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ПЛАН ПРИПРАВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ
  

Приправност  подразумева  стање  сталне  доступности  и  спремности
запослених  стручних  радника  у  центрима  за  социјални  рад,  да  се  ван  радног
времена и ван радног места,  одазову на позив непосредног рукодиоца или лица
овлашћеног за позиве да би извршили неодложну инервенцију.

Према Правилнику о организацији, нормативима и стандардима рада центра
за социјални рад током 2022.  године планирана је приправност за неодложне и
хитне  послове  и  задатке  у  складу  са  чланом  49.  (тачка  3)  и  чланом  51.  овог
правилника. 

За пасивно дежурног  радника током 365 дана у 2022.  години задужен је
директор Бисерка Јаковљевић. Директор има обавезу да непрекидно код себе има
службени  телефон  062XXXXXXX и да  тај  телефон  увек  буде  доступан.  Има
обавезу  да прима  све  пријаве  од  стране  институција  и  грађана  и  да процењује
потребу  за  неодложним  интервенцијима.  Бисерка  Јаковљевић  нема  право  да
захтева посебну новчану надокнаду за пасивно дежурство које обавља. 

Активно ће у сваком тренутку дежурати најмање 14 стручних радника и
директор, по два стручна радника у сваком дану приправности. Директор Бисерка
Јаковљевић  ће  донети  Распоред  приправности  у  коме  ће  одређивати  број  и
структуру стручних  радника према потребама корисника и према финансијским
могућностима  установе.  Радпоред  приправности  ће  се  ажурирати  у  складу  са
потребама и могућностима. 

Укупан број неодложних интервенција у 2021. години је био 386 и то од 25
до 45 интервенција  на месечном нивоу.  У 2022.  години планира се сличан број
интервенција.

Према  врсти  позива  највећи  проценат  позива  неодложних  интервенција
биће  упућен  је  од  стране  Министарства  унутрашњих  послова,  ПУ  Јагодина  и
Опште болнице Јагодина. 

Према  садржају  неодложних  интервенција  највећи  проценат  чиниће
поступање у складу са Новим законом о спречавању насиља у породици и пружање
помоћи  надлежним  полицијским  службеницима  у  процени  ризика  и  изрицању
хитних мера. Остале неодложне интервенције односиће се на: збрињавање деце и
младих који су затечени без надзора одрасле особе,  збрињавању старих особа у
стању социјалне и здравствене потребе, пружању старатељске заштите малолетним
мигрантима и збрињавању деце и старих лица пронађених у скитњи и просјачњу. 

Распоред приправности биће донет заједно са Планом приправности и биће
достављен ПУ Јагодина. Оба документа биће објављена на огласној табли Градског
центра за социјални рад, као и на званичном сајту установе.  

Бисерка Јаковљевић, директор


