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Срећа је већа када 
је делимо са другима
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Комора социјалне заштите, на колегијуму
руководилаца одељења у Градском центру
за социјални рад у београду , промовисала
је Кодекс професионалне етике стручних
рад ника социјалних радника Србије.
Вла димир Илић, директор ГЦСР-а, указао је
на значај примене Кодекса професионалне
етике и едукације стручних радника, с обзи-
ром на то да се стручни радници свакоднев-
но, у свом раду са најосетљивијим чланови-
ма друштва, сусрећу са многим етичким
дилемама и питањима. 
Србијанка Ђорђевић, директорка Коморе, ук -
а   зала је на најважније принципе који су де -
финисани у Кодексу. она је објаснила зна чај
сваке целине обухваћене Кодексом и на зна -
 чај имплементације Кодекса у будућности.
Сврха Кодекса професионалне етике струч-
них радника социјалне заштите је промови-
сање етичке дебате и рефлексије међу чла-
новима Коморе социјалне заштите и другим
стручним радницима и стручним сарадници-
ма у социјалној заштити. Кодекс представ-
ља јавно прихватање друштвене одговорно-
сти коју стручни радници имају у социјалној
заштити.  Кодекс дефинише низ вредности,
принципа и стандарда који могу да усмера-
вају професионално понашање и доношење
одлука у ситуацијама када се јави питање
етичног поступања, али норме не нуде гото-
ва упутства за понашање у одређеним
ситуацијама.

n КОМОРА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

lOво тело ће омогућити ефикасније спровођење споразума и бољу сарадњу
институција у поступку заштите жена од насиља у породици и партнерским односима

lКоординационим телом председава 
директор Градског центра за социјални рад

ФОРМИРАНО МЕЂУСЕКТОРСКО КООРДИНАЦИОНО ТЕЛО

Корак напред у заштити
жена од насиља у породици
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Координационо тело за спровође-
ње протокола у случају насиља над
же нама формирано је у Градском
цен тру за социјални рад у београду.

Тело су формирали преставници
пот писника Споразума о међусект о р -
ској сарадњи у примени општег про -
 токола о поступању и сарадњи ус -
 танова, органа и организација у си ту -
ацијама насиља над женама у поро-
дици и у партнерским односима на
подручју града београда.

„Применом овог Споразума успос -
та вља се ефикасна сарадња између
потписника, унапређује се сарадња и
подршка између учесника у Спо ра зу -
му, којима су  прецизно одређени на -
чин сарадње  и правила комуникаци -
је у поступку заштите жена жртава
насиља у породици и партнерским
од носима на подручју града бео гра -
да“, рекао је Владимир  Илић, дирек-
тор Градског центра за социјални
рад у београду, који формира коор-
динационо тело и председава њего-

вим радом. он је додао да је фор ми -
ра њем овог координационог тела
учи њен још један важан корак у заш -
тити жена од свих облика насиља.

Задатак Координационог тела је
да подстиче и подржава међусектор-
ску сарадњу у области превенције,
по  држава и олакшава размену ин -
фор мација између сектора, да промо-
више Споразум и пре длаже ини-
цијативе за унапређење система
заштите жена од насиља у породици
и у партнерским односима, као и
заштите деце жртве, која су све доци
насиља.

Координационо тело ће утврдити
на чин на који ће бити евалуирана
при мена Споразума, а у складу са де -
фи нисаним циљевима Споразума. 

На састанку у Градском центру до -
го ворена је динамика састанака
Координационог тела, а следећи
састанак заказан је за 28. март.

Подсећања ради, 25. новембра, ра -
ди обезбеђивања ефективне и ефи-

касне сарадње у заштити жена – жр -
та ва насиља, Градски центар за со -
ци јални рад у београду закључио је
Спо разум о међусекторској сарадњи
у примени општег протокола о посту-
пању и сарадњи установа, органа и
организација у ситуацијама насиља
над женама у породици и у партнер-
ским односима на подручју града
београда, са 15 институција и органи-
зација. Међу њима су Секретаријат
за социјалну заштиту Градске управе
града београда, Секретаријат за об -
ра зовање и дечију заштиту Градске
управе града београда, Секретаријат
за здравство града београда, По ли -
цијска управа за град београд, Први,
Други, Трећи основни суд у београду,
Прекршајни суд у београду, Прво,
Друго и Треће основно јавно тужи-
лаштво у београду, Центар за зашти-
ту одојчади, деце и омладине у
београду, Аутономни женски центар
и Саветовалиште против насиља у
породици.

Промовисан 
Кодекс 
професионалне
етике

УСвојен извештај о формирањУ
На четвртој седници Савета за родну равноправност Града

Београда, усвојен је извештај о формирању Координационог тела за
примену Споразума о међусекторској сарадњи у примени Општег
протокола о поступању и сарадњи установа, органа и организација у
ситуацијама насиља над женама у породици и партнерским односи-
ма на територији града Београда. Владимир Илић, директор ГЦСР-а,
члан савета, известио је ово тело да је Општи протокол о сарадњи
установа потписало 15 учесника који су дали делегате за координа-
ционо тело које ће се састајати квартално, а по потреби и чешће.



Документарни серијал "бука и
бес", ауторке бојане Лекић, ко -
ји говори о ма   лолетничком
кри  миналу, узроцима, по с ле -
ди цама и недостатку мера
пре венције и ресоцијализаци -
је, представљен је на трибини
у Центру за културну деконта-
минацију. Након прет пре ми   -
јере треће епизоде одржана је
трибина „Имамо ли бољи одго-
вор на ма ло летничку делинк-
венцију од буке и беса“.
На трибини се говорило о уло -
зи медија у креирању система
вредности у друш тву, профе-
сионализму новинара у из ве -
штавању о малолетничком
крими на лу, недостатку међу -
сек торске са рад ње, спорило
се око нових законс ких реше-
ња и корака које је могуће

пре дузети.
Микаина Стевановић, руково-
дилац одељења за послове
планирања и раз воја Град ског
центра за социјални рад у
београду, истакла је значај
проблема малолетничке дели -
нк ве нције и улоге Градског це -
н тра за социјални рад у бео -
граду у његовом решавању.
„Евидентан је све већи број
деце починилаца кривичних
дела код којих су присутне и
здравствене сметње, што из и -
с  кује укључивање других сис -
тема, поред установа со -
цијалне заштите“, истакла је
Микаина Стевановић, ука-
зујући на значај међусектор-
ске сарадње у решавању про-
блема малолетничке делинк-
венције.

На трибини су говорили и Дра -
ган Ро ле вић, директор Завода
за васпитање деце и омлади-
не, биљана Лајовић, ек  с перт
за превенцију врш њач ког
насиља и специјалиста школс-
ке психологи је, Ива на Сте ва -
но вић, члан радне гру пе за
израду измена За ко на о мало-

летницима, в.д. ди ре к торка
Института за крими нолошка и
социолошка ис тра живања и
Марија Стеву љевић, пред -
став ница Кровне организа-
ције мла  дих Србије.
Серијал „бука и бес“ високим
квалитетом, уз највише проду -
к ционе садржаје,  анализира

област малолетничке делинк-
венције уз мишљења експера-
та Градског центра за со ци ј -
ални рад у београду, полиције,
школа, правосуђа и сведоче-
ња штићеника из Завода за
васпитање деце и омладине
„Васа Стајић“ и Васпитно поп -
р а вног дома Крушевац и осу-
ђеника из малолетничког зат -
во ра – Казнено поправног
завода Ваљево. Пажња је
пос већена проблему вршњач-
ког насиља и мерама да се
оно умањи, као и чињеници да
нај већи број малолетничких
убистава пред ставља наста-
вак малолетничких конфлика-
та.
„бука и бес“ се емитује на
Првој српској телевизији, чет-
вртком од 22 сата.
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n РЕЗУЛТАТИ ПРОГРАМА ПРОТИВ НАСИЉА У ПОРОДИЦИn ПРЕДСТАВЉЕН ДОКУМЕНТАРНИ СЕРИЈАЛ АУТОРКЕ БОЈАНЕ ЛЕКИЋ

Стручни радници Градског центра
за социјални рад у београду почели
су рад  са новом  групом починилаца
насиља у партнерским односима.
Поред постојеће групе, која има тер-
мин средом у 12 часова, нова гру па
се састаје истим даном у 17 ча сова.
Нова група је формирана због
повећаног броја клијената, а термин
је прилагођен запосленим особама.

Третман са починиоцима насиља у
партнерским оносима се већ четврту
годину примењује у Саветовалишту
за брак и породицу Градског центра
за социјални рад и то као редовна
услуга. До сада, више од 80% оних
који су прошли кроз програм, није
поновило насилно понашање.

Владимир Илић, директор Град с -
ког центра за социјални рад у бео -
граду, рекао је да је стручни тим
ГЦСР-а, кога чине стручњаци који
има ју искуства у саветовању и пси-
хотерапији, као и искуства у раду са
насиљем отпочео терапију са  још
јед ном групом корисника - починио-
цима лакшег и средњег облика поро-
дичног насиља, који су спремни да
преузму одговорност за своје пос -

тупке, као и да промене досадашње
понашање.

„ову услугу могу добити сви муш-
карци који се добровољно јаве, уко-
лико препознају да имају проблем са
својим насилничким понашањем и
желе да нешто ураде поводом тог,
као и корисници које упуте општин-
ска одељења ГЦСР–а, други тера-
пеути из Саветовалишта за брак и
породицу, суд, тужилаштво“, нагла-
сио је директор Илић. 

Третман је могућ када починилац
прихвати да је починио насиље, када
жели да прихвати третман, када је
насиље заустављено и жртва без-
бедна. Састоји се из четири индиви-
дуалне и 25 групних сеанси, а могућ
је и само индивидуални третман.

Са починиоцима насиља раде ме -
шовити мушко-женски парови тера-
пеута и програм најчешће  траје
шест месеци. Укључивање у третман
помаже по чи ниоцу насиља да стекне
увид и прих вати одговорност за своје
понашање, да усвоји самоконтролу
понашања, научи социјалне вештине
и промени уверења која доприносе
успостављању насилног односа.

lВише од 80% полазника који су прошли програм 
против насиља, није поновило насилно понашање!

Бука и бес 
ПРОТИВ
малолетничке
делинквенције

l Све већи број деце са здравственим сметњама, која су починиоци кривичних дела

Третман са починиоцима
насиља даје добре резултате



оПштинСКо оДеЉење ЧУКариЦа
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Чукарица- „београдска оаза“, са
скоро 200.000 становника, име  је
добила по друмској механи Стојка
Чукара из 1850. која се налазила у
близини ушћа Топчидерске реке у
Саву. Чукарица - „главна капија
Шумадије“ - представља интересан-
тан спој крајности: најурбанији део
београда, са типичним шумадијским
селима.

Према резултатима пописа ста-
новништва из 2011. године,
Чукарица има 181.231 становника,
што чини 10,9% укупне популације
београда. од  2002. до 2011. број

становника општине је повећан за
7,5%, а пораст броја становника
резултат је, пре свега, механичког
прираштаја, с обзиром да званична
статистика у дужем периоду бележи
опадање стопе рађања и негативан
природни прираштај.

Процес старења је изражен у
свим општинама београда, тако да
су све прешле "праг демографске
старости", а општина Чукарица је у
стадијуму "дубоке демографске ста-
рости", са просечном старошћу од
40,71 година живота. Гледано по
појединим општинама, већу стопу

рађања него умирања имају само
општине Звездара  и Сурчин.
опадање наталитета, уз пораст
смртности, условљава и повећана
миграција млађег становништва из
околних мешовитих насеља, што
показују негативне стопе природног
прираштаја у општинама Сопот,
Младеновац и барајево.

Према последњим званичним
подацима ГЦСР-а, у одељењу
Чукарица било је  10.094 корисника
социјалне и породично-правне
заштите, што чини 5,6% укупне
популације општине. Према прели-

минраним подацима, у 2015. години
евидентирано је 10.415 корисника.
одрасли корисници чине најбројнију
групацију. од укупног броја корис-
ника, деца су 35,05%, група млади
чини 8,9%, а старији су заступљени
са 14,92% укупно евидентираних
корисника. 

На евиденцији Центра током овог
периода било је 3.585 деце (према
прелиминарним подацима – 3.285 у
2015. години). Посматрано по
појединим корисничким групама,
најбројнија су социо-материјално
угрожена деца, затим деца чији се

родитељи споре око вршења роди-
тељског права. Највећи број еви-
дентираних корисника је у катего-
рији социо-материјално угрожених
лица (40,32%) и у категорији особа
са инвалидитетом (26,62%). У одно-
су на претходни извештајни период
број социо-материјално угрожених
лица је смањен за 10,07%.

Послове непосредне заштите
корисника, у одељењу Чукарица,
обавља 37 стручних радника, 18
социјалних радника, пет психолога,
два педагога, шест специјалних
педагога и шест правника.

n ЈАЧАЊЕ ФИНАНСИЈСКЕ 
КОНТРОЛЕ У ГЦСР

Директор Градског центра за соци јални рад
у београду Владимир Илић потписао је По -
ве љу интерне ревизије, чиме је озваничен
рад одељења за интерну ревизију у Град -
ском центру за социјални рад у београду.
„Интерна ревизија је део свеобухватног сис -
тема интерне финансијске кон троле у јавном
сектору, чија је улога  да допринесе унапре-
ђењу пос ло вања и остваривању циљева у
скла   ду са законом, политикама и про -
цедурама“, рекао је директор Вла  димир Ил -
ић и додао да се интерна ревизија у обавља-
њу својих послова бави и економичношћу,
ефикас нош ћу и ефективношћу активности и
то у форми ревизије система, ревизи је ус -
пешности, финансијских ревизија и ревизија
усаглашености са прописима.
одељење за интерну ревизију у ГЦСР-у чи -
не руководилац интерне ре визије и ин тер ни
ревизор. Интерни ревизор има право на не -
о гра ничен приступ руководиоцима, запос-
ленима и средствима Центра, као и да зах -
тева од одговорних лица све неопх одне
податке, прегледе и мишљења, документа
или неку другу ин фор мацију, који су у вези
са спровођењем ревизије.
Руководилац и интерни ревизор пот пи сали
су Етички кодекс који промовише етичку
кул туру, принципе и правила понашања ре -
ле вантна  за професију и праксу интерне
ревизије.

Од урбаног Београда до Шумадије
Почело да ради
одељење 
интерне ревизије

Живот заједно Живот заједно

l У 2015. години у ГЦСР Одељењу Чукарица 
евидентирано је 10.415 корисника, од чега 3.585 деце

nПРЕДСТАВЉАMО ВАМ ГРАДСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД



ГРАДСКИ
ЦЕНТАР 
ЗА СОЦИЈАЛНИ
РАД У БЕОГРАДУ

Барајево
Светосавска 87б,  
011/ 8300-401 

воЖДоваЦ
Адмирала Вуковића14,
011/2461-644 

враЧар
Максима Горког 17a, 
011/2456-546, 2456-649 

ГроЦКа
бул. ослобођења 51, 
011/8500-655

звезДара
Крфска 7, 
011/6414-129,
6401-750, 6410-863 

земУн
Александра Дубчека
2, 011/ 2193-979, 
2193-999

ЛазареваЦ
јанка Стајчића 21, 
011/8127-755 

нови БеоГраД
Тошин бунар 148, 
011/3190-191 

оБреноваЦ
Краља Александра I 8б, 
011/8721-340, 
8721-616

раКовиЦа
Мишка Крањца 12, 
011/3051-893, 
3051-895

ПаЛиЛУЛа
Цвијићева 110, 
011/2753-591 

Стари ГраД
Господар
јевремова 17a, 
011/2625-593

СавСКи венаЦ
Ломина 17, 
011/3614-766 

СоПот
Космајски трг 13, 
011/8251-289 

мЛаДеноваЦ
Краљице Марије 13, 
011/8232-429 

СУрЧин
Косовска 2, 
011/8442-913 

ЧУКариЦа
Михаила
Валтровића 36a,
011/2506-105 

ДиреКтор
Владимир Илић
Руска 4.
тел: 011/2650-329 
факс: 011/2650-925  

оПшта СЛУЖБа
Руска 4.
тел: 011/2650-329, 
2650-093, 2650-542
факс: 011/2650-925 

оДеЉење за
ПоСЛове развоја
и ПЛанирања
Руска 4. 
тел: 011/2650-329, 
2650-093, 2650-542  

СаветоваЛиште
за БраК 
и ПороДиЦУ
Руска 4. 
тел: 011/2650-258 
факс: 011/2650-936

раЧУновоДСтво
Масарикова 5. 
тел: 011/3061-362

оПштинСКа оДеЉења

Честитајући седам година рада
ГЦСР одељења Сурчин, председ ни -
ца Го Сурчин Весна Шаловић ис -
так ла је да је округли сто добар
пример партнерства и ус пос та вља -
ња сарадње између стручњака из
свих сектора који директно или
индиректно учествују у ефикасној
заш тити од насиља.

Насиље трпе деца, мла ди, старији,
то су особе које не   мају моћи и над
којима се врши кон трола“, рекла је
Мирјана Ве љо вић, руководилац
ГЦСР одељење Сурчин и додала да
је борба је про тив насиља задатак
свих организација са мо уп раве које
брину о гра ђа нима и рањивим
групама.

8 Живот заједно

ЈАВНА ТРИБИНА У СУРЧИНУ

Како заштитити рањиве групе
Поводом седам година рада,

Град ски центар за социјални рад у
бео гра ду - одељење Сурчин ор га ни -
зо вао је округли сто на тему "Ефи кас -
на заштита од насиља  свих ра њи вих
група у локалној заједници".

Под покровитељством Градске оп -
штине Сурчин, поред представ ни ка
ГЦСР одељење Сурчин и оп шти не
Сурчин, учесници трибине били су
пред ставници Полицијског одеље ња
Сурчин, ДЗ Сурчин, школа и пред -
 школске установе, Трећег ос нов  ног
јав ног тужилаштва, Трећег ос  новног
суда у београду, Са ве то ва лишта за
мла  де, Диспанзера за ментално
здравље деце и омладине и Ау то -
ном ног женског центра.

„Циљ трибине је да скрене паж њу
јавности на насиље у по родици.

ПОСЕТА ИЗ БАЊАЛУКЕ

Чланови студентске органи за ци -
је Фа  култета политичких наука у
ба ња луци посетили су Градски це -
н тар за социјални рад у београду.
Циљ студијске посете био је упо -
зна  вање студената са радом ГЦСР.

У разговору са студентима ди -
рек  тор Градског центра Владимир
Ил ић поручио је да је  ГЦСР у бео -
граду увек отворен за програме са -
рад ње са студентима и њихово ук -
љу чивање у праксу. Студенти су се
упо знали са начином  фун кци они -
сања система социјалне заштите и
са конкретним искуствима ГЦСР-а
у београду.

Студенти
упознају
рад ГЦСР




