичну организацију, породичне
односе и социјалне контакте,

 Сачињавање извештаја са мишљењем и
предлогом о подобности за пружање
услуге породичног смештаја,

 Доношење одлуке - стручни тим, након
спроведеног поступка



 у односу на конкретног корисника,
такође се доноси тимска одлука којом се
признаје право на услугу ПС

 Доноси се решење о признавању права
на услугу породичног смештаја

 Склапа се уговор са пружаоцем услуге
породичног смештаја



 Предрасуде, незнање, неповерење, страх
у односу на одрасло/старо лице у својој
кући (понекад и када су у питању
сродници)

 Недостатак ресурса у заједници као
подршка пружаоцу услуге или кориснику

 Неразвијене или недовољно развијене
локалне услуге

 Недовољна материјална подршка
породици и кориснику или изостанак
исте



 Неприхватање на смештај лица са
сметњама у развоју и особа са
инвалидитетом

 Бескућништво, хигијенска запуштеност,
алкохолизам, душевне болести....
Недовољно информација о здравственом
стању корисника..

 Изостанак разумевања и сарадње других
система / здравство, ПИО, Пошта.../

 Отпори корисника према збрињавању у
породицу



 Неодостају нормативна акта којима се
регулише ПС одраслих и старих лица,

 Актуелно се примењују прописи којима
се регулише ПС деце и одредбе Закона
које се односе на процену подобости за
вршење старатељске дужности

 Недостају обуке за пружаоце услуга ПС
и за професионалце у ЦСР



Корисник не иде из окружења на које
је навикао и остаје у оквиру породице

 Постојање породица које су спремне
да пруже услугу ургентног или
редовног породичног смештаја
омогућава да се корисник збрине у
кратком року у ситуацији када су
смештајни капацитети домова и
прихватилишта попуњени или када су
у питању жртве насиља у породици



Стручни радници су у могућности да
пружају непосредну подршку
корисницима и пружаоцима услуга,
доступнији су

 одржавају се и негују социјални
контакти и породични односи у
познатом окружењу



Смештај одраслих и старијих корисника – НОВИ 

КОРИСНИЦИ
2014. 2015. 2016. 2017. 2018.

Установа 30 27 35 34 33

Породични

смештај

4 4 5 3 5

Прихватил

иште/

друга

породица

2 7 2 7 12

УКУПНО 36 38 42 44 50

ЦСР СТАРА ПАЗОВА-ПОДАЦИ 
2014.-2018.





 од јануара до маја 2019.год. 26 лица 
користило је услугу ПС 

 6 корисника – налази се на ПС у 
сродничкој породици ( лица су под 
старатељством)

 13 корисника налази се на породичном 
смештају  у другој породици, 



 За 4 корисника право на ПС престало 
смрћу , 

 за 2 корисника право на ПС  престало 
повратком у сопствену породицу; 

 За 1 корисницу ПС је прекинут након 
ургентног збрињавања јер је уследила 
хоспитализација и неопходне хируршке 
интервенције



 14 породица процењене као подобне за 
пружање услуге ПС

 11 породица пружа услугу ПС

 3 породице тренутно су без корисника, а 
у поступку су 2 захтева за признавање 
права на ПС 

 1 захтев процене подобности за пружање 
услуге ПС – у току









 Ризик  је присутан .... али 

 Шта би смо ми без породица 

 када је хитно... када је зима и екстремно
су ниске температуре, корисник је
хигијенски запуштен, нарушеног здравља,
није за хоспитализацију, из болнице данас
јаве да данас или сутра отпуштају
пацијента, када нема породице/сродника...

 када су прихватилишта “пребукирана” и 
смештајни капацитети домова су попуњени 

 када немаш где да сместиш корисника ...



 Улога породица које пружају услугу 
смештаја, њихова предусретљивост , 
солидарност, толерантност и спремност 
да помогну - је непроцењива

 Успостављен је квалитетан сараднички 
однос , породице имају поверење у 
Центар и стручне раднике



 Актуелно, ЛЗ у Ст.Пазови, препознаје,
разуме и подржава ангажовање стручних
радника Центра у циљу обезбеђивања
услова за породично збрињавање
најугроженијих суграђана у другу
породицу (нарочито у ризичним
ситуацијама):

 Обезбеђује новчана средства ради
плаћања трошкова смештаја, опремања
корисника, обезбеђује средства за ЈНП
за потребе породице и корисника ...



 Уређење области породичног смештаја 
одраслих и старих – Закон и подзаконска 
акта

 Обезбеђивање једноставних и 
примењивих процедура у пракси

 Обезбеђивање боље материјалне 
подршке за пружаоце услуга

 Обезбеђивање акредитованих обука за  
професионалце у Центрима за социјални 
рад 

 Обезбеђивање обука за пружаоце услуга



 Популаризација и афирмација
породичног смештаја: путем медија,
организовања стручних скупова, писања
о теми, истицања примера добре праксе,
пружањем непосредне стручне подршке
од стране Центра за породични смештај,
покрајинског и републичког Завода,
министарства ...

 укидање забране запошљавања у СЗ,
попуњавање упражњених радних места,
обезбеђивање материјалних средстава за
нова, неопходна запошљавања
стручњака ...



“Нема сумње 
да се око 

породице и дома 
све највеће 

врлине у људима 
стварају, 

ојачавају и 
одржавају.”

Винстон 
Черчил

“Породица значи 
да нико није 
заборављен “

Дејвид 
Огден Стајерс 

Хвала на пажњи!


