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Локални акциони план за дјецу

ПРЕДГОВОР
Локални акциони план за дјецу oпштине Кнежево за период од 2018 до 2021. године
представља план којим се жели постићи систематско побољшање положаја дјеце,
задовољење њихових права и потреба, а све са циљем стварања услова за оптималан
развој и одрастање дјеце која живе на подручју ове oпштине.
Општина Кнежево до сада није имала Локални акциони план у чијем су фокусу
пројекти и активности усмјерене на дјецу. Кроз активности Групе (Коалиције) за заштиту
дјеце на подручју oпштине Кнежево коју чине представници најбитнијих институција,
удружења и организација које се кроз свој рад баве питањима добробити и заштите дјеце,
појавио се интерес и потреба за креирањем једног таквог документа.

Радну групу за израду Локалног акционог плана за дјецу oпштине Кнежево за
период од 2018 до 2021.године чине:
1. Весна Темелкоска Вуковић- ЈУ СШЦ „Јован Дучић“;
2. Радулић Душан – ОШ “Петар Кочић“ Имљани;
3. Алексић Горан – ОШ “Доситеј Обрадовић“ Кнежево;
4. Ћелић Анђелко- ОШ “Вук Караџић“ Живинице;
5. Миловановић Владан – ЈЗУ „Дом здравља“ Кнежево;
6. Стојановић Вељко – Свештеник ЦП Кнежево;
7. Малић Сандра – ЈУ „Центар за социјални рад“ Кнежево;
8. Ђенић Бранка – ЈУ Дјечији Вртић „Радојка Лакић“ Кнежево;
9. Вуковић Неда – Удружење „Маслачак“;
10. Нада Калабић – Општина Кнежево.
Координатор радне групе испред Општине Кнежево је Нада Калабић, из одјељења за
општу управу и друштвене дјелатности.
Чланови радне групе кроз заједнички рад и сарадњу, на основу расположивих
информација и података, дошли су до закључака о активностима које је потребно
предузети по питањима заштите и добробити дјеце и предложили пројектне идеје које
3

Општина Кнежево

Локални акциони план за дјецу

су обухваћене Локалним акционим планом за дјецу oпштине Кнежево за период 2018.
до 2021.године.
Локални акциони план за дјецу oпштине Кнежево настао је уз подршку
организације World Vision, а процес израде документа вођен је од стране консултанта
из организације CEFE BiH.
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1. УВОД
Дјеца су у средишту интересовања више различитих институција и организација на
подручју oпштине Кнежево. Да би се радило на побољшању положаја дјеце потребна је
сарадња и заједничко ангажовање свих заинтересованих страна. Планирање и
провођење активности које су приказане Локалним акционим планом за дјецу oпштине
Кнежево обједињују улоге свих институција које раде за добробит и заштиту дјеце,
чиме је приказан и значај међусекторске сарадње у локалној заједници у корист дјеце.
Општина Кнежево, као и многе локалне заједнице у окружењу у протеклом периоду
суочавала се са бројним економским и друштвеним проблемима, који се огледају, прије
свега у сталном демографском паду, ниској привредној активности и ниском степену
запослености. Са друге стране, мотивисаност представника локалне заједнице, као и
самих грађана и ресурси којима ова oпштина располаже представљају добру основу и
снагу да се заједничким радом и залагањем створе бољи услови за све становнике ове
локалне заједнице, а самим тим и за оне најмлађе.
Дјеца која живе на подручју oпштине Кнежево обухваћена су са сва три нивоа
образовања.
Основно образовање одвија се у три основне школе, са мрежом подручних школа.
То су Основна школа „Доситеј Обрадовић“ Кнежево, Основна школа „Петар
Кочић“ Имљани и Основна школа „Вук Караџић“ Живинице. У све три основне школе,
у школској 2017/18. години уписан је 681 ученик и то:

-

ОШ „Доситеј Обрадовић“ Кнежево

423 ученика

 ОШ

„Петар Кочић“Имљани

113 ученика

 ОШ

„Вук Караџић“Живинице

145 ученика

Средњошколско образовање одвија се у оквиру Средњошколског центра „Јован
Дучић“, а у школској 2017/18. години у Центар је уписано 185 ученика.
У претходних неколико године постоји тренд смањења броја ученика како у
основним школама, тако и у Средњошколском центру.
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На подручју oпштине Кнежево дјелује и предшколска установа, односно ЈУ дјечији
вртић „Радојка Лакић“, који располаже смјештајним капацитетом за прихват 65 дјеце у
свим вртићким групама. Дјечији вртић располаже довољним капацитетима с обзором на
потребе локалног становништва, док са друге стране услови у којима се одвија рад ове
предшколске установе нису на задовољавајућем нивоу.
Јавна Установа Центар за социјални рад Кнежево обавља послове социјалне заштите,
дјечије заштите, породично- правне заштите, старатељства и усвојења, и кривичноправне заштите малољетника. У Центру постоје проблеми недовољне просторне и
техничке оспособљености, што за посљедицу може да има нижи квалитет услуга за
кориснике Центра, међу којима значајно мјесто заузимају дјеца.
Примарна здравствена заштита организована је у оквиру Дома здраваља Кнежево са
амбулантама у Мјесним заједницама Имљани, Корићани и Јаворани, а секундарна
здравствена заштита обавља се у КБЦ Бања Лука. Општина Кнежево располаже са
задовољавајућим инфраструктурним капацитетима здравствених установа, међутим,
здравствене услуге нису на задовољавајућем нивоу. Међу недостацима од значаја за
дјецу је непостојање педијатријске амбуланте, логопедског кабинета као и неадекватна
опремљеност зубне амбуланте.
Када су у питању спорт и рекреација у oпштини Кнежево постоји школа спорта која
је основана 2016. године. У оквиру ње постоје секције за више спортова, а крајњи циљ је
откривање талената и подршка будућим спортистима како би наставили да тренирају и
играју за неки од спортских клубова.
Локални спортски клубови у Општини Кнежево су ФК „Прогрес“, ОКИ „Кнежево“,
Спортско- риболовачки клуб „Угар“ и Шаховски клуб “Прогрес” .
Институције културе на подручју општине Кнежево су ЈП „Народни универзитет“ и
ЈУ Народна библиотека „Алекса Шантић“. Такође, активно ради и Српско просвјетно и
културно друштво „Просвјета“ Општински одбор Кнежево. Општина Кнежево посједује
задовољавајућу инфраструктуру у области културе, док су културно-умјетнички
садржаји и манифестације на незадовољавајућем нивоу.
На подручју oпштине Кнежево постоји и дјелује и Удружење родитеља дјеце и
омладине са сметњама у развоју „Маслачак“ Кнежево. У фокусу Удружења је
побољшање услова и квалитета живота дјеце и омладине са сметњама у развоју и
њихових породица.
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Области дјеловања које су обухваћене овим планом и које су важне за оптималан
развој дјеце и срећно дјетињство су: животни услови и стандарди у којима дјеца
одрастају, здравство и социјална заштита, образовање, култура, спорт и слободно
вријеме.
Пројекти који су обухваћени Локаним акционим планом за дјецу oпштине Кнежево
у складу су са циљевима Стратегије развоја oпштине Кнежево за период 2018 - 2023.
године.

2. АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ДЈЕЦУ ОПШТИНЕ КНЕЖЕВО ЗА
ПЕРИОД ОД 2018 ДО 2021. ГОДИНЕ

На основу расположивих полазних информација и прегледа стања добробити
дјеце дефинисане су активности које је потребно провести у наредном периоду да би се
створили услови за што квалитетније одрастање, оптималан развој и срећно дјетињство
сваког дјетета на подручју општине Кнежево. Укупан број предложених пројеката и
пројектних идеја је 23, а период имплементације је од 2018 до 2021. године.
Преглед планираних пројеката, исходи и начини финансирања, као и носиоци
имплементације приказани су у Табели 1.
У складу са наведеним стратешким циљом за реализацију плана друштвеног
развоја општине Кнежево, приказане активности су у складу са 5 програма наведених у
Стратегији развоја општине Кнежево за период 2018. до 2023. године и то :
1. Програм унапређења информисања и живота младих;
2. Програм унапређења образовања;
3. Програм побољшања здраствених и социјалних услуга;
4. Програм побољшања јавних и комуналних услуга;
5. Програм санације и уређење спортско-културне инфраструктуре.
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Табела 1. Акциони план за дјецу општине Кнежево за период 2018.-2021. године
Стратешки циљ:Обезбјеђен квалитетан кадар и инфраструктура у областима образовања,здравства,спорта и културе
Финaнсирaњe из oстaлих извoрa
Структурa oстaлих извoрa

Асфалтирање и ограђивање
школског
игралишта
/
Побољшање
наставе
физичког
васпитања
и
ваннаставне
активности
ученика
(април 2018 - јули 2019.)
Набавка интерактивне табле
Омогућавање квалитетније и
иновативније
наставе
(фебруар - мај 2019.)

Уређено
школско
игралиште

Набавка
компјутерске
опреме у ЈУ СШЦ „Јован
Дучић“
Кнежево
/
Омогућавање квалитетније и
иновативније
наставе,
повећавање информатичке
свијести и описмењености
ученика
(фебруар - мај 2019.)

Набављена
компјутерска опрема

Остало

Дoнaтoри

Пословна
заједнииа

Jaвнa
предузeћa

Држaвa

Нoсиoци
имплeмeнтaциje
Eнтитeт

Укупни исхoди

Финaнсирaњe
из
буџeтa
JЛС
Кредит

Прojeкaт / мjeрa (вриjeмe
трajaњa)

Укупни
издaци
(дo
зaвршeткa
прojeктa)

Општина Кнежево
13.000

●

●

●

Набављена
интерактивна табла
2.000

6.000

●

●

●

●

ЈУ
СШЦ
„Јован
Дучић“ Кнежево

ЈУ
СШЦ
„Јован
Дучић“
ЈУ
ОШ
„Доситеј Обрадовић“,
ЈУ
ОШ
„Петар
Кочић“, ЈУ ОШ „Вук
Караџић

ЈУ
СШЦ
„Јован
Дучић“ Кнежево
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Адаптација
хола
и
приступних
просторија
(стубиште и ходник) /
Побољшање здраствених и
социјалних услуга (мај септембар 2018.)

Адаптиран хол и
приступна
просторија у Центру
за социјални радпобољшан квалитет
услуга за око 900
корисника Центра за
социјални рад

Активирање и опремање
логопедског кабинета
у
Дому здравља у Кнежеву /
Побољшање здраствених и
социјалних
услуга
(мај - децембар 2021.)

50 дјеце узраста до
15
година
обухваћено
логопедским
третманима

Набавка потребне школске
лектире
/
Побољшање
квалитета наставе српског
језика
(мај - јули 2018.)

Набављено
100
примјерака књига за
школску лектиру за
ученике од 2. до 9.
разреда

Адаптација
постојећег
објекта у сврху котловнице и
набавка опреме - пећи за
гријање / Побољшање услуга
из области предшколског
васпитања и образовања –
загријавање
вртића
(март - април 2020.)

Адаптиран објекат
котловнице
и
набављена пећ за
гријење- побољшан
квалитет услуга за
око 100 дјеце која
током године бораве
у вртићу

Локални акциони план за дјецу

6.000

10.000

●

●

●

●

Центар за социјални
рад

●

Удружење
„Маслачак“и
Дом
здравља Кнежево

●

ЈУ ОШ „Петар Кочић“
Имљани

●

ЈУ Дјечији вртић
„Радојка
Лакић“
Кнежево

1.100

5.000

●

●
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Санација кухиње вртића /
Побољшање услуга из
области предшколског
васпитања и образовањаквалитетније и брже
припремање хране за дјецу
у вртићу
(јули - август 2019.)
Уређење
школског
игралишта ПО Влатковићи /
Побољшање
наставе
физичког
васпитања
и
ваннаставне
активности
ученика (2020.)

Локални акциони план за дјецу

Санирана
кухиња
дјечијег вртића
3.000

Уређено
школско
двориште у ПО
Влатковићи

●

2.000

Видео надзор (вањски) /
Побољшање
безбједности
дјеце и објекта
као и
очување
дворишта
и
реквизита
у
дворишту
(март - април 2019.)

Набављена опрема
за видео надзор
дворишта вртића

Набавка
дидактичког
материјала / Побољшање
техничких услова за наставу
ученика 1. разреда (јануар март 2019.)

Набављен
дидактички
материјал за рад са
ученицима
1.
разреда

500

Уређење школског дворишта
/ Побољшање услова за
провођење
слободног
времена ученика (до 2021.)

Набављене саднице
биљака, клупе, канте
за смеће, пијесак и
друга опрема за
уређење дворишта

5.000

1.000

●

●

●

●

●

ЈУ Дјечији вртић
„Радојка
Лакић“
Кнежево

●

ЈУ ОШ „Петар Кочић“
Имљани

●

ЈУ Дјечији вртић
„Радојка
Лакић“
Кнежево

●

ЈУ ОШ „Петар Кочић“
Имљани

●

ЈУ ОШ „Петар Кочић“
Имљани
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Уређење чекаоне зубне
амбуланте / Побољшање
здравствених услуга за дјеци
и младе
(фебруар - март 2020.)

Уређена
чекаона
зубне
амбулантепобољшање
квалитета
здравствених услуга
за дјецу и младе

Уређење
и
изградња
аутобуских стајелишта /
Побољшање квлатета јавног
превоза
ученика
( мај 2018 до 2021.)

изграђено 5 нових
аутобуских
стајалишта

Оснивање
омладинског
центра
/
Побољшање
организације и окупљања
дјеце
и
младих
(јануар - септембар 2018.)

Основан
Омладински центар
и креиран програм
рада

Адаптација и опремање
просторија
за
рад
Омладинског
центра
/
Побољшање организације и
окупљања дјеце и младих
(јануар - септембар 2018.)

Адаптирана
и
опремљена
просторија за рад
Омладинског центра
-створени услови за
рад и кориштење
центра за ефикасније
окупљање
и
организовање дјеце
и младих

Едукативне радионице за
ученике средњих и основних
школа
„Борба
против
зависности
од
пушења,
алкохолизма и наркотика“/
Едукација и јачање свијести
ученика (континуирано до
2021.)

Више
од
250
ученика
школе
учествовало
на
радионицама

Локални акциони план за дјецу

3.000

●

●

8.000

●

●

5.000

●

20.000

●

●

ЈУ „Дом здравља“ и
Општина Кнежево

●

●

●

●

Општина Кнежево

●

Општина Кнежево

●

Општина Кнежево

●

ЈУ
СШЦ
„Јован
Дучић“
ЈУ
ОШ
„Доситеј Обрадовић“,
ЈУ
ОШ
„Петар
Кочић“, ЈУ ОШ „Вук
Караџић“
Полицијска
Кнежево

станица
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Општина Кнежево

Локални акциони план за дјецу

Едукативне радионице за
ученике средњих и основних
школа
„Спречавање
нежељене
трудноће
и
контрацептивних средстава“
Едукација и јачање свијести
ученика (континуирано до
2021.)

Више
од
200
ученика учествовало
на радионицама

Предавања
за
ученике
средњих и основних школа
„Реаговање у ситуацијама
елементарних
непогода“
Едукација и јачање свијести
ученика (континуирано до
2021.)

Више
од
150
ученика обучено за
реаговање
у
ситуацијама
елементарних
непогода

Изградња
дјечијег
игралишта ПО Малићи и
Живинице.Побољшање
квалитета
наставе
и
ваннаставних
активности
( од 2018-2021.)

Изграђена
игралишта

Набавка лектире за основну
школу/Побољшање
техничких услова за наставу
(октобар 2018)

●

ЈУ
СШЦ
„Јован
Дучић“
ЈУ
ОШ
„Доситеј Обрадовић“,
ЈУ
ОШ
„Петар
Кочић“, ЈУ ОШ „Вук
Караџић“
ЈУ
Дом
Кнежево

●

дјечија

(набављени
реквизити,

ЈУ
СШЦ
„Јован
Дучић“
ЈУ
ОШ
„Доситеј Обрадовић“,
ЈУ
ОШ
„Петар
Кочић“, ЈУ ОШ „Вук
Караџић“Полицијска
станица, Дом здравља,
Црвени
крст,
Ватрогасна јединица
ЈУ
ОШ
„Доситеј
Обрадовић“ Кнежево

10.000

●

●

●

ЈУ
ОШ
„Вук
Караџић“ Живинице

љуљачке,тобогани,

МЗ Шолаји

клацкалице)

МЗ Костићи

Набављено више од
50 књига за лектиру

здравља

1.000

●

ЈУ
ОШ
„Вук
Караџић“ Живинице
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Општина Кнежево
Побољшање материјалних и
социјалних услова живота
породица у стању социјалне
потребе (континуирано до
2021.)

Побољшани услови
за живот

Одржавање културних
спортских манифестација

Унапрјеђен живота
дјеце и младих кроз
одржавање
спортских
и
културних
манифестација

(континуирано до 2021.)

УКУПНО

и

Локални акциони план за дјецу

30.000

10.000

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Центар за социјални
рад

Општина
Кнежево,
НВО,
спортска
удружења, школе, ЈП
Народни универзитет,

141.600
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Општина Кнежево

Локални акциони план за дјецу

3. МОНИТОРИНГ И ИЗВЈЕШТАВАЊЕ

Систем мониторинга и евалуације Локалног акционог плана за дјецу општине
Кнежево за период

од 2018 до 2021. године треба да континуирано обезбјеђује

информације о напретку и провођењу активности предвиђених овим документом, као
и о степену успјешности остваривања постављених циљева.
Мониторинг, евалуацију и извјештавање проводиће Радна група која је и
израдила овај документ, односно координационо тијело – Тим за мониторинг и
извјештавање, које ће чинити три представника групе и о чијем ће избору бити
одлучено унутар групе.
Чланови Тима за мониторинг и извјештавање дјеловаће у циљу добијања што
квалитетнијих података на основу којих ће бити могуће пратити напредак и остварење
резултата, као и препознавати подручја дјеловања будућих активности. На основу
расположивих информација осим праћења напретка и остваривања резултата, моћи ће
се идентификовати и пропусти и потребе за редефинисањем и унапређењем појединих
дијелова документа.
Информације о активностима, имплементацији, организацији и финансирању ће
бити континуирано прикупљане од стране свих учесника у активностима, а евалуација
ће се вршити на основу очекиваних резултата и исхода .
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