Образац СЗ-61

Закон о статистици Републике Српске ("Службени
гласник Републике Српске" бр. 85/03). Одлука Народне
скупштине Републике Српске о усвајању Статистичког
програма за период 2022-2025. година ("Службени
гласник Републике Српске", бр. 102/21).

ГОДИШЊИ СТАТИСТИЧКИ ИЗВЈЕШТАЈ
ЦЕНТАРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД И СЛУЖБИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
ЗА 2021. ГОДИНУ
Обавеза достављања потпуних и тачних података темељи се на члану 8, а казнене одредбе за недостављање података у року или
достављање непотпуних, односно нетачних података или онемогућавање провјере достављених података на члану 30. Закона о
статистици Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" бр. 85/03).
Подаци ће бити коришћени искључиво у статистичке сврхе и неће бити обајвљивани као појединачни.
Сви подаци имају карактер пословне тајне.

Статистички извјештај попуњава управа центра за социјални рад, односно службе социјалне заштите. Извјештај се
попуњава за све центре и службе социјелне заштите које су радиле у времену од 1.1. до 31.12.2021. године, а према
стању 31.12.2021. године.
Центар за социјални рад је установа социјалне заштите која пружа стручну и социјалну помоћ у разним облицима
оним особама које су у стању социјалне потребе, на територији једне или више општина.
Службе социјалне заштите обављају стручне послове у провођењу социјалне заштите корисника у општинама које
немају центар за социјални рад.
Извјештај се попуњава у два пријерка од којих један примјерак задржава Центар за социјални рад, односно служба
социјалне заштите, а други примјерак се доставља надлежном статистичком органу до предвиђеног рока.
1. НАЗИВ ЦЕНТРА (Јединица у саставу уписује назив установе у чијем је саставу и свој назив)

2. МАТИЧНИ БРОЈ ЈЕДИНСТВЕНОГ РЕГИСТРА ..........................................
Редни број јединице у саставу ..............................................................................................
3. ОПШТИНА:
МЈЕСТО (насеље)
Улица и број
Телефон

E-mail

4. ОПШТИНЕ/НАСЕЉА КОЈЕ ЦЕНТАР ПОКРИВА
(Одговор дају центри који покривају више општина/насеља и уписују називе општина/насеља)
5. ДЈЕЛАТНОСТ ЦЕНТРА
Има ли центар:

- службу за смјештај дјеце у породице .......................................................

1

- комисију за процјену потреба и усмјеравања дјеце и омладине са сметњама у
развоју..........................................................................................................

2

- дисциплински центар ................................................................................

3

- савјетовалиште за родитеље и дјецу .........................................................

4

- савјетовалиште за проблеме брака и породице .........................................

5

- прихватну станицу за дјецу, омладину и одрасле ......................................

6

- радионицу под посебним условима ...........................................................

7

- сервис за пружање помоћи и његе у кући .................................................

8

(заокружити шифре уз позитивне одговоре)

8

9

oстали

7

Административ-но
особље

6

Правници

5

Медицинске
сестре

4

Педијатри

3

Психијатри

2

свега

1

Дефектолози

жене

Љекари

Психолози

а

свега

Педагози

УКУПНО

Социјални радници

6. ЗАПОСЛЕНИ (Стање 31.12.2021. године)

10

11

12

13

Свега
На одређено
вријеме

Директора центра треба разврстати према стручној спреми коју има, а секретара у административно особље. Под
"oстали" укључити возаче, спремачице и друго помоћно особље.

7. ОРГАНИЗАЦИЈЕ НАД КОЈИМ ЦЕНТАР ВРШИ СТРУЧНИ НАДЗОР
УКУПНО
ОРГАНИЗАЦИЈА
(2 до 6)
1

за смјештај дјеце
лишене родитељског
старања
2

за збрињавање
теже инвалидне
дјеце
3

Од тога:

за професионалну прихватилиште за
одрасле
рехабилитацију
4

5

за смјештај и
збрињавање
одраслих
6

Податке треба дати само у случају када је центру дато право да врши стручни надзор над неком организацијом.

8. ОБРАЂЕНИ СЛУЧАЈЕВИ - ИНТЕРВЕНЦИЈЕ У ЦЕНТРУ
УКУПНО
(2 + 5)
а

1

Број случајева обрађених у центру

Број интервенција пружених у центру

Свега
(3 + 4)

за дјецу и
омладину

за одрасле

Свега
(6 + 7)

дјеци и
омладини

одраслима

2

3

4

5

6

7

Свега
Жене

Даје се број случајева појединих облика социјалне заштите које су корисницима пружиле службе Центра за социјални
рад у извјештајном периоду (од 1.1. до 31.12.2021. године). Један обрађен случај прати већи број проведених
интервенција.

У ___________________ дана___________ 2022. год.
____________________________________________
Извјештај попунио

ДИРЕКТОР
( М.П.)

____________________

