
 

 

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 

 

          

Дјеца-учесници пројекта''Социјализација дјеце Републике Српске''  

          дочекали госте у Кумбору 

  

 Омбудсман за дјецу Републике Српске мр Нада Граховац са сарадницима је 

традиционално посјетила дјецу учеснике пројекта „Социјализација дјеце Републике Српске-

2012“.Том приликом се у директном контакту са дјецом и пратећим особљем десете смјене 

увјерила у успјешност функционисања Пројекта ,реализацију пројектних активности и циљева 

те  бенефит који овај Пројекат омогућава дјеци најосјетљивијих категорија.Посјета је била 

добра прилика да госпођа Граховац са дјецом из различитих крајева Српске,различитог 

здравственог,породичног и социјалног статуса ,у узрасној доби од шест до 15 годин, одржи  пар 

радионица у области права дјетета. Гости су дјеци обезбиједили  пригодне поклоне.  

У истом периоду у  хотел/хостелу ''Кумбор'' у Кумбору ,Комисија ресорног 

министарства здравља и социјалне заштите је вршила редован надзор реализације Пројекта.На 

челу Комисије је био  помоћник министра мр Љубом Лепиром,који је са својим сарадницима 

интензивано  проводио вријеме у одмаралишту како би стекли увид у услове боравка дјеце,све 

активности које се организују са дјецом и за дјецу,те здравствену заштиту дјеце. 

          Овогодишња реализација Пројекта наставља се 31.08.2012. године (петак) када у Кумбор 

путује дванаеста смјена учесника  пројекта „Социјализација дјеце Републике Српске-2012“.   

У оквиру ове смјене, поред дјеце из категорија које обухватају центри за социјални рад 

(дјеца из породица корисника додатка на дјецу и сталне новчане помоћи из социјалне 

заштите, дјеца без родитељског старања др.),посредством невладиног сектора учествују 

и дјеца ромске популације као и дјеца са посебним потребама. 
 

Полазак дванаесте смјене у Кумбор, предвиђен је за 31.08.2012.године са укупно 165 

учесника из: 

 

Бијељине -полазак аутобуса у 07:30h испред споменика на градском тргу. 

  (Центар за социјални рад, Борачка организација Републике Српске,Удружење за помоћ 

дјеци са посебним потребама „Нада“, Удружење Рома „Отахарин“ и Удружење 

„Ампутирац“) 

 Шековића -полазак аутобуса у 09:30h са аутобуске станице у Власеници 

Служба социјалне и дјечије заштите). 

Козарске Дубице -полазак аутобуса у 05:30h испред центра за социјални рад. 

  (Центар за социјални рад, ОО БОРС, Удружење Рома и Удружење за помоћ 

недовољно ментално развијеним лицима) 

Костајнице -полазак аутобуса у 06:15h са аутобуске станице. 

  (Центар за социјални рад) 

Крупе на Уни- полазак аутобуса у 07:00h са аутобуске станице у Новом Граду. 

(Служба социјалне и дјечије заштите и ОО БОРС) 

 


