ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

Сходно Одлуци о унутрашњем уређењу Управе градске општине Барајево (''Службени
лист града Београда'' број 79/16) Одељење за привреду и друштвене делатности у оквиру послова
из своје надлежности прати стање из одређених социјалних и породично правних аспеката, и то:
 Прати упис у први разред основне или специјалне школе
 редовно похађање наставе у основним школама и покреће прекршајни поступак
против родитеља, односно старатеља чије дете није благовремено уписано, односно
не похађа припремни школски програм, у сладу са законом ,
 организује послове који се односе на превоз деце и њихових пратилаца ради
похађања припремног предшколског програма на удаљености већој од 2 км и
ученика основних школа на удаљености већој од 4 км од седишта школе,
 организује превоз, смештај и исхрану деце и ученика са сметњама у развоју, без
обзира на удаљеност места становања од школе.
Из своје надлежности Одељење је током 2017. године одрадило следеће:
o

Прекршајне пријаве На основу члана 154. Закона о прекршајима (''Службени Гласник РС''
број 101/2005, 116/2008 и 111/2009) и члана 163. Закона о основама система образовања и
васпитања поднето је 20 прекршајних пријава против родитеља чија деца не похађају
редовно наставу.

o

Превоз На основу члана 77. став 1. тачка 13. Статута града Београда (''Службени лист града
Београда'' број 39/8, 6/10 и 23/13) и Одлуке о критеријумима и разврставање деце ометене
у развоју и начину рада Комисије за преглед деце ометене у развоју (''Сл. гласник РС'' бр.
16/08) месечно се надокнађују трошкови за куповину маркице за повлашћени превоз деци
и њиховим пратиоцима. Потврде се издају на основу приложене документације која
подразумева:

1.
2.
3.
4.
5.

потврду о упису у неку од специјалних школа,
решење о категоризацији или решење интерресорне комисије,
извод из матичне књиге рођених,
фотокопије личне карте пратиоца,
фотокопију повластице

На основу Закона о основној школи ГО Барајево сноси трошкове превоза ученика који
су по мишљењу Интрресорне комисије ограничених психофизичких способности ( 1 дете и
пратилац).
Г.О. Барајево месечно финансира трошкове превоза 1 дете које болује од церебралне
парализе и није у могућности да користи јавни превоз.
o

ГО Барајево финансира и смештај ученика у школи за основно образовање домом ''Свети
Сава'' Умка ( 3 ученика) и Центру за смештај и дневни боравак деце и омладине ( 1 ) у
школској 2016/17 години. За школску 2017/18 годину трошкови смештаја за 1 ученика у
Центру за смештај и дневни боравак деце ометене у развоју и 2 ученика у ОШ „Свети
Сава“ – Умка .

o

Број деце којима се финансира исхрана - дневни оброк у специјалним школама је 6
ученика. Календарска година обухвата по део од две школске године : за школску 2016/17
годину уговори су склопљени са школама ОШ „Антон Скала“ ( 1) ученик, ОШ „Душан
Дугалић“ ( 1) , ОШ „Милоје Павловић ( 3 ), Средња занатска школа (1) .За школску 2017/18
годину уговори су склопљени са школама: ОШ „Антон Скала“ (2 ученика), ОШ „Душан
Дугалић“ ( 1) и Средња занатска школа ( 1 ).

o

На основу Закон о основама система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'' број
72/09) и Закона о предшколском васпитању и образовању (''Службени гласник РС'' број
18/10), и Правилника прописаног од стране министра просвете , здравља, рада и социјалне
политике, формирана је Комисија за процену потреба за пружањем додатне образовне,
здравствене и социјалне подршке детету и ученику. На иницијативу Градске управе Града
Београда,сталне чланове Комисије чине стручна лица Центра за социјални рад, Одељење у
Барајеву, Дома здравља ''ДР Милорад Вељковић'' и ОШ ''Павле Поповић''. Комисија је
примила 12 захтева за покретање поступка процене за дете чији су родитељи проценили
да је потребно похађање специјалне школе. Сваки захтев је детаљно обрађен на састанцима
са члановима Интересорне комисије и донета су мишљења у складу са потребама деце уз
сагласност њихових родитеља,
Поступак процене способности деце је трајао 25 дана и обухватао је:
прикупљање и анализу релевантне докуменатације која подразумева мишљење стручних
лица (педагога, психолога, психијатра, логопеда, васпитача)
теренски рад (обилазак породице и утврђивање услова у којим дете живи),
разговор са дететом од стране чланова комисије.





ДНЕВНИ БОРАВАК ШИЉАКОВАЦ

Дневни боравак Барајево спада у систем боравака Центра. Оснивач је град Београд, а у
надлежности је градског Секретаријата за социјалну заштиту. Настао је као потреба дневног
збрињавања на подручју територије општине Барајево.
Боравак је почео са радом 01.02.2010. год. Установа се налази у Шиљаковцу у
адаптираном простору у оквиру основне школе.
Простор је површине око 200 квм, састоји се од две просторије за рад са корисницима,
нише за обедовање, амбуланте, канцеларије, санитарног блока. За пријем и сервирање оброка
користи се школска кухиња. Просторије су климатизоване. Боравак окружује двориште површине
1 ха .
Капацитет боравка је 27 корисника. Тренутно услуге боравка користи 17 корисника
распоређених у 2 групе. Корисници боравка су деца и млади са ометеношћу у менталном развоју,
аутизмом, вишеструком ометеношћу и Ретт-овим синдромом. Реализацију третмана спроводе два
дефектолога, два радна терапеута, један медицински техничар и четири неговатеља. За кориснике
је организован превоз комбијем у доласку и одласку. У боравку корисници имају 2 оброка и 2
ужине.
Услуга дневни боравак намењена је деци и омладини са подручја Београда.
(http://www.centarbgd.edu.rs/kako-da-postanete-korisnik)
Пријем корисника се одвија према Правилнику о пријему, премештају и отпусту
корисника:
o

Родитељи/старатељи кандидата за пријем обраћају се надлежном Центру за
социјални рад са писаним захтевом заа пријем у Установу

o

Центар за социјални рад комплетира потребну документацију, коју заједно са
захтевом за пријем упућује Установи

o

Комисија за пријем разматра достављену документацију, врши преглед кандидата
након чега започиње период који мора бити континуиран – 10 радних дана за
процену и 10 радних дана за ираду индивидуалног плана подршке

o

Након истека тог периода Комисија за пријем доноси одлуку и о томе обавештава
упутни орган и родитеље, односно, стараоце

o

Родитељи/стараоци се изјашњавају о прихватању програма рада и Кодекса
понашања запослених и родитеља

o

Пошто се донесе одлука о пријему кандидата, надлежни Центар за социјални рад
доноси решење о пријему у Установу

