
 

 

Р Е П У Б Л И К А   С Р П С К А  

ЈАВНИ ФОНД ЗА ДЈЕЧИЈУ ЗАШТИТУ 
Б И Ј Е Љ И Н А 

 

ИНФОРМАЦИЈА  О  РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА  „СОЦИЈАЛИЗАЦИЈА ДЈЕЦЕ 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ-2012“ 

 

 

                       Реализација пројекта „Социјализација дјеце републике Српске-2012.“ успјешно је 

започета и  тренутно се у одмаралишту хотела/хостела „Кумбор“ већ налазе учесници друге 

смјене из: Српца (Центар за социјални рад, БОРС и Удружење „Извор“), Градишке 

(Удружење за помоћ ментално недовољно развијеним лицима), Приједора (Удружење 

„Анемона“), Добоја (Удружење за помоћ ментално недовољно развијеним лицима), Бања 

Луке  (Завод „Др Мирослав Зотовић“), Гацка (Центар за социјални рад и БОРС), Љубиња 

(Центар за социјални рад) и Требиња (Удружење „Сунце нам је заједничко“). 

 

           Подсјећамо да су циљне категорије  вулнерабилне категорије дјеце чије је задовољавање 

развојних потреба отежано неповољним социјалним, материјалним, здравственим проблемима 

или породичним приликама као и посебно талентована дјеца, у узрасној доби од 6 до 15 година, 

а дјеца са сметњама у развоју до 17 година.  

 

           Циљеви пројекта су континуирани и вишеструко подстицајни за дјецу циљних 

категорија: развијање осјећаја емпатије , социјализација, афирмација и интеграција дјеце у 

вршњачку групу. 

 

           Пројекат ће се реализовати у услужном простору хостел ''Кумбор'' у Кумбору, Република 

Црна Гора, у тринаест смјена у временском периоду од 26.05. до 16.09.2012.год. и планирано је 

да се ове године обухвати око 1700 дјеце из свих општина Српске.  

 

Полазак треће смјене, предвиђен је за 11.06.2012.год., са укупно 160 учесника и то из: 

 

 Новог Града (Центар за социјални рад и БОРС) 

Полазак аутобуса у 06:00h са аутобуске станице. 

 Оштре Луке (Служба социјалне и дјечије заштите) 

Полазак аутобуса у 06:45h испред стадиона у Приједору. 

 Приједора (Општа болница Приједор) 

Полазак аутобуса у 07:00h испред болнице. 

 Лакташа (Центар за социјални рад, БОРС и Удружење за помоћ дјеци са посебним 

потребама) 

Полазак аутобуса у 07:00h испред Туриста. 

 Зворника (Центар за социјални рад и БОРС) 

Полазак аутобуса у 08:00h са аутобуске станице. 

 

 

 

 

 


