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УВОД 

 

Већ пуне три године, Центар за заштиту људских и мањинских права и вредности “ОКО” 

своју пуну пажњу посвећује побољшању положаја социјално-економских права 

најугроженијих категорија становништва и промовисању ненасиља као једаног од 

основних стубова људских права. 

 

У 2018. години реализовали смо шест пројеката значајних за локалну заједницу, добили 

лиценцу за пружање услуге Помоћ у кући и обављања делатности социјалне заштите, 

објавили резултате анонимног истраживања о мишљењу и ставовима грађана/ки 

Младеновца о познавању и стању људских права у локалној заједници, израдили 

превентивни видео спот посвећен борби против насиља над женама, док смо од важних 

докумената усвојили интерни акт о антикорупцијској политици. 

 

Протеклу годину памтићемо и по добијању Повеље градске општине Младеновац за 

изузетне резултате остварене у претходној години у области социјалне и дечије заштите 

као и посети Амбасадорке Аустралије у Србији, госпође Julia Feeney.  
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О НАМА 

 

Центар за заштиту људских и мањинских права и вредности „ОКО“ на основу решења 

Агенције за привредне регистре Републике Србије, званично је почео са радом дана 

19.10.2015. године са седиштем у Младеновцу. 

Као невладино и непрофитно удружењe, основан је са циљем очувања људског 

достојанства, остваривања пуне слободе и једнакости сваког појединца у праведном, 

отвореном и демократском друштву. 

 

 

Циљеви рада: 

 Превенција свих видова насиља према женама; 

 Економско оснаживање жена жртава насиља; 

 Афирмисања начела родне равноправности; 

 Развијање духа толеранције (верска, национална, сексуална припадност); 

 Развијање политике једнаких могућности; 

 Друштвена брига о деци; 

 Побољшање положаја особа са инвалидитетом; 

 Брига о старијим особама; 

 Међугенерацијска сарадња. 
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ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ ЖЕНА 

ПРОЈЕКАТ „Економско оснаживање жена жртава насиља“ 

Област деловања: Оснаживање жена и девојака, са посебним фокусом на економско 

оснаживање 

Период имплементације: децембар 2017. - април 2018. 

Донатор: Амбасада Аустралије у Србији 

 

Пројекат се састојао из два сегмента – од организовања тематских предавања и 

информативне капање до одржавања обуке шивења, кројења и модног дизајнирања.  

Обуку је похађало 15 жена са искуством насиља са евиденције Градског центра за 

социјални рад, одељења у Младеновцу и жена које су затражиле психо-социјалну 

подршку у Центру „ОКО“. 

      

Циљ пројекта је оснаживање и оспособљавање за рад 15 жена жртава породичног 

насиља и страварње могућности за њихово лакше запошљавање. 

Завршетку обуке присуствовала је Амбасадорка Аустралије у Србиј, госпођа Julia 

Feeney.    
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ПРОЈЕКАТ „Успостављање услуге помоћ у кући за старије и инвалидне особе, кроз 

радно ангажовање геронтодомаћица, жена из друштвено осетљивих категорија“ 

Област деловања: Иницијатива за инклузију 

Носилац пројекта: Градска општина Младеновац 

Улога у пројекту: Партнерска организација 

Период имплементације: децембар 2017. - децембар 2018. 

Донатор: Немачка организација за међународну сарадњу и Стална конференција градова и 

општина 

 

Пројекат је допринео двострукој добробити грађана општине Младеновац, јер је тешко 

запошљива категорија становништва упослена чиме је побољшана њихова позиција и 

конкуретност на тршиту рада, док је са друге стране старијим и инвалидним особама 

обезбеђена услуга Помоћ у кући. 

 

Основни циљ пројекта је успостављање услуге помоћ у кући и оспособљавање за рад особа 

из друштвено осетљивих категорија на пословима геронтодомаћица, док се специфичним 

циљевима сматрају обучавање за рад 30 жена из друштвено осетљивих категорија (са 

посебним фокусом на 

жене ромске националне 

припадности) на 

пословима 

геронтодомаћица, радно 

ангажовање 14 жена из 

друштвено осетљивих 

категорија и пружање 

услуге помоћ у кући за 60 

корисника са територије 

градске општине 

Младеновац. 
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ПРОЈЕКАТ „Економско оснаживање жена кроз израду платених торби“ 

 

Област деловања: Економско оснаживање жена и очување животне средине 

Период имплементације: новембар 2018. - јануар 2019. 

Донатор: Bibli D.O.O. 

 

Пројекат предвиђа одржавање радионица шивења у оквиру којих ће се израдити платнене 

торбе са циљем указивања широј јавности на алтернативу пластичним кесама, важности 

очувања животне средине и њеног унапређења. 

   

На изради платнених торби су радно ангажоване жене жртве породичног насиља 

(полазнице радионица кројења, шивења и модног дизајнирања коју је Центар “ОКО” 

спровео у оквиру пројекта “Економско оснаживање жена жртава насиља”). 
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ДРУШТВЕНА БРИГА О ДЕЦИ 

 

ПРОЈЕКАТ „Ширимо дух солидарности и пријатељства“ 

 

Област деловања: Друштвена брига о деци 

Период имплементације: фебруар 2018. - април 2018. 

Донатор: Градска општина Младеновац 

 

 

У оквиру једнодневних ваннаставних активности, у пратњи водича и здравственог 

радника, 200 најугроженијих малишана (деца из материјално угрожених породица, 

деца чији је развој угрожен неповољним породичним стањем као и деца гурнута на ивицу 

друштва коју социјални статус спречава да партиципирају у заједници) је посетило 

културне и образовне установе – ЗОО врт, Музеј ваздухопловства, Планетаријум и 

Калемегданску тврђаву. 

За свако дете је био обезбеђен ручак. 

Главни циљ пројекта је стварање стимулативног окружења за децу која одрастају у 

породицама у којима не постоји социјална сигурност, док се специфичним циљем 

сматра смањење друштвене искључености деце друштвено маргиналног статуса. 
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ПРОЈЕКАТ „Подршка интеграцији ромске деце у предшколски и школски 

систем“ 

 

Област деловања: Унапређење положаја осетљивих група грађана кроз имплементацију 

активности које доприносе побољшању квалитета њиховог живота; Унапређење 

положаја статуса Рома и Ромкиња 

Период имплементације: октобар 2018. - март 2019. 

Донатор: Секретаријат за социјалну заштиту Града Београда 

 

Пројекат предвиђа спровођење радионица у оквиру којих се деци основношколског 

узраста пружа подршка у савладавању градива и изради домаћих задатака, док се деца 

предшколског узраста подстичу за упис у први разред. 

Родитељима будућих предшколаца пружа се подршка приликом уписа деце у редовне 

предшколске установе. 

  

Радионице похађа 50-оро деце којима се обезбеђује ужина. 

Циљ пројекта је обезбеђивање подршке ромској деци за припрему, интеграцију и 

укључивање у образовни систем, смањење ризика од напуштања школовања и испадања 

из система образовања. 
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ПРОЈЕКАТ „Успостваљање услуге Лични пратилац детета“ 

 

Област деловања: Друштвена брига о деци 

Носилац пројекта: Градска општина Младеновац 

Улога у пројекту: Партнерска организација 

Период имплеметације: октобар 2018. – децембар 2018. 

Донатор: Градска општина Младеновац 

 

Имплементација пројектних активности се састоји из две фазе. Прва фаза подразумева 

опособљавање за рад 20 особа на пословима “Личног пратиоца детета” и израду 

потребне документације за лиценцирање Центра „ОКО“, док друга предвиђа пружање 

услуге “Лични пратилац детета”. 

Одржавањем дродневне обуке за оспособљавање 20 особа на пословима Личног 

пратиоца детета и израдом Основног програма организације који садржи податке 

прописане правилником којим су уређени стандарди услуга социјалне заштите и 

Елабората о испуњености услова за почетак рада и пружање услуге социјалне заштите (у 

складу са Законом о социјалној заштити (”Службени гласник” број 24/11), дефинисано 

је да услуге социјалне заштите могу пружати само лиценцирани пружаоци услуга), прва 

фаза пројекта је успешно завршена. 

  
Општи циљ пројекта је успостављање услуге „Лични пратилац детета“, пружање 

помоћи и подршке деци са посебним потребама или инвалидитетом током 

васпитно-образовног процеса, на часовима и одморима, затим помоћ при кретању, 

храњењу, одржавању личне хигијене, комуникацији са другом децом и особљем школе, 

итд и радно ангажовање лиценцираних особа. 
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АКТИВНОСТИ 

 

Анонимно истраживање о мишљењу и ставовима људских права у 

Младеновцу 

 

У марту 2018. године објављени су резултати анонимног истраживања мишљења и 

ставова грађана/ки Младеновца о познавању и стању људских права у локалној заједници. 

На основу добијених резултата 

може се закључити да познавање 

и стање људских права у 

Младеновцу није на 

задовољавајућем нивоу. 

Перципирајући да грађани/ке 

сазнају и граде своје мишљење о 

људским правима углавном на 

основу информација које 

добијају из медија, из разговора 

са другим особама или из свог властитог примера, озбиљни проблеми који произилазе из 

друштвеног оквира и у којима се огледа стабилност једне заједнице, доводе до 

учесталости кршења њихових права и неадекватног санкционисања истих. 

Анонимна анкета је спроведено на случајном узорку од 300 стотине пунолетних особа 

оба пола. 

 

Резултати истраживања доступни на следећој интернет адреси: 

http://www.oko.org.rs/oko/wp-content/uploads/2018/05/Istrazivanje-REZULTATI.pdf 
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РЕШЕЊЕ: Испуњени услови за пружање услуге Помоћ у кући и обављања 

делатности социјалне заштите 

 

У складу са законом о социјалној заштити 

и Решењем Министарства за рад,  

запошљавање, борачка и социјална питања  

Републике Србије, 

Центар “ОКО” је добио лиценцу под бројем 394  

са периодом важења од пет година  

(30.05.2018. -30.05.2023.),  

чиме је испунио услове и стандарде 

за пружање услуге 

Помоћ у кући и обављања делатности  

социјалне заштите. 

 

 

ПРИЗНАЊЕ: Повеља градске општине Младеновац 

 

На Свечаној академији, одржаној 2. августа поводом 

Дана општине, Центру „ОКО“ уручена је Повеља за 

изузетне резултате остварене у претходној години у 

области социјалне и дечије заштите.  

 

Повељу је уручио председник градске општине 

Младеновац, господин Владан Глишић. 
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Координационо тело за социјално укључивање Рома и Ромкиња градске општине 

Младеновац. 

 

Центар за заштиту људских и мањинских 

права и вредности “ОКО” укључен је у рад 

Координационог тела за социјално 

укључивање Рома и Ромкиња градске 

општине Младеновац. 

Представници Центра “ОКО” учествовали 

су на организованим радионицама  

поводом израде Локалног акционог плана 

за социјално укључивање Рома и Ромкиња 

у оквиру пројекта Компоненте 1 Програма "Подршка ЕУ инклузији Рома Оснаживање 

локалних заједница за инклузију Рома", који спроводи СКГО, а финансира Европска унија. 

 

 Израда видео спота посвећен борби против насиља над женама 

Поводом обележевања Међународног дана борбе против насиља над женама и укључивања у 

глобалну кампање “16 дана активизма против насиља над женама”, Центар „ОКО“ 

израдио је видео спот посвећен овом проблему. 

     

                                     

Поред објављивања на  

facebook страници Центра “ОКО”  

и званичном сајту истог,  

видео спот је емитован на  

ТВ Коперникус (KCN). 

 

Видео спот је доступан на следећој интрнет адреси: http://www.oko.org.rs/stop-nasilju-nad-

zenama/ 
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ОКО У МЕДИЈИМА 

ПРОЈЕКАТ: „Економско оснаживање жена жртава насиља“ 

Посета Амбасадорке Аустралије у Београду 

РТВ МАГ, Инфо М, Младеновац уживо, Младеновачки глас, Дневник младеновачки 
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ПРОЈЕКАТ: „Успостављање услуге помоћ у кући за старије и инвалидне особе, 

кроз радно ангажовање геронтодомаћица, жена из друштвено осетљивих 

категорија становништва“ 

(Младеновачки глас, Вечерње новости) 
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АКТИВНОСТ: Анонимно истраживање о стању људских права у Младеновцу 

(Дневник младеновачки) 
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ПРОЈЕКТИ: “Економско оснаживање жена кроз израду платнених торби” и 

“Подршка интеграцији ромске деце у предшколски и школски систем” 

(Дневник младеновачки) 

      

 

 

 

 

 

Ивештај припремили:  

Иван Соскић и Дарко Блажић 

децембар 2018. године 
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