
Пројекат „Живимо под истим кровом“ намењен промоцији и афирмацији породичног смештаја 
за одрасла и старија лица и лица са менталним сметњама и инвалидитетом подржан је од 

стране Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију 
и равноправност полова

ЖИВИМО ПОД ИСТИМ
КРОВОМ 

В О Д И Ч К Р О З У С Л У Г У 

ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ
ЗА ОДРАСЛА И СТАРИЈА ЛИЦА

И ЛИЦА СА МЕНТАЛНИМ СМЕТЊАМА 
И ИНВАЛИДИТЕТОМ



Подносилац уз захтев прилаже:

- личну карту, лекарско уверење односно налаз и мишљење лекара да нема 

контраиндикација за пружање услуге породичног смештаја за одрасла и 

старија лица и потврду о запослењу и месечним приходима 

Поступак :

Захтев за утврђивање опште подобности подноси се у Центру за социјални 

рад. Осим испуњености законом предвиђених услова, поступак утврђивања 

опште подобности, подразумева и процену стамбених услова, породичних 

капацитета, личних својстава и мотивације за пружање услуге 

Шта је породични смештај одраслих и старијих лица?

Породични смештај је облик заштите и збрињавања који одраслим и старијим 

лицима пружа могућност за одржавање и побољшање квалитета живота у 

одсуству адекватног породичног старања.

Центар за социјални рад може прибавити по службеној дужности: 

- Извод из матичне књиге рођених/венчаних; уверења о пребивалишту, 

држављанству, имовини, некажњавању, да се против подносиоца захтева 

не води истрага односно да није подигнута оптужница и да није кажњаван, 

да није лишен пословне способности и родитељског права и да према 

подносиоцу захтева или члану уже породице, није одређена мера заштите 

од насиља у породици.

Ко може бити корисник услуге породичног смештаја? 

Одрасла и старија лица, лица са менталним сметњама, лица са 

инвалидитетом и жртве насиља у породици, која су без породичног старања или 

су   незбринута, а за која је након спроведеног поступка у Центру за социјални рад 

процењено да су подобна за збрињавање у другу породицу. 

Ко може бити пружалац услуге породичног смештаја?

Појединац или породица који су мотивисани да брину о одраслим и старијим 

лицима и лицима са менталним сметњама и инвалидитетом, имају топлину и 

разумевање, показују спремност за учење нових вештина за пружање услуге 

породичног смештаја и који су након законом спроведене процедуре у Центру за 

социјални рад  процењени као подобни за пружање услуге породичног смештаја  

за ову категорију грађана 

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНЕ СТАРА ПАЗОВА

ЖИВИМО ПОД ИСТИМ КРОВОМ

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНЕ СТАРА ПАЗОВА

ЖИВИМО ПОД ИСТИМ КРОВОМ

v Корисник не напушта своју средину и  наставља да одржава и 
негује социјалне контакте и породичне односе у познатом 
окружењу, на подручју своје општине 

v Корисник у породици има обезбеђен   адекватан смештај 
v Породица брине о здрављу корисника, помаже му у задовољењу 

основних потреба и пружа му подршку у укључивању у активности 
породице и заједнице

v Пружалац услуге и његова породица негују и развијају породичне 
вредности, пружају сигурност, стабилност, топлину, љубав, 
разумевање, бригу, негу  

v У породици корисник није сам, увек има некога да са њим 
разговара

v Пружалац услуге остварује право на новчану накнаду у складу са 
Законом, а корисник  остварује право на средства за личне 
потребе (џепарац)

v Ресурси заједнице су доступни, стручни радници могу да пружају 
непосредну и континуирану  подршку корисницима и пружаоцима 
услуга

Добробити од породичног смештаја 
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ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНЕ СТАРА ПАЗОВА

Ћирила и Методија 18,  22 300 Стара Пазова

тел: 022 /310 352; 022/311 930;  факс 022 /310 373

е- маил: starapazova.csr@minrzs.gov.rs 

Званична интернет презентација www.csr-starapazova.org   

Оснивач: Општина Стара Пазова

ЖИВИМО ПОД ИСТИМ
КРОВОМ 

Поро�ица је с�у� свако� �руш�ва. 
У �ородици ниси сам и ниси  заборављен!


