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У 2016. години, остварили смо све планом предвиђене активности. 
Обезбедили  смо новац за функционисање Удружења, од стране 
донатора који су финансирали реализацију три наша пројекта. Од 
тих пројеката, један је трајао током целе године (Мрежа мобилних 
тимова за помоћ најугроженијим појединцима из избегличке и 
интернорасељеничке популације), а наставиће се и у 2017. Промоција 
активног старења - Конкурс за „Драганову награду 2016“ трајао је шест 
месеци и пројекат „За нулту толеранцију дискриминације старијих 
особа“ четири месеца. 

На реализацији ових пројеката, као и свих осталих активности које смо 
спровели, било је ангажовано 5 запослених у канцеларији са пуним 
радним временом и још 21 стручњак ангажован по основу уговора о 
делу или ауторских уговора. 
У овој години, установили смо систем чланства са плаћањем чланарина 
Удружењу и имамо 24 члана са плаћеним чланаринама за 2016. 

Ангажман Amity-a у 2016. огледао се у три кључна аспекта деловања:

Развој недостајућих сервиса и услуга социјалне 
заштите у локалним заједницама

Учешће у креирању друштвених политика које се 
односе на рањиве друштвене групе

Подршка јачању капацитета стручњака за рад са 
рањивим групама
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Кроз Мрежу мобилних тимова односно теренски рад, и у 2016. пружали смо услуге 
избеглицама из бивше Југославије и интерно расељеним лицима са Косова и 
Метохије, као и избеглицама и мигрантима у југоисточној Европи, који су улазили 
у Србију преко границе са Македонијом и Бугарском. Све ове услуге пружали 
смо уз финансијску подршку UNHCR-а, а у партнерству са ОЦД Новосадским 
хуманитарним центром за подручје Војводине и Сигмом Плус из Ниша за подручје 
јужне Србије. Укупно 45 чланова Мреже мобилних тимова (МТ) из наше три 
организације, делимично су допринели унапређењу положаја за: 

4.825 особа из избегличке популације (од којих су 1.899 са 51 општине Amity 
зоне одговорности); 
4.802 појединаца из интерно расељеничке популације (од којих су 1.836 са 
51 општине из Amity зоне одговорности );
3.557 избеглица и миграната у Југоисточној Европи на њиховом путу ка 
земљама Западне Европе, а у општинама Димитровград, Зајечар, Књажевац 
и Неготин (од којих су 330 из Amity зоне одговорности - Неготин).

Највећу пажњу чланови Мреже МТ су посветили раду са избеглицама из бивше 
Југославије у 87 општина, на којима се оне налазе. Конкретно су: 

информисали, сензибилисали и подржали у процесу подношења апликације 
1.154 породице (2.582 корисника) за стамбено збрињавање кроз Регионални 
пројекат,
информисали, сензибилисали и подржали 608 породица, (1.416 појединца) 
приликом аплицирања на програме 
стамбеног и економског оснаживања 
које су расписивали други донатори. 
информисали и пружили подршку за 
1.654 најискљученијих корисника при 
укључивању у системе социјалне и 
здравствене заштите и образовања, 
дељењем информација, прибављањем 
докумената за исте и ургирањем код 
надлежних служби
на предлог чланова Мреже (послато 

1. Развој недостајућих сервиса и услуга 
социјалне заштите у локалним заједницама

Подршка најугроженијим појединцима из избегличке и 
интернорасељеничке популације у Србији

1.1.
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1.405 предлога), UNHCR је обезбедио 963 гранта неодложне новчане 
социјалне помоћи најугроженијим корисницима/породицама, од којих су 
неке добиле грант и два пута годишње. Чланови Мреже су написали и 
упутили 904 предлога државним установама за неодложну новчану помоћ 
најугроженијима, на основу којих је 671 корисник и добио грант.
посредовали су за 416 корисника приликом набавке неопходних, преписаних 
лекова и медицинских помагала 
помогли су 1.070 корисника у прикупљању документације и посредовали за 
остваривање њихових припадајућих права.

У фокусу интересовања на 4 општине југа и југоистока Србије, биле су нам и 
избеглице и мигранти у Југоисточној Европи, а који су улазили у Србију преко границе 
са Македонијом и Бугарском. Кључне активности чланова МТ, биле су:

поделили су информативне брошуре за азил у Србији за 2.774 особе 
(лидера група или представника 
породице) на језицима које разумеју, 
а са информацијама о томе шта 
је азил, коме се одобрава, које су 
процедуре за добијање, која су 
права и обавезе тражилаца азила у 
Србији и која су права избеглица у 
Србији, као и контакт информације 
центара за азил у Србији и других 
кључних институција.
идентификовали су 156 деце без 
пратње и упутили их на центре за социјални рад (ЦСР) ради постављања 
привременог старатеља. 
идентификовали су 664 особе које су здравствено угрожене и којима је била 
неопходна медицинска помоћ, упутили их на надлежне институције или 
доступне лекарске екипе, које су им исту и пружиле. 
идентификовали су на граничним прелазима са Бугарском 10 особа које 

Чланови Мреже МТ су пружали услуге и интернорасељеничкој популацији.

информисали су и пружили подршку за 3.009 најискљученијих, од којих 
је 1.057 оних из ромске популације при укључивању у системе социјалне 
(1.508 корисника) и здравствене заштите (1.087) и образовања (414).
информисали су, сензибилисали и пружили подршку 1.860 породица 
за трајна решења путем стамбеног збрињавања, путем укључивања у 
доходовне програме и програме економског оснаживања. 
поднели су 993 захтева UNHCR-у за додeлу једнократне новчане помоћи 
најугроженијима, од којих је 706 и реализовано. Истовремено, чланови 
Мреже су поднели 1.348 захтева за ову помоћ од стране других установа, 
најчешће ЦСР, а на основу којих је 948 захтева и решено. 
помогли су да 796 појединаца добије лекове и медицинских помагала од 
Данског савета за избеглице.
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И у 2016. години, пружили смо 113 психо-социјалних услуга старијим особама које су 
долазиле лично у канцеларију Amity-a или су се њихови сродници обраћали путем мејла 
или телефона, тражећи информације и савете. 

56 појединачних информативно-саветодавних разговора, са 37 старијих 
особа. 
42 информативно-консултативна разговора са сродницима старијих особа 
путем телефона
15 имејл консултација са сродницима 

Најчешћи проблеми старијих који су долазили у 
канцеларију били су: ризик од изложености или 
изложеност занемаривању, злостављању а понекад 
и насиљу од чланова породице због поремећених 
породичних односа; кризне ситуације после губитка 
брачног партнера или блиских особа; социјално-
здравствени проблеми и како да приступе правима 
из области социјалне, породично-правне или 
здравствене заштите. 
Од укупно 37 старијих особа, који су користиле  наше 
услуге у канцеларији, 28 су жене и 9 мушкарци, 

старости између 55 и 90 година, односно, просечне старости 72 године. За Amity су 
сазнали слушајући радио емисије, гледајући телевизију, учествујући на догађајима које 
организујемо на Фестивалима здравља, сајмовима за Треће доба... 
За помоћ су нам се обраћали и сродници старијих особа или пак њихови пријатељи и то 
најчешће путем телефона или путем имејл комуникације. 
Њихова питања углавном су се тицала тога како да остваре нека од права за своје 
старије, који су најчешће са недовољно финансијских средстава, да у кућним условима, 
без подршке са стране, обезбеде сву потребну помоћ. Питања су била у вези са 
остваривањем права на пелене за одрасле, затим веће партиципације од стране 
државе за лекове које користе особе које пате од неке врсте деменције, како да  остваре 
право на помоћ геронто домаћице или медицинске помоћи у кући од стране Завода 
за геронтологију и палијативно збрињавање. Доста интересовања и питања је било 
у вези са установама за смештај старијих, посебно приватних домова (о условима у 
њима, сигурности и тражило се мишљење о поузданости). Било је позива око жалбених 
поступака, након што су одбијени захтеви за: новчану социјалну помоћ, додатак за туђу 
негу и помоћ,... 
Сродници који су нам се обраћали, за нас су углавном сазнали путем медија, путем 
интернета а и на препоруке других организација, а понекад и државних установа. 

Подршка старијим особама1.2.

вероватно имају потребу за међународном заштитом због проблема које 
су имали током досадашњег путовања. Интервјуисали су их, а Извештаје о 
инциденту послали надлежнима у UNHCR-у. 
за 1.525 ових особа поделили хуманитарну помоћ од стране UNHCR -а 
менаџмент пројекта је додатно извршио набавке потребне опреме (кревети, 
душеци, столови...) за Центар за Азил у Бањи Ковиљачи и 3 телевизора за 
Центар за азил у Крњачи (Београд).
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Учешће у креирању друштвених политика 
које се односе на рањиве друштвене групе2.

Промовисање активног старења2.1.

Снажни су стереотипи и предрасуде према старењу и старијим људима у нашем друштву, 
које их маргинализују и дискриминишу, третирајући их као терет или трошак друштва, 
досадне, болесне, оне који ‘смарају’... Често заборављамо колико ми, као појединци и 
породице, а и као друштво у целини, имамо користи од њих. Заборављамо на ресурсе 
којима старији и те како располажу и у знањима и у вештинама и у искуствима. 

2.1.1. Конкурс за „Драганову награду“ за најбољи путопис старијих

Да бисмо истакли њихова искуства, знања и вештине, и у 2016. смо спровели Конкурс 
за „Драганову награду“. Покровитељ Конкурса, као и 2015, била је госпођа Беба Кука, 
доктор политичких наука, која ради у међународним организацијама на пројектима 
смањења сиромаштва и социјалне искључености рањивих друштвених група. 
На Конкурсу, који је традиционално отворен од 1.јануара до 1. марта, учествовало 
је 114 аутора, особа са 60 и више година, из 35 различитх места и сеоских средина 
Србије, а имали смо и радове из Хрватске, Босне и Херцеговине и Холандије. Аутори 
су са најразличитијим занимањима и нивоима образовања, од домаћица, службеника, 
инжењера, професора, сликара, лекара, психолога, правника, доктора наука... Најмлађи 
је имао 60 а најстарији 91 годину. Учествовали су са својим радовима у некој од 5 унапред 
предвиђених категорија:

Најбоља женска путописна прича
Најбоља мушка путописна прича
Најбоља прича о путовању по Србији
Најбоља прича о путовању у иностранство
Најбоља путописна песма

Током маја месеца, након што је конкурсна 
комисија завршила процес оцењивања 
и рангирања радова, реализовали смо 
књижевна дружења са учесницима 
конкурса и њиховим драгим особама и 
поделе награда, на 4 локације: у Београду, 
Новом Саду, Нишу и Крагујевцу. На овим 
дружењима учествовало је више од 200 
особа. Најбоље путописе, њих 20 (прва 
четири рангирана из сваке од наведених 
категорија), објавили смо у штампаној и 
електронској публикацији „Сувенири из 

душе“, а још 27 похваљених само у електронској верзији. Портал Пензин је објавио 111 
прича на свом сајту и друштвеним мрежама.  

http://www.amity-yu.org/wp-content/uploads/2017/02/putopisne_price_suveniri_iz_duse_2016_amity.pdf
http://www.amity-yu.org/wp-content/uploads/2017/02/putopisne_price_suveniri_iz_duse_2016_amity.pdf
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2.1.2. Трибине о активном старењу

Аутори чији су радови објављени у публикацији добили су по 10 примерака истих, а остали 
учесници по један. Првонаграђени из свих 5 категорија добили су тродневно путовање у 
Врњачку Бању и околину, на које су повели по једну себи драгу особу. Другонаграђени су 
добили новац за вечеру у ресторану са себи драгом особом, а трећенаграђени прикладне 
поклоне. 
Конкурс је привукао велику медијску пажњу (38 појављивања у штампаним и електронским 
медијима), на којима су учествовали и старији људи, актери конкурса чиме смо на 
најбољи могући начин промовисали значај активног старења и искуства и вредности 
које старији људи имају. 

Реализовали смо и 2 трибине о активном старењу на фестивалима здравља у Београду.

На Пролећном фестивалу, 17. марта, „Концепти активног старења и при 
ограниченим могућностима“ – око 100 учесника 
На Јесењем Фестивалу, 23. септембра, „Значај позитивног активног старења“ 
– око 70 учесника

Кроз кампању дали смо допринос 
спречавању дискриминације и 
унапређењу степена толеранције 
и једнаких права старијих особа 
заснованих на међународним 
стандардима и у складу са 
Стратегијом превенције и заштите 
од дискриминације РС. 
Кампању смо водили под 
покровитељством Канцеларије за 
људска и мањинска права, од краја 
априла до септембра месеца, а 
наставили смо самостално и након завршетка пројектног циклуса. Директним 
активностима смо покрили 22 општину Борског и Моравичког округа, Града 
Београда и Крагујевца, а путем медија целу територију Србије.

Циљеви су нам били да се:

повећа сензибилисаност особља запосленог у јавним установама у области 
антидискриминационих политика према старијим особама и њихова 
проактивност у пружању услуга без дискриминаторних понашања према 
старијима.
унапреде знања старијих особа да препознају дискриминаторна понашања 
према њима, заузму активан однос и да се оснаже да реагују на иста.
старијих особа, питања њихове дискриминације и за значај толеранције у 
опхођењу са старијима. 

2.2. Кампања за нулту толеранцију дискриминације над старијима
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Кампања у бројкама:

1.500 примерака Приручника за општу јавност;
500 примерака Водича за старије; 50 плаката; 
249 запослених, учесници на 6 обука/трибина; 
око 300 старијих особа, учесници на 8 трибина;
3 конференције за медије;
129 појављивања у 67 медија;
9 наступа на 7 ТВ станица - премијерна минутажа 70мин;
11 наступа на 6 радио станица - премијерна минутажа 164мин;
39 вести објављено 74 пута на 45 различитих портал;
4 чланка у 4 штампана медија и 3 ауторска чланка;
29 објава на Amity сајту и друштвеним мрежама.
1 милион грађана из опште јавности

Amity се бори против сиромаштва, социјалне искључености и дискриминације а посебно 
најрањивијих чланова друштва а то су најстарији и најмлађи чланови. Залажемо се за 
поштовање загарантованих људских права свих чланова заједнице и да држава доследно 
спроводи усвојене политике и законе уз стриктну примену међународно преузетих 
обавеза.

2.3.1. Праћење процеса придруживања Србије Европској унији

Праћење спровођења јавних политика и предлози за 
уподобљавање истих

2.3.

У 2016.години фокус пажње усмерили смо на процес придруживања Србије Eвропској 
унији где смо посебно заинтересовани за Поглавље 19 – Социјална политика и 
запошљавање и Поглавље 23 – Правосуђе и основна права, за област основна права.
У својству чланице Конвента за Поглавље 19 активно смо учествовали на састанцима 

радне групе и Конференцијама и давали 
коментаре .... 

Учешћем на састанку Политичког одељења 
Делегације ЕУ у Републици Србији 4. 
априла и коментарима на Поглавља 19 
и 23, указивали да се права старијих 
особа не поштују као и на изазове у вези 
остваривањем права избеглица и нтерно 
расељених лица. Наши коментари су 
рефлектовани у Извештају о напретку 
Србије за 2016.годину.

Извод из Поглавља 19 – Социјална политика и запошљавање:
„Систем социјалних услуга, укључујући и оне за старије особе и социјално угрожена 
лица, још увек је у великој мери институционализован. “ (стр. 60) 

Извод из Поглавља 23 – Правосуђе и основна права, Основна права:
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2.3.2. Апел за усвајање Закона о бесплатној правној помоћи

Поднели смо у августу месецу Министарству правде Републике Србије Апел за враћање 
у процедуру усвајања Закона о бесплатној помоћи. Апел су подржале још 53 
организације цивилног друштва. Аргументацију за апел засновали смо на чињеницама: 

Да свако има право под одређеним условима на правну помоћ,што је 
дефинисано Уставом Републике Србије из 2006. као и да ће законом бити 
одређено када је правна помоћ бесплатна (члан 67, став 1 и 3).
Да у апсолутном сиромаштву, тј. без могућности да задовоље основне 
животне потребе налази се око 9% популације Србије, док се 41,3% 
становништва налази у ризику од сиромаштва и социјалне искључености 
(Анкета о приходима и условима живота из 2015). Степен укључености 
и заштите највећег дела овог становништва зависи од њихове личне 
способности и способности институција да их на подједнак начин заштите 
и да им помогну. Многи нису способни сами да се изборе за своја права и 
неопходна им је подршка да би их остварили.
Сваки шести грађанин Србије доживео је неки облик дискриминаторног 
понашања, док је када су у питању осетљиве друштвене групе, тај проценат 
знатно већи (Истраживање Повереника за заштиту равноправности из 
2013). С друге стране, 70% грађана сматра да је породично насиље велики 
друштвени проблем (Истраживање у оквиру пројекта „Насиље у породици – 
преглед упрт у европско право“ из 2016). И у једном и у другом случају жртве 
не трпе само емотивну бол која је немерљива, већ у појединим случајевима 
долази и до смртног исхода. Као један од највећих изазова јесте управо 
правна заштита жртава, а она је недоступна свима онима који немају да је 
плате. 
Коначно, Акционим планом за Поглавље 23 из 2016. године, Србија се 
обавезала да ће до трећег квартала 2016. усвојити Закон о бесплатној 
правној помоћи, као и подзаконска акта, а у вези са њим до I квартала 2017. 
и средства за његову примену.

....„Велики број људи с менталним и психосоцијалним сметњама, укључујући и 
старије особе, је против своје воље затворен у психијатријским установама и 
никакав напредак није забележен у правцу деинституционализације.“ (стр. 71)

Основна права – права особа са инвалидитетом
... „Потребни су напори да се повећа учешће особа с инвалидитетом у образовању и 
да се спроведе свеобухватан план о приступу објектима за особе с инвалидитетом, 
старије особе и социјално угрожена лица. Смештај и лечење особа с психосоцијалним 
и интелектуалним сметњама у социјалним установама још увек нису уређени у складу 
с међународним стандардима. Поступак лишавања лица њихове правне способности 
и поступак за доделу старатељства треба ускладити с међународним стандардима. 
(видети такође поглавље 19 — Социјална политика и запошљавање).”(стр. 73)

Закључно са фебруаром 2017. године, Закон о бесплатној правној помоћи још није 
усвојен.
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2.3.3. Иницијатива Заштитнику грађана
Почетком децембра 2016, предложили смо Заштитнику грађана да у чланство 
Савета за особе са инвалидитетом и старије, који броји 7 чланова, укључе макар 
три члана који се баве питањима старости и старења. Ово из разлога јер је у Савету 
постојао само један члан који је представљао популацију старијих, а и он је преминуо, па 
је место упражњено. Аргументацију смо засновали на следећим чињеницама:
Према Попису становништва из 2011. године, од укупно 7.186.862 становника у Србији, 
1.250.316 су они са 65 и више година, а укупан број особа са инвалидитетом је 571.780. 
Од укупног броја особа са инвалидитетом, 60% њих, односно 344.768 су особе које имају 
65 и више година.
Добили смо одговор крајем децембра 2016, да ће Заштитник грађана образовати посебан 
Савет за старије особе.

2.3.4. Коментари на предлоге закона

Послали смо коментаре у Парламент  на два  предлога закона:

а) Коментари на Предлог Закона о спречавању насиља у породици.

Потребно је да се допуни Члан 26. – Правилник о сарадњи, који у другом 
ставу регулише да се одређују обавезе и сарадња државних органа и 
установа надлежних за примену овог Закона при спречавању насиља у 
породици и пружању заштите и подршке жртвама насиља у породици и 
жртвама кривичних дела одређених овом Законом.
Додати и трећи став, у коме ће бити речено да Правилник о сарадњи 
одређује и санкције за неизвршавање или неблаговремено извршавање 
обавеза државних органа и установа надлежних за примену овог Закона при 
спречавању насиља у породици и пружању заштите жртвама... 
У члану 27. Специјализована обука, наведено је ставом 1 да надлежни 
полицијски службеници и јавни тужиоци, заменици јавних тужилаца и судије 
који примењују овај закон су дужни да заврше специјализовану обуку, према 
програму који доноси Правосудна академија. 
Овим чланом, као ни целим Законом није нормирана специјализована обука 
за стручњаке центара за социјални рад. Потребно је и њу нормирати у овом 
Предлогу Закона или навести којим другим законом је она нормирана и ко 
је задужен да је спроводи.
У Образложењу Предлога Закона, став IV – Процена финансијских средстава, 
речено је да за спровођење овог Закона није потребно обезбедити средства 
у буџету Републике Србије. У Завршној одредби – члан 38, Предлога 
Закона, речено је да ће примена овог Закона почети 01. јуна 2017. године, а 
у Анализи ефеката Закона, под тачком 10, између осталог, процењено је да 
се до почетка примене Закона спроведе и активност доношења програма 
специјализоване обуке и њено спровођење. Питање је из којих средстава ће 
бити плаћени неопходни трошкови спровођења обука, ако је речено да није 
потребно обезбедити средства у буџету Републике Србије?
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б) Коментари на Предлог Закона о изменама и допунама Кривичног законика
Неопходно је инкриминисати занемаривање и злостављања старијих особа као посебно 
кривично дело, како би се делотворно превенирали и санкционисали сви облици 
занемаривања и злостављања старијих особа, будући да су старије особе честе жртве 
ових облика криминалитета. 
У прилог посебној инкриминацији говори чињеница да је Кривичним закоником (КЗ) 
инкриминисано само запуштање и злостављања малолетника (чл. 193. КЗ), али не и 
старијих особа, као посебне рањиве друштвене групе, која је подложна разним видовима 
малтретирања и занемаривања од стране њихових супружника, одрасле деце, чланова 
шире породице, старатеља, запослених у здравственим и социјалним установама и 
службама. 
С друге стране, кривично дело предвиђено у чл. 196. КЗ “Кршење породичних обавеза” 
односи се само на понашање које је дефинисано као остављање у тешком положају 
члана породице који није у стању да се сам о себи стара. Због таквог одређења, ово 
кривично дело не обухвата злостављање, чија је суштина уњњ сваком виду деловања 
које наноси штету, бол, непријатност и сл. старијој особи, и односи се само на она дела 
која врше остали чланови породице, а не и друга лица, укључујући и професионалце у 
здравственим и социјалним установама. 

12 Amity обука на 6 тема
2 трибине других установа
569 учесника 
323 стручна радника из социјалне заштите који су добили бодове за лиценцу 
или за обнову лиценце

Имамо два акредитована програма обуке код Републичког завода за социјалну заштиту 
(РЗСЗ) који носе 10 бодова за лиценцу и 6 програма обука без провере знања, пријављених 
код Коморе социјалне заштите који носе 5 бодова за обнову лиценце.  

У 2016, одржали смо 2 обуке по акредитованим програмима са 24 учесника:

Подршка јачању капацитета стручњака за рад 
са рањивим групама3.

„Људска права и квалитет живота старијих у установама за смештај“ –  12. 
и 13. мај у Београду, успешно завршило 11 стручних радника из 9 установа 
социјане заштите.
„Програм основне обуке за израду плана мапирања и изласка на терен 
у циљу идентификације најискљученије деце са сметњама у развоју“ - 
8.октобар у Бајиној Башти, успешно завршило 13 стручних радника из 4 
установе социјалне заштите и образовања.

Обуке у бројкама
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Одржали смо 4 обуке без провере знања са 298 стручних радника из социјалне и 
здравствене заштите, образовања и локалне самоуправе:

„Шта су све дискриминаторна понашања према старијима, како их 
превенирати“ – 3 обуке (26.мај, 2 и 14. јун), 174 стручњака из 48 установа 
социјалне и здравствене заштите и 25 ОЦД из 23 општине;
„Одређивање степена подршке и индивидуалног плана услуге за кориснике 
установа за смештај одраслих и старијих лица“, – 3 обуке (28. и 30. јун, 14. 
јул), 53 стручна радника из 37 
установа социјалне заштите;
„Насиље над старијим особама, 
препознавање, превенција и 
заштита жртава“ - 3 обуке (29. 
септембар и 13. и 20. октобар), 
56 стручних радника из 26 
установа социјалне заштите;
„Како спровести годишњу 
евалуацију квалитета пружених 
услуга у установама за смештај 
одраслих и старијих?“ – 1 обука (15. децембар), пријављена код Коморе 
социјалне заштите, укупно 15 стручних радника из 13 установа социјалне 
заштите.

На укупно реализованих 12 обука, на 6 различитих тема, учествовала су 322 стручна 
радника, од којих је 248 њих добило бодове за обнову лиценце. 
Представница Amity-а била је предавач на обукама које су организовале друге јавне 
установе:

Трибина ЦСР Крагујевац поводом 55 година рада Центра: „Шта су све 
дискриминаторна понашања према старијима и како их превенирати?“, 
12.октобар, 65 учесника, од којих 43 стручна радника из социјалне заштите 
који су добили бодове за обнову лиценце;
Трибина Центра за бригу о старима, деци и особама са инвалидитетом „Нови 
Београд”: „Толеранција у кризним ситуацијама“, 16. новембар, 182 учесника, 
од којих су 32 стручна радника из социјалне заштите за обнову лиценце);

Традиционално, имали смо веома добру сарадњу са корисницима наших услуга, посебно 
када су у питању људи из осетљивих друштвених група, којима смо прилазили са великим 
уважавањем и поштовањем свих њихових различитости, свих њихових потреба и свих 
њихових преосталих способности, могућности и потенцијала. 
Веома добре односе смо имали са институцијама система, посебно оним из којих су 
долазили стручњаци на наше обуке, затим са представницима организација цивилног 
друштва са којима смо сарађивали. Увек смо могли да рачунамо на добру сарадњу са 
центром за социјални рад или било којом другом установом социјалне заштите. 

4. Сарадња
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Учествовали смо на 50 конференција и других скупова које су организовале међународне 
организације, државне установе, независна тела или друге домаће организације цивилног 
друштва. 
Чланови наших 13 мобилиних тимова на нивоу локалних заједница, такође су успешно 
сарађивали са свим кључним актерима за збрињавање избеглица и интернорасељених 
лица у својим срединама. 
Имали смо одличну сарадњу са донаторима који су финансијски подржавали наше 
активности, UNHCR-ом, Канцеларијом за људска и мањинска права и физичким лицем, 
госпођом Бебом Кука. 

Током 2016. године, о нашим активностима, ставовима и мишљењима извештавало је 
96 различитих штампаних и  електронских медија и то 210 пута.

40 наступа на 14 различитих ТВ станица
25 наступа на 5 радио станица
24 чланка у 15 штампаних медија (9 часописа и 6 дневних новина).
121 објава на 62 различита портала, плус 176 преноса објава
Укупно премијерна ТВ минутажа: 284 минута - више од 4,5 сата, од којих 
на ТВ са националном фреквенцијом 170 мин, кабловске ТВ 60мин, 
19 наступа на РТС-у, од којих у Дневнику 2 – 4 пута, 4 пута у Јутарњем 
програму, затим у емисијама Око, Око магазин и Жикина шареница,... у 
времену од 133 мин (више од 2 сата)
Укупно премијерна радио минутажа: 614 минута – више од 10 сати, од 
којих издвајамо гостовања на Радио Београду I у емисијама Доживети стоту 
- 9, Таласање – 5 гостовања, У средишту пажње – 2, као и у емисији Радио 
Београда II, Речено и прећутано – 2 гостовања. 

На Amity сајту, имали смо 37 објава текстова о активностима, а на Фејсбуку 113 објава и 
дељења.

Сајт је имао 50.946 прегледа, од укупно 375.402 на дан 9. јануара 2017. 
Фејсбук страна 123 нова свиђања, укупно 261, на дан 9. јануара 2017.

5. Amity у медијима
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Укупан приход организације у 2016. години износио је 13.095.987,27 РСД (106.064,17 
ЕУР ). Овај приход укључује:

Приходе по основу донације за пројекат „Мрежа мобилних тимова за помоћ 
најугроженијим појединцима“, финансираног од стране UNHCR;
Приходе по основу донације за пројекат „За нулту толеранцију дискриминације 
старијих особа“, финансираног од стране Канцеларије за људска и мањинска 
права Владе Републике Србије;
Приходе по основу донације физичког лица за реализацију Конкурсa за 
„Драганову награду“ за најбољи путопис старијих;
Приходе по основу донације правног лица за подршку раду Удружења и
Сопствене приходе Удружења.

Укупни расходи Удружења износе 12.843.901,49РСД (104.022,53 ЕУР).

У односу на претходне године, ово је први пут да су приходи већи од расхода, а то је 
резултат одлуке Управног одбора Удружења да искористи законску могућност и оствари 
приходе путем чланарина, као и путем услуга другим лицима. На тај начин, Amity је, 
кроз реализацију обука намењених стручним радницима из система социјалне заштите, 
током 2016. године, остварио приход 410.817,00РСД. Услуге смо пружили за стручне 
раднике из 42 установе (20 приватних домова за старе, 13 државних домова за старе, 
6 центара за социјални рад, 1 удружење грађана, 1 здравствена установа и 1 државна 
установа за децу и младе).

6. Финансијски извештај
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Наставићемо са развојем недостајућих сервиса и услуга социјалне 
заштите на нивоу локалних заједница и то: 

Кроз теренски рад Мреже мобилних тимова, подржаћемо:

Кроз услуге Саветовалишта пружаћемо психосоцијалну подршку и давати информације 
за око 100 старијих особа и/или њихових сродника који долазе у канцеларију или се 
јављају путем телефона или мејл комуникације. 

Учествоваћемо у креирању друштвених политика које се односе на 
рањиве друштвене групе кроз:

Пружаћемо подршку јачању капацитета стручњака за рад са 
рањивим групама кроз обуке: 

Конкурисаћемо и за друге пројекте који су у складу са мисијом и циљевима организације 
и за које имамо капацитете да их реализујемо.
Наставићемо сарадњу са институцијама и организацијама са којима смо сарађивали и 
током 2016. године а бићемо отворени за сарадњу са свим осталим које имају сличан 
концепт деловања као и ми.

7. Планови за 2017. годину

око 5.300 најугроженијих појединаца из избегличке популације, од којих око 
1.950 са 51 општине из Amity зоне одговорности. 
око 5.000 најугроженијих појединаца из интернорасељеничке популације, од 
којих око 1.650 из Amity зоне одговорности
око 1.200 азиланата од којих око 200 из Amity зоне одговорности.

промовисање активног старења путем Конкурса за „Драганову награду 2017“ и
трибине на Фестивалима здравља и другим скуповима и манифестацијама по 
позиву или указаним приликама
кампању „Зауставимо насиље и дискриминацију над старијим женама“ коју 
ћемо водити у другој половини године
спровођење Истраживања потреба старачких домаћинстава на Новом Београду 
за потребе сврсисходнијег планирања програма и услуга у градским локалним 
заједницама.

Како спровести годишњу евалуацију квалитета пружених услуга у установама 
за смештај одраслих и старијих?
Комуникација и елементи групног социјалног рада са особама оболелим од 
деменције
Структуирање слободног времена корисника установа за смештај

1.

2.

3.
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