HRVATSKA UDRUGA SOCIJALNIH RADNIKA
PROGRAM RADA U 2022. GODINI

RED.
BR.
1.

2.

PODRUČJA RADA / RAD
TIJELA

CILJEVI:

ZADACI:

NOSITELJ
ZADATAKA:

ORGANIZACIJSKE AKTIVNOSTI Vođenje evidencije članstva, Web Suradnja s članovima , upis članova,
Tajnica
REDOVNI RAD UREDA HUSR-a baze podataka i drugih pomoćnih izdavanje računa članarina
evidencija
Ažurno vođenje knjige članstva u
elektronskom obliku, iniciranje i pomoć u
osnivanju novih regionalnih udruga

PRIORITETNE AKTIVNOSTI

ROK
PROVEDBE:
Kontinuirano

Vođenje ureda Hrvatske udruge
socijalnih radnika

Organiziranje sastanaka tijela HUSR-a, Tajnica
vođenje zapisnika, izrada dopisa, slanje predsjadnica
pošte, komunikacija s članovima,
suradnja s drugim udrugama, HKSR,
resornim ministarstvom, ustanovama
socijalne skrbi, suradnim organizacijama
itd,
izrada i podnošenje periodičnih i
godišnjih izvješća o radu,priprema plana
rada,
vođenje dokumentacije o projektima
HUSR-a, administrativne aktivnosti
vezane uz obilježavanje značajnih
događaja i sl.

Vođenje financijskog poslovanja

Tajnica , knjigovodstveni kontinuirano
Evidencija članarina, vođenje financijske servis
Predsjednica
dokumentacije, suradnja s
knjigovodstvenim servisom, priprema i Napomena: Izbor novog
knjigovodstvenog servisa
podnošenje financijskog izvještaja ,
suradnja s bankom, poreznom upravom s ciljem sniženja cijene
usluge
itd

Informiranje članova i javnosti o Uređivanje i održavanje web stranice,
radu HUSR-a
izrada promotivnih materijala,
obavještavanje članstva i ažuriranje
informacija

Tajnica
Predsjednica
Pružatelj usluge

Kontinuirano

kontinuirano

Stručno usavršavanje socijalnih
radnika/ica

Širenje djelatnosti HUSR-a kroz
projektne aktivnosti usmjerene
na profesionalno osnaživanje
socijalnih radnika i zalaganje za
prava korisnika

Ovisno o epidemiološkoj situaciji
planirano je organiziranje najmanje 2
javne tribine, 2 okrugla stola i 2
simpozija u suradnji s regionalnim
udrugama
organiziranje XI Konferencije socijalnih
radnika – plan proljeće 2022
Organiziranje i provođenje tematskih
edukacija socijalnih radnika u suradnji
s drugim udrugama i/ili HKSR prema
aktualnim događajima i potrebama
članova
Organiziranje edukacija stručnjaka kroz
različite projektne aktivnosti
Nastavak provođenja projekta „ Jamstvo
za svako dijete „ – edukacija stručnjaka
za rad s obiteljima u riziku koje žive u
multikulturalnom okruženju na području
Međimurske županije – rok do srpnja
2022.
Planiranje edukacije na temu socijalnog
mentorstva u suradnji s IRTR – u tijeku
priprema projekta i prijava na objavljeni
poziv resornog ministarstva
„Socijalni rad u centrima za socijalnu
skrb u Republici Hrvatskoj : HKSR,
Pravni fakultet u Zagrebu, MDOMSP i
HUSR – znanstveno-istraživački projekt
u završnoj fazi provedbe
Partnerski projekti u provedbi:
„Senior 2030: Tematska mreza za
politiku aktivnog starenja „ – Nositelj
matica umirovljenika Hrvatske ( EU

Tajnica,predsjednica
HUSR-a, Izvršni odbor,
Upravni odbor,regionalne
udruge

Tijekom cijele
2022 godine
ovisno o
epidemiološkim
prilikama

Programski i
organizacijski odbor
Konferencije

Tajnica, Predsjednica,
voditelji projekata,
izvoditelji projekata,
Partnerske organizacije
Regionalne udruge
socijalnih radnika

kontinuirano

Socijalni fond)
„Nova perspektiva za beskućništvo“
Nositelj- Hrvatska mreža za beskućnike
Priprema nove projektne dokumentacije,
pisanje projekata, praćenje i izvođenje
odobrenih projekata, pisanje izvještaja
provedbenom tijelu, vođenje financijske
dokumentacije , angažiranje i dogovor s
partnerima , sudjelovanje u partnerskim
projketima drugih nositelja
Suradnja s potencijalnim partnerima u
drugim najavljenim projektima ( Hrabri
telefon , Udruga Mobing… )
Važno: Svaki projekt koji HUSR-a
prijavljuje samostalno ili u partnerstvu
obavezno uključuje i aktivnosti vezane
za dodatno stručno usavršavanje
socijalnih radnika
Obilježavanje Svjetskog dana
socijalnog rada 2022.

Dogovor o temi, načinu ,
aktivnostima,nositeljima, suradnja s
regionalnim udrugama i IFSW ,
suradnja s medijima, priprema i
distribucija promidžbenih materijala
Način obilježavanja biti će prilagođen
epidemiološkoj situaciji u zemlji

Dodjela nagrada za socijalni rad Izbor novog Povjerenstva za dodjelu
nagrada HUSR-a ( Skupština 2021.)
Provođenje postupka, objava poziva za
kandidaturu, izbor dobitnika, priprema
priznanja i svečana dodjela
Priprema novog Pravilnika o dodjeli
nagrada HUSR-a
Dodjela nagrada dobitnicima u 2021
godini

Predsjednica, tajnica,UO, Siječanj - ožujak
Izvršni odbor
2022
Regionalne udruge
Ovisno o
epidemiološkoj
situaciji

Izvršni i Upravni odbor,
Povjerenstvo za dodjelu
nagrada za socijalni rad,
tajnica
Regionalne udruge
socijalnih radnika

Siječanj – ožujak
2022.
Do godišnje
skupštine 2022 –
priprema
prijedloga novog
Pravilnika

3.

UPRAVNI ODBOR

Sazivanje sjednica

priprema sjednice,
dogovor o dnevnom redu,
koordiniranje članova UO,
priprema dokumentacije
U žurnim situacijama organiziranje on
line sjednica
Priprema dokumenata, analiza,
Definiranje ciljeva, prioriteta, nositelja
aktivnosti i načina provedbe i praćenja
rada

Donošenje Programa rada

Predsjednica
Tajnica
Članovi UO, članovi
Izvršnog odbora

Predsjednica
Tajnica
Izvršni odbor
Upravni odbor

Minimalno 2
sjednice UO
tijekom 2022, a
po potrebi i
češće

Listopad 2022.

Donošenje novih zakonskih i
podzakonskih akata ( sudjelovanje u
Radnim skupinama , pribavljanje
mišljenja i prijedloga članova HUSR-a ,
informiranje o aktualnim pitanjima,
organiziranje tematskih stručnih
skupova vezanih uz zakonodavnu
aktivnost od značaja za profesiju
Nastavak suradnje s HKSR-a u
zajedničkoj kampanji „Stop gaženju
socijalnih radnika“ – zalaganje za zaštitu
digniteta profesije i bolju zakonsku
Predsjednica, UO, IO,
Donošenje novih zakona i akata regulativu u području socijalnog rada i Tajnica , radne
HUSR-a
socijalne skrbi
grupe,regionalne udruge,
kontinuirano
druga tijela HUSR-a
Razmatranje prigovora, utvrđivanje
činjenica i definiranje odgovora, po
potrebi pribavljanje mišljenja Etičkog
povjerenstva HUSR-a, upućivanje
prijedloga i apela nadležnim tijelima ,
demanitiji netočnih i pristranih izjava,
Predsjednica, radno tijelo
Odgovori, reakcije HUSR-a na
Otvorena
pisma
esornom
ministarstvu,
HUSR-a za postupanje
pritužbe i povrede dostojanstva i
Vladi RH, javnosti
po protokolu
digniteta profesije
Po potrebi

Suradnja s tijelima državne
uprave i jedinicama lokalne
( regionalne ) samouprave

Definiranje aktualnog statusa struke u Predsjednica, Upravni
resorima, socijalne skrbi, zdravstva,
odbor i Tajnica
pravosuđa, odgoja i obrazovanja, OCD
Praćenje aktualnih događaja, reakcije Predsjednica, Upravni
na socijalne pojave i probleme ,
odbor , Izvršni odbor ,
uključivanje u rasprave od značaja za
tajnica
korisnike socijalnih usluga i našu
profesiju,
Sudjelovanje u izradi socijalnih
programa i drugih strategija razvoja
sustava socijalne skrbi davanjem
prijedloga za unapređenje djelatnosti i
kvalitete života .
Aktivno sudjelovanje u radu Nacionalnog
savjeta za razvoj civilnog društva Vlade
RH, Povjerenstvo gerijatriju Ministarstva
zdravstva i sl.
Zaštita digniteta profesije socijalnog
rada, iniciranje i provođenje socijalnih
akcija , zajednički utjecaj na nositelje
politika u cilju razvoja profesije, suradnja Predsjednica , Upravni
u procesu izrade i donošenja propisa od odbor, Izvršni odbor,
značaja za profesiju
tajnica,

kontinuirano

kontinuirano

.

kontinuirano

Ključno: zajednički, usklađeni nastupi u
Regionalne udruge
javnosti i pred nositeljima politika od
značaja za djelatnost socijalne skrbi i
ukupnu kvalitetu života ranjivih skupina
Zajedničke intervencije strukovnih
organizacija u kriznim društvenim
okolnostima ( pandemija, elementarne
katastrofe, pojedinačnii teški slučajevi
povrede prava korisnika ili povrede
prava stručnjaka
Suradnja sa HKSR-a
Međunarodna suradnja IFSW;

Sudjelovanje u međunarodnim

Predsjednica , tajnica,

Kontinuirano

IFSW Europe

Suradnja sa Studijskim centrom
socijalnog rada

aktivnostima; praćenje i prilagodba
standardima EU u području socijalnog
rada, sudjelovanje u projektima IFSW
Europe i drugim projektima od značaja
za profesiju .
Aktivno sudjelovanje predstavnika
HUSR-a u radnim tijelima IFSW
Organiziranje jednog stručnog skupa
/simpozija na aktualnu temu- pozvano
predavanje eminentnog stručnjaka iz
područja socijalnog rada u Europi
Definiranje odnosa i ugovaranje
suradnje vezano uz trajno stručno
usavršavanje, sudjelovanje u izradi i
izmjenama nastavnih programa,
suradnja u uređivanju Ljetopisa
socijalnog rada,

članica Izvršnog odbora
IFSW ( T. Katkić Stanić )
Upravni odbor , Izvršni
odbor (M. Dumančić )
Programski i
organizacijski odbor
IFSW Konferencije
Ovisno o
epidemiološkim
mjerama - lipanj
2022
Predsjednica, Izvršni
odbor, Upravni odbor,
Članovi HUSR-a

kontinuirano

Suradnja HUSR-a u obrazovanju
socijalnih radnika ( studentska praksa )
Osnaživanje članova HUSR-a
Jačanje rada udruge na terenu
Predsjednica i Upravni
Organiziranje susreta s
Pomoć u osnivanju regionalnih udruga odbor, tajnica , Izvršni
regionalnim udrugama i socijalnim socijalnih radnika na ostalim
odbor, Nadzorni odbor,
radnicima na terenu
područjima RH i njihovo priključivanje regionalne udruge
HUSR , odnosno podrška u održanju
postojećih udruga
Napomena. Obzirom na trendove
smanjenja interesa nove generacije
socijalnih radnika za aktivnim
sudjelovanjem u radu strukovnih
organizacija ( HUSR i HKSR ) važno
je inicirati eventualne promjene važne
za daljnji ustroj i održivost Udruge
IRTR , Na drugi način, Volonterski
centar Zagreb, CIP Idem , Savez
Suradnja s drugim Udrugama
Predsjednica, tajnica,
nezaposlenih Hrvatske, Hrvatski caritas, Upravni odbor,Izvršni
SOS dječje selo Hrvatska, Hrabri
odbor
telefon ,UNICEF, DPP , Forum za
kvalitetno udomiteljstvo i drugi kroz

Kontinuirano
prema aktualnoj
situaciji i
inicijativama i
spremnosti
regionalnih
udruga na
suradnju

po potrebi

zajedničke aktivnosti usmjerene na
promicanje i zaštitu prava socijalno
osjetljivih skupina

4.

NADZORNI ODBOR

Suradnja s medijima

Promotivni materijali, Press release
Predsjednica, Izvršni
strategija
odbor, tajnica , UO,
Nastavak započetih aktivnosti vezanih regionalne udruge,
za angažiranje PR agencije i
članovi pojedinciosmišljavanje promidžbe socijalnog
eminentni stručnjaci za
rada u javnosti
pojedina područja
QR kod
socijalnog rada
Sudjelovanje u tv i radio emisijama,
tiskanim medijima i društvenim mrežama

Priprema godišnje skupštine
HUSR-a

priprema sjednice i dokumentacije,

Tajnica, Predsjednica i
Upravni odbor

Priprema , organizacija i
održavanje Konferencije
socijalnihradnika

Posebna programska aktivnost koju je u
2022 godini važno organizirati i provesti
unatoč svim izazovima
Dogovor o temi i mjestu održavanja
Izbor radnih tijela Konferencije
Održavanje skupa , promidžba itd

Predsjednica,
tajnica,UO,Izvršni
odbor,programski i
organizacijski odbor

Sazivanje sjednica

priprema sjednice i dokumentacije

Predsjednica NO,tajnica 2xgodišnje, a po
potrebi i na
inicijativu
Nadzornog
odbora i češće
Nadzorni odbor
Kontinuirano
tajnica

Praćenje financijskog poslovanja i uvid u financijsku dokumentaciju,
zakonitosti rada HUSR-a
provjera izvješća o radu i financijskom
poslovanju HUSR-a ,praćenje
zakonitosti rada

kontinuirano

Listopad/studeni
2022.

Ovisno o
epidemiološkim
uvjetima
Najkasnije
listopad 2022

1xgodišnje
Dokumentiranje rada

izrada izvješća o nadzoru financijskog Predsjednica NO i članovi
poslovanja i zakonitosti rada Udruge za NO, tajnica
Skupštinu

5.

6.

ETIČKO POVJERENSTVO

IZVRŠNI ODBOR

Očitovanja na podneske i
prigovore na rad HUSR-a

Uvid, utvrđivanje činjenica i odgovor NO Predsjednica i članovi
NO, tajnica

Po potrebi

Etičko postupanje socijalnih
radnika sukladno Etičkom
kodeksu, strukovnom zakonu i
drugim pozitivnim propisima

Praćenje i nadziranje provođenja pravila Članovi povjerenstva
etike u djelatnosti socijalnog rada i
poduzimanje odgovarajućih mjera u
slučaju njihova kršenja

kontinuirano

Koordinacija s ostalim tijelima
Udruge

Sastanci sa ostalim tijelima Udruge

po potrebi

Predsjednica
povjerenstva

Sastanci članova Izvršnog odbora Sazivanje sjednica, iniciranje aktivnosti, Tajnica, Predsjednica,
ogovor o konkretnim aktivnostima ,
Članovi IO
nositeljima, rokovima provedbe,

kontinuirano

Davanje stručnih mišljenja ,
preporuka i inicijativa
Predsjedniku HUSR-a vezano uz
aktualnu situaciju u praksi i uz
potrebe profesije

Osmišljavanje i organiziranje aktivnosti, Izvršni odbor, UO,
kotakti sa medijima, povezivanje s
Predsjednica, tajnica
drugim udrugama, ustanovama i
dogovor o suradnji u konkretnim
područjima u skladu s uočenim
potrebama

kontinuirano

Organiziranje edukacija
socijalnih radnika na području
djelovanja regionalnih udruga

Osmišljavanje aktivnosti
Tajnica, Predsjednica,
Suradnja s regionalnim udrugama i
Izvršni odbor , UO
pomoć u organiziranju skupova /
Regionalne udruge
edukacija u skladu s iskazanim
potrebama članstva i financijskim
mogućnostima HUSR-a
Dio ovih aktivnosti biti će organiziran na
regionalnoj razini kroz provedbu
aktualnih projekata u koje HUSR-a
uključuje i stručnjake iz različitih
područja zemlje

Kontinuirano
Ovisno o
epidemiološkim
mjerama

Sudjelovanje u provedbi
Programa HUSR-a

Uključivanje u sve aktivnosti HUSR
Tajnica, predsjednica,
Sudjelovanje u organiziranju i provedbi članovi Izvršnog odbora
stručnih skupova ( tribine, okrugli stolovi,
seminari i simpoziji ), medijski nastupi,
radne skupine, davanja primjedbi na
propise, apliciranju projekata za
natječaje itd.

kontinuirano

Posebna napomena:
Predloženi program rada HUSR-a u 2022 godini obuhvatio je čitav spektar aktivnosti koje zahtijevaju intenzivnu i široku suradnju svih članica HUSR-a
( regionalne udruge ) kao i socijalnih radnika/ pojedinaca iz različitih područja Hrvatske koji mogu svojim djelovanjem doprinijeti zajedničkim
ciljevima naše strukovne organizacije.
U tom smislu svaka inicijativa i konkretna aktivnost je dobrodošla. Posebno pozivamo naše kolegice i kolege u mirovini u kojima i dalje kuca žar
socijalnog rada da nam se pridruže.

Zagreb, 10.12.2021.

Upravni odbor HUSR-a

