
Жабари и Жагубица сопственим средствима 
настављају пројекат „Помоћ у кући“ и за ту 
намену обе општине издвојиле су по 3 милиона 
динара
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АКТУЕЛНО
Председници општина, Филиповић и Павловић, позвали 
све колеге из Браничевског округа, али и читаве Србије да 
пратећи њихов пример успешне сарадње, реализују што више 
заједничких пројеката на добробит корисника.
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ПРЕДСЕДНИЦИ ОПШТИНА ЖАБАРИ И ЖАГУБИЦА НАСТАВЉАЈУ ПРОЈЕКАТ ПОМОЋИ СТАРИМА И ПОРУЧУЈУ: 

Ми смо социјално 
одговорне општине

Подсећамо, овај партнер-
ски пројекат подршке 
старима реализован је 
у општинама Жабари 

и Жагубица, а за годину дана 
спровођења предвиђено је око 
175.000 евра. Највећи део те 
суме, око 155.000 евра, донира-
ла је Европска Унија преко EU 
EXCHANGE 4 програма,  док су 
остатак средстава обезбедиле 
обе локалне самоуправе. Прво-
битно је планирано да про-
грамом буде обухваћено 106 
старијих особа којима је свакод-
невно неопходна помоћ, али су 
реалне потребе биле веће: 

- Обухваћено је 155 ко-
рисника, од чега у Жабарима 
97, а у Жагубици 58. Битно 
је и то да смо открили 130 
„невидљивих“ корисника, 
реч је о особама које пре по-
четка овог пројекта нису биле 
укључене у систем социјалне 
заштите, али смо, терен-
ским радом дошли до њих и 
они су постали равноправ-
ни корисници услуге. У 90% 
случајева ради се о мешта-
нима села, међу којима су и 
нека веома тешко доступна 
места у брдско – планинским 
крајевима – објашњава Дар-
ко Димитријевић, менаџер 
пројекта испред партнерске 
организације - Центар за друшт-
вено економски развој.

Осим што је на врата старих 
свакодневно доводио драгоце-
ну помоћ и неретко, преко по-
требну лепу реч и обичан раз-

говор, пројектом је отворено 
21 ново радно место. Највећи 
део чине геронтодомаћице, 
тачније, њих 17 брине о основ-
ним потребама корисника, а 
све су прошле акредитовану 
обуку за бављење овим по-
слом. Поред тог, примарног 
циља и обезбеђивања конкрет-
не, интензивне подршке ста-
рима током годину дана, идеја 
пројекта који се окончава по-
четком фебруара, била је и на-
мера истраживања одрживости 
услуге. Судећи према искустви-
ма која су и више него довољно 
оправдала постојање оваквог 
сервиса, обе општине су вољне 
да финансијском подршком 
обезбеде наставак „Помоћи у 
кући“: 

-Општина Жабари ће ус-
лугу Помоћ у кући за старе 
обезбедити и у наредном 
периоду. Како је иначе реч 
о једној од сиромашнијих 
општина, социјална зашти-
та је, разумљиво, потребна 
великом броју људи, на-
рочито старијима. У нашем 
буџету за наредну годину, 
биће издвојено 20 милио-
на динара за различите ви-
дове социјалне заштите, а 
за наставак овог пројекта 
смо планирали три милио-
на динара. То је у ствари и 
крајњи циљ, да обезбеди-
мо људима сигурност и да 
овакви пројекти имају од-
рживост.  Ми настојимо да 
будемо социјално одговорна 
општина и „Помоћ у кући“ 

није једини програм којим 
то доказујемо. Најважније 
је наставити примере добре 
праксе -  истакао је Миодраг 
Филиповић, председник оп-
штине Жабари. 

Сличног мишљења је и 
председник општине Жагубица 
који је овом приликом подсе-
тио на структуру становништ-
ва. Наша је  земља све старија, 
а управо је у овим подручјима, 
због одласка  млађих на рад 
у иностранство, израженији 
тај тренд да немоћни, старији 
чланови домаћинства неретко 
остају сами: 

-  Општина Жагубица је 
једна од најстаријих општи-
на, али не по свом оснивању 
него по старости станов-
ништва, просек година је 
48,7.  Имамо велики број ста-
рих лица којима је неопход-

на помоћ, због чега је овај 
пројекат веома значајан за 
нашу општину. Према нашим 
сазнањима, Жагубица има 
преко 3500 потенцијалних 
корисника услуга из области 
социјалне заштите. И поред 
изузетно тешке ситуације и 
скромних средстава којима 
располажемо, и ми смо за 
наставак пројекта „Помоћ у 
кући“ издвојили три милиона 
динара. Ову прилику кори-
стим да позовем све општи-

не у Браничевском округу, 
али и из целе Србије, да се 
удруже и заједнички раде на 
развијању услуга социјалне 
заштите угледајући се на 
општине Жабари и Жагу-
бица, јер  је видљиво да се 
сарадњом између локалних 
самоуправа постижу знатно 
бољи резултати – поручио је 
Сафет Павловић.

У Жагубици, која нема 
издвојени општински Центар 

за социјални рад, сама локална 
заједница није имала ни капа-
цитете ни особље да би у овакав 
пројекат ушла самостално. Око 
27% житеља су потенцијални 
корисници неке од помоћи, а 
искуства из овог програма су 
вишеструко корисна.

- Евидентирали смо више 
од 50 „невидљивих“ корис-
ника, то су људи који живе на 
удаљеним местима, којима 
ништа није доступно, осим 
нашег доласка. Отишли смо 
у месне канцеларије, раз-
говарали са председницима 
савета, урадили смо једну 
веома интересантну анализу 
корисника и циљних група. 
Овим пројектом објединили 
смо све оно што је њима 

суштински потребно – каже 
Јовица Стојановић, менаџер 
Асоцијације за развој општине 
Жагубица.

Обе општине учеснице 
имају урађен Акциони план за 

наредну годину, као и Стратегије 
развоја социјалних услуга до 
2020. Међутим, оно што би мог-
ло да представља проблем за 
наставак је изненадна промена 
закона и забрана запошљавања 
у јавном сектору почетком 2014. 

године, што је, како процењује  
Димитријевић, менаџер 
пројекта, био једини фактор 
који је утицао на неиспуњење 
једног од планираних резулта-
та. Без новог запошљавања и 
поред обезбеђених средстава 

за плате геронтодомаћица није 
било могуће добити трајну ли-
ценцу за Центар за социјални 
рад који је пружалац услуга у 
општини Жабари, а привре-
мена није била  прихватљива 
опција.

Завршном конференцијом сумирани су 
резултати пројекта „Помоћ у кући“ чији 
је велики значај у области социјалне 
заштите и овога пута потврђен. Да је 
овакав програм  искорак у пружању услуга 
најугроженијем делу становништва, 
старима и онемоћалима који нису у стању 
да се сами старају о себи, сложили су се сви 
учесници сусрета одржаног у Пожаревцу.

На конференцији су учествовали представници пет округа из Централне и Источне 
Србије, 15 локалних самоуправа и институција социјалне заштите, као и делегације 
Одбора за друштвене делатности Сталне конференције градова и општина, 
Републичког завода за социјалну заштиту, одељења за инспекцијски надзор при 
Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Центра за 
друштвено економски развој...  

Бројни учесници и излагачи

Према нашим 
сазнањима, 
Жагубица има преко 
3500 потенцијалних 
корисника услуга из 
области социјалне 
заштите.

Ми настојимо да будемо социјално одговорна 
општина и „Помоћ у кући“ није једини програм 
којим то доказујемо. Најважније је наставити 
примере добре праксе -  истакао је Миодраг 
Филиповић, председник општине Жабари.


