
 

О Т В О Р Е Н О   П И С М О  

Одговор  на допис  госп.Војина Ракића , шефа Унескове катедре за Европу 

Поштовани, 

Професионална, морална и људска је обавеза дати одговор на последње наводе и „оптужбе“ 

које су изнете у допису  госп.Војина Ракића, шефа Унескове катедре за Европу, како у односу на 

запослене у Центрима за социјални рад, тако и  генерално у односу на запослене у целом систему 

социјалне заштите. Обaвеза је због јавности, обавеза је због корисника, обавеза због запослених и 

њихових породица,  пре свега. 

Као прво, да би се било ко могао изјашњавати о социјалној заштити и у њој о запосленима 

морао би знати следеће: 

 Бавећи се овим послом врло професионално и одговорно, деценијама уназад  у свим 

ситуацијама које су нас задесиле ,од ратних дешавања,високе инфлације,погрома Срба из 

Хрватске, Босне и Херцеговине, Косова и Метохије, бомбардовања 1999.године, 

збрињавања запослених и њихових породица  који су остали без посла итд. запослени у 

систему социјалне заштите свакодневно су давали део себе, како би се осигурало боље сутра 

и преживело то тешко данас.  

 Сваки одлазак на радно место запослених у „социјали“ подразумева искрену посвећеност и 

спремност да се суочимо са „туђим мукама“, са животним прекретницама, битним одлукама, 

са бригама, кризама, недоумицама, немоћи, тугом, неспокојом, сузама, вапајима за помоћ 

итд. Сами смо изабрали да помажемо другима, да део њихове патње поделимо, да учинимо 

„оно мало“ како би корисницима било боље, како би њихов живот учинили квалитетнијим 

и спремни смо на право на приговор, али не и на паушалне оптужбе и опште генерализације 

и штавише неистине. 

 И сада у време пандемије у установама социјалне заштите  НАШИ НЕВИДЉИВИ ХЕРОЈИ  

остају  по 15 дана, не виђајући своје породице и радећи у тешким и специфичним условима 

под скафандерима, борећи се за сваког корисника о којима њихови најближи нису у 

могућности да брину, то не желе  или су их напустили. Свакодневно се на сајту министарства 

ажурирају подаци о броју заражених корисника и запослених у свим установама социјалне 

заштите  и нема разлога за скривањем таквих података. 



 Као носиоци значајне друштвене улоге у креирању равноправности и једнакости запослени 

у  центрима за социјални рад носе свој део одговорности, зрело и постојано, поштено и 

часно, ћутке  јер  поштујући поверљивост често не могу да одговоре и реагују  на тешке 

оптужбе које се износе. НЕ зато што су „криви“ већ зато што се, док други пишу, критикују 

и оптужују ( а имају правоснажне судске пресуде које их квалификују ), запослени у 

установама социјалне заштите се боре за  право сваког корисника понаособ, чувајући 

основна начела и постулате стручности, пре севга човечности према сваком појединачно. 

Стога, говоримо у име свих запослених у центрима за социјални рад, домовима за децу и 

омладину,заводима за васпитање деце и омладине,центрима за смештај и дневни боравак,домовима 

за лица ометена у развоју,домовима за душевно оболела лица ,геронтолошким центрима,установама 

за одрасле и старије,центрима за породични смештај и усвојење ,прихватилиштима за децу, за 

одрасла лица , дневним центрима и клубовима,геронто службама и осталим ванинституционалним 

установама: 

 НЕПРИХВАТЉИВО ЈЕ ЗА СВЕ НАС  да нам „прете“ новим овлашћењима полиције, јер је 

полиција на истом задатку са нама, „социјалом“, савесно и у складу са већ постојећим 

законским овлашћењима и одговорностима; 

 НЕПРИХВАТЉИВО ЈЕ ЗА СВЕ НАС да нас квалификују као „криминалце“, да 

злостављамо децу, да „делимо“децу за новац, да нас оптужују и за убиства.  Ми нисмо 

„криминалци“ већ професионалци који доносе одговорне одлуке које други одбијају да 

донесу. Ми смо СВИ ОНИ на чија се леђа „сваљује“ људска мука и патња. Ми смо људи који 

Вас увек гледају у очи и заједнички се труде за боље данас, за извесно сутра. 

 НЕПРИХВАТЉИВО ЈЕ ДА ПРЕЋУТИМО. 

Наравно, у свим системима, па и у систему социјалне заштите,сви смо ваљда, једнаки пред 

законом,  грешке су могуће, а уколико се уоче неправилности треба подржавати реакцију надлежних 

органа. Међутим, медијску хајку против запослених у Центрима за социјални рад  не можемо да 

прихватимо као а приори „истину“ и овим путем позивамо надлежне,па и председника Републике 

Србије,госп.Александра  Вучића да нас заштите и осуде овакве нападе и оптужбе . 

Председница                                                          

Синдиката запослених у социјалној заштити РС                                                                                    

Мирјана Вељовић с.р. 

   

 


