
Локалне власти – цивилно друштво у Бањалуци 

Град Бања Лука се обавезао да на транспарентан начин финансира пројекте од јавног 
интереса које ће проводити организације цивилног друштва, са циљем побољшања 
животних услова за своје грађане. Посебна пажња је посвећена пројектима који пружају 
социјалне услуге за оне најрањивије, укључујући пројекте који се тичу равноправности 
полова, заштите околине, те људских права. РеЛОаД унапређује механизме путем којих 
локалне управе финансирају организације цивилног друштва у складу с локалним 
развојним приоритетима. На тај начин РеЛОаД програм, у партнерству са локалним 
властима широм Западног Балкана, доприноси повећању укључености цивилног друштва у 

процесе доношења одлука и побољшању нивоа пружања услуга грађанима. 

У 2018. години у Бањалуци се имплементирају сљедећи пројекти/активности:  

 

Пројекат „МОЈА ЛУКА“ (Удружење родитеља дјеце и омладине са посебним потребама и 
лица са инвалидитетом „Моја лука“) 

Удружење 'Моја лука' је  пројектом 
планирало  развој модела подршке за особе 
са тежим облицима потешкоћа у развоју за 
које код нас још увијек не постоји могућност 
укључења у заједницу.  

Пројектне активности су усмјерене на 

обезбјеђивање професионалне подршке у 

рехабилитацији, потицању и одржавању 

социјалних, когнитивних и моторичких 

способности групе од 15 младих људи 

којима је неопходна 

двадесетчетворочасовна њега и помоћ друге особе. Пројекaт се проводи  кроз активности у 

Дневном центру "Моја лука", те кроз рад у кућним условима са дјецом и младима који нису 

обухваћени нити једним видом организованог збрињавања, рехабилитације или школовања. 

Са групом од 8 младих раде се рехабилитационе и терапеутске активности, односно 

физикални третман и окупационе активности кроз дневно збрињавање у Дневном центру 

"Моја лука". За других 7 корисника, кроз пројекат се организује подршка и рад у кућним 

условима. Рехабилитационе и терапеутске активности директно утичу на побољшање 

менталног, физичког и емоционалног здравља дјеце и младих те утичу на боље 

функционисање породице.  

 

 



Пројект „МЛАДИ КРЕИРАЈУ ЗДРАВЕ ЖИВОТНЕ СТИЛОВЕ“ (Институт "Перпетум 

мобиле") 

 

Кроз едукацију, промоцију здравих 
стилова живота и ненасилног 
понашања Институт Перпетум мобиле 
ради на развоју културе ненасиља међу 
младима у Бањалуци.  

Половином јуна завршене су све 
радионице у основним школама у 
којима је учествовало 150 ђака 
завршних виших разреда основних 
школа.   

Све радионице које су одабране за 
имплементацију пројекта су рађене 
према „Програму Y – млади“ који 

представља приручник за едукаторе у основним и средњим школама и за омладинске 
раднике. Програм Y је алат који су развили CARE International Балкан и партнери из земалја 
Западног Балкана, а фокусира се на рјешавање питања родне неједнакости, пракси штетних 

по здравлје и насилја у свакодневном животу младића и дјевојака од 14 до 19 година 
старости у школама и заједници. Програм се састоји из пет циклуса/тема које се 
хронолошки обрађују на радионицама: 

 „Изражавање сопствених осјећања“ 
 „Схватање циклуса насиља“ 
 „Етикетирање“ 
 „Шта радим кад сам љут?“ 
 „Задовољства и ризици“ 

 
У наредном периоду 20 најактивнијих и мотивисаних полазника придружиће се  
неформалној групи „Иницијатива младих“ кроз коју ће наставити дјеловати као платформа 

за ширење знања стечених током едукације, а заједно са стручним особљем (наставницима, 
педагозима, васпитачима) из основних школа и средњошколског дома биће расписан 
конкурс ликовних радова на тему „Дигни глас против насиља“. Изложба ће бити одржана у 
музичком павиљону „Стакленац“ на јесен 2018. године.  


