
На основу чл. 6. и чл. 7. Правилника о изменама и допунама Правилника о
организацији, нормативима и стандардима рада центара за социјални рад (“Сл.
гл. РС” бр. 59/08, 37/10, 39/11, 1/12) и чл. 28. и 29. Статута Градског центра за
социјални рад Јагодина. Дана 16.06.2022. године под заводним бројем 551-03-
1124/22 директор доноси:

ПРАВИЛНИК О ЗАШТИТИ ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, ПОШТОВАЊА ЉУДСКИХ
ПРАВА И ДОСТОЈАНСТВА КОРИСНИКА ГРАДСКОГ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ

РАД ЈАГОДИНА

Чл. 1.

Овим правилником у складу са Правилником о организацији,
нормативима и стандардима рада центра за социјални рад, уређује се заштита
дискриминације, поштовања људских права и достојанства корисника.

Чл. 2.

Центар је дужан да заступа интересе и права корисника и да обезбеди
једнак приступ услугама за које је надлежан свим грађанима, независно од
етничких, културних, верских, родних или социо-економских разлика,
инвалидитета и сексуалне оријентације.

Чл. 3.

У раду са корисницима, непосредно или индиректно преко других
служби, наша установа неће, на основу њене припадности ограничити особу на
било који начин у коришћењу услуга, информација, помоћи и правне заштите
које пружа центар за социјални рад; или се односити на другачији начин према
особи у одређивању да ли испуњава критеријуме за коришћење услуге или
права; или ограничити било ког појединца у могућности да учествује у
програмима центра, или му омогућити да учествује на другачији начин него
другим особама; или онемогућити или ограничити могућност да било који
појединац учествује у раду група, комисија и саветодавних одбора који су
саставни део рада центра за социјални рад.

Чл. 4.

Неће се сматрати дискриминацијом активности центра којима се
отклања или поправља неповољан положај појединих група корисника или
пружају услуге везане за специфичан начин задовољавања потреба.



Чл. 3.

Радници Градског центра за социјални рад Јагодина су дужни да
безусловно у остваривању права и пружању услуга поштују људска права и
достојанство.

Чл. 4.

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, биће објављен на
огласној табли установе и на званичном сајту.
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