АКЦИОНИ ПЛАН за 2019 годину
Доприноси остварењу циљева

Унапређење постојећих социјалних услуга услуга и увођење нових иновативних и
модерних услуга социјалне заштите за осетљиве друштвених групе грађана на територији
општине Пландиште
Јачање и развој институционалног и ванинституционалног система социјалне заштите
кроз унапређење људских, материјално-техничких и финансијских ресурса
Стварање позитивне друштвене климе за унапређење положаја социјално осетљивих
грађана општине Пландиште, базиране на солидарности и информисаности ширег
грађанства и активној партиципацији (радној активацији) у решавању сопствених
проблема социјално угрожених категорија становништва.

Aктивности
Пружање услуга ПУК за ОСИ и
старе
Ревидирање листе корисника ради
укључивања нових
Утврђивање предмета,
расположивих финансија и
расписивање јавне набавке
Пружање иновативних услуга
сеоских домаћина и домаћица
Консултације са НСЗ ради
омогућавања финаснирања ове
услуге путем јавних радова

Oчекивани резултати

Рок

Индикатори

Финансије

Јануар 2019

80 корисника

1 стручни радник СЗ

Финансирање из ЛС
суфинансирање
корисника и наменски
трансфер

Услугу пружа лиценцирана
организација

4.000.000,00 динара

Одрживе и доступне
социјалне услуге
према на
националним
стандардима

Очуване и
подстакнуте снаге
корисника

Ангажовано 8 неговатељица

Континуирано

46 особе са инвалидитетом

јануар2019

Ангажовано
10 сеоских домаћица

март 2019

Финансирање из ЛС
суфинансирање
корисника, наменски
трансфер и пројектна
средства

10 сеоских домаћина

1

Увођење иновативне услуге
сеоских домаћина и сеоских
домаћица у Одлуку о СЗ како би се
редовно финансирала и путем
наменских трансфера
Спровођење инклузивних
активности

4.000.000,00 динара

Активизација грађана
на изградњи
инклузивне заједнице

конитнуирано

500 деце првенствено оне
са ризиком од
искључености и
умањеним могућностима
наставника

Финансирање из ЛС
суфинансирање
корисника и наменски
трансфер
2.500.000,00 динара
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АКЦИОНИ ПЛАН за период 2020 до 2023 године
1.

Подршка запошљавању и
доступности радних места

ü
ü
ü
ü
ü

2.

Побољшање квалитета живота
старих лица

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

3.

4.

Побољшање квалитета живота
особа са инвалидитетом и
интелектуалним или менталним
потешкоћама

Побољшање квалитета живота
деце и младих

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Подршка самоорганизовању тешко запошљивих група у областима
пољопривреде, старих заната и предузетништва
Континуирана едукација младих са НСЗ у циљу лакшег проналажења посла
и активнијег приступа решавању сопствених проблема
Умрежавање са националним и покрајинским актерима који могу да обезбеде
радни ангажман тешко запошљивим групама
Успостављање рада општинског волонтерског центра
Успостављање активне мреже правних субјеката у Пландишту и Јужном Банату
за радни ангажман лица
Подршка формираним НВО који се баве старима за самостално прибављање
средстава
Увођење модела новчане партиципације за поједине кориснике ПУК-а
Израда плана финансијске одрживости - са листом потенцијалних донатора
Проширење услуге у Великој Греди , Дужинама , Марковићеву, Старом Лецу,
Купинику, Великом Гају и Маргити
Комерцијализација услуге за становништво које може да плати
Клуб одрживо сервисира децу и младе породица са евиденције (планирана
покривеност 80%)
Развијен модел волонтерске подршке Клубу од стране породица деце и младих са
сметњама у развоју
Одобрено 5 пројеката од МИНРСЗ за ново формиране ОСИ
Обезбеђена континуирана сарадња нових НВО са Покрајинским заводом за
социјалну заштиту у циљу додатних едукација
Обезбеђено умрежавање нових НВО са кључним актерима на свим нивоима
Континуирана едукација деце и младих у основним школама
Континуирана едукација младих у Клубу младих
Укључење младих у рад Општинског волонтерског центра
Успостављена континуирана помоћ младима из социјално угрожених категорија
у учењу, у сарадњи са КЗМ и ЦСР и школама са територије општине
Обезбеђена бесплатна ужина за све основне школе
Обезбеђени програми летњег сезонског рада за средњошколце из социјално
угрожених породица

БУЏЕТ
2.000.000,00 динара
100.000,00 динара
100.000,00 динара
3.000.000,00 динара
300.000,00 динара

БУЏЕТ
2.000.000,00 динара
200.000,00 динара
100.000,00 динара
4.000.000,00 динара
100.000,00 динара
БУЏЕТ
5.000.000,00 динара
2.000.000,00 динара
300.000,00 динара
300.000,00 динара
300.000,00 динара
БУЏЕТ
200.000,00 динара
200.000,00 динара
100.000,00 динара
100.000,00 динара
2.000.000,00 динара
500.000,00 динара
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5.

Јачање цивилног сектора

ü
ü
ü

6.

Развијање одрживих механизама
међу-секторске сарадње са
локалним институцијама (развој
интегралног концепта рада)

ü

ü

ü
7.

8.

9.

Рад на обезбеђивању
недостајућих ресурса

ü
ü
ü

Информисање и едукација
јавности за смањење
дискриминације осетљивих
група грађана уз активнији
ангажман свих локалних актера
у овом правцу

ü

Информисање и едукација
социјално угрожених категорија
становништва

ü

10. Социјално укључивање

ü

ü

ü
ü

Успостављање рада 3 нове НВО са специјализованим активностима за младе,
старе и ОСИ
Укључење новоформираних НВО у програме везане за развој пољопривреде и
туризма
Подршка повезивању НВО организација са ресорним министарствима и
конкурисање на годишњим тендерима тих министарстава
Успостављен рад Саветовалишта за социјално угрожене, бесплатан за
кориснике, а са стручним кадром других институција које су омогућиле да се они
у радно време баве и овим послом
Успостављен иновативни концепт рада са запосленима у институцијама и
организацијама Пландишта на волонтерској основи (2 сата месечно бесплатног
рада за социјално угрожене)
Повезивање са другим ЈЛС које имају добру праксу у иницијативама
додатног умрежавања локалних институција као и додатна едукација
Формиран фонд за подршку социјалним услугама општине Пландиште
Успостављена сарадња са дијаспором
Континуирана сарадња са ресорним Министарствима и Покрајинским
секретаријатом за успешно конкурисање из државног буџета

БУЏЕТ

Формирани ИНФО ПУНКТОВИ за социјална питања у сваком селу општине
Пландиште
Успостављање традиционалног јавног догађаја (вашар, продајне манифестације,
концерти) где средства иду за социјалне услуге, а уједно се користе за
информисање грађана
Регионална ТВ има редовне емисије у циљу позитивног антидискриминационог
информисања

БУЏЕТ

Са локалним институцијама ЦСР, ДЗ, НСЗ редовно се организују ИНФО
састанци и једнодневне радионице за информисање социјално угрожених грађана
Са локалним институцијама ЦСР, ДЗ, НСЗ редовно се организују радионице
за њихово оснаживање

БУЏЕТ

Потписани протоколи о сарадњи ЦСР, ЈП, Установа, МЗ

БУЏЕТ

2.500.000,00 динара
500.000,00 динара
3.000.000,00 динара
БУЏЕТ
1.500.000,00 динара
200.000,00 динара
200.000,00 динара

БУЏЕТ
2.000.000,00 динара
500.000,00 динара
200.000,00 динара

1.500.000,00 динара
500.000,00 динара
100.000,00 динара

50.000,00 динара
50.000,00 динара
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корисника НСП и ЈНП

11. Планско бављење социјалном
политиком на међуопштинском
нивоу.

ü
ü

Устројене евиденције о корисницима
Успостављање локалне услуге радног ангажмана

50.000,00 динара
50.000,00 динара
2.000.000,00 динара

ü
ü

Формирање међуопштинског тела за планирање социјалне политике;
Формирање Фонда за финасирање социјалних услуга на нивоу регије, како би у
свим општинама постојао исти стандард за минимум социјалне услуге;
Израда међуопштинске Стратегије социјалне заштите;
Израда међуопштинске Комуникационе стратегије

БУЏЕТ

ü
ü
12. Формирање међуопштинских
социјалних услуга за помоћ
социјално угроженим
категоријама становништва

ü

Унапређење међуопштинске социјалне службе за помоћ жртвама насиља - СОС
телефон, мобилни тимови, прихватне станице, центар за психосоцијалну подршку
жртвама насиља.
ü Формирање међуопштинске социјалне услуге - Туризам трећег доба - активна
старост.
ü Формирање међуопштинске социјалне услуге - Породични смештај деце
угрожене у развоју

50.000,00 динара
2.500.000,00 динара
1.500.000,00 динара
1.000.000,00 динара
БУЏЕТ
2.500.000,00 динара
2.500.000,00 динара
1.500.000,00 динара
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