Предсједник Додик у посјети учесницима пројекта „Социјализација
дјеце Републике Српске-2011.“
24. август.2011. године
Предсједник Републике Српске Милорад Додик посјетио је десету смјену учесника
пројекта „Социјализација дјеце Републике Српске-2011.“ који се реализује у дјечијем
одмаралишту „Кумбор“ у Кумбору означивши тако јубилеј-10 година како Јавни
фонд за дјечију заштиту РС реализује овај Пројекат.

Предсједник Републике
изразио је задовољство
што је посјетио дјечије
одмаралиште, у којем
је, у протеклој деценији
боравило 15.000 дјеце
из свих општина
Српске и том приликом
изјавио:

„Драго ми је што сам данас са

вама, једним бројем од 15 000
дјечака и дјевојчица који су у
протеклих 10 година боравили у
овом љетовалишту и ова акција
не смије да стане“.

Предсједник Републике је током посјете одмаралишту поклонио рачунарску и
спортску опрему, на опште задовољство присутних малишана.

У склопу делегације која је
посјетила дјецу у Кумбору били
су и ресорни министар здравља
и социјалне заштите Проф. др
Ранко Шкрбић као и омбудсман
за дјецу РС мр Нада Граховац.

Делегацију је дочекао директор
Фонда господин Момир Попић са
сарадницима.

Министар Шкрбић оцијенио је да се ради о једном од значајнијих пројеката Јавног
фода за дјечију заштиту и нагласио да ће Влада и ресорно министарство наставити
да подржавају његову реализацију и истакао:

„Задужили смо Јавни фонд дјечије заштите да обавезно настави са
овим програмом у Кумбору и данас смо сви пресретни што дјеца из
Српске сваке године имајуприлику да љетују у оквиру програма
социјализације.“

Подсјетио је да су, у протеклих
десет година учесници пројекта
била: дјеца без родитељског
старања, дјеца са посебним
потребама, дјеца погинулих
бораца и ратних војних
инвалида, ромска дјеца као и
посебно талентована дјеца из
свих дјелова Републике Српске.

Предсједнику, Министру и Омбудсману уручене су захвалнице за подршку Пројекту
и слике- ликовни радови дјеце учесника Пројекта.
Посјета је била значајно пропраћена од стране Црногорских медија као и медија из
Српске.

