КРАТАК ПРИКАЗ ЛОКАЛНЕ УСЛУГЕ СМЕШТАЈА У ПРИХВАТИЛИШТЕ ЗА ЖЕНЕ
И ДЕЦУ ЖРТВЕ НАСИЉА У ПОРОДИЦИ

Рад Прихватилишта за жене и децу жртве насиља у породици, односно пружање услуге
смештаја у прихватилиште је започело 01.01.2004.г. Ово је било прво Прихватилиште (Сигурна
кућа) у систему социјалне заштите у Србији. Услуга је тада успостављена као пројектна
активност, у трајању од годину дана. Финансирана је од стране Фонда за социјалне иновације,
новчана средства за ову услугу је обезбедила влада Републике Норвешке . за годину и 9
месеци.
Од 01.10.2005.г. је финансирање ове услуге прешло у надлежност локалне самоуправе,
како је регулисано Законом о социјалној заштити а што је омогућило одрживост услуге.
Осим услуге смештаја, исхране и задовољења других основних потреба, током боравка
, жртвама се пружа и психосоцијална подршка за излазак из насиља.
За потребе Прихватилишта, Град Лесковац месечно издваја 128.000,оо динара што на
годишњем нивоу износи 1.536.000,оо динара.
Како нисмо располагали сопственим објектом за ове намене, Град Лесковац је у 2014.г.
и 2015.г. определио 3.500.000,оо динара за санацију и адапатацију објекта за потребе
Прихватилишта за жртве насиља у породици.
У првој половини 2015.г. средствима Града Лесковца, извршена је санација и
адаптација дела објекта који је , од стране града Лесковца, уступљен Центру за социјални рад
за потребе Прихватилишта за жене и децу жртве насиља у породици. Прихватилиште је у
потпуности опремљено средствима донатора тј. из донацијама у виду намештаја, кућних
апарата и новчаних средстава ( која су употребљена за обезбеђивањегрејања) у укупном
износу од 1.000.000,оо динара.
У овом објекту, Прихватилиште функционише од 12.08.2015.г.
Од 2014.г. ова услуга је прерасла у услугу регионалног типа, тј. реализује се на подручју
Јабланичког округа . У ту сврхуи, у 2014.г. су склопљени споразуми о сарадњи са Ооштином
Медвеђа и Ленбане, а у 2015.г. са општинама Медвеђа, Власотинце и Бојник.
Досадашњи капацитет прихватилишта је био за 4 жртве насиља у породици.
Садашњи капацитет Прихватилишта је 10 жртава.
До сада је у Прихватилишту било смештено 291 жртва породичног насиља.
У 2013.г., 2014.г. и за првих 9 месеци у 2015. г. било је смештено 65 жртава
породичног насиља.

