Пројекат подржава
European Commission
DG Employment, Social Affairs and Inclusion PROGRESS Programme

"Процена вредности и ефективности социјалне
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Пројекат "Процена вредности и ефективности социјалне заштите - САВЕ" је
први пројекат у Србији у оквиру програма PROGRESS која се бави
трошковима ефективности и ефикасности дела система социјалне заштите
(деинституционализација – ДИ). Партнер Републичком заводу за социјалну
заштиту је Европски центар за социјалну политику и истраживања, Беч,
Аустрија http://www.euro.centre.org/detail.php?xml_id=2425
Имплементација различитих реформских иницијатива и активности у области социјалне
заштите у Републици Србији произвела је драгоцено знање, искуство и вештине,
стварајући на тај начин потенцијал за њихову ширу примену на друштвене актере који
нису учествовали у њиховом стварању. То је у складу са трендом модернизације
социјалних услуга и обезбеђивања бољег одговора на промене потреба, друштвене
изазове и финансијска ограничења, кроз повећану диверсификацију начина на који су ове
услуге организоване и начина на који се пружају и финансирају, кроз децентрализацију,
измештање одређених задатака на приватне пружаоце услуга (профитне или
непрофитне), итд.
Пројектне активности ће произвести препоруке за даље унапређивање процеса
деинститутционализације у Србији. Томе ће допринети и сагледавање примера добре
праксе и стечених знања из ЕУ и региона, у сарадњи са експертским тимом стручњака из
Европског центра за социјалну политику и истраживање, Беч, Аустрија. Препоруке и
закључци из извештаја, радионица, студијских посета и других догађаја (укључујући
завршну конференцију са 80 учесника), као и из публикације, ће бити уграђени у
законодавни процес и креирање политика, подржавајући даље унапређење прописа у
области ефективности процеса деинституционализације.
Општи циљ: Општи циљ пројекта је да допринесе друштвеним реформама у Србији, кроз
преиспитивање процеса деинституционализације у Србији.
Специфични циљ овог пројекта је да се испитају и идентификују потенцијали за
побољшање економичности процеса деинституционализације.

Очекивани резултати пројекта
 Спроводен преглед политике процеса деинституционализације у Србији
(ефективност и одрживост процеса до сада)
 Идентификација главних препрека у процесу деинституционализације
 Идентификација најважнијих нежељених ефеката деинституционализациј
 Развијен предлог нових мера за даље унапређење деинституционализације
 Размена знања и узајамно учење кроз компаративне анализе искустава
деинституционализације у земљама ЕУ и у региону Западног Балкана/суседним
земљама
Трајање пројекта:
Мај 2014 – Новембар 2015.

