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ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ 

О РАДУ 

ХУМАНИТАРНОГ ДРУШТВА БЕТХЕСДА 

БАЧКА ТОПОЛА 

ЗА ПЕРИОД 

01. 01. 2021. г. – 31. 12. 2021. г. 

 

 

 

Саставила: 

Рожа Ципо - директор Друштва 

 

 

У Бачкој Тополи, 10. 01. 2022. г. 
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Овим извештајем обухваћене су активности и послови Друштва у периоду од годину дана. 

Извештај је као систематична, свеобухватна могућност увида у наш рад намењена свим нашим 

сарадницима, донаторима, пријатељима и целокупној јавности.  

 Описане су активности на остварењу циљева и задатака Удружења, рализацији поверених 

послова од јавног интереса, унапређењу делатности, сарадњи са другим организацијама и институцијама 

као и активности на реализацији програмских активности.  
 

I. ПОДАЦИ О ОРГАНИЗАЦИЈИ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура и број запослених и сарадника  током 2021. г.: 

 

Редни 

бр.: 
Радно место: Број извршилаца: Јединица рада: Тип Уговора: 

1.  

дипл. дефектолог – 

стручни радник, 

кординатор 

1 
дневни боравак за 

ОСИ 

Уговора о раду: анг. на 

неодређено време 

2.  
неговатељица - 

сарадник 
1 

дневни боравак за 

ОСИ 

Уговора о раду: анг. на 

неодређено време 

3.  
неговатељ - 

сарадник 
1 

дневни боравак за 

ОСИ 

Уговора о раду: анг. на 

неодређено време 

4.  директор 1 канцеларија 
Уговора о раду: анг. на 

неодређено време 

Назив правног лица: Хуманитарно друштво Бетхесда 

Правни статус организације: удружење грађана 

Седиште: 24300 Бачка Топола, Србија 

Адреса: Сенћански пут 16/А 

Тел/Фаx: 024 712 964 

Е – маил: bethesda@stcable.net 

http//:www.bethesda.org.rs 

ПИБ: 102875453 

Шифра делатности: 9499, 8810 

Матични број: 08786984 

Регистарски број: 8206042205 

Евиденциони број за ПДВ: / 

Број жиро рачуна организације и назив банке: 840-0000000494763-36 160 -927912-46 - (Република 

Србија - Министарство финансија - Управа за трезор) 

 

Х. Д. Бетхесда је невладина нестраначка организација која своје активности организује као пружалац 

услуга социјалне заштите услуге за децу и одрасле са тешкоћама у менталном развоју. Основано је 

2003. године. Удружење пружа услуге дневног боравка, индивидуалног раног третмана и превоза 

корисника. Осим сталних активности Друштво има и акције и активности на промовисању права 

особа са сметњама у развоју, помоћ породицама у остваривању права, активности на развоју 

инклузивног друштва, информисање грађана као и поделу хуманитарне помоћи.  

Управни органи су Скупштина, управни одбор, председник и секретар. Рад Друштва је непрофитан и 

његова мисија је улагање и рад за бољи живот особа са тешкоћама у развоју. У Друштву су активни 

чланови: родитељи, волонтери и запослени радници који раде на пружању услуга.  

mailto:bethesda@stcable.net
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5.  
дипл. дефектолог – 

стручни радник 
1 

дневни боравак за 

ОСИ 

Уговора о раду: анг. на 

неодређено време 

6.  

дипл.педагог – 

реедукатор 

психомоторике 

1 

служба за 

дефектолошку 

дијагностику и 

третман 

Уговор о делу 

7.  

дипл.психолог – 

породични 

терапеут 

1 

служба за 

дефектолошку 

дијагностику и 

третман 

Уговор о делу 

8.  волонтери 5 
Друштво и дневни 

боравак за ОСИ 
/ 

  

II. УСЛУГА ДНЕВНОГ БОРАВКА ЗА ОДРАСЛЕ СА ТЕЛЕСНИМ ИНВАЛИДИТЕТОМ, 

ОДНОСНО ИНТЕЛЕКТУАЛНИМ ТЕШКОЋАМА (Лиценца:  0238) 

 

Дневни боравак за ОСИ спада у услуге социјалне заштите према Закону о социјалној заштити и сврстана 

је у групу отворених услуга социјалне заштите на локалном нивоу. У складу са Законским прописима 

дневни боравак је стако лиценцу од 6 година од дана 03. 02. 2017. године. 

 

Програм у смислу садржаја који се пружа кориснику обухвата: 

 

 пријем корисника 

 пријемну процену и опсервацију 

 планирање – постојање плана рада како групно тако и индивидуално 

 развој практичних животних вештина кориснику 

 васпитно-едукативни рад и радну терапију 

 здравствену негу и превентивну здравствену заштиту 

 специјализовани третман, хабилитацију и рехабилитацију корисника 

 исхрану корисника 

 надзор и бригу обезбедности корисника 

 организовање друштвеног живота корисника 

 

Подаци о дневном боравку за 2021. г. 
 

 делује у општини Бачка Топола 

 радно време је сваког радног дана од 7 до 15 часова 

 укупан капацитет дневног боравка је 14 (тринаест) корисника 

 дневни боравак збрињава и пружа васпитно – развојне услуге младима и одраслима са тешким, 

тежим и комбинованим сметњама 

 дневни боравак броји 14 корисника  

 рад се финансира из средстава Општине, донација, пројеката и партиципације корисника 

 висина учешћа Општине Б.Топола у финансирању дневног боравка током 2021. г. је: 3.000.000,00 

РСД 

 дневно се збрињава највише 9 корисника због ЦОВИД -19 

 у дневном боравку обављају се стручни послови социјалне заштите процене, планирања, 

програми подршке и ре (хабилитације), саветовања корисника и родитеља. 
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Број и структура корисника по узрасту и полу у 2021 години: 

 

Узраст 

БРОЈ КОРИСНИКА 

Женски 

пол 

Мушки 

пол 

16-20 год 1 1 

21-25 год 2 1 

26-30 год 2 3 

31-35 год - 2 

Преко 35 год 2 - 

 

Главне програмске активности су били: 

 

Осамостаљивање корисника: 

 цвећарска радионица 

 пекрска и посластичарска радионица 

 оспособљавање за самостално обављаје хигијенских и животних навика 

Терапеутске активности: 

 дефектолошки третман уз асистенцију пса за децу са аутизмом и комбинованим сметњама у 

развоју 

 корективни – превентивни дефектолошки третман 

 музикотерапија 

Уметничке активности:  

 креативна-ликовна радионица 

 музичка радионица 

 драмска-литерарна радионица 

Едукативне активности: 

 оспособљавање за рад на рачунарима 

 оспособљавање за коришћење симбола за аугментативну и алтернативну комуникацију 

 курсеви језика: српски, мађарски, енглески 

Активности слободног времена: 

 спортске активности 

 излети 

 свечаности поводом празника 

Активности друштвеног значаја: 

 дружења 

 учествовање на изложбама, такмичењима и свечаностима 

 саветодавни рад са родитељима 
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III. УСЛУГА ПРЕВОЗА КОРИСНИКА 

 

Превоз корисника представља пратећу услугу социјалне заштите и друштвене бриге особа са 

инвалидитетом. Трошкови су финансирани делом из буџетске линије општине Бачка Топола, делом из 

партиципација корисника и из пројектних средстава. Сврха ове услуге је да особе које не могу 

користити уобичајене начине транспорта на достојанствен и удобан начин остваре основно људско 

право- слободу кретања.Ова услуга је велико растерећење за родитеље наших корисника. Превоз 

корисика обављају запослени у дневном боравку за ОСИ. 

 

Програм у смислу садржаја који се пружа кориснику обухвата: 

 

 пријем корисника, контактирање и заказивање услуга 

 преузимање клијента са уговореног места 

 превоз до уговорене локације и назад 

 надзор и безбедност клијената током превоза 

 

 

Приказ броја корисника услуге превоза по насељеним местима у 2021. г.:  

Насељено место Бр.корисника 

1. Бачка Топола 5 

2. Бајмок 2 

3. Ново Орахово 1 

4. Ст. Моравица 3 

5. Торњош 2 

6. Богарош 1 

Укупно: 14 

 

 

IV. СЛУЖБА ЗА ПОДРШКУ ДЕЦИ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ 

 

Услуга индивидуалног раног третмана намењена је деци са сметњама у развоју и деци у ризику узраста 

и односи се на дефектолошку преглед, као и третман моторичких, сензорних способности, говора и 

језика, когнитивних способности и специфичан третман деце са аутизмом.  

Корисници услуге су се јављали по препоруци педијатра, предшколских установа и на самоиницијативу 

родитеља. 

Третмани се одвијају индивидуално са трајањем третмана од 45 минута. Корисник добија мишљење на 

почетку услуге, као и на сваких 6 месеци, а по потреби и реније.  

Терапеути у служби за третман су дефектолог-олигофренолог, дефектолог-логопед, мотосензорни 

терапеут, психолог-породични терапеут. У току 2021 г. служба за третман је имала 126  корисника. 

 

Број и структура корисника  третмана по узрасту и полу: 

Узраст: 
Број корисника 

М. пола Ж. пола 

0-4  година 15 12 

5-6  година 14 13 
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7-11 година 40 17 

12-16 година 10 5 

 

V. АКТИВНОСТИ ЗА КОРИСНИКЕ УСЛУГА, ЗАПОСЛЕНЕ И РОДИТЕЉЕ 

 

 Назив активности: 
Бр. остварених 

активности: 

1.  Културне манифестације 3 

2.  Рекреативне-спортске манифестације 2 

3.  Саветодавни рад и едукације за родитеље 2 

4.  Едукације за особље и волонтере 3 

5.  Распусти 5 

6.  

Општинке и међуопштинске консултације са 

установама социјалне заштите и васпитно-

образовног рада 

12 

7.  Донаторство - лично 8 

8.  Медији 3 

9.  Родитељски састанак и консултације 15 

10.  Праксе, истраживања, менторство 0 

 

 

VI. ПАРТНЕРИ НА АКТИВНОСТИМА, РАЗВОЈ САРАДЊЕ И ЗАЈЕДНИШТВА СА ДРУГИМ 

УДРУЖЕЊИМА И ИНСТИТУЦИЈАМА  

 

Током 2021. године остварили смо заједничке акције и сарадњу са следећим домаћим и иностраним 

удружењима и институција:  

 

1. Центар за социјални рад за општине Бачка Топола - Бачка Топола 

2. Друштво за заштиту мајки и деце Изида – Фекетић 

3. Министарство просвете, науке и технолошког развоја - Београд 

4. Министраства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања – Београд 

5. Општинска организација Црвеног Крста – Бачка Топола 

6. Основна школа Чаки Лајош – Бачка Топола 

7. Основна школа Никола Тесла - Бачка Топола 

8. Пољопривредна школа – Бачка Топола 

9. Национални Савет Мађарске Националне Мањине  - Суботица 

10. Савез организација за помоћ МНРО у АП Војводини – Нови Сад 

11. Удружење младих Аспера Астра – Бачка Топола 

12. Удружење оболелих од мултипле склерозе Мала Бачка – Бачка Топола 

13. Удружење великих продица 3+ - Бачка Топола 

14. Удружење за помоћ МНРО Бисер – Србобран 

15. Удружење за помоћ МНРО Плава птица – Кула 

16. Женски клуб Армида – Ново Орахово 

  

 

VII. СТРУЧНА ПОДРШКА ЂАЦИМА И СТУДЕНТИМА  

 

Стручну праксу у 2021 години нико није обављао у Хуманитарном друшту Бетхесда.  
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VIII. ПРОЈЕКТИ И ИНОВАЦИЈЕ 

 

Приказ броја одобрених пројеката: 

 

Пројекат: Поднето донатору: 

1. Програмске активности  
Министраства за рад, запошљавање, борачка и 

социјална питања – Београд 

2. Набавка мађарске стручне 

дефектолошке литературе 
Национални савет мађарске националне мањине 

3. Квалитативни и квантитативни развој 

дневног боравка  
Наменски трансфери у социјалној заштити 

4. Дневни боравак за одрасле са 

инвалидитетом 
Општина Бачка Топола 

 

 

IX. ИЗВРШЕЊЕ ВАСПИТНЕ МЕРЕ ДРУШТВЕНО КОРИСНОГ РАДА И КАЗНЕ РАДА У ЈАВНОМ 

ИНТЕРЕСУ 

 

На основу споразума са Центром за социјални рад за општине Бачка Топола и Мали Иђош о извршењу 

васпитног налога за малолетне учиниоце прекршаја по налогу социјалних радника, као и са Основним 

јавни тужилаштвом о реализовању казне рада у јавном интересу, малолетна или пунолетна лица 

издржавају казну кроз рад у нашем удружењу на помоћним пословима. У 2021. години није било 

реализоване казне у јавном интересу у Х. Д. Бетхесда.  

 

X. ЧЛАНСТВО  

 

Бр. чланова у 2021. г.:  

 

Р. 

бр.: 
Назив Број 

1. Редовни пунолетни чланови 67 

2. Редовни малолетни чланови 36 

3. Почасни чланови 11 

Укупно: 114 

 

 

XI. ДОНАТОРИ У 2021. Г.: 

 

Укупно 22 донатора. 

 

  


