
 

Пројекат ’’Развој услуга у заједници за децу са сметњама у развоју и њихове породице’’ реализује се у 41 

општини у Србији. Циљ пројетка је покретање нових услуга за децу са сметњама у развоју у оквиру 

националне иницијативе која промовише социјалну инклузију деце са сметњама у развоју, њихово 

укључивање у свакодневни живот  заједнице, развој њихових капацитета, већу самосталност као и пружање 

подршке породицама деце са сметњама у развоју, а у циљу одржања породичног јединства и подизању 

квалитета породичног окружења. Пројекат се реализује захваљујући донацији Делегације Европске уније у 

Републици Србији. Активности заједнички спроводе Делегација Европске уније, Министарство рада и 

социјалне политике и канцеларија УНИЦЕФ-а у Србији. 

                                       

 

Пројекат ''Корак по корак ка заједници'' реализује се од 02.07.2011.до 01.01.2013.године на нивоу кластера 

општина Алексинац, Ражањ, Гаџин Хан и градске општине Црвени Крст из Ниша. Пружаоци услуга у све 

четири општине су Центри за социјални рад. Услуге намењене деци и младима са сметњама у развоју и 

њиховим породицама које ће се током реализације пројекта успоставити у општинама кластера, део су 

локалних стратешких и акционих планова за развој социјалне заштите у општинама кластера. У складу са 

потребама најугроженијих категорија деце и младих са сметњама у развоју, општине су одлучиле да развију 

и успоставе услуге које ће најадекватније одговорити њиховим потребама  и потребама самих породица. 

У оквиру пројекта успостављене су три нове услуге за децу са сметњама у развоју и њихове породице. У 

општинама Ражањ, Гаџин Хан и градског општини Црвени Крст успостављена је услуга ''Помоћ и нега у 

кући за децу са сметњама у развоју и њихове породице'', а у општини Алексинац услуге ''Дневни боравак за 

децу и младе са сметњама у развоју'' и ''Предах заштита''.  

За обезбеђење квалитетног пружања услухе било је неопходно адаптирати просторије за услуге дневни 

боравак и предах заштиту, обезбедити едукације потребне за повећање компетенција особа које су у 

директном раду са корисницима услуга.  

 

http://www.svadeca.rs/
http://www.aleksinac.org/kpk/klaster/klaster.html
http://www.aleksinac.org/kpk/Pomoc_i_nega.pdf
http://www.aleksinac.org/kpk/Pomoc_i_nega.pdf
http://www.aleksinac.org/kpk/Dnevni_boravak.pdf
http://www.aleksinac.org/kpk/Dnevni_boravak.pdf
http://www.aleksinac.org/kpk/Predah_zastita.pdf
http://www.aleksinac.org/kpk/Edukacije.pdf

