


Kroz ovaj Projekat, koji realizuju OCD "Novi Horizont" i Centar za Socijalni Rad 
za opštine Bar i Ulcinj - Služba Ulcinj, uz podršku Kancelarije UNDP u Crnoj 
Gori, uspostavlja se novi socijalni servis na lokalnom nivou – podrška 
samohranim roditeljima u opštini Ulcinj. 
 
Uvođenje nove socijalne usluge ima za cilj: 
o unaprijeđenje vaspitnih kapaciteta samohranih roditelja 
o poboljšanje kvaliteta života jednoroditeljskih porodica 
o pomoć samohranim roditeljima u razvijanju sposobnosti 

samoorganizovanja, aktivnog otklanjanja posljedica nepovoljnog stanja i 
položaja 

 
 

 

Përmes këtij projekti, të cilin e realizojnë OJQ “HORIZONTI i RI” dhe QENDRA 
PËR PUNË SOCIALE – Shërbimi Ulqin, inciohet një shërbim i ri social në nivel 
lokal – mbështetje për prindërit e vetëm në komunën e Ulqinit. 
Krijimi i këtij shërbimi social ka për qëllim: 
o përmirësimin e aftësive edukative të prindërve të vetëm 
o përmirësimin e cilësisë së jetesës të familjeve me një prind 
o mbështetjen e prindërve të vetëm në zhvillimin a aftësive për 

vetorganizim, tejkalimin e pasojave të gjendjes së vështirë në të cilën 
ndodhen, etj. 





U opštini Ulcinj, problemi i potrebe samohranih roditelja su sve 
izraženiji. 
Osnovni Sud Ulcinj, u periodu 2008-2012 obrađivao 132 
predmeta po tužbama za razvod braka. Na godišnjem nivou broj 
predmeta po ovom osnovu se kreće od 25-30. U ovom periodu 
je donjeto 15 odluka o davanju doprinosa za izdržavanje djece. 
Ukupan broj samohranih roditelja, koji se nalaze u evidencijama 
CSR – Služba Ulcinj, iznosi 157.  
  
 Bez obzira na radni status, samohrani roditelji se suočavaju 

sa velikim troškovima za obrazovanje i kvalitetan rad sa 
djecom. Osim troškova redovnog obrazovanja, tu se kao 
posebno opterećujući spominju troškovi za ekskurzije, za 
dodatne sportske aktivnosti, knjige, a vrlo često i za dodatne 
časove za spremanje pojedinih predmeta...  
 

 Samohrane majke koje žive sa svojim roditeljima uglavnom 
su potpuno finansijski zavisne i nemaju svoj novac, dok one 
koje žive samostalno suočavaju se sa veoma velikim 
finansijskim poteškoćama kako od jedne plate da obezbijede 
normalne uslove ra rast, razvoj i obrazovanje djece.  
 

 Samohrani roditelji rade i po nekoliko poslova, kako bi izašli 
na kraj sa finansijskim teškoćama. Oni otvoreno priznaju da 
„nemaju vremena da prate šta se dešava sa njihovom 
djecom“, tako da nije rijedak slučaj da njihova djeca imaju 
probleme u školu, ali i generalno u ponašanju (povučena su, 
pokazuju asocijalno ili agresivno ponašanje).  

 



 Samohrani roditelji koji ne rade i traže povremene ili stalne 
poslove žale se da je ponuda poslova sve manja. Samohranim 
roditeljima, na teritoriji opštine Ulcinj, je teže da pronađu 
posao u sadašnjoj situaciji ekonomske krize u odnosu na opštu 
populaciju, prvenstveno jer: su isključeni i nemaju dovoljno 
informacija; imaju problem oko čuvanja djece (poslodavci 
traže da se ispunjavaju teži uslovi: duže ostajanje, rad 
vikendom..., što one ne mogu da ispune); njihova opšta 
situacija utiče na njihovu radnu sposobnost (problemi u kojima 
žive utiču na radnu sposobnost, rasejanost, koncentrisanost)... 

 
 S druge strane, država nije prepoznala samohrane roditelje 

kao posebnu osetljivu grupu. Na lokalnom nivou (pa i šire), ne 
postoji analiza o problemima samohranih roditelja. O njima se 
ne vode posebne evidencije, registri, ne prave se planovi, 
strategije i slično. Ipak, lokalni socijalni akteri smatraju da 
treba da postoji poseban program o ovoj kategoriji društva. Po 
mišljenju naše fokus grupe, ova kategorija se razlikuje od 
ostalih roditelja jer je radno sposobna zbog čega pomoć koja bi 
bila specifično njima usmjerena treba da im omogući da lakše 
dođu do posla. 





Në komunën e Ulqinit problemet dhe nevojat e prindërve të vetëm 
janë gjithnjë e më të theksuara.  
 Pa marrë parasyshë se a punojnë apo jo, prindërit e vetëm 

ballafaqohen me shpenzime të mëdha për shkollimin e fëmijëve 
të tyre. Përveç shpenzimeve të rregullta për shkollim, ata i 
rëndojnë shumë edhe shpenzimet për eksukrsione, për 
aktivitetet sportive, libra, por shpesh edhe për orët shtesë në 
përgatitjen e disa lëndëve.  

 Nënat e vetme të cilat jetojnë me prindërit e vet, kryesisht janë 
krejtësisht të varura sepse nuk kanë paratë e veta, ndërsa ato që 
jetojnë vetëm kanë shumë vështirësi se si nga një rrogë të 
sigurojnë kushte normale për rritjen, zhvillimin dhe shkollimin e 
fëmijëve të vet.  

 Prindërit e vetëm punojnë edhe nga disa punë për t’i përballuar 
vështirësitë financiare. Ata hapur pohojnë se «nuk kanë kohë të 
përcjellin se çfarë ndodhë me fëmijët e tyre», kështu që të 
shpeshtë janë rastet që këta fëmijë të kenë probleme në shkollë 
dhe në sjelljet e përditshme (janë të tërhequr, paraqesin sjellje 
asociale ose agresive, etj). 



Trajanja projekta  
Sedam mjeseci (jul 2012 – februar 2013.). 



Cilj koji se želi postići organizovanjem i pružanjem usluge 
Povećanje kvaliteta života jednoroditeljskih porodica u opštini Ulcinj. 

Projekti synon rritjen e cilësisë së jetesës të familjeve me një prind. 



Za samohrane roditelje, 
jedanput mjesečno se 
organizuje  
 trening motivisanja i 

osnaživanja kao i 
 savjetodavno-terapijske 

sesije - četiri puta 
mjesečno. 

 
Ove usluge  pružaju psiholog, 
socijalni radnik i trener 
socijalnih vještina 



Kod trening programa, raznim “igrama i vježbama” radi se na razvijanju 
samopouzdanja; razvijanju kreativnosti i pozitivnog mišljenja; 
komunikacijskih vještina (ja govor); upravljanje stresom;  riješavanju 
konflikata, razrješavanje emocionalnih teškoća (tuga, ljutnja, 
ljubomora, zavist, krivica), itd. 

Në programin e trajnimeve, përmes 
lojërave dhe ushtrimeve, punohet 
në forcimin e vetëbesimit, zhvillimin 
e kreativitetit dhe të mendimit 
pozitiv; shkathtësive të komunikimit; 
menaxhimin e stresit, zgjidhjen e 
konflikteve dhe të vështirësive 
emocionale (trishtimit, zemërimit, 
xhelozisë, zilisë, fajit), etj.  



Svaka radionica ima određenu temu o kojoj se razgovara u grupi i na 
osnovu koje se određuju “igre”. O datoj temi se kasnije na savjetodavno-
terapijskim sesijama razgovara u manjim grupama (1-5 učesnika), gdje se 
detaljno obrade sva pitanja i nedoumice.  
Korisnici su u mogućnosti da, pored glavne teme, iznesu i lična pitanja 
pred psihloškinjom, sa kojom su razvili veoma prijateljski i povjerljiv 
odnos. 



Në çdo takim (workshop) 
trajtohet një temë e veçantë 
dhe punohet në grup (15-20 
pjesëmarrës). Më pas, mbi 
këtë temë zhvillohen takime 
në grupe më të vogla, në 
sesionet me psikologun (1-5 
prindër), ku të gjitha 
çështjet trajtohen në detaje 
dhe në atmosferë mjaft 
konfidenciale. 







Za ovu priliku, Predsjednica je pripremila sledeće teme/pitanja: 
 
 Kako realizovati alimentaciju u slučaju kada je sud donio odluku o 

iznosu alimentacije a muž/otac je ne plaća? 
 U slučaju kada nije određena alimentacija (presudom), kako 

ostvariti to pravo? 
 Lice u stanju socijalne potrebe ili drugo lice (a odnosi se na 

samohrane roditelje) kako ostvariti besplatnu pravnu pomoć? 
 Koja je najlakša procedura za razvod braka? 
 Sta je to porodična medijacija u proceduri razvoda braka? 
 Kada je određeno rješenjem način održavanja ličnih odnosa sa 

djecom a jedan od roditelja se ne pridržava presude, na koji način 
realizovati takvu presudu?  

Uvidjevši probleme sa kojima se susreću korisnici našeg Servisa, 
organizovali smo gostovanje Predsjednice Osnovnog suda Ulcinj (Lirije 
Buzuku) na jednom od treninga. 



Me qëllim që prindërve të vetëm t’u ofrohet sa më shumë informacion 
që atyre iu ndihmon në përmirësimin e gjendjes së përgjithshme në të 
cilën ndodhen ata dhe fëmijët e tyre, HORIZONTI i RI organizoi takim 
edhe me përfaqësuesen e Byrosë për punësim në Ulqin (Tanja 
Paviqeviq).  

Sa ciljem da samohranim roditeljima pružimo što više informacija koje 
će pomoći sveukupnom stanju u kojem se nalaze oni i njihova djeca, 
NOVI HORIZONT je organizovao i gostovanje predstavnika Biroa rada u 
Ulcinju (Tanja Pavićević). 



Kroz ovaj projekat ojačana je saradnja NVO „Novi Horizont“ i Centra za 
Socijalni Rad  - Služba Ulcinj. Ovom saradnjom, prepoznali smo 21 
jednoroditeljsku porodicu kojima pružamo usluge motivisanja i 
osnaživanja kao i savjetodavno-terapijske usluge. U svim ovim 
aktivnostima aktivnu ulogu ima i osoblje CSR - Služba Ulcinj.  
 
Opremanje prostorija u CSR (kroz ovaj projekat), značajno je olakšalo 
realizaciju aktivnosti jer se dio programa odvija upravo u tim 
prostorijama. 



Aktivnosti u CSR 
Ulcinj 

Përmes këtij projekti , Qendra për 
punë sociale në Ulqin ka pajisur 
një zyrë të veçantë në të cilën do 
të zhvillohet një pjesë e 
aktiviteteve të këtij shërbimi 
social.   




	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20

