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Страна 2

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ

21. 02. 2013.

На основу члана 55. Пословника Скупштине општине Петровац („Службени гласник
општине Петровац“,број 4/05),Скупштина општине Петровац на сједници одржаној
19.02.2013.године донијела је
О Д Л У К У
о усвајању Програма рада Скупштине општине Петровац
за 2013. годину
Члан 1.
Усваја се Програм рада Скупштине општине Петровац за 2013. годину који је саставни
дио ове Одлуке.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Петровац“.

Број: 01-022-96/13
Датум: 20.02.2013.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Јелена Кецман,с.р.

Страна 3

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ

21. 02. 2013.

П Р О Г Р А М Р А Д А
Скупштине општине Петровац за 2013.годину
1. Доношење Одлуке о просјечној коначној цијени м2 корисне стамбене,пословне и
складишне површине у 2012.години на подручју општине Петровац
- Рок: фебруар-март 2013.године
- Подносилац: Начелник општине,
2. Доношење одлука о усвајању просторно-планске документације
- Рок: по потреби у току године
- Подносилац: Начелник општине,
3. Извјештај о раду начелника општине за 2012.годину
- Рок: фебруар-март 2013.године
- Подносилац: Начелник општине
4. Извјештај о раду инспекцијских органа
- Рок: фебруар-март 2013.године
- Подносилац: Надлежни инспектори
5. Усвајање Омладинске политике општине Петровац за период 2013-2017.године
- Рок: март-април 2012.године
- Подносилац: Начелник општине-Административна служба
6. Извјештај о извршењу буџета општине за 2012.годину
- Рок: март-април 2013.године
- Подносилац: Начелник општине,
7. Извјештај о реализацији буџета општине за 2013.годину
- Рок: квартално
- Подносилац: Начелник општине,
8. Извјештај о стању јавне безбједности
- Рок: квартално
- Подносилац: Надлежна СЈБ,
9. Извјештај о пословању ЈЗУ Дом здравља Дринић за 2012.годину
- Рок: март-април 2013.године
- Подносилац: Директор ЈЗУ,
10. Извјештај о пословању КП „Узор“а.д. Дринић за 2012.годину,
- Рок: март-април 2013.године
- Подносилац: Директор предузећа
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11. Извјештај о пословању ЈУ „Туристичка органаизација општине Петровац“,
Дринић за 2012.годину
- Рок: март-април 2013.године
- Подносилац: Директор ЈУ
12. Извјештај о раду невладиних организација на подручју општине Петровац,
- Рок: мај-јуни 2013.године
-Подносилац: Начелник општине-Административна служба
13. Информација о раду Општинског штаба цивилне заштите
- Рок: јуни 2013.године
- Подносилац: Оштински штаб ЦЗ,
14. Доношење одлуке о ребалансу буџета општине за 2013.годину
- Рок: по потреби
- Предлагач: начелник општине,
15. Усвајање буџета општине за 2014.годину
- Рок: децембар 2013.године
- Предлагач: начелник општине,
16. Доношење Програма рада Скупштине општине за 2014.годину
- Рок: децембар 2013.године
- Подносилац: предсједник Скупштине
17. Избор и именовања
- Рок: по потреби
- Предлагач: Комисија за избор и именовање.
НАПОМЕНА : Скупштина ће по указаној потреби ставити на дневни ред сваки приједлог
одлука и других аката и информација из надлежности Скупштине,поднијетих од овлаштених
предлагача.
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ

21. 02. 2013.

На основу члана 34. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Срске“,број 101/04,42/05,118/05) и члана 29.Статута општине Петровац
(„Службени гласник општине Петровац“,број 3/05),Скупштина општине Петровац на
сједници одржаној 19.02.2013.године донијела је
О Д Л У К У
о именовању секретара Скупштине општине Петровац
Члан 1.
Вера Јовановић дипломирани правник, именује се за секретара Скупштине општине
Петровац за вријеме трајања мандата Скупштине.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Петровац“.

Број: 01-022-97/13
Датум: 20.02.2013.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Јелена Кецман,с.р.
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ

21. 02. 2013.

На основу члана 27. Закона о грађевинском земљишту („Службени гласник Републике
Српске“,број 112/06) и члана 29. Статута општине Петровац („Службени гласник општине
Петровац“, број 3/05) Скупштина општине Петровац на сједници одржаној 19.02. 2013.
године доноси
О Д Л У К У
о просјечној коначној цијени м² корисне стамбене, пословне и складишне
површине у 2012.години на подручју општине Петровац
Члан 1.
Просјечна коначна грађевинска цијена м² корисне стамбене и пословне површине у
2012.години утврђује се у износу од 600 КМ.
Члан 2.
Просјечна коначна грађевинска цијена м² корисне складишне површине у 2012.години
утврђује се у износу од 400 КМ.
Члан 3.
Просјечна коначна цијена м² корисне површине из 2012.године утврђена чланом 1. и 2.
ове Одлуке ће служити као основица за израчунавање ренте и других накнада предвиђених
законом у текућој 2013. години.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Петровац“.

Број: 01-022-98/13
Датум: 20.02. 2013.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Јелена Кецман,с.р.
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ

21. 02. 2013.

На основу члана 29.Статута општине Петровац („Службени гласник општине
Петровац“бр.3/05),Скупштина општине Петровац на сједници одржаној 19.02. 2013.године
донијела је
О Д Л У К У
о усвајању Финансијског извјештаја ЈУ „Туристичка организација општине Петровац“
Дринић за 2012.годину
Члан 1.
Усваја се Финансијски извјештај ЈУ „Туристичка организација општине Петровац“
Дринић за 2012.годину.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Петровац“.

Број: 01-022-99/13
Датум: 20.02.2013.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Јелена Кецман,с.р.
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ

21. 02. 2013.

На основу члана 29.Статута општине Петровац („Службени гласник општине
Петровац“бр.3/05),Скупштина општине Петровац на сједници одржаној 19.02. 2013.године
донијела је
О Д Л У К У
о давaњу сагласнoсти на Годишњи програм рада ЈУ „Туристичка организација општине
Петровац“ Дринић за 2013.годину
Члан 1.
Даје се сагласност на Годишњи програм рада ЈУ „Туристичка организација општине
Петровац“ Дринић за 2013.годину.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Петровац“.

Број: 01-022-100/13
Датум: 20.02.2013.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Јелена Кецман,с.р.
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ

21. 02. 2013.

На основу члана 29.Статута општине Петровац („Службени гласник општине
Петровац“бр.3/05),Скупштина општине Петровац на сједници одржаној 19.02. 2013.године
донијела је
О Д Л У К У
о усвајању Акционог плана јачања социјалне заштите и инклузије дјеце и одраслих у
општини Петровац за 2013-2014.годину
Члан 1.
Усваја се Акциони план јачања социјалне заштите и инклузије дјеце и одраслих у
општини Петровац за 2013-2014.годину
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу наредног даном од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Петровац“.

Број: 01-022-101/13
Датум: 20.02.2013.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Јелена Кецман,с.р.

Акциони план јачања социјалне заштите и
инклузије дјеце и одраслих у општини ПетровацДринић за 2013-2014. годину

Општина Петровац-Дринић, децембар 2012. године

„Акциони план јачања социјалне заштите и инклузије дјеце и одраслих у општини ПетровaцДринић за 2013-2014. годину“ урађен је уз подршку MDG-F и UNICEF-а и не одражава
званичне ставове MDG-F-а и UNICEF-а
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СПИСАК СКРАЋЕНИЦА
БиХ

Босна и Херцеговина

DEG

Democratic Economic Governance/ Демократска управа на пољу економије

IBHI/ ИБХИ Initiative for Better and Humane Inclusion/ Иницијатива за бољу и хуманију
инклузију
IDDEEA

Agency for Identification Documents, Registers and Data Exchange of Bosnia and
Herzegovina/ Агенција за идентификациона документа, евиденцију и размјену
података Босне и Херцеговине

ЈЗУ

Јавна здравствена установа

ЈУ ЦСР

Јавна установа Центар за социјални рад

ЈФДЗ РС

Јавни фонд за дјечију заштиту Републике Српске

КМ

Конвертибилна марка

Комисија

Комисија за унапређење социјалне, породичне и дјечије заштите и инклузије
Општине Петровац-Дринић

MDG-F

Millenium Development Goals Achievement Fund/ Фонд за достизање
миленијумских развојних циљева

МЗ

Мјесна заједница

МУП РС

Министарство унутрашњих послова Републике Српске

НВО

Невладинa организацијa

ОДЈКП

Основно државно јавно комунално предузеће

ОО

Општинска организација

ОУО

Општински управни одбор

ОШ

Основна школа

PAG

Participatory Action Group/ Партиципативна акциона група

PAR

Participatory Active Research/ Партиципативнo акционо истраживање

РПЗ РС

Републички педагошки завод Републике Српске

РС

Република Српска

Сл. гл. РС

Службени гласник Републике Српске

УН

United nations/ Уједињене нације

UNICEF

United Nation Children's Fund/ Међународни фонд Уједињених нација за дјецу

UNDP

United Nations Development Programme/ Развојни програм уједињених нација

ФБиХ

Федерација Босне и Херцеговине

HRBAP

Human Right Based Approach Programming/ Приступ планирању на бази
људских/ дјечијих права

У оквиру имплементације пројекта „Демократска управа на пољу економије –
Осигурање
приступа
водоснабдијевању
кроз
институционални
развој
и
инфраструктуру“ као дио MDG-F програма у области водоснабдијевања, креиран је
документ „Акциони план социјалног укључивања у систем социјалне/дјечије заштите у
односу на област водоснабдијевања у општини Петровац-Дринић за 2011-2012. годину“
(у даљем тексту: Акциони план за 2011-2012 годину). Документ су припремили
чланови/ице Општинског управног одбора Општине Петровац-Дринић уз стручну
помоћ и асистенцију IBHI особља.
Током рада на пројекту, поменути ОУО прерастао је у општинску Комисију за
унапређење социјалне, породичне и дјечије заштите и инклузије Општине ПетровацДринић (у даљем тексту: Комисија). На основу праћења реализације активности
претходног Акционог плана за 2011-2012. годину и препорука проистеклих из истог, у
наставку имплементације пројекта, креиран је документ „Акциони план социјалног
укључивања у систем социјалне заштите и инклузије дјеце и одраслих у општини
Петровац-Дринић за 2013-2014. годину“ (у даљем тексту: Акциони план за 2013-2014.
годину), такође уз стручну помоћ и асистенцију IBHI особља.
Чланови/ице Комисије Општине Петровац-Дринић који су учествовали у процесу
израде документа „Акциони план јачања социјалне заштите и инклузије дјеце и
одраслих у општини Петровац-Дринић за 2013-2014. годину“ су:
1. Гђа Душанка Пећанац, стручна сарадница на пословима урбанизма и
грађевинарства, Административна служба, Општина Петровац-Дринић;
2. Гдин Јандрија Будимир, стручни сарадник за финансије, Општина ПетровацДринић;
3. Гђа Славица Балабан, стручна сарадница за борачко-инвалидску и социјалну
заштиту, Административна служба, Општина Петровац-Дринић;
4. Гђа Вера Јовановић, секретар Скупштине општине Петровац-Дринић,
Скупштина општине Петровац-Дринић;
5. Гђа др Смиља Булајић, директорица Дома здравља „Дринић“;
6. Гдин Бранимир Стојановић, директор, Комунално предузеће „Узор“ а.д. Дринић;
7. Гдин Горан Бањац, референт за ловство, Шумарско газдинство „Оштрељ“,
Дринић;
8. Гђа Рајка Ђумић, наставница, Основна школа „Дринић“, Петровац-Дринић;
9. Гђа Милена Прошић, сарадница за овјере, послове пријемне канцеларије и архиву,
Општина Петровац-Дринић.

1. УВОД
DEG Пројекат представља заједнички програм УН-а и земаља чланица УН-а за достизање
Миленијумских развојних циљева. Програм подржава Фонд за достизање миленијумских
развојних циљева и финансира га шпанска влада у циљу подршке Босни и Херцеговини при
постизању Миленијумских развојних циљева, под окриљем УН реформе.
Пројекат је 22.10.2010. године ратификовао Савјет министара БиХ, а заједно га
имплементирају UNICEF и UNDP у сарадњи са Министарством за вањску трговину и
економске односе БиХ, Министарством цивилних послова БиХ, ентитетским министарствима
пољопривреде, шумарства и водопривреде, ентитетским министарствима социјалне
политике/заштите, партнерским општинама и њиховим комуналним предузећима, те
организацијама цивилног друштва. Поменути Пројекат се имплементира у тринаест (13)
партнерских општина/опћина у БиХ: Бихаћ, Босански Петровац, Грачаница, Град Источно
Сарајево (Источно Ново Сарајево, Источна Илиџа, Трново), Кладањ, Неум, ПетровацДринић, Петрово, Рудо, Столац и Вишеград.
Општи циљ овог дијела DEG пројекта је да у оквиру имплементације Стратегије социјалне
укључености БиХ, настави да осигурава укључивање свих грађана, а посебно најугроженијих
група, у развој социјалне заштите, прије свега у односу на водоводни систем, а по питањима
која се тичу њихових заједница. Прва фаза пројекта је имплементирана у периоду од
1.05.2010-15.05.2011. године, док се друга фаза пројекта имплементира у периоду од
16.05.2011-31.03.2013. године.
Циљ пројекта има два различита аспекта:
• Јачање укључивања грађана у партиципативно општинско управљање везано за
водоснабдијевање, посебно у погледу социјалних аспеката;

•

Јачање капацитета власти за развијање политика заснованих на доказима и планирање
средстава за добро пружање услуга везаних за воду, посебно у погледу социјалних
аспеката.

MDG-F програм има за циљ да оствари резултат по питању побољшања управе на пољу
економије у водоводним/комуналним предузећима ради пружања бољих услуга грађанима у
партнерским општинама.
У складу са пројектним планом, а на основу научених лекција и стеченог искуства у првој
фази пројекта, у партнерским општинама су покренуте активности израде документа
„Акциони план јачања социјалне заштите и инклузије дјеце и одраслих у општини за 20132014. годину“. Овај стратешки документ има за циљ да јасно дефинише начине за
превазилажење јаза између идентификованих потреба социјално искључених група и
расположивих ресурса, сервиса и рефералних механизама у свакој од поменутих општина. 1 С
обзиром на мулти-секторални приступ који је неопходно обезбиједити, израда Акционог
плана за 2013-2014. годину је у надлежности чланова/ица мулти-секторалног општинског
тијела, односно Комисије за унапређење социјалне, породичне и дјечије заштите и инклузије
Општине Петровац-Дринић.
У оквиру имплементације DEG пројекта у општини Петровац-Дринић именован је
Стручни/оперативни тим, чији чланови су у сарадњи са Комисијом задужени за
имплементацију Протокола о сарадњи и поступању, односно рефералног механизма на
подручју општине Петровац-Дринић.
1.1 Преглед остварених резултата из „Акционог плана социјалног укључивања у систем
социјалне/дјечије заштите у односу на област водоснабдијевања у општини ПетровацДринић за 2011-2012. годину“
Комисија Општине Петровац-Дринић континуирано је вршила мониторинг релизације
активности Акционог плана за 2011-2012. годину, те је о постигнутим резултатима, путем
извјештаја о мониторингу реализације активности Акционог плана за 2011-2012. годину,
информисала начелника Општине и Скупштину општине Петровац-Дринић. Извјештаји
такође представљају и резултат сарадње са релевантним локалним институцијама и
организацијама с обзиром на успостављене механизме прикупљања потребних података и
информација.
У складу с тим, извјештаји о мониторингу реализације Акционог плана за 2011-2012. годину
указују да су постигнути сљедећи дефинисани краткорочни (двије године) кораци у
реализацији приоритетних акција:
Активности на успостављању функционалног и одрживог рефералног система имају за циљ креирање
позитивног окружења и утицаја на благостање дјеце и одраслих у датој заједници. То се врши успостављањем
система социјалне заштите и инклузије који је у стању боље идентификовати дјецу и одрасле изложене ризику и
пружити адекватан одговор кроз услуге друштвене заштите и инклузије. Систем обједињује све пружаоце
услуга који могу бити укључени у идентификацију рањивих група становништва и који одговарају на такве
случајеве пружањем адекватних и добро прилагођених услуга. Ово је нарочито важно с обзиром на чињеницу да
су облици искључености на нивоу друштва вишестрани, те су стога од највеће важности вјештине релевантних
носилаца дужности за процјену и рјешавање стања и потреба дјеце и одраслих, јер се рефералним механизмом
успоставља конкретна сарадња и комуникација свих надлежних стручњака из система социјалне заштите, а у
вези са сваким случајем појединачно
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Ојачана мултисекторална сарадња кроз успоставу сталног општинског тијела за
питања соцјалне заштите и инклузије дјеце и одраслих, Комисије за унапређење
социјалне, поодичне и дјечије заштите и инклузије, те кроз успоставу
Стручног/оперативног тима;
Извршена доедукација стручног, те едукација нестручног кадра у области социјалне
заштите и инклузије, као и у области водоснабдијевања;
Вршен мониторинг имплементације активности Акционог за 2011-2012. годину;
Извршена сензитивизација и едукација стручног кадра, родитеља и осталих
представника/ца локалне заједнице по питању социјално искључених група;
Успостављен је „Протокол о поступању и сарадњи надлежних институција и
организација с циљем унапређења мултисекторалног приступа социјалне/дјечије
заштите и инклузије у односу на област водоснабдијевања увођењем рефералног
механизма“, а у сврху благовременог и превентивног дјеловања у сфери социјалне
заштите дјеце и одраслих;
Ојачан волонтерски рад;
Дјеца и одрасли су укључени у процесе доношења одлука кроз дјеловање
Партиципативне акционе групе дјеце и Партиципативне акционе групе одраслих;
Извршено је техничко јачање Општине, Дома здравља и ОШ „Дринић“ кроз набавку
дигиталног фотоапарата, пројектора са платном и микроскопа за часове биологије у
оквиру посебно усмјереног пројекта;
Унапређен квалитет живота дјеце и цјелокупне локалне заједнице, стављен нагасак на
значај хигијене и очувања здравља, те смањен ризик од обољења од заразних болести
кроз изградњу јавне чесме у оквиру дворишта ОШ „Дринић;
У оквиру посебно усмјееног пројекта започете активности у циљу остварење
субвенција које се односе на комуналне услуге за породице које припадају одређеној
маргинализованој групи, а које се односе на ослобађање обавеза плаћања комуналних
услуга, у случају да су корисници водоводне мреже, а не властитог извора воде.
Поменуто је резултирало додјелом субвенција за 4 породице у годишњем износу од по
100,00 КМ;
Успостављен је документ „Приједлог критерија и мјера социјалне политике у области
водоснабдијевања у општини Петровац-Дринић“, који је достављен начелнику и
Скупштини општине. На основу истог, у буџет Општине Петровац-Дринић за 2012.
годину увршено је 400,00 КМ за мјеру која подразумијева субвенцију за услуге
водоснабијевања за 4 социјално-угрожене породице са укупно 12 чланова/ица, као и 1
000,00 КМ за за обезбјеђивање цистерни питке воде за 5 социјално угрожених
домаћинстава са укупно 19 чланова/ица који нису прикључени на јавну водоводну
мрежу, а у сушном периоду немају воде;
Континуирано вршено ажурирање постојећих база података о социјално искљученим
групама;
Уведена линија јавног превоза;
Успостављен општински Билтен/часопис који ће бити на располагању грађанима о
активностима које се дешавају у локалној заједници;
Постављена Огласна табла на раскрсници према селу Бунаре у циљу информисања
грађана из удаљених подручја општине;
Обновљени тоалети у Основној школи „Дринић“, те постављене ознаке за тоалет;
Набављене канте за смеће, пешкири и сапуни за ОШ „Дринић“;
Уређено школско двориште ОШ „Дринић“, постављене клупе, посађено цвијеће;
Постављене кваке на вратима у ОШ „Дринић“, те набављене стазе и усисивач за
школу;
Очишћен извор.

2. ЦИЉЕВИ И САДРЖАЈ „АКЦИОНОГ ПЛАНА ЈАЧАЊА СОЦИЈАЛНЕ
ЗАШТИТЕ И ИНКЛУЗИЈЕ ДЈЕЦЕ И ОДРАСЛИХ У ОПШТИНИ
ПЕТРОВАЦ-ДРИНИЋ ЗА 2013-2014. ГОДИНУ“
Општински двогодишњи „Акциони план јачања социјалне заштите и инклузије дјеце и
одраслих у општини Петровац-Дринић за 2013-2014. годину“ представља наставак дјеловања
Комисије за унапређење социјалне, поордичне и дјечије заштите и инклузије. Акциони план
за 2013-2014. годину представља репликацију успјешних резултата постигнутих у оквиру
пројектних активности које су имплементиране у четрдесет осам (48) општина/опћина у БиХ,
као и репликацију резултата претходно имплементираног Акционог плана за 2011-2012.
годину у општини Петровац-Дринић.
У току израде акционог плана за 2011-2012. годину усмјереног на развој система социјалне
заштите дјеце и одраслих у односу на област водоснабдијевања на локалном нивоу, вршена је
процјена и анализа ситуације по питању социјалне заштите и водоснабдијевања на локалном
нивоу. Свој допринос изради, како Акционог плана за 2011-2012. годину, тако и Акционог
плана за 2013-2014. годину дали су и чланови/це PAG групе чиме је додатно обезбијеђено
учешће грађана и инклузија социјално искључених група у општини Петровац-Дринић у току
овог процеса. У оквиру проведених процеса, заступљени су сљедећи приступи: мјешовити
приступ у пружању услуга и планирању социјалне заштите, приступ окренут клијенту и
приступ равноправности полова. Такође су примјењени инструменти HRBAP и PAR
методологије у сврху развоја партиципативног рефералног механизма у области социјалне
заштите.
Приликом анализе ситуације у сфери социјалне заштите и планирања будућих активности
Акционог плана за 2013-2014. годину, чланови/це Комисије Општине Петровац-Дринић су
посебну пажњу обратили на усклађивање активности са општинским стратегијама и
плановима развоја у сегменту унапређења статуса дјеце и одраслих у локалној заједници.
Реализација активности Акционог плана за 2013-2014. годину представља наставак
имплементације претходног Акционог плана за 2011-2012. годину. Акциони план у току
двогодишње имплементације има 5 дефинисаних циљева:
• Унаприједити систем социјалне заштите и инклузије дјеце и одраслих у општини
Петровац-Дринић;
• Унаприједити подршку приоритетним социјално искљученим групама дјеце и
одраслих;
• Унаприједити систем прикупљања и евидентирања података у области социјалне
заштите и инклузије дјеце и одраслих у општини Петровац-Дринић;
• Унаприједити промоцију активности из области социјалне заштите и инклузије дјеце
и одраслих;
• Повећати финансирање система социјалне заштите и инклузије дјеце и одраслих на
нивоу општине Петровац-Дринић.

2.1 Процес и методологија
Акциони план за 2013-2014. годину, као и претходни Акциони план за 2011-2012. годину,
израђен је у складу са HRBAP методологијом, стављајући на приоритетно мјесто реализацију
људских/дјечијих права у складу са Конвенцијом о правима дјетета и Универзалном
декларацијом о људским правима.
Методологија развијена у оквиру пројекта користи приступ планирању базиран на људским
правима са посебним фокусом на принципе недискриминације и учешћа. Кључни аспект
приступу развоја који се темељи на људским правима јесте одговорност. Са стајалишта
људских права, појединци или групе су носиоци права, док су институције и власти, као
носиоци дужности, одговорни за реализацију тих права, а самим тим и у обавези да успоставе
мјере поштовања и заштите ових права.
У току израде Акционог плана за 2013-2014. годину проведене су методе истраживања и
методе интервјуа, као и методе мониторинга имплементације активности Акционог плана за
2011-2012. годину у циљу добијања препорука за унапређење Акционог плана за 2013-2014.
годину. Такође, кориштени су релевантни документи и законске регулативе, информације са
web portala и одржани састанци са професионалцима из институција/организација из сфере
социјалне заштите. Поред претходно наведених докумената, кориштене су и информације
добијене на састанцима PAG групе, подаци из документа „Процјена ситуације у области
социјалне/дјечије заштите и инклузије у односу на област водоснабдијевања у општини
Петровац-Дринић“ (у даљем тексту: Процјена ситуације), као и искуство из реализације
претходног Акционог плана за 2011-2012. годину.
У оквиру Пројекта покренута је активност дизајнирања међусекторалног рефералног
механизма за социјалну заштиту и инклузију на нивоу заједнице, кроз коју се примјењује и
PAR методологија. PAR је методологија истраживања која је усмјерена на позитивну
социјалну промјену унутар локалне заједнице у којој се проводи, посебно када је у питању
пружање могућности дјеци и младима за активно учествовање у процесима одлучивања у
породици, школи и локалној заједници.
У циљу квалитетног и ефикасног планирања активности социјалне заштите на локалном
нивоу, чланови/це Комисије су учествовали на едукацијама из области успоставе и
одржавања рефералног механизма, планирања и писања пројекта, мониторинга и евалуације,
заговарања, односа са јавношћу, као и управљања људским ресурсима.

3. АНАЛИЗА СИТУАЦИЈЕ
3.1. Мапирање система социјалне заштите дјеце и одраслих
Систем социјалне заштите и инклузије у БиХ укључује више сектора: социјални, образовни,
здравствени, сектор правосуђа и полиције, као и невладин и приватни сектор и породицу.
Институције и организације активне у систему социјалне и дјечије заштите, са својим
нивоима одговорности, дјелују и пружају услуге у складу са релевантним законодавством,
мандатима, овластима, описом посла, процедурама извјештавања и изворима финансирања.
Систем социјалне и дјечије заштите организован је на различитим нивоима власти: државном
нивоу (Босна и Херцеговина), ентитетском нивоу (Федерација Босне и Херцеговине и

Република Српска), нивоу дистрикта (Брчко дистрикт БиХ), кантоналном нивоу (10 кантона у
Федерацији Босне и Херцеговине), као и на општинском нивоу.
У наставку слиједи табеларни преглед институција, агенција, центара, дирекција и комисија
од значаја за социјалну заштиту и инклузију дјеце и одраслих на свим нивоима, а
релевантних за општину Петровац-Дринић (Табела 1.). 2
Држава БиХ
Институција • Вијеће министара БиХ;
• Министарство за људска права
и избјеглице БиХ;
• Министарство
цивилних
послова БиХ;
• Министарство вањске трговине
и економских односа БиХ;
• Министарство
сигурности
БиХ;
• Министарство правде БиХ;
Институција Омдусмена за
људска права.

Агенција/
Комисија/
Дирекција

Ентитет РС
• Министарство
здравља
и
социјалне заштите;
• Министарство просвјете и
културе;
• МУП;
• Министарство правде;
• Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде;
• Министарство за просторно
уређење, грађевинарство и
екологију;
• Министарство финансија;
• Министарство за економске
односе и регионалну сарадњу;
• Јавни фонд за дјечију заштиту
РС.
• Уреди омбудсмана за дјецу;
• Савјет за дјецу;
• Комисија
за
оцјењивање
способности лица ометених у
физичком
и
психичком
развоју.

Општина Петровац-Дринић
• Општина Петровац-Дринић;
• ЈЗУ Дом здравља Дринић;
• општинска служба за борачкоинвалидску
и
социјалну
заштиту;
• 1 основна школа;
• ОО Црвеног крста ПетровацДринић

• Агенција за једнакост полова
БиХ;
• Заједничка комисија за људска
права, права дјетета, младе,
имиграцију, избјеглице, азил и
етику
Парламентарне
скупштине БиХ;
• Дирекција
за
економско
планирање БиХ.
Табела 1. Преглед институција, агенција, центара и комисија од значаја за социјалну и дјечију заштиту на
свим нивоима, а релевантних за општину Петровац-Дринић

3.2 Општа ситуација у општини Петровац-Дринић
Општина Петровац-Дринић је смјештена на сјеверозападном дијелу БиХ, а настала је
дејтонском подјелом бивше општине Босански Петровац. Мјесто обновљеног живота и новог
почетка, општина Петровац-Дринић, налази се у питомој живописној заравни окруженој
падинама Клековаче, Оштреља и Срнетице, поред магистралног пута Сарајево-Јајце-Бихаћ.
Територија општине се у највећој дужини граничи са општином Босански Петровац, затим
општинама Кључ, Рибник, Источни Дрвар и Дрвар. Површина општине је 145,00 км2
односно 16 % од предратне општине од 853 км2. Од наведене површине, шуме и шумско
земљиште заузимају чак 83%. Простор оштине Петровац-Дринић смјештен је између ријеке
Уне на западу, ријеке Сане на истоку и Унца на југу. Како су Сана и Унац притоке Уне првог
реда, онда је простор општине Петровац-Дринић сливно подручје ријеке Уне. Поред

За детаљније информације у вези мапирања система социјалне заштите на државном нивоу, новоу ентитета РС
и локалном нивоу, погледати Анекс 4. Матрица за мапирање носилаца дужности/мандата на државном и
ентитетском нивоу и Анекс 4.1. Анализа улога актера социјалне заштите на локалном нивоу.
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насељеног мјеста Дринић, општини Петровац припадају насељена мјеста Бунара, Буковача,
Кленовац, Бравски Ваганац и Подсрнетица.
Општина Петровац je Дејтонским мировним споразумом настала подјелом општине Босански
Петровац. Општини Петровац територијално је припало 17% територије, а сједиште општине
је насеље Дринић које у општини обухвата највећи дио територије, а и највећи број
становника. Ако се посматрају претходна два пописа становништва, и то 1981. и 1991. године
за општину Босански Петровац онда се може констатовати да је број становника општине
Босански Петровац у паду. 1981. године пописано је 16 374 становника, а 1991. године 15 552
становника. Таква тенденција одликује и насеље Дринић, као саставног дјела општине
Босански Петровац: 1981. године 400 становника, а 1991. године 362 становника. 3
На простору општине Петровац-Дринић, по подацима добијеним од IDDEEA, тренутно живи
2 044 становника (1 145M/899Ž), а тај број се повећава у љетним мјесецима, за вријеме радова
у шуми. Према подацима добијеним од Дома здравља Дринић, укупан број становништа је 2
231 (1 144М/1 087Ж). Поменута два броја становника у општини се разликује из разлога што
се у Дому здравља Дринић, поред становника општине Петровац-Дринић, лијечи и српско
становништво које живи на територији ФБиХ. Подаци добијени од IDDEEA су подаци о
становништву које имају пребивалиште на територији општине Петровац-Дринић. За даљу
анализу, употребиће се број становника добијен од стране IDDEEA. Просјечни прираштај у
години у општини Петровац-Дринић је 6%.
По подацима IDDEEA, од укупног броја становништва општине Петровац-Дринић, 18
(12М/6Ж) је малољетних лица старосне доби од 0 до 18 година, међу којима има 12 (8М/4Ж)
дјеце предшколске доби од 0-6 година, те 6 (4М/2Ж) дјеце школске доби од 6-18 година.
Пунољетнх лица је 2 148 (1 217М/969Ж). У општини Петровац-Дринић нема регистроване
дјеце са сметњама у физичком и психичком развоју.
Подаци добијени од Дома здравља Дринић показују да у оштини Дринић укупно има 406
(226M/180Ж) дјеце до 18 година старости, међу којима је 310 (172М/138Ж) дјеце од 0-15
година старости, те 76 (36М/40Ж) дјеце од 15-18 година старости. Предшколске доби, од 0
до 6 година има 129 (80М/49Ж) дјеце, а школске доби од 6 до 18 година има 277
(146М/131Ж) дјеце.
У 2009. години рођено је 8 беба, у 2010. години 4 бебe, а у 2011. години 9 беба. У 2009.
години евидентирано је 1 умрло лице, у 2010. години 4, а у 2011. години 10 умрлих лица.
Поменути подаци указују на позитиван природни прираштај.
Према добијеним подацима од Пореске управе Рибник, од новембра 2012. године,
евидентирано је 508 (382 М/126 Ж) радно способних запослених особа. Такође, на Бироу за
запошљавање Петровац-Дринић евидентирано је и 58 (25М/33Ж) радно способно
незапослена лица, а међу њима нема кадра струке које се баве стручним радом са дјецом у
сфери социјалне заштите дјеце и одраслих. Када се ради о мањинским групама народа, у
општини Петровац-Дринић нема малољетних лица која припадају некој од мањинских група
народа.

3

Стратегија развоја општине Петровац-Дринић (2005-2010)

По питању локалне економије, подаци добијени од Административне службе Општине
Петровац-Дринић од новембра 2012. године указују да је у Општини Петровац-Дринић
регистровано 16 пословних субјеката.
Општина Петровац-Дринић спада у изразито неразвијене општине Републике Српске.
Локална заједница дјелује на побољшању услова живота у свим областима. Руководство
Општине и административна служба раде на обезбјеђењу што квалитетнијих услова за живот
и стварања урбане средине са свим потребним садржајима, а све у складу са могућностима. 4
Општинске стратегије
У циљу унапређења квалитета живљења грађана, Скупштина општине је донијела
„Стратегију развоја општине Петровац-Дринић (2005-2010)“, као и „Стратегију развоја
општине Петровац-Дринић (2011-2016)“. Примарни циљ овог документа је да Општина, као
јединица локане самоуправе, дефинише своје правце и идентификује стратешке смијернице
за будући развој. Такође, у циљу унапређења квалитета живљења грађана, успостављени су
развојни документи како слиједи:
• Акциони план социјалног укључивања у систем социјалне/дјечије заштите у односу на
област водоснабдијевања у општини Петровац-Дринић за 2011-2012. годину“;
• Омладинска политика општине Петровац-Дринић – Стратегија развоја омладинских
структура (2013-2014).
3.3 Анализа ситуације у оквиру социјалне заштите и инклузије дјеце и одраслих по
питању приоритетних социјално искључених група
Комисија Општине Петровац-Дринић је на ванредној сједници одржаној 9.11.2012. године,
донијела одлуку да се приликом планирања активности у оквиру новог Акционог плана за
2013-2014. годину уврсте сљедеће социјално искључене групе:
1. Дјеца и млади који немају прилику да се баве спортско-рекреативним
активностима због недостатка адекватних спортских терена;
2. Дјеца из сиромашних вишечланих породица;
3. Одрасли са физичким и психичким сметњама.
Ова одлука је донесена на основу научених лекција и стечених искустава у раду Комисије,
као и на основу анализе постојеће ситуације и резултата спроведеног праћења реализације
активности Акционог плана за 2011-2012. годину. 5

За више информација видјети Анекс 1. „Пројена ситуације у области социјалне/дјечије заштите и инклузије у
односу на област водоснабдијевања у оштини Петровац-Дринић“, септембар 2010. године
5
„Социјална искљученост представља процес којим се одређени појединци “одгурују” на руб друштва те их се,
због њиховог сиромаштва, непосједовања основних вјештина и знања те немогућности цјеложивотног учења,
или због дискриминације, спречава да у цјелости учествују. Ово их удаљава од могућности запошљавања,
стварања дохотка и образовања као и од социјалних и мрежа које постоје унутар заједнице. Тако они имају мало
могућности приступа моћи и тијелима задуженим за одлучивање те се често осјећају немоћнима и у
немогућности да на било који начин утичу на одлуке које се директно тичу њиховог свакодневног живота.“
(„Социјална укљученост у БиХ, Извјештај о хуманом развоју 2007“, UNDP/IBHI , стр. 25)
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На основу резултата анализе концептуалног радног оквира, у општини Петровац-Дринић су
идентификовани сљедећи кључни проблеми у односу на неадекватну подршку за дјецу и
одрасле из издвојених приоритетних социјално искључених група 6:
• недовољно издвајање финансијских средства за финансирање социјалне заштите на
свим нивоима власти;
• непостојање јасне стратегије развоја и планирања социјалне заштите на свим нивоима
владиног и невладиног сектора;
• немогућност пружања адекватних услуга од стране институција/организација у
сектору социјалне заштите;
• недовољно и неадекватно провођење постојеће законске регулативе;
• професионални стандарди и механизми одговорности су слаби;
• недовољна сензибилизација друштва;
• недостатак адекватног простора за рад и техничке опреме у институцијама/
организацијама у сектору социјалне заштите;
• недостатак запосленог/ ангажованог стручног кадра;
• недовољан рад на превенцији и раној идентификацији проблема код дјеце;
• пасивност родитеља да се укључе у процесе одлучивања и подузимање акција у циљу
промјене ситуације врло често узрокована неправедним системом који постоји у
нашем друштву када су у питању особе са инвалидитетом;
• непостојање изграђеног система едукације професионалног кадра који се бави
социјалном проблематиком од стране надлежних институција. 7
На основу анализе ситуације у општини Петровац-Дринић, Комисија је такође препознала
додатне проблеме који горе наведене групе дјеце и одраслих доводе у стање социјалне
искључености: изостанак иницијативе појединаца за уачествовање у доношењу одлука, као и
недовољан ангажман локалне заједнице у рјешавању проблематике социјално искључених
група, недовољно развијен НВО сектор, неповољно социо-економско окружење
(незапосленост, утицај економске кризе, итд.), недовољно промовисан, заступљен и награђен
волонтерски рад, те преоптерећеност стручног кадра административним пословима и сл.
У наставку слиједи детаљнији преглед положаја приоритетних социјално искључених група у
општини Петровац-Дринић.

• Дјеца и млади који немају прилику да се баве спортско-рекреативним
активностима због недостатка адекватних спортских терена
Адолесценција је прелазни период између дјетињства и зрелости. Разликују се рана
адолесценција или пубертет (приближно од 13-16 година) и касна адолесценција (од 17-20
година). У пубертету долази до убрзаног раста, интензивног рада жлијезда са унутрашњим
лучењем, те до полног, емоционалног и социјалног сазријевања. Убрзани и међусобно често
неусклађени процеси доводе до емоционалне напетости, раздражљивости и емоционалне
преосјетљивости код адолесцената.

Концептуални радни оквир представља приказ постојећих проблема у одосу на социјално искључену групу, а
приказано кроз неуспјех појединца, система и друштва. Исти се налази у Анексу 2.
7
За више информација видјети Анекс 2. Концептуални радни оквир и Анекс 3. Анализа узрока у концептуалном
оквиру
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Од психолошких чинилаца важно је истаћи јачање потребе за самосталношћу и
независношћу, те потребе да га одрасли уважавају као одраслог. Отуд се јавља критички став
и отпор према ауторитету, строго оцјењивање недосљедности одраслих (посебно родитеља) и
истовремено неподношење критике одраслих, тврдоглавост, прецјењивање себе и недостатак
самокритичности. У отпору према одраслима неки адолесценти испољавају чак и гнијев и
агресивност, док се други повлаче у себе, постају незадовољни собом и развијају нереално
осјећање ниже вриједности.
У том периоду развоја млади људи појачано су изложени многим психосоцијалним ризицима,
као што су наркоманија, алкохолизам, пушење, рано ступање у интимне односе, полно
преносиве болести, поремећаји у исхрани и сл.
Да би адолесцент постао самосвјесна личност, са здравим, зрелим, позитивним односом
према себи, неопходан је континуиран рад не само на пружању информација о горе
поменутим ризицима, већ рад на усмјеравању према правим вриједностима, рад на изградњи
самопоуздања и доношењу правилних одлука, са прихватањем посљедица свог понашања.
Имајући у виду све горе наведено, може се доћи до закључка да је веома важно осигурати
дјеци и младима здраву средину у којој могу проводити своје слободно вријеме. Поменуто
подразумијева постојање спортских терена, културних центара и догађаја, клубова, удружења
и сл.
У општини Петровац-Дринић има 277 (146М/131Ж) дјеце и младих старости 6-18 година који
због недостатка адекватних спортских терена немају прилику да квалитетно проводе своје
слободно вријеме бавећи се неким спортско-рекреативним активностима. Поменуто може
имати велики негативан утицај на развој и здравље дјеце и младих који живе на подручју ове
општине. У последње вријеме, на подручју општине Петровац-Дринић забиљежена је појава
руковања раличитим моторним возилима (аутомобили, мотоцикли, трактори) од стране
малољетних лица, те је потребно утицати на исто.
У циљу побољшања стања дјеце и младих у општини Петровац-Дринић, неопходно је
изградити свлачионице са санитарним чворовима при фикултурној сали ОШ „Дринић“, зе
санирати кров исте. Такође, неопходно је набавити адекватну опрему за часове физичке
културе, а на помениутом ће се радити кроз сарадњу са Општином и покретањем иницијативе
за добијање средстава од сране донатора.

•

Дјеца из сиромашних вишечланих породица

С обзиром на отежану економску ситуацију у општини Петровац-Дринић, дјеца из
материјално необезбјеђених породица су у великој мјери изложена ризику од социјалног
искључивања. Дјеца из ове групе су већ, или су у ризику, од излагања одређеним видовима
дискриминације и неједнакости у остваривању права предвиђених Конвенцијом о правима
дјетета због материјалног и социјалног статуса њихових породица (право сваког дјетета на
животни стандард који одговара дјететовом физичком, менталном, духовном, моралном и
друштвеном развитку; право на социјалну сигурност; право на здравље; право на образовање
и др 8.).
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Конвенција о правима дјетета

Остваривање права дјетета на одмор и слободно вријеме, на игру и рекреацију који
одговарају старости дјетета и на слободно учешће у културном животу и умјетностима,
такође је у великој мјери условљено материјалном ситуацијом (трошкови чланарина, превоза
из удаљених насељених мјеста и др.) што поново указује на повећан ризик од социјалне
искључености ове групе дјеце, нарочито из руралних дијелова, тј. удаљених насељених
мјеста на територији општине Петровац-Дринић гдје не постоје садржаји за провођење
слободног времена за дјецу. Све ово утиче на појаву осјећаја мање вриједности код дјеце, тј.
смањење самопоуздања.
Према евиденцији службе за борачко-инвалидску и социјалну заштиту Општине ПетровацДринић у општини су евидентиране 3 сиромашне породице са 4 дјеце и једна породица са
троје дјеце, што је укупно 15 дјеце из сиромашних вишечланих породица.
Анализа узрока ове проблематике је, сем наведених пропуста система, указала на недовољну
сарадњу угрожених породица и њихову пасивност за учествовање у доношењу одлука, као и
на присутност појаве недовољног знања и вјештина за старање о дјеци. Указано је и
недовољну информисаност родитеља о службама којима се могу обратити за помоћ. Такође је
указано на недовољан стручни кадар у релевантним службама као и на непостојање
Савјетовалишта.

•

Одрасли са физичким и психичким сметњама

По питању одраслих са физичким и психичким сметњама постоји сљедећи законски оквир:
Закон о социјалној заштити („Сл. гл. РС“ бр. 37, од 27.04.2012. године), Закон о заштити лица
са менталним поремећајима („Сл. гл. РС“, бр. 46/04), као и Правилник о разврставању лица са
сметњама у физичком и психичком развоју („Сл. гл. РС“, бр. 115/03).
Лицима ометеним у физичком и психичком развоју ЈУ ЦСР пружа одређене облике заштите:
благовремено откривање случајева, упућивање на специјалистичке прегледе и разврставање,
одговарајућу рехабилитацију и слично. Утврђивање врсте и степена ометености лица врши се
на основу приједлога Комисије за разврставање лица са физичким и психичким сметњама.
Према подацима из 2010. године у општини је било регистровано 10 пунољетних особа
(6М/4Ж) са физичким и психичким сметњама.
На основу података општинске службе за борачко-инвалидску и социјалну заштиту у
Општини Петровац-Дринић од новембра 2012. године, у општини Петровац-Дринић
евидентирано је 17 (9М/8Ж) пунољетних лица са физичким и психичким сметњама.
Регистроване су 2 (1М/1Ж) особе са оштећењем чула вида, те 4 (2М/2Ж) лица са тјелесним
оштећењима и трајним сметњама у физичком развоју. Такође, регистровано је 1 (1М) лице са
психичким сметњама лаког степена, 2 (1М/1Ж) лица са психичким сметњама умјереног
степена и 2 (1М/1Ж) лица са психичким сметњама тежег и тешког степена, као и 6 (3М/3Ж)
лица са комбинованим сметњама тј. вишеструко ометена.
У табели 2. дат је преглед према врстама ометености и оштећења пунољетних лица,
закључно са новембром 2012. године:

Ред.
бр.
01.
02.
03.
04.
05.
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Лице са оштећењем чула вида
Лице са оштећењем чула слуха
Лице са поремећајем у говору и гласу
Лице са тјелесним оштећењима и трајним физичким сметњама
Лице ометено у психичком развоју:
• Лаког степена
• Умјереног степена
• Тежег и тешког степена
06.
Комбиноване сметње
Укупно одраслих лица са физичким и психичким сметњама: 17 (9М/8Ж)
Табела 2. Преглед пунољетних лица са физичким и психичким сметњама

М

Ж

Укупно

1
2

1
2

2
4

1
1
1
3

1
1
3

1
2
2
6

Друштвена заједница није довољно упозната са проблемима породица у којима су лица са
сметњама. Општинска служба за борачко-инвалидску и социјалну заштиту углавном пажњу
усмјерава ка евидентирању тих лица, а мањим дијелом на његу и развој због финансијских и
кадровских немогућности.
Када је у питању предузимање првих корака у циљу пружања помоћи лицима са физичким и
психичким сметњама, најчешћи проблем су сродници који из низа разлога не желе да
прихвате да лице има сметњу.

4.
СИСТЕМ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ДЈЕЦЕ И ОДРАСЛИХ У
ОПШТИНИ ПЕТРОВАЦ-ДРИНИЋ
4.1 Идентификација отклоњених недостатака и будућих изазова у систему социјалне
заштите и инклузије
Носиоци дужности на општинском нивоу у систему социјалне заштите и инклузије су:
Општина, ЈУ ЦСР, ЈЗУ Дом здравља, васпитно-образовне установе, полиција и суд.
Идентификацију и анализу основних слабости и недостатака система социјалне заштите
извршили су чланови/ице Комисије Општине Петровац-Дринић, а кроз коришћење матрице
за анализу недостатака у континуитету услуга. Извршене анализе су омогућиле увид у
ситуацију о стању права дјеце и одраслих (која су у складу са Конвецијом о правима дјетета и
УН Декларацијом о људским правима), али и на чињеницу да се та права не имплементирају
у обиму који би омогућио дјеци и одраслима из приоритетних социјално искључених група
адекватан животни стандард и социјалну укљученост.
Анализа недостатака континуитета услуга је омогућила свеобухватан увид у дјеловање
институција и организација по питању омогућавања услуга за дјецу и одрасле из
приоритетних социјално искључених група. Све релевантне институције и организације
проводе услуге: превенције, ране идентификације, процјене и регистрације, ране
интервенције, рефералног механизма, доносе одлуке, пружају услуге (основне или додатне),
те проводе механизме праћења и жалби. Услуге се проводе у складу са дјелатношћу и
мандатима институција и организација, а њихов опсег и примјена су условљени различитим
Чл. 17., Закон o социјалној заштити РС (Сл. гл. РС бр 21/93, 15/96, 110/03, 33/08):
Лицем са инвалидитетом сматра се одрасло лице код кога, усљед физичких или психичких недостатака, постоји
потпуна или дјелимична неспособност за рад.
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контекстним утицајима, као нпр. питање надлежности укључујући и родитељску
одговорност, питање материјалних и људских ресурса укључујући финансијски аспект,
недовољно развијене институционалне механизме и др.
Недостаци који су отклоњени током имплементације Акционог плана за 2011-2012. годину
односе се на:
• непостојање међу-секторалне и уопште сарадње актера социјалне заштите која је
унапређена успостављањем Комисије за унапређење социјалне, породичне и дјечије
заштите и инклузије на локалном нивоу и формирањем Стручног/оперативног тима;
• недостатак прецизно дефинисаних смијерница које регулишу систем сарадње кроз
потписани Протокол о посрупању и сарадњи;
• непостојање јединствене базе података што је отклоњено кроз успостављање DevInfo
базе података;
• недовољну едукованост стручног и нестручног кадра по питању проблематике
социјално искључених група који су прошли низ едукација у оквиру пројекта;
• недовољну сензитивизацију и едукацију стручног кадра, родитеља и осталих
представника/ца локалне заједнице по питању социјално искључених група путем
давања информација у Петровачком листу;
• незаинтересованост грађана за укључивање у процесе доношења одлука и унапређење
стања социјално искључених група што је побољшано путем њиховог укључивања у
рад PAG и PAR група..
Иако су имплементацијом Акционог плана за 2011-2012. годину отклоњени претходно
наведени недостаци и даље постоје изазови с којима се потребно суочити у имплементацији
активности Акционог плана за 2013-2014. годину, а односе се на:
•
•
•
•
•
•
•
•

недовољна финансијска средства за побољшање стања социјално искључених група из
општинског буџета, те континуирано дјеловање Комисије;
неадекватну инфраструктуру за дјецу/младе и њихов здрав развој (дневни центри,
друштвене просторије, адекватни спортски терени и фискултурна сала и др.);
пасиван став шире јавности наспрам значаја рјешавања проблематике са којом се
суочавају лица из социјално искључених група (незаинересованост грађана за
укључивање у процесе проналажења адекватних рјешења);
недовољну едукованост и упућеност родитеља/старатеља, збок које у поједиим
случајевима долази до негирања родитеља/старатеља да сијете има потешкоћу у
развоју;
слабу сарадњу са родитељима дјеце/младих и недовољно знање истих о могућностима
за побољшање стања социјално искључене групе;
недовољну заинтересованост за волонтерски рад и на умањен ангажман појединаца у
сфери социјалне заштите;
недостатак буџетских средстава за додјелу новчаних средстава за подршку и јачање
наталитета;
постојање формалних овлашћења, али недовољно провођење истих због низа фактора
(нису прецизно прописане одговорности актера социјалне заштите, немогућност
провођења законске регулативе, неадекватне смјернице и стандарди, споре процедуре,
недовољни финансијски и људски ресурси, слаба мотивација, недовољна подршка
локалне заједнице, непровођење одговарајуће контроле). Поменути недостатак је

препознат, али на истом, за разлику од осталих, није могуће радити у оквиру Акционог
плана за 2013-2014. годину. 10

5. „АКЦИОНИ ПЛАН ЈАЧАЊА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ И ИНКЛУЗИЈЕ
ДЈЕЦЕ И ОДРАСЛИХ У ОПШТИНИ ПЕТРОВАЦ-ДРИНИЋ ЗА 2013-2014.
годину“
5.1 Приоритети за акцију
С обзиром на свеобухватни процес израде „Aкционог плана за 2013-2014. годину у општини
Петровац-Дринић, утврђена је неопходност развијања одређених смијерницачијом би се
примјеном побољшала социјална заштита и инклузија дјеце и одраслих.
У складу са идентификованим проблемима социјално искључених група дјеце и одраслих, те
анализом изазова за будуће дјеловање, неопходно је подузети одређене кораке у циљу
превазилажења истих:
Краткорочно (2 године) је неопходно подузети сљедеће кораке:
• обезбиједити средства за реализацију активности Акционог плана за 2013-2014.
годину које се налазе у наставку овог документа, а из буџета Општине, донатора,
приватног сектора, надлежних министарстава и слично;
• заговарати издвајање средстава из буџета Општине за финансирање рада Комисије за
унапређење социјалне, породичне и дјечије заштите и инклузије;
• подржати реализацију документа „Приједлог критерија и мјере социјалне политике у
области водонабдијевања у општини Петровац-Дринић“ путем заговарања за
издвајањем додатних средстава за субвенционисање идентификованих група;
• иницирати обезбјеђење свлачионица са санитарним чворовима при фикултурној сали
ОШ „Дринић“;
• иницирати санирање крова фискултурне сале ОШ „Дринић“;
• заговарати набавку адекватне опреме за часове физичке културе (од стране Општине
или прватног сектора);
• осигурати континуитет у раду Стручног/оперативног тима у циљу примјене
Протокола о поступању и сарадњи;
• иницирати кадровско и материјало јачање релевантних служби и институција из
области социјалне заштите путем иницијатива за покретање приједлога пројекта према
донаторима;
• континуирано дјеловати у циљу укључивања породица и дјеце у процесе доношења
одлука (PAG и PAR) кроз сазивање састанака, информисање и организовање
ученика/ца;
• радити на обезбјеђивању стручног и едукативног кадра у систему социјалне заштите
путем промовисања потребе присуства на семинарима, едукацијама и слично;
• наставити унапређивати тимски рад и сарадњу свих релевантних актера у области
социјалне заштите, сазиваи састанке са актерима социјалне заштите, те покретати
иницијативе;
• наставити јачати мјешовити систем социјалне заштите путем континуираог дјеловања
Комисије и Стручног/оперативног тима;
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•
•
•
•
•
•
•
•

континуирано радити на успостављању праведнијег система који ће бити отворен за
све особе у заједници, укључујући и особе са потешкоћама у развоју;
континуирано радити на раном идентификовању корисника социјалне заштите и
превенцији (психофизичке сметње, дјеца из сиромашних проодица и др.) кроз сарадњу
и праћење Протокола о поступању и сарадњи;
развијати волонтерски рад кроз иницијативе које покреће ОО Црвеног крста;
радити едукацију актера социјалне заштите у циљу прихватања савремених метода
рада ангажовањем чланова/ица Комисије или Стручног/оперативног тима;
континуирано радити на медијској промоцији проблема у циљу информисања и јачања
свијести локалне заједнице кроз учешће и објављивање чланака у Петровачким
новинама;
остварити сарадњу са невладиним организацијама и удружењима из локалне заједнице
и сусједних општина у циљу организовања дружења за особе које нису ступиле у
брачну заједницу, у сврху упознавања, а све у циљу јачања улоге породице у друштву;
заговарати издвајање буџетских средстава за додјелу новчаних средстава у циљу
подршке и јачања стопе наталитета;
пратити реализацију Акционог плана за 2013-2014. годину, те на основу извјештаја и
потреба, креирати Акциони план за 2015-2016. годину.

Потенцијални партнери за реализацију горе наведених активности су све институције и
организације, актери социјалне заштите и инклузије на локалном нивоу: Општина, ЈУ Центар
за социјални рад, ЈЗУ Дом здравља, образовне установе, полиција, судови, мјесне заједнице,
медији, невладине организације и разна удружења, родитељи и дјеца, донатори (приватни
сектор, међународне организације и др.), цивилно друштво, надлежних министарстава и др.
5.2 Очекивани извори финансирања
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Општина;
надлежна министарства;
ЈФДЗ РС;
донатори;
приватни сектор;
Образовне институције;
невладине организације/удружења и др.
јавне установе;
мјесне заједницe;
Иституције/организације потписнице Протокола
ОДЈКП „Узор“ Дринић;
Вјерске институције
РПЗ РС;
Петровачки лист;
остали медији и друго.

5.3 Одговорност за мониторинг активности из „Акционог плана јачања социјалне
заштите и инклузије дјеце и одраслих у општини Петрово за 2013-2014. годину“
За мониторинг реализације активности „Акционог плана јачања социјалне заштите и
инклузије дјеце и одраслих у општини Петрово за 2013-2014. године“ одговорна је Комисија
за унапређење социјалне, породичне и дјечије заштите и инклузије општине ПетровацДринић. Исто се проводи уз подршку Стручног/оперативног тима и других актера социјалне
породичне и дјечије заштите инклузије и то на начин да чланови/ице Комисије помоћу
упитника за прикупљање информација из одређених сектора континуирано прикупљају
информације у оквиру свог сектора и исте у првој седмици текућег мјесеца достављају
предсједници Комисије за претходни мјесец. Предсједница, уз подршку чланова Комисије,
исте обједињује те креира шестомјесечне и годишње извјештаје о мониторингу проведбе
активности из Акционог плана за 2013-2014. годину на основу којих Комисија ревидира
активности из овог Акционог плана и планира наредне кораке у свом дјеловању.

5.4 Оквир имплементације „Акционог плана јачања социјалне заштите и инклузије дјеце и одраслих у општини
Петровац-Дринић за 2013-2014. годину“
Краткорочним циљевима наведеним у приоритетима за акцију у оквиру Акционог плана за 2013-2014. годину отклониће се
претходно дефинисани недостаци, а у табели која слиједи приказан је оквир имплементације „Акционог плана јачања
социјалне заштите и инклузије дјеце и одраслих у општини Петровац-Дринић за 2013-2014. годину“ са датим активностима
путем којих ће се радити на достизању краткорочних циљева, те датим носиоцима одговорности, индикаторима и средствима
верификације.
Планиране активности:

Одговорност:

Индикатори

Средства верификације

ЦИЉ 1. УНАПРИЈЕДИТИ СИСТЕМ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ И ИНКЛУЗИЈЕ ДЈЕЦЕ И ОДРАСЛИХ У ОПШТИНИ ПЕТРОВАЦ-ДРИНИЋ
1.1 Комисија за унапређење социјалне/дјечије заштите Општине Петровац-Дринић
1.1.1 Састанци/активности Комисије за унапређење социјалне, Општина, Комисија
- број састанака Комисије;
- Записници са састанака;
породичне и дјечије заштите и инклузије Општине Петровац- број записника са сједница
- Извјештаји о раду;
Дринић
Комисије;
-Фото/видео записи;
- бр. записника са радних
- Рјешење о формирању
састанака
Комисије;
- Правилник о раду Комисије.
1.1.2 Заговарање за издвајањем средстава за финансирање Комисија, Општина
- број упућених
- Дописи;
Комисије из буџета Општине
инцијатива/дописа Скупштини - Извјештаји;
општине и начелнику;
- Скупштинске одлуке.
- број састанака Комисије у
циљу договора активности
1.1.3 Континуирано праћење реализације планираних
Комисија у сарадњи са
- број стучних особа из
- Извјештај о мониторингу;
активности Акционог плана
Стручним/ Оперативним
различитих сектора социјалне
- Извјештај о раду Комисије.
тимом и локалном заједницом; заштите (Комисија);
донатори.
- број установа и организација
које достављају податке за
извјештај;
- број извјештаја о
мониторингу реализације
активности у оквиру Акционог
плана за 2013. и 2014. годину;
-8 састанака Комисије.
1.1.4 Континуирано праћење и извјештавање према начелнику
Комисија у сарадњи са
- број редовних сједница
- записници са сједница;
и Скупштини општине о реализацији активности Акционог
Стручним/ Оперативним
Комисије;
- извјештаји о раду Комисије;
плана
тимом и локалном заједницом; - број записника са сједница
- Упитници за прикупљање

донатори.

1.1.5 Скицирање финансијских планова за текући период
имплементације Акционог плана

Комисија

1.1.6 Израда Акционог плана за 2015-2016. годину и његово
упућивање Скупштини општине на усвајање

Комисија

Комисије;
- број извјештаја са радних
састанака Комисије;
- број извјештаја о раду
Комисије;
-Број установа и организација
које достављају податке за
извјештај;
-2 полугодишња и 2 годишња
извјештаја о мониторингу
реализације активности у
оквиру Акционог плана за
2013-2014. годину;
- број дефинисаних приједлога
и препорука.
- број скицираних
финансијских планова

- креиран Акциони план за
2015-2016. годину
- број укључених
институција/организација
- документ упућен Скупштини
општине
1.2 Јачање капацитета институција које дјелују у области социјалне заштите и инклузије дјеце и одраслих
1.2.1 Иницирање опремања и осавремењивања релевантних Општина, мјесне заједнице,
-капитални и други пројекти
служби и јавних установа
јавне институције, надлежна
министарства, донатори, НВО
1.2.2 Подстицање професионалаца за учествовање на Општина, надлежна
- број професионалаца,
планираним едукацијама из у области социјалне заштите, а у министарства, РПЗ РС,
учесника едукација;
циљу јачања капацитета
донатори, Комисија
- број учесника/ца
1.2.3 Развијање компетенција наставника, стручних сарадника
и директора одгојно-образовних установа за проведбу
инклузивног образовања на општинском нивоу на основу
заговарања за похађање тренинга и семинара које организују
надлежна министарства и РПЗ РС
1.2.4 Подршка јачању инклузивног образовања

Надлежна министарства, РПЗ
РС, Комисија, Оперативни тим

- број професионалаца,
учесника едукација;
- број учесника/ца

образовне институције,
надлежна министарства, РПЗ
РС

- број дјеце са посебним
потребама која су укључена у
процес инклузивног

података из установа и
организација за мониторинг
реализације активности
Акционог плана испуњени –
да/не;
- Обрасци за израду
Извјештаја о мониторигну
реализације активности
Акционог плана (наративни и
финансијски) испуњени –
да/не ;
- Извештаји;
- листа приједлога и препорука
у вези имплементације АП.
- скице финансијских планова;
- записници са састанака
Комисије
- Акциони план за 2015-2016.
годину;
- преглед укључених
институција/ организација;
- акт Скупштине општине.
- списак набављене опреме;
-инвентарне листе;
-фото и видео записи.
- списак учесника/ца
едукација;
- цертификати;
- извјештаји;
- фото и видео записи.
- списак учесника/ца
едукација;
- цертификати;
- извјештаји;
- фото и видео записи.
-квалитет образовања и
психосоцијалне подршке

образовања
1.3 Развој и јачање формалне институционалне сарадње између институција/организација социјалне заштите
1.3.1 Континуирана примјена Протокола о поступању и
Општина, институције и
-број идентификованих нових
сарадњи надлежних институција и организација с циљем
организације потписници
случајева
унапређења мултисекторалног приступа социјалне/дјечије
Протокола, Комисија,
-услуге засноване на
заштите и инклузије у односу на област водоснабдијевања
Стручни/оперативни тим
међусекторалности и
увођењем рефералног механизма
мултидисциплинарности
1.3.2 Континуирано дјеловање Стручног/Оперативног тима на
реализацији Протокола о поступању и сарадњи

Општина, институције и
организације потписници
Протокола, Комисија,
Стручни/оперативни тим
1.3.3 Континуиран рад на изналажењу могућности за трајно и - Општина, мјесне заједнице,
сигурно водоснабдијевање
ОДЈКП „Узор“ Дринић,
Комисија
1.4 Укључивање подорица и дјеце у процесе доношења одлука које се тичу њихових права
1.4.1 Пружање подршке и наставак рада са PAR и PAG групама - Комисија, PAR и PAG група;
Општина, школа и друге јавне
институције, НВО
1.4.2 Учешће представника/ца PAR и PAG групе у процесима
- Комисија, PAR и PAG група;
доношења одлука у општинским представничким тијелима
Општина, школа и друге јавне
институције.

-најмање 6 састанака
Оперативног тима;
-број идентификованих и
упућених нових случајева
- сигурно водоснабдијевање и
приступ питкој води

-извјештаји
Стручног/Оперативног тима

- број састанака

- извјештаји;
- спискови присутних;
- фото и видео записи.
- Списак учесника/ца;
- записници са одржаних
састанака
- Извјештаји;
- Фото и видео записи;
- Спискови учесника/ца
едукација;
- извјештаји;
- фото и видео записи.
- списак учесника/ца на
састанцима
- извјештаји;
- фото и видео записи.
- списак учесника/ца на
састанцима;
- дописи;
- извјештаји;
- фото и видео записи.

- приједлози за рјешавање
проблема од интереса за дјецу
и одрасле;
- анкете, упитници, јавне
расправе, информисања
- едукације

1.4.3 Организација едукација за родитеље из области социјалне
заштите

Општина, НВО, јавне
институције, Комисија,
Стручни/оперативни тим

1.4.4 У сарадњи са Удружењем жена Дринић евидентирати
особе које нису у брачној заједници, те организовати дружење
заинтересованих у сарадњи и са сусједним општинама у циљу
упознавања и дружења, те потенцијалног закључења брака.
1.4.5 Лобирање код Општине за доношење Скупштинске
одлуке и издвајање буџетских средстава за додјелу новчаних
средстава за стимулацију повећања наталитета

Комисија, Удружење жена
Дринић, медији

- број пројеката и састанака
- број учесника/ца.

Комисија, Општина и
релевантне службе

- број пројеката и састанака;
-број дописа начелнику и
Скупштини општине;
- број учесника/ца.

1.5 Јачање улоге НВО сектора у области социјалне заштите и инклузије дјеце и одраслих
1.5.1 Подршка пројектима НВО-а које дјелују у општини НВО, Општина и релевантне
Петровац-Дринић
службе, јавне институције,
надлежна министарства,

-Извјештаји о раду
институција и НВО;
-Извјештаји о раду
Стручног/Оперативног тима.

-капитални и други пројекти

- број састанака;
- извјештаји и записници;
- фото и видео записи.

- извјештаји;
-инвентарне листе;
-фото и видео записи.

1.5.2 Кадровско јачање НВО-а, организовање едукација из
области социјалне заштите кроз заговарање писања приједлога
према донаторима
1.5.3 Материјално опремање (нпр. техничка опрема и др.)
заштите кроз заговарање писања приједлога према донаторима

1.5.4 Иницирање увезивања НВО-а и подизање свијести о
потреби за помоћ старим и изнемоглим лицима, као и
сиромашним породицама
1.6 Развој волонтеризма
1.6.1 Промоција волонтеризма путем анимирања локалне
заједнице за волонтерски рад у институцијама

1.6.2 Анимирати грађане (дјецу и одрасле) да се волонтерски
укључе у чишћење извора, а преко Општине, школе,
Еколошког покрета, комуналног предузећа, шумског
газдинства и клтрно-умјетничких друштава
1.6.3 Лобирање за израду и усвајање волонтерске политике на
нивоу Општине

донатори, Комисија
Општина и релевантне службе,
јавне установе, НВО,
надлежна министарства,
донатори, Комисија.

- број учесника едукација

- спискови учесника/ца
едукација;
- цертификати;
- извјештаји;
- фото и видео записи.
- списак набављене опреме;
- инвентарске листе;
- фото и видео записи.

Општина, надлежна
министарства, донатори,
невладине организације/
удружења, локална заједница,
Комисија.
ОО ЦК, НВО, Удружење жена,
Општина и релевантне службе,
јавне институције, надлежна
министарства, донатори,
Комисија

- број и врста опреме

-капитални и други пројекти

- извјештаји;
-инвентарне листе;
-фото и видео записи.

- Општина, НВО, Комисија

- број промотивних
активности;
- број иницијатива,
покретнутих акција и
пројеката;
- број иницијатива и
покренутих акција

- извјештаји;
- фото и видео записи.

- број иницијатива,
покретнутих акција и
пројеката;
- број иницијатива,
покретнутих акција и
пројеката;

- извјештаји;
- фото и видео записи.

- Комисија

- Општина, Комисија

- извјештаји;
- фото и видео записи.

- Општина, НВО, Комисија,
- извјештаји;
јавне институције,
- фото и видео записи.
Стручни/оперативни тим,
цивилна заштита, ОО ЦК,
међународне организације
ЦИЉ 2: УНАПРИЈЕДИТИ ПОДРШКУ ПРИОРИТЕТНИМ СОЦИЈАЛНО ИСКЉУЧЕНИМ ГРУПАМА ДЈЕЦЕ И ОДРАСЛИХ НА НИВОУ ОПШТИНЕ
ПЕТРОВАЦ-ДРИНИЋ
Планирање активности подразумијева пружање подршке и помоћи утврђеним социјално искљученим групама у локалној заједници кроз дјеловање установа/
организација које дјелују у области социјалне заштите и инклузије дјеце и одраслих кроз њихов свакодневни рад, као и кроз реализацију пројеката/акција
подржаних од стране донаторских средстава и др.
2.1 Подршка дјеци и младима који немају прилику да се баве спортско-рекреативним активностима због недостатка адекватних спортских терена
2.1.1 Иницирање обезбјеђења свлачионица са санитарним
Општина, Комисија, РПЗ РС,
- број иницијатива;
- свлачионице са санитарним
1.6.4 Организовање акција помоћи старим и изнемоглим
лицима и другим социјално угроженим особама на бази
волонтерског рада

чворовима при фискултурној сали ОШ „Дринић“

надлежна министарства,
донатори.

- степен социјализације и
интеграције дјеце у друштву.

2.1.2 Иницирање санације крова фискултурне сале ОШ
„Дринић“

Општина, Комисија; РПЗ РС,
надлежна министарства,
донатори.
Општина, Комисија, РПЗ РС,
надлежна министарства,
приватни сектор

-број иницијатива и пројеката;

Општина, Комисија

-број корисника;
-износ средстава;
број дописа.

-извјештаји о реализованим
активностима;
- извјештај о извршењу буџета.

- број иницијатива;
-број запослених;
-став корисника;
-степен укључености и
информисаности.

-извјештаји о реализованим
активностима;
-видео/фото запис.

2.1.3 Лобирање за набавку опреме за часове физичке културе

2.2 Подршка дјеци из сиромашних вишечланих породица
2.2.1 Континуирано обезбјеђивање субвенција на услуге
водоснабдијевања за породице

2.3 Подршка одраслима са физичким и психичким сметњама
2.3.1 Заговарање за запошљавање старатеља одраслих са Општина, јавне установе,
физичким и психичким сметњама и давање приоритета истима НВО, Комисија Стручни/
приликом аплоицирања на неко радно мјесто
Оперативни тим

-број опреме;
-степен социјализације и
интеграције дјеце у друштву;
-степен укључености и
информисаности
родитеља/стараоца.

чвором;
- извјештаји о раду;
- фотографије и видео записи.
- саниран кров:
- извјештаји о раду;
- фотографије и видео записи.
- опрема;
- извјештаји о раду;
- фотографије и видео записи.

ЦИЉ 3: УНАПРИЈЕДИТИ СИСТЕМ ПРИКУПЉАЊА И ЕВИДЕНТИРАЊА ПОДАТАКА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ И ИНКЛУЗИЈЕ
ДЈЕЦЕ И ОДРАСЛИХ НА НИВОУ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ-ДРИНИЋ
3.1 Успостављање нових и ажурирање постојећих база података о корисницима/цама
3.1.1 Иницирање формирања и ажурирање електронске базе Општина, релевантне службе
-број евидентираних случајева, -ажурирана база података;
података о дјеци и одраслима из маргинализованих група у за социјалну проблематику,
састанци Комисије и
- шифре клијената;
свим установама надлежним за социјална питања
васпитно-образовне и
Стручног/Оперативног тима
- записници са састанака.
здравствене установе, медији,
НВО, полиција, Комисија.
3.1.2 Континуиран ажурирање DevInfo базе података
Општина
- ажурирана DevInfo база;
- DevInfo база података;
- број особа задужених за унос - опис послова
података
ЦИЉ 4. УНАПРИЈЕДИТИ ПРОМОЦИЈУ АКТИВНОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ И ИНКЛУЗИЈЕ ДЈЕЦЕ И ОДРАСЛИХ НА НИВОУ
ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ-ДРИНИЋ
4.1 Јачање свијести локалне заједнице о социјално искљученим групама дјеце и одраслих

4.1.1 Медијска промоција у циљу информисања и промовисања
активности у сфери јачања система социјалне заштите и
инклузије дјеце и одраслих и информисање социјално
угроженог становништва о њиховим правима

Новине „Петровачки лист“,
Општина, јавне установе,
невладине организације,
Комисија, надлежна
министарства, донатори

-број одржаних округлих
столова, јавних трибина;
-број учесника/ца;
-број покренутих иницијатива;
-број радио/ТВ емисија,
штампаних брошура,
публикација инфо-водичи,
памфлети, плакате

-медијско праћење (звучни и
видео записи, дневна штампа,
фотографије, билтени и др.);
-степен информисаности
локалне заједнице
- извјештаји и фото/видео
записи.

ЦИЉ 5. ПОВЕЋАТИ ФИНАНСИРАЊЕ КОРИСНИКА У ОКВИРУСИСТЕМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ И ИНКЛУЗИЈЕ ДЈЕЦЕ И ОДРАСЛИХ НА
НИВОУ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ-ДРИНИЋ
5.1 Заговарање за повећање издвајања средстава за кориснике социјалне заштите
5.1.1 Заговарање за издајање финансијских средстава за Општина уз подршку
-број корисника социјалне
-рационално и законско
потребе социјалне заштите дјеце и одраслих – Средства буџета Комисије, надлежна
заштите;
кориштење буџетских
Републике Српске за кориснике/це социјалне и дјечије заштите министарства.
-број пројеката финансираних
средстава;
из Републичког буџета.
-финансијски прегледи и
извјештаји.
5.1.2 Заговарање за финансирање права из сфере социјалне Општина уз подршку
-издвајања за социјалну
-рационално и законско
заштите и инклузије дјеце и одраслих која се финансирају из Комисије
заштиту и инклузију дјеце из
кориштење буџетских
Општинског буџета
Буџета општине за 2013. и
средстава;
2014. годину;
-финансијски преглед.
-број корисника;
-број пројеката.
5.1.3 Промовисање потребе наставка издвајања субвенција за
Општина, Комисија, јавне
- издвајање за субвенције на
- дописи;
комуналне услуге и услуге водоснабдијевања, те обезбјеђивање установе, НВО, приватни
комуналне/водоводне услуге;
- извјештаји, записници;
нових извора финансирања (привтни подузетници за своје
сектор, Стручни/ оперативни
- број корисника/ца
- Рјешења;
запослене или хуманитарне организације за оне који немају
тим, надлежна министарства,
- број дописа;
- спискови корисника/ца.
изворе примања у почетку са симболичним учешћем у циљу
донатори
- број састанака
развијања свијест о дјеловању у овој области
5.1.4 Осигурати финансијска средства која се издвајају из Привредници и предузетници
-број индивидуалних
- Допис Комисије са молбом за
приватног сектора за улагање у систем социјалне и дјечије општине, локална заједница,
донација;
достављање података;
заштите (лобирање за достављање пакета хране, одјеће, дрва за медији, Комисија, НВО.
- број иницијатива,
-Подаци приватних фирми,
гријање или новчаних средстава за социјално угрожене
покретнутих акција и
јавних установа, НВО;
категорије сваких 2-3 пута годишње)
пројеката;
- извјештаји;
-број састанака;
- фото и видео записи.
- број јавних позива на
укључивање;
5.1.5 Заговарање и покретање иницијатива за осигурање Донатори, Комисија
-број пројеката;
- Подаци из установа и НВО
средстава од донатора
-број корисника;
-износ средстава.

5.1.6 Самофинансирање корисника/ца

Родитељи,
сродници.

старатељи,

5.1.7 Заговарање код вјерских институција за подршкуу
активностима

Вјерске заједнице, локална
заједница, медији, Комисија

- број корисника;
- број донација
- број чланова (мјесечне
чланарине)
-број родитеља, старатеља и
сродника који финансирају
неки од видова социјалне
заштите
- број иницијатива Комисије;
- број корисника/ца;
- број акција солидарности.

- Подаци о корисницима;
- Подаци из јавних установа,
спортских и културних
удружења. финансијски
преглед и извјештаји;

-спискови набављене
опреме/помоћи;
-фото и видео записи.

6. Анекси
Анекс 1.

Документ „Процјена ситуације у области социјалне/дјечије заштите и
инклузије у односу на област водоснабдијевања у општини ПетровацДринић“, септебмар 2010. године

Анекс 1.1

Листа прегледаних/кориштених докумената (стратегије, политике,
закони, правилници, мандати, статути, описи послова)

Анекс 1.2

Преглед докумената/анализа које су урађене у сарадњи са
корисницима и професионалцима из области социјалне заштите и
инклузије, а који су имали утицај на квалитетнију израду Акционог
плана за 2013-2014. годину

Анекс 1.3

Листа професионалаца, представника институција/организација из
система социјалне заштите и инклузије, чланова/ица општинеске
Комисије који су допринијели изради Акционог плана за 2013-2014.
годину

Анекс 1.4

Преглед досадашњих имплементираних пројеката

Анекс 2.

Концептуални радни оквир, општина Петровац-Дринић

Анекс 3.

Анализа узрока у оквиру концептуалног оквира

Анекс 4.

Матрица за мапирање носилаца дужности/мандата на државном и
ентитетском нивоу

Анекс 4.1

Анализа улога актера социјалне заштите и инклузије дјеце и одраслих
на локалном нивоу

Анекс 5.

Матрица за мапирање носилаца дужности/мандата и анализу
недостатака капацитета континуитета услуга на локалном нивоу

Анекс 6.

Матрица за анализу недостатака капацитета на локалном нивоу
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