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ОНЛАЈН ПАНЕЛ ДИСКУСИЈА 

„Помагачи и грађани – на истој страни“ 

 

29. новембар 2021. године, 12.00-14.00 часова  

Zоом платформа 

 

Информације о панел дискусији 

Панел дискусија има за циљ да отвори дијалог у стручној јавности о стању и потребама 

у систему социјалне заштите и подстакне промене у политикама и праксама система 

социјалне заштите.  

Током панел дискусије биће представљени резултати истраживања из социјалне 

заштите, које је спроведено у периоду јул-септембар 2021. и у коме је учествовало 

преко 80 помагача из целе Србије и преко 80 грађана из Београда. На основу података 

истраживања проистекао је документ „Препоруке за унапређење политика и пракси 

социјалне заштите из угла помагача и грађана“: 

https://www.sociativa.org.rs/preporuke/.  

Теме за дискусију: 1. унапређење услуга, права и мера из система социјалне заштите, 

2. унапређење положаја помагача, 3. унапређење комуникације 

установа/организација са грађанима. 

Модератор сусрета: Ђорђе Терзин, асистент Факултета за медије и комуникације БУ 

Панел дискусија је део иницијативе „Помагачи и грађани - на истој страни“, која има 

за циљ унапређења комуникације институција и организација са грађанима и 

освешћивање важности обезбеђења континуиране психо-социјалне подршке свим 

помагачима, без обзира да ли су запослени у владином, невладином или приватном 

сектору. Иницијатива се реализује у оквиру пројекта „Твоје место у Србији“.  Више о 

иницијативи: https://www.sociativa.org.rs/pomagaci-i-gradani-na-istoj-strani/  

Организатори: удружење Социатива, удружење ДАЈ МИ РУКУ и Комора социјалне 

заштите 

Молимо Вас да Ваше учешће пријавите путем овог линка: 

https://forms.gle/mVyLJJkh26qrvuza9. Линк за приступ и инструкције за приступ биће 

послат на Ваш меј до петка 26. новембра 2021. 
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АГЕНДА ОНЛАЈН ПАНЕЛ ДИСКУСИЈЕ 

„Помагачи и грађани – на истој страни“ 

 

11.45-12.00         РЕГИСТРАЦИЈА ОНЛАЈН УЧЕСНИКА 

12.00-12.15  ОТВАРАЊЕ СУСРЕТА, УВОДНА ОБРАЋАЊА И ПРЕДСТАВЉАЊЕ 

ПАНЕЛИСТА  

Модератор: Ђорђе Терзин, асистент Факултета за медије и 

комуникације 

 Јелена Субић, ЦРТА 

 Гордана Марчетић-Радуновић, Социатива 

12.15-13.45  ДИСКУСИЈА НА ТЕМЕ 

 Панелисти: 

▪ представник Министарства рада запошљавања и социјална 

питања 

▪ представник Секратаријата за социјалну заштиту града Београда 

▪ Сандра Перић, директорка Коморе социјалне заштите  

▪ Зоран Пашалић, Заштитник грађана 

▪ Модератор: Ђорђе Терзин, асистент Факултета за медије и 

комуникације  

I тема: унaпређење услуга, права и мера 

12.15-12.20  Представљање резултата истраживања и препорука: „услуге, права и 

мере у складу са потребама грађана и грађанки“ 

12.20–12.40  Излагање панелиста: коментарисање резултата и препорука и 

предлога за унапређење 

12.40–12.45 Питања публике 

II тема: унапређење положаја помагача 

12.45-12.50  Представљање резултата истраживања и препорука: „унапређење 

положаја помагача“ 

http://www.sociativa.org.rs/
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12.50-13.10  Излагање панелиста: коментарисање резултата и препорука и давање 

предлога за унапређење 

13.10–13.15 Питања публике   

III тема: унапређење комуникације са грађанима  

13.15-13.20  Представљање резултата истраживања и препорука: „унапређење 

комуникације са грађанима о правима и услугама“ 

13.20–13.40  Излагање панелиста: коментарисање резултата и препорука и давање 

предлога за унапређење 

13.40–13.45 Питања публике  

 

13.45–13.55  ЗАКЉУЧЦИ  ДИСКУСИЈЕ НА СВЕ ТРИ ТЕМЕ 

13.55-14.00  ЗАТВАРАЊЕ  
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