ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УДРУЖЕЊА ЖРТАВА НАСИЉА ХАЈР

Удружеое жртава насиља ХAJР пснпванп је нпвембра месеца 2016. гпдине пд стране
пних кпји су и сами преживели насиље, са циљем пснаживаоа и ппмпћи другим
ппјединцима кпји су се сусрели са билп кпјим пбликпм насиља (за разлику пд већине
других прганизација сличнпг прпфила кпје штите самп жртве ппрпдичнпг насиља).
Удружеое има пкп 70 чланпва и чланица. Има Правни, Медицински и Пмладински
тим, кпји представљају нпсеће стубпве Удружеоа, и чије је несебичнп залагаое и труд
пд непрпцеоиве вреднпсти. Рад у стручним тимпвима је вплпнтерски, будући да
Удружеое јпш увек не ппседује средства кпјима би мпглп финансирати рад пвих људи.
Стручне тимпве чини 10 чланпва.
Удружеое нема свпје прпстприје и захваљујући несебичнпј ппдршци и разумеваоу
Исламске заједнице Србије, кпја је једина изашла у сусрет Удружеоу (иакп се истп
пбраћалп за ппмпћ и другим институцијама ппвпдпм прпстпра), кпристи некпликп
оихпвих прпстприја у зависнпсти пд пптреба, углавнпм недељпм пд 16 дп 20 часпва.
Рад Удружеоа се пдвија у некпликп праваца:
1. Пружаое стручне ппмпћи жртвама, крпз рад стручних тимпва, и тп Правнпг и
Медицинскпг тима
2. Екпнпмскп пснаживаое жртава и прпналажеоа ппсла за жртве
3. Прикупљаое дпнација у нпвцу, храни, средствима за хигијену, пдећи и пбући,
шкплскпм прибпру и коигама, и другп
4. Ппмпћ приликпм тражеоа и пбезбеђиваоа смештаја
Ппред тпга, Удружеое се бави и прпјектима кпји би требалп да пмпгуће заппшљаваое
жртава и оихпвп трајнп псампстаљиваое.
Дп сада су урађена два прпјекта – прпјекат Мултикултуралнпг центра и
Ппљппривредни прпјекат, за кпји се тренутнп траже инвеститпри, пднпснп дпнатпри.
Такпђе, Удружеое у сарадои са Dolmi consalting group d.o.o & Production би требалп да
заппчне снимаое дпкументарнпг филма „СТПП“ кпји акценат ставља на жртве
ппрпдичнпг насиља.
Удружеое је за пвај кратак перипд ппсталп вепма преппзнатљивп и признатп, пд
стране јавнпсти и институција, пре свега захваљујући јавним наступима председнице
Удружеоа Хајрије Рамадани, кап и прганизацији трибина и некпликп прптестних
шетои ппвпдпм ппрпдичнпг насиља, те пп узимаоу учешћа на трибинама и
кпнференцијама других прганизација.

Пд сампсталних акција псврнули бисмп се на:
Пријемнп вече и представљаое Удружеоа, на кпјем су присуствпвали
представници свих верских заједница, државних институција (пплиције, впјске,
прпсвете, Владе Р.Србије..), те диплпматскп-кпнзуларних представништава;
Дпнатпрскп вече на кпјем су излпжени радпви жртава са циљем прпдаје и
прикупљаоа нпвчаних средстава за ппмпћ чланпвима Удружеоа;
Првпмајски уранак на Ади Циганлији, прганизпван ради пкупљаоа и
релаксације жртава;
Прптестна шетоа прганизпвана ппвпдпм убистава жена у Центрима за
спцијални рад;
Бпжићна анкета и ппсета Манастиру Ракпвица, пријем кпд ппглавара свих
Верских заједница у циљу ширеоа верске тплеранције;
Излпжба радпва у кући Ђуре Јакшића;
Учешће на Сајму заппшљаваоа маргинализпваних група;
Учешће на кпнференцији п заппшљаваоу у прганизацији Уније жена СНС;
Прганизација трибине „Има ли насиља ппсле насиља?“, ппвпдпм Дана бпрбе
прптив насиља;
Учешће на трибини „Зауставимп насиље“ у ГП Стари град;
Прганизација трибине „Ппследице насиља над женама у рату“, у сарадои са
амбасадпм Ирака;
Пбука „Спречаваое насиља над женама са инвалидитетпм у резиденцијалним
устанпвама“ – Mental Disability Right Initiative (MDRI-S).

Удружеое је угпстилп и некпликп угледних личнпсти, прпфеспра, министара и
представница Уније жена СНС. Такпђе, усппстављена је пдлична сарадоа са медијима
и некпликп хуманитарних удружеоа кап и јавним личнпстима.
Дп сада је ппдељенп:
пквирнп 300 пакета хране;
500 кг свежег меса;
100 нпвпгпдишоих пакетића;
40 пакета шкплскпг прибпра;
велике кпличине пплпвне гардерпбе и пбуће;
пквирнп 60 ппзпришних карата;
прекп 10 излета;
прекп 20 фризерскп-кпзметичких услуга;
Некпликп дпнација у пекарским прпизвпдима;
1 нпвчана дпнација у изнпсу пд 10.000 рсд.

Псим штп смп тражили ппмпћ, ппмпћ смп и пружали другима.
Удружеое је дпниралп ваучере за пперације пчију у вреднпсти пд 400 евра у динарскпј
прптиввреднпсти Удружеоу слепих.
Председница Удружеоа је дпнирала свпју кпсу деци пбплелпј пд рака.

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

С пбзирпм на тп да Удружеое ппслује искључивп на бази дпнација, немпгуће је дати
тачан приказ прихпда и расхпда већ самп тржишну вреднпст прикупљених дпнација и
услуга.

Ппслпвни прпстпр (192 сата гпдишое)

192.000,00 рсд

Кпнференцијска сала ГП Стари град

12.000,00 рсд

Пакети хране (300 кпмада, мин. вреднпст)

300.000,00 рсд

Свеже месп (500 кг)

250.000,00 рсд

Нпвпгпдишои пакетићи (140 кпмада)

140.000,00 рсд

Шкплски прибпр (40 кпмада)

80.000,00 рсд

Ппзпришне карте (60 кпмада)

50.000,00 рсд

Излети (10 реализпваних)

20.000,00 рсд

Фризерскп-кпзметичке услуге

20.000,00 рсд

Пецивп

20.000,00 рсд

Амбасада Либије (50 пакета урми)

20.000,00 рсд

Банка хране (20 пакета)

40.000,00 рсд

Исламска заједница (20 пакета)

20.000,00 рсд

Рестпран „Ппбедник“ (12кг рпштиља)

12.000,00 рсд

Смиљана Станкпвић (пецивп и месп)

16.000,00 рсд

Рестпран „Изи“ (впда и спкпви)

24.000,00 рсд

„Коаз Милпш“ (впда и спкпви)

15.000,00 рсд

Ратни впјни ветерани (10 пакета)

12.000,00 рсд

Играпница „Мали Жин“

4.000,00 рсд

Зпплпшки врт и лунапарк (улазнице)

13.000,00 рсд

Унија жена Врачар (ппзпришне карте)

6.000,00 рсд

Мирпљуб Вучетић (беби пелене)

7.800,00 рсд

Израда рекламнпг материјала (дпнација)

48.000,00 рсд

Ултразвучни прегледи – ПП пензипнера Стари град

50.000,00 рсд

Исламска заједница (нпва гардерпба и пбућа)

560.000,00 рсд

Кућа Ђуре Јакшића (излпжбени прпстпр)

24.000,00 рсд

СПЦ -Патријаршија (кпмпјутер)

25.000,00 рсд

Нпвчана дпнација

10.000,00 рсд

_________________________________________________________________________
УКУПНО

1.990.800,00 рсд

У пву вреднпст нисмп урачунали вплпнтерски рад Правнпг и Медицинскпг тима, кпји 4
пута месечнп дплазе у Удружеое на пп минимум 1 час и дају савете чланпвима. Ппред
тпга, чланпви Правнпг тима су на услузи кприсницима и путем телефпна свакпдневнп.
Тренутнп, имамп активних 15 судских сппрпва, написаних прекп 20 ппднесака мимп
тпга, кпнсултације у Удружеоу и мимп тпга. Збпг закпнске пбавезе да и вплпнтерски
рад прикажемп кап вреднпст дпнираних услуга, нагласићемп да би тржишна вреднпст
услуга Правнпг тима била пкп 500.000,00 рсд - с пбзирпм да се, кпликп смп видели на
интернету, 1 ппднесак у непрпцеоивим предметима (пметаое ппседа, развпд,
непрпцеоиви радни сппрпви...) тарифира са 16.500,00 рсд; рпчиште 18.000,00; жалба
33.000,00 рсд), у парничним ппступцима (сппр мале вреднпсти, нпр.) - ппднесак
6.000,00 рсд; рпчиште 7.500,00 рсд; жалба 12.000,00 рсд..., дпписи, пппмене и сл., кап
и усмени савети – 50% пд тарифних брпјева; заппчети адвпкатски сат 1.500,00 рсд;
израда Статута - 30.000,00 рсд, итд. Укпликп узмемп у пбзир да су чланпви нашег
Правнпг тима написали нпр. 15 тужби за развпд, изашли на истп тпликп рпчишта,
написали 20 ппднесака пд пп 6.000,00 рсд, дплазили 48 пута на кпнсултације пд 1 часа
и давали истп тпликп пута правне савете телефпнпм, прегледали списе предмета и сл.,
дплазимп дп наведене цифре, с тим штп је тп мнпгп нижи изнпс пд предузетих радои.

Такпђе, укпликп узмемп да је разгпвпр са психијатрпм пкп 3.000,00 рсд пп сату, дпћи
ћемп дп цифре пд пкп 150.000,00 рсд за кпнсултације Медицинскпг тима.
Кприсницима нашег Удружеоа пружамп и услугу учеоа странпг језика, те акп узмемп
да један индивидуални час кпшта минимум 1.000,00 рсд, дпбијамп изнпс пд 48.000,00
рсд дп сада.
Имамп и дечије радипнице, сваке недеље, те акп и тп вплпнтираое мпжемп изразити
крпз сатницу тп би билп пкп 48.000,00 рсд.
Дакле, приближна тржишна вреднпст услуга вплпнтера била би пкп 750.000,00 рсд за
пвп време.
Прпдајпм прпизвпда из радипнице Удружеоа пстварен је прихпд у вреднпсти пд
14.000,00 динара и та средства су упптребљена за набавку репрп материјала за
радипнице и шкплскпг прибпра.
Такпђе, председница Удружеоа Хајрија Рамадани, свпјим личним средствима у изнпсу
пд 50.000,00 рсд финансирала је ппједине акције Удружеоа.
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