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1. УВОД

Уставни основ за доношење Стратегије за унапређење и развој волонтирања у
Републици Српској (2014–2018. године) садржан је у Амандману XXXII тачка 18. на члан
68. Устава Републике Српске, према којем Република Српска уређује и обезбјеђује друге
односе од интереса за Републику у складу са Уставом. На основу члана 27. Закона о
волонтирању („Службени гласник Републике Српске“, број 89/13) Република и јединице
локалне самоуправе, у складу са својим надлежностима, могу утврдити мјере и
активности подршке усмјерених ка развоју и промоцији волонтирања у Републици. Мјере
и активности односе се на усвајање стратегија и политика на нивоу Републике и јединица
локалне самоуправе, подршку оснивању, раду и умрежавању волонтерских сервиса,
оснивање волонтерских сервиса и награђивање правних и физичких лица која својим
радом доприносе развоју волонтирања и мјере спровођења усвојених стратегија и
политика.
У складу са Законом о волонтирању, волонтирањем се сматра „активност од
општег интереса за Републику Српску којом се доприноси побољшању квалитета живота,
активном укључивању грађана у друштвене процесе и развоју хуманијег и равноправнијег
демократског друштва“. Волонтирање је организована добровољна активност или
пружање услуге или обављање активности у циљу опште, заједничке добробити или
добробити другог лица без исплате новчане накнаде или потраживања друге имовинске
користи, осим ако овим законом није другачије одређено. Волонтирањем се стичу
искуства и вјештине потребне и корисне за активно учешће у друштву, лични развој и
опште добро.
Израдом Закона о волонтирању (усвојеног 2008. године), као једног од првих
законских оквира у региону, трасиран је пут системском уређењу волонтирања у
Републици Српској, а новим Законом о волонтирању („Службени гласник Републике
Српске“, број 89/13) усвојеним 2013. године, као и израдом овог стратешког документа,
Влада Републике Српске пружа системску подршку промоцији и развоју ове хумане
активности у Републици Српској. Током праћења спровођења Закона о волонтирању,
препозната је потреба квалитетнијег приступа и рада на развоју волонтирања у Републици
Српској. Из тог разлога Министарство породице, омладине и спорта је, у партнерству са
Омладинским савјетом Републике Српске и Омладинским комуникативним центром,
покренуло пројекат „Волонтерском легислативом до развоја локалних заједница“, који је
финансијски подржала Европска унија путем Европског инструмента за демократију и
људска права и Влада Републике Српске, а чији је циљ успостављање одрживог раста
промоције и развоја волонтирања у области економије и социјалног сектора подржаног од
стране републичких и локалних органа власти. Пројекат се реализује у периоду од 2012.
до 2014. године, а очекивани резултати се остварују кроз четири групе активности:
учешће у процесима израде механизама за квалитетније спровођење Закона о
волонтирању Републике Српске; промотивна кампања у циљу упознавања релевантних
актера за Законом о волонтирању у Републици Српској (представљање пројекта свим
начелницима јединица локалне самоуправе Републике Српске, те десет презентација
Закона о волонтирању Републике Српске) и подршка процесу израде, усвајања и
реализације локалних волонтерских политика у најмање 30 јединица локалне самоуправе.
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2. ЕВРОПСКИ ТРЕНДОВИ ПРОМОЦИЈЕ И РАЗВОЈА ВОЛОНТИРАЊА
Волонтеризам постоји од самих почетака организовања друштвених заједница, те и
данас постоји као активност која се спроводи за опште добро и која оживљава
најплеменитија стремљења човјечанства, као што су заузимање за мир, слободу,
могућност избора, сигурност и праведност за све људе. Дефиниција појма „волонтирање“
у земљама ЕУ креће се од „активности која захтијева кориштење времена без надокнаде“
преко „личне спонтане активности“ до „добровољног рада“. Основни дијелови
дефиниције волонтеризма су: добровољност, обављање активности или пружање услуга
без надокнаде, те обављање активности или пружање услуга за опште добро.
Волонтирањем грађани помажу ближњима и заједници у којој живе, а у исто вријеме
развијају властиту личност, доприносећи општој добробити. Генерална скупштина
Уједињених народа (УН) је 1985. године прогласила 5. децембар за Међународни дан
волонтера, а Препоруком Савјета Европе НО Р (94) 4 препоручује се државама чланицама
да дефинишу волонтирање, наглашавајући његове образовне аспекте и значај за друштво.
Препоруком Савјета Европе 1496 (2001) „Побољшање положаја и улоге волонтера у
друштву“ препознаје се улога и вриједност волонтеризма, тражи се препознавање и
укидање свих препрека које могу спријечити лице у волонтерским активностима, те
усвајање и промовисање политичких и законодавних рјешења која ће подстицати
волонтирање. Савјет Европе донио је и низ документа, као што је Европска конвенција о
промовисању међународног и дугорочног волонтерског сервиса младих (ЕТС бр. 175),
којом се додатно промовише међународно волонтирање младих од 18 до 25 година.
Генерална скупштина УН-а је 2001. годину прогласила Међународном годином волонтера
(Документ 8917), а тим поводом је усвојена и Резолуција и препоруке о начинима како
земље чланице и УН могу и треба да подржавају волонтирање, те су покренуте разне
иницијативе за промовисање волонтеризма. Резолуција Опште скупштине УН-а 56/38
(2002) препоручује чланицама стварање „потицајних фискалних, законских и других
оквира, укључујући оне који се односе на организације које се баве волонтирањем“ кроз
увођење законодавства, пореских олакшица и субвенција, те олакшавање успостављања
партнерских односа у вези са волонтирањем у грађанском друштву.
Европска унија је 2011. годину прогласила за Европску годину волонтирања током
које је, уз подршку Делегације Европске комисије, преко 100 експерата у области
волонтирања радило на изради препорука и смјерница за израду Европске политике
волонтирања1. Овај процес је координисала неформална мрежа европских асоцијација и
организација цивилног друштва. Европска унија и земље чланице су препознале потребу
да волонтирање истакну као посебну компоненту која у великој мјери утиче на развој
цивилног друштва са фокусом на специфичне секторе/области, као што су: економија,
социјални сектор, цјеложивотно учење итд.

2.1. Најбитније препоруке и закључци који ће служити као основа за израду Европске
политике волонтирања
Алијанса за Европску годину волонтирања у Европи даје препоруке у оквиру
документа под називом Policy Agenda for Volunteering in Europe – P.A.V.E. (Оквир
политике волонтирања у Европи) за ефективнији и ефикаснији европски оквир за
1

Више у: “Policy Agenda for Volunteering in Europe (P.A.V.E)“, доступно на:
<http://www.eyv2011.eu/images/stories/pdf/EYV2011Alliance_PAVE_copyfriendly.pdf>, приступљено
новембра 2013.
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подршку и промоцију волонтера, волонтирања, организације које укључују волонтере и
њихове партнере. Препоруке обухватају приједлоге за мјере које треба да одговоре на
различите аспекте волонтирања идентификованих одлуком Европског савјета из 2009.
године, која је означила 2011. годину као европску годину волонтирања, те кроз
комуникацију са Европском комисијом P.A.V.E. препоруке промовишу и подржавају
волонтирање као демонстрацију европских вриједности, обезбјеђујући покретачку снагу
за активно грађанство и допринос расту економског и социјалног капитала.
P.A.V.E. наглашава потребу за партнерским приступом који непрестано укључује
све актере да раде у правцу развоја подржавајуће инфраструктуре за волонтирање у
Европи. Таква инфраструктура укључује одговарајуће и неопходне механизме за подршку
волонтера и организацијама које ангажују волонтере, као и одговарајуће и одрживо
финансирање. То би требало да обезбиједи кохерентност и интерсекторалне приступе
који ће смањити препреке за волонтирање, те развој одговарајућих оквира за волонтере и
организације које ангажују волонтере, укључујући поштивања њихових права и обавезе.
P.A.V.E. рефлектује и чињеницу да је, у циљу обезбјеђења основе засноване на
доказима за креирање политика, потребно унаприједити прикупљање статистичких
података о вриједностима и утицају волонтирања у Европи. Такви подаци треба да узму у
обзир и економске и социјалне вриједности волонтирања, а мјерења треба да рефлектују
специфичну природу волонтирања у циљу пружања поузданих података.
P.A.V.E., такође, наглашава потребу за побољшањем приступа статистичким
подацима и другим информацијама о могућностима за волонтирање као додатак за
усаглашавање заједничких принципа за пружање квалитетног волонтирања у циљу
повећања броја, утицаја и вриједности волонтирања у Европи. Препозната је чињеница да
квалитетно волонтирање увијек произлази из усаглашених и договорених заједничких
акција између актера, те да укључује снажна и транспарентна партнерства
мултисекторалних актера.
Признавање индивидуалних и колективних постигнућа волонтера су
идентификовани као најбитнији за омогућавање волонтерима да квалитетније примјене
стечена знања и искуства кроз волонтирање у другим областима њихових живота, те тиме
повећају утицај волонтирања. Побољшани механизми за препознавање волонтирања као
допринос цјеложивотном учењу се препоручују као рјешење.
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3. ВОЛОНТИРАЊЕ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

3.1.

Историја волонтирања у Републици Српској

Једна од најстаријих активности која има сличност и повезаност са волонтирањем
у савременом облику, а која је била примјењивана на нашим просторима је моба. „Моба“
је народни обичај удруживања рада и најчешћи вид међусобног помагања на селу. Ријеч
„моба“ води поријекло од ријечи „молба“. У сеоским домаћинствима су се често
дешавали хитни и неодложни послови који су превазилазили капацитете једног
домаћинства, па је био обичај да се позивају комшије у помоћ. Домаћин куће тада сазива
мобу. Рад је бесплатан и добровољан, а домаћин је обавезан да раднике што боље угости.
Постојала је и моба из милосрђа на коју се долазило без позива у случају када треба
помоћи некој сиромашној породици или када нека кућа остане без домаћина. У том
случају домаћини нису имали обавезу да хране мобаре.
У бившој Југославији (у даљем тексту: СФРЈ) један од најпознатијих видова
волонтерских активности су биле омладинске радне акције. Омладинске радне акције су
настале у току Народноослободилачке борбе, а нарочито су биле популарне након
завршетка Другог свјетског рата и имале су за циљ да обнове и изграде привреду,
инфраструктуру, научне, спортске, културне и забавне објекте у СФРЈ. У првим
послијератним савезним радним акцијама милиони омладинаца су градили ауто-путеве,
пруге, фабрике, чак и читаве градове. Највеће савезне радне акције дешавале су се у
периоду од 1946. до 1952. године. Омладинске радне акције су на нов и оригиналан начин
биле механизам за стварање пријатељстава и јединства међу младим људима из тадашње
државе, али и из цијелог свијета. Подаци показују да је на акцијама у СФРЈ учествовало
више од 20.000 младих из многих земаља2. Поред омладинских радних акција, битно је
споменути и извиђаче и горане који су у склопу својих редовних активности
пошумљавања организовали и спроводили различите волонтерске активности. Заједничка
веза волонтерских активности у СФРЈ је ипак био волонтерски рад који се највише
односио на изградњу инфраструктуре, а мање на волонтерске активности у социјалном
сектору кроз пружање помоћи социјално угроженом становништву. Разлог томе је
тадашњи социјални и здравствени сектор који није имао проблеме са каквим се сусрећу
ови сектори у данашње вријеме – недостатак ресурса у финансијском и другом смислу, а
који је адекватније одговарао на потребе ових група грађана.
Након 1995. године, у Републици Српској почињу се формирати различита
удружења базирана на волонтерском раду. Такође, поново се организују и извиђачи чији
је рад био привремено прекинут. Од 1995. до 2008. године, када је усвојен Закон о
волонтирању Републике Српске, број различитих и специјализованих удружења, те
њихово партнерство са различитим социјалним и другим актерима је у сталном порасту, а
самим тим и број волонтерских програма и активности и ангажованих волонтера. У овом
периоду волонтирање карактерише велики заокрет у смислу крајњих корисника
волонтирања. Ратна дешавања су негативно утицала на велики пораст социјално
угрожених група грађана (избјегла и расељена лица), те дестабилизације економског
сектора који се и данас због тих посљедица налази у незавидном положају, што је
2

Више у: „Национални извјештај о стању волонтерства у југоисточној Европи и ЦИС регији“, 2009, доступно
на: <http://www.smart.hr/dokumenti/UNV%20country%20report_CRO%20FINAL.pdf>, приступљено новембра
2013. године и Срећко Михаиловић и Спасојевић, Грујица, „Тито на радним акцијама“, Истраживачкоиздавачки центар ССО Србије, Београд, 1979.
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резултирало повећањем броја незапослених и социјално угрожених грађана. Из тог
разлога волонтирање се највише усмјерава ка тим циљним групама грађана и почиње да
заузима велику важност у социјалном сектору, доприноси унапређењу и развоју личних
социјалних вјештина и вјештина волонтера, а самим тим утиче на једноставније и
квалитетније запошљавање. Поред ових група грађана, волонтирање постаје развијено као
помоћ и асистенција социјално искљученим групама грађана као што су особе са
инвалидитетом, што у прошлости није био случај. Свакако, не треба заборавити да је
волонтирање почело да заузима важност и у другим секторима као што су заштита
животне средине, култура, умјетност и друго, али још увијек не у задовољавајућој мјери.
Новом волонтерском праксом у Републици Српској се омогућило и развило волонтирање
лица са инвалидитетом у оном дијелу њихове радне и психо-физичке способности, чиме
се доприноси да се и они као волонтери социјализују.
У Републици Српској, од њеног настанка до данас, истакла се неколицина
омладинских организација – удружења грађана која су промовисала волонтирање и
вриједости волонтеризма за друштво у цјелини. Због броја активности и континуитета у
раду као примјер наводимо удружење грађана Омладински комуникативни центар (у
даљем текст: ОКЦ), основано 1997. године у Бањој Луци, које се активно фокусирало на
промоцију и развој волонтирања у Републици Српској. Први волонтерски програми ОКЦа били су усмјерени на хуманитарне активности, љетње волонтерске кампове,
међународне дугорочне размјене волонтера и волонтирање студената и средњошколаца у
јавним институцијама. Данас, од ових компонената једино је активан програм
волонтирања студената и средњошколаца у јавним институцијама и традиционална
хуманитарна волонтерска акција „Један слаткиш једно дијете“, која се од 2003. године
реализује, а даљу реализацију су преузели и наставили савјети ученика средњих школа у
Републици Српској. Програмом волонтирања средњошколаца и студената у јавним
институцијама сваке године омогућено је да преко 600 средњошколаца организује
волонтерске активности едукативног, спортског, културног и забавног карактера за дјецу
и омладину са посебним потребама, те старе особе које су смјештене у јавним
институцијама. Године 2004. ОКЦ је организовао прву конференцију о волонтирању у
Републици Српској, на којој су учествовали представници свих сектора и која је била
веома значајна за развој волонтирања у Републици Српској, а 2005. године је у оквиру
ОКЦ-а успостављен први локални волонтерски сервис у Републици Српској. Од тада до
данас ОКЦ је у сарадњи са другим удружењима и јединицама локалне самоуправе
развијао локалне волонтерске сервисе и у другим локалним заједницама (Мркоњић Град,
Нови Град, Градишка, Лакташи, Дервента, Добој, Сребреница, Зворник, Требиње,
Бијељина, Србац, Приједор и Пале), а у сарадњи са партнерима у региону преноси
методологију рада, знање и искуства по питању развоја волонтерске инфраструктуре и у
друге земље у окружењу (Хрватска, Србија, Македонија и Албанија). Током 2010. године
су подржали и развој волонтерских центара у Кини, у склопу дугогодишње сарадње са
Прекоморским волонтерским сервисом (VSO).
Током 2010. године у седам јединица локалне самоуправе (Бања Лука, Дервента,
Добој, Мркоњић Град, Сребреница, Требиње и Лакташи) почео је рад на изради локалних
волонтерских политика, чији је циљ подршка спровођењу Закона о волонтирању на
локалном нивоу, а почетком 2011. године је усвојена прва локална волонтерска политика
у Мркоњић Граду. Усвајањем Закона о волонтирању Републике Српске 2008. године, те
новог Закона о волонтирању 2013. године, волонтирање постаје и институционално
препознато као активност од општег интереса за Републику Српску, чиме је отворено
ново поглавље промоције и развоја волонтирања у Републици Српској као једне од
позитивних вриједности грађанског друштва.
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Волонтирање омогућава изградњу партнерстава између различитих сектора, као
што су организације цивилног друштва и социјалне јавне установе, у оквиру којих се могу
развијати нови приступи и методологије у циљу јачања социјалне кохезије и укључености
социјално маргинализованих група грађана у друштвене процесе. Организације цивилног
друштва имају водећу улогу у процесима промоције и развоја волонтирања, јер велики
број њих испуњава своју визију и мисију кроз волонтерске програме и активности,
повезујући релевантне актере у изналажењу адекватних рјешења за изазове и проблеме са
којима се сусреће заједница. Флексибилност и стално присуство на терену омогућава
организацијама да брзо и ефикасно реагују и интервенишу, користећи волонтирање као
главно средство у рјешавању проблема заједнице.

3.2.

Стање волонтирања на терену – консултације са релевантним актерима

У оквиру пројекта „Волонтерском легислативом до развоја локалних заједница“,
који заједнички реализују Министарство породице, омладине и спорта, ОКЦ и
Омладински савјет Републике Српске, током 2012. године реализовано је десет
презентација Закона о волонтирању (у Бањој Луци, Добоју, Палама, Мркоњић Граду,
Приједору, Бијељини, Власеници, Вишеграду, Требињу и Невесињу) на којима су
грађани, представници удружења, институција и волонтери из 55 јединица локалне
самоуправе изнијели своје сугестије за унапређење правне регулативе у области
волонтеризма. Циљ презентација је био да се учесници упознају са правном регулативом
волонтирања, као и о тренутном стању и трендовима развоја и промоције волонтирања.
Поред тога, свака презентација је пружала могућност учесницима да презентују сопствена
искуства и сазнања са терена, те да пруже конкретне коментаре, сугестије и приједлоге за
израду Стратегије за унапређење и развој волонтирања у Републици Српској и новог
Закона о волонтирању.
Идентификовано је сљедеће стање на терену:
а) Ангажовање волонтера већином врше организације цивилног друштва, док
постоји веома мали број јединица локалне самоуправе и јавних институција које за своје
потребе ангажују волонтере, што је резултат недовољног познавања правне регулативе и
специфичних и отежавајућих административних баријера;
б) У највећем броју случајева ради се о ангажману младих у улози волонтера, док
се у мањем броју ангажују особе преко 30 година;
в) У већини случајева се организују волонтерске активности које имају за циљ
пружање помоћи и подршке социјално угроженим категоријама становништва,
различитим промотивним кампањама, те активностима које се односе на заштиту животне
средине;
г) Не постоји јединствен систем евиденције броја и профила заинтересованих
особа за волонтирање на локалном нивоу. У локалним заједницама гдје постоје и раде
локални волонтерски сервиси, постоји систем евиденције, али тај систем не обухвата све
волонтере и заинтересоване који су директно укључени у различите волонтерске
активности јединица локалне самоуправе, јавних институција и организација цивилног
друштва;
д) Постоји недовољна информисаност корисника о правној регулативи
волонтирања и неразумијевање о значењу термина „волонтер“ насталог усљед коришћења
овог термина и у Закону о раду који означава приправника без заснивања радног односа,
што се Законом о волонтирању не третира као волонтирање. У већини случајева, јединице
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локалне самоуправе и јавне институције су волонтирање подразумијевали под термином
„волонтер – приправник“ и да нису упознати и свјесни постојања Закона о волонтирању;
ђ) У двије јединице локалне самоуправе успостављени су механизми награђивања
најистакнутијих волонтера и организатора волонтирања, те правни оквир намијењен за
промоцију и развој волонтирања на локалном нивоу3;
е) Став представника јединица локалне самоуправе, јавних институција и
организација цивилног друштва je да волонтирање, као активност од општег интересa за
Републику Српску, треба да се ојача и промовише као активност која гради позитивне
вриједности, јача индивидуални развој, доприноси квалитетнијем образовању и припреми
младих за запошљавање, пружа могућност за образовање одраслих да би били
конкурентнији на тржишту рада и генерално доприноси изградњи социјалног и
економског капитала.

3

У вријеме трајања презентација локалне волонтерске политике су биле усвојене у Добоју и Мркоњић
Граду, а тренутно су у процесу израде у 30 јединица локалне самоуправе Републике Српске.
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3.3.

Претходна финансијска улагања у област волонтирања у Републици Српској

3.3.1. Финансијска средства из буџета Републике Српске
Министарство породице, омладине и спорта подржава развој волонтирања у
Републици Српској, те је у протеклих седам година обезбиједило преко 100.000 КМ за
финансирање волонтерских пројеката савјета ученика средњих школа у Републици
Српској и функционисање Мреже савјета ученика средњих школа Републике Српске. У
истом периоду додијељене су и републичке награде најбољим волонтерима и најбољим
организаторима волонтирања у Републици Српској у укупном износу од 36.000 КМ.
Министарство породице, омладине и спорта је од 2011. године до данас додијелило
972.485 КМ на конкурсима за суфинансирање омладинских пројеката, а промовисање
волонтеризма је било један од посебних критеријума на основу којих је вршен избор
пројеката пристиглих на конкурс. Министарство породице, омладине и спорта
суфинансира пројекат „Волонтерском легислативом до развоја локалних заједница“ у
износу од 60.000 КМ, који реализује у сарадњи са Омладинским комуникативним
центром и Омладинским савјетом Републике Српске од 2012. до 2014. године и активно
учествује у његовом спровођењу. Активности Омладине Црвеног крста Републике Српске
подржане су у износу од 30.000 КМ.

3.3.2. Финансијска средства од донатора и међународних организација
Подаци добијени од Омладинског комуникативног центра, као једне од водећих
организација у области промоције и развоја волонтирања, показују значајан допринос
иностраних средстава уложених у област волонтирања у периоду од 2003. до 2013.
године:
- За програм развоја волонтерске инфраструктуре (оснивање 14 локалних
волонтерских сервиса у Републици Српској) у периоду од 2005. до 2013. године
додијељено је 470.000 КМ;
- За програм развоја волонтерске легислативе (Закон о волонтирању Републике
Српске, Стратегија за унапређење и развој волонтирања Републике Српске и
локалне волонтерске политике у 30 локалних заједница) у периоду од 2010. до
2013. године додијељено је 175.000 КМ;
- За програм волонтирања средњошколаца у јавним институцијама (Бања Лука,
Градишка и Приједор) у периоду од 2003. до 2008. године додијељено је 500.000
КМ;
- За програм студентског волонтирања (Бања Лука и Источно Сарајево) у периоду
од 2010. до 2012. године додијељено је 265.000 КМ и
- За програм подршке волонтерским активностима Мреже савјета ученика средњих
школа Републике Српске у периоду од 2004. до 2007. године додијељено је 150.000
КМ.
Укупна међународна средства која је Омладински комуникативни центар
обезбиједио и утрошио на развој и промоцију волонтирања у Републици Српској у
периоду од 2003. до 2013. године износе 1.560.000 КМ. Ова средства су била обезбијеђена
од различитих међународних донатора и организација: Канадска међународна агенција за
развој (CIDA), Шведска међународна агенција за развој (SIDA), Америчка међународна
организација за развој (USAID), Швицарска међународна организација за развој (SDC),
Прекоморски волонтерски сервис (VSO), Међународни центар Олоф Палме (Шведска),
Балкански фонд за демократију (BTD), Државни фонд за демократију (NED), Амбасада
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Холандије, Амбасада САД у Сарајеву, Ин фондација (Холандија), Фондација Омладински
комуникативни центар (Холандија), Независни биро за хуманитарна питања (IBHI), Фонд
за социјално укључивање, те програми Европске уније (IPA и Европски инструмент за
демократију и људска права).
Ови подаци указују да постоји реална могућност да се велики дио потребних
средстава за реализацију ове стратегије може обезбиједити из иностраних фондова, а
првенствено имајући у виду доступне фондове Европске уније, али наравно и друге
донаторе и међународне организације. Свакако, треба узети у обзир и да се ради о
подацима само једне организације у Републици Српској.

3.4.

Учешће грађана у волонтерским програмима и активностима

На основу доступних релевантних података4, у Републици Српској волонтира само
5% грађана. Ово је за сада једини доступан податак о броју волонтера.
ОКЦ је обезбиједио и реалне податке о броју ангажованих волонтера током 2013.
године у осам локалних заједница у Републици Српској, а на основу евиденције локалних
волонтерских сервиса (Бања Лука, Добој, Лакташи, Градишка, Сребреница, Нови Град,
Србац и Зворник):
1. Област „Демократија и људска права“: ангажовано је 69 волонтера који су
волонтирали 1.893 сата;
2. Област „Здравље и социјална заштита“: ангажовано је 214 волонтера који су
волонтирали 8.942 сата;
3. Област „Заштита животне средине“: ангажовано је 305 волонтера који су
волонтирали 1.894 сата;
4. Област „Медији“: ангажовано је 49 волонтера који су волонтирали 2.365 сати;
5. Област „Умјетност и култура“: ангажовано је 180 волонтера који су
волонтирали 2.117 сати и
6. Област „Рачунари и информационе технологије“: ангажованa су 2 волонтера
који су волонтирали 92 сата.
У укупном збиру наведених података, током 2013. године, путем осам локалних
волонтерских сервиса у Републици Српској, било је ангажовано 819 волонтера, који су
волонтирали 17.303 сати или 2.163 радних дана. Узимајући у обзир просјечну плату у
Републици Српској, финансијска вриједност овог волонтерског рада је била 78.640 КМ.
Имајући у виду да се ови подаци односе само на осам локалних заједница Републике
Српске, те да су овдје наведени само волонтери које су ангажовали локални волонтерски
сервиси, можемо закључити да су ове бројке у реалности много веће, а самим тим и
њихова финансијска вриједност.
Томе иду у прилог подаци о најмасовнијој једнодневној волонтерској акцији "Let's
do it", која се почела спроводити 2012. године и дио је велике свјетске иницијативе у
области заштите животне средине. У 2013. години су реализоване двије велике еколошке
активности: акција чишћења, која је реализована у 107 јединица локалне самоуправе на
којој је учествовало 47.970 волонтера који су уклонили 5000 тона отпада, и акција која је
имала за циљ садњу садница, на којој је учествовало 9.000 волонтера, а који су посадили
230.000 садница у 72 јединице локалне самоуправе у БиХ (50 јединица локалне
самоуправе ФБиХ и 22 јединице локалне самоуправе Републике Српске).
Велики број грађана учествује у волонтерским програмима Црвеног крста
Републике Српске, који преко 20 година дјелује на подручју Републике Српске. Своје
програмске циљеве Црвени крст Републике Српске остварује кроз девет координационих
4

Извјештај о хуманом развоју: „Везе међу нама: друштвени капитал“, UNDP, 2009.
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одбора и 63 општинске организације. Највећи број волонтера чине млади, а најчешће
волонтирају у сљедећим областима: промоција хуманих вриједности; социјалнохуманитарна дјелатност; програм кућне његе; здравствено просвјећивање; прва помоћ;
добровољно давање крви; припрема и одговор на катастрофе; екологија; упозоравање на
опасност од мина. Црвени крст Републике Српске до сада није ажурно водио евиденцију о
волонтерским активностима, па не постоје прецизни подаци о броју ангажованих
волонтера и волонтерских сати. Ипак, у 2011. години су евидентирана 14.275 волонтера
која су ангажована у кампањама и другим акцијама (организовање сабирних акција,
продаја маркица, приредбе хуманитарног карактера, ангажовање волонтера у
катастрофама и сл.).
Више стотина волонтера је у протеклих неколико година допринијело успјешној
реализацији међународних спортских такмичења у Републици Српској, као што су:
Свјетско првенство у рафтингу, Свјетско првенство у куглању, Свјетски Куп ICF у кајак
кануу на дивљим водама, Европско првенство у каратеу, Европско првенство за младе у
шаху, Балканско првенство у кајак кануу, Балканско првенство у одбојци, Балканско
првенство у џуду итд.
Такође, битно је споменути и програм „Омладинске банке“, који од 2008. године
спроводи Фондација Мозаик. Само у 2012. години, Мозаик је подржао 326 волонтерских
акција укупне вриједности преко 2.162.831 КМ. У реализацију акција у 14 јединица
локалне самоуправе Републике Српске (Брод, Котор Варош, Козарска Дубица, Лопаре,
Нови Град, Модрича, Мркоњић Град, Пелагићево, Петрово, Србац, Шипово, Шековићи,
Вукосавље и Зворник) било је укључено 1.988 волонтера који су волонтирали 31.717 сати.
Ово су само неки од података, а свакако не треба заборавити велики број редовних
активности удружења грађана у различитим секторима на којима су ангажовани
волонтери. Не смије се занемарити ни волонтирање које се дешава спорадично или
спонтано, без утврђеног организатора волонтирања, на добровољној основи и без новчане
накнаде, са циљем опште, заједничке добробити или добробити другог лица, као и
добровољне васпитно-образовне активности дјеце до 15 година, које се организују у циљу
опште друштвене користи, а које се дешава готово свакодневно широм Републике Српске,
али се на њега не примјењују одредбе Закона о волонтирању.

3.5.

Волонтирање у системима формалног и неформалног образовања

Закон о волонтирању Републике Српске је јасно дефинисао обавезу преношења
знања о волонтирању дјеци и младима путем формалног и неформалног образовања.
Помаци су видљиви у систему високог образовања, јер је Закон о високом образовању
дефинисао могућност стицања ECTS бодова волонтирањем5. Универзитет у Бањој Луци је
у сарадњи са Омладинским комуникативним центром усвојио Правилник о вредновању
студентског волонтирања кроз ECTS бодове, чиме су отворена врата ка промоцији и
развоју волонтирања у систему високог образовања Републике Српске. Током 2012. и
2013. године, Омладински комуникативни центар у сарадњи са Универзитетом у
Источном Сарајеву и неколико приватних универзитета развија овакав правилник, чиме
ће се омогућити студентима ових универзитета да кроз волонтирање стичу ECTS бодове.
Велики број организација цивилног друштва планира и реализује различите форме
неформалног образовања (тренинзи, семинари, информативне радионице итд.). У оквиру
5

Чланом 38. став 1, Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“, бр. 73/10, 104/11
и 84/12), прописано је да збир од 60 ECTS бодова одговара просјечном укупном ангажовању студента у
обиму 40-часовне радне седмице током једне академске године и састоји се од: а) наставе, б) самосталног
рада, в) колоквијума, г) испита, д) израде завршних радова, ђ) практичног рада и е) обављања волонтерског
рада, у складу са прописима који регулишу ову област.
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тих активности волонтирање је често заступљена тема, те на тај начин дјеца и млади
стичу знања о волонтирању и о начинима како се могу ангажовати као волонтери. Ово је
евидентно кроз стални проток информација о позивима за учешће на различитим
семинарима и тренинзима, како међународним, тако и локалним.

3.6.

Истраживања у области волонтирања

Поузданих статистичких података о волонтирању на територији Републике Српске
нема довољно јер до сада нису рађена истраживања за ову област. Статистичких података
има мало јер се ради о добровољној активности која по својој природи често остаје и
неевидентирана, а настојања Министарства, породице, омладине и спорта ће бити да се у
наредном периоду волонтерске активности анализирају кроз електронски систем који
користе локални волонтерски сервиси који ће се удружити у Волонтерски сервис
Републике Српске. Међутим, Омладински комуникативни центар је у склопу неформалне
мреже локалних волонтерских сервиса у периоду од 2010. до 2011. године реализовао
прво истраживање о волонтирању6, које је послужило као полазна основа за сагледавање
стања на терену. Наведено истраживање је било организовано у периоду од априла 2010.
до марта 2011. године. Почевши од кључних вјештина, дефинисаних од стране Европске
уније као сет различитих способности, знања и вриједности које чине основу за
перманентно образовање и стварање успјешне и флексибилне радне снаге која ће се
прилагођавати захтјевима тржишта и у дугорочном периоду омогућити флексибилно
прилагођавање и веће запошљавање становништва у европским земљама (Хозјан, 2009),
истраживање је имало за циљ да процијени утицај волонтирања на развој одређених
карактеристика личности, имајући посебно у виду развој компетенција неопходних за
активно учешће у друштвеним процесима и повећање конкурентности на тржишту рада.
За потребе истраживања, креиран је сет стандардизованих упитника којима су
прикупљени подаци о интерперсоналним компетенцијама, метакогнитивним вјештинама,
социјалној удаљености и специфичним емоционалним карактеристикама међу
волонтерима и неволонтерима. Истраживањем су укључена 1742 испитаника, тачније 844
волонтера и 898 неволонтера категорисаних по узрасту. Истраживање је реализовано у
седам јединица локалне самоуправе, од тога пет у Републици Српској: Бања Лука,
Сарајево, Тузла, Добој, Требиње, Мркоњић Град и Сребреница.
Највећи проценат испитаних волонтера (36,6%) учествовало је у активностима
помагања другим људима, затим слиједи учешће у промотивним кампањама (25,2%),
пружање помоћи у области едукације (16,9%) и учешће у еколошким акцијама (15,3%).
Као водећи мотиви/разлози волонтирања код волонтера и код неволонтера се истичу:
тежња да помажу другима, упознавање нових људи и дружење, осјећај корисности и
пружање доприноса побољшању друштва. Велики проценат волонтера (93,2%) и
неволонтера (84,4%) сматра да је волонтирање добар начин да се упознају нови људи, док
77,5% волонтера и 69% неволонтера сматрају да је волонтирање добар начин за стицање
професионалних вјештина. Да волонтерско искуство може да обогати личност сматра
90,9% волонтера и 76% неволонтера. Резултати добијени путем инструмената за мјерење
карактеристика личности (ИПИП-50) показују да су волонтери у статистички значајној
мјери екстравертнији, савјеснији, спремнији за сарадњу, отворенији за нова искуства, те
емоционално стабилнији од неволонтера. Такође, детаљнија анализа указује да позитиван
однос према људима, односно разумијевање других и потреба да се помогне другима
расте са дужином волонтерског искуства.
6

Више података доступно на:
<http://www.okcbl.org/publikacije/pdf/pro_socijalna_dimenzija_volontiranja_u_bih.pdf>, приступљено новембра
2013. године
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Испитивање социјалних вјештина, попут иницирања контакта, пружања
емоционалне подршке, рјешавање проблема, повјерење према другима и асертивност
(Инвентар интерперсоналне компетенције), показује да волонтери у односу на
неволонтере постижу боље резултате, односно да имају развијеније социјалне вјештине
од неволонтера. Такође, волонтери са дужим искуством имају развијеније социјалне
вјештине од волонтера са краћим волонтерским искуством, што указује на чињеницу да
волонтирање утиче на развој социјалних вјештина.
Резултати на Инвентару метакогнитивне свјесности показују да је код волонтера
статистички значајно израженије знање о когнитивним процесима, као и способност
управљања мисаоним процесима. Тачније, са дужином волонтерског искуства расте и
способност регулације мисаоних процеса, тј. свјесност о потреби за планирањем,
управљањем информацијама, надгледањем, евалуацијом и отклањањем грешака приликом
мисаоног процеса.
Анализирајући истраживања о социјалној дистанци и склоности према
предрасудама, такође је утврђена статистички значајна разлика: волонтери имају мање
предрасуда и склонији су да ступају у интеракцију са одређеним групама народа и
мањинама него што су то неволонтери. Иста је ситуација и према одређеним угроженим
групама (нпр. особе са одређеним менталним и тјелесним недостацима, обољелим од
неизљечиве болести). Оно што је интересантно јесте да степен толеранције и спремност за
интеракцију расту са порастом волонтерског искуства, што такође открива значајан
потенцијал који волонтирање има за смањење предрасуда и развој оних облика понашања
који ће за посљедицу имати смањење социјалне искључености маргинализованих група
грађана.

3.7.

Проблеми и потешкоће у промоцији и развоју волонтирања у Републици Српској

Током праћења спровођења Закона о волонтирању од 2008. године и након
детаљне анализе закључака са десет презентација Закона о волонтирању, уочене су
потешкоће у обезбјеђивању континуиране и квалитетне промоције и развоја волонтирања
у Републици Српској. Радна група за израду Стратегије за развој и промоцију
волонтирања Републике је идентификовала четири приоритетна проблема на које ће ова
стратегија одговорити:
1. Ангажовање волонтера може, због недовољне информисаности послодаваца и
организатора волонтирања, бити отежано због термина „волонтер“ који се
појављује и у Закону о раду и у Закону о волонтирању;
2. Неразвијеност волонтерске инфраструктуре (локални и републички ниво) која
треба да подржи све релевантне процесе промоције и развоја волонтирања
(волонтерски центри, локалне волонтерске политике и могући извори
финансирања, адекватни људски ресурси);
3. Волонтирање у системима образовања у Републици Српској, поготово у
основношколском и средњошколском, није довољно заступљено и
4. Недовољна медијска промоција волонтирања и неразвијена свијест и/или
погрешно схватање волонтирања од стране грађана, првенствено младих, о
улози, могућностима, предностима и доприносу волонтирања за развој
индивидуе и друштва.
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4. ВРИЈЕДНОСТИ, НАЧЕЛА, ВИЗИЈА, МИСИЈА И ВРЕМЕНСКИ ОКВИР
СТРАТЕГИЈЕ
4.1.

Вриједности Стратегије

С обзиром на то да је волонтирање активност базирана на принципу
добровољности у циљу опште, заједничке добробити или добробити другог лица, у
корист других или друштва у цјелини, без исплате новчане накнаде или потраживања
друге имовинске користи, Стратегија тежи да промовише и стави у праксу сљедеће
вриједности:
а) Препознавање и признавање традиционалног хуманизма и солидарности
исказаног кроз волонтирање грађана Републике Српске;
б) Подстицање стварања здравог друштва свјесних и савјесних грађана;
в) Промовисање сарадње и осјећаја заједничке користи свих друштвених група и
сегмената;
г) Јачање социјалне кохезије путем стварања осјећаја повјерења и солидарности
међу грађанима;
д) Адекватна примјена правног оквира за волонтирање;
ђ) Повећање свијести грађана за волонтирање и стварање одговарајуће културе
његовања и обављања волонтирања;
е) Израда планова, механизама и мјера подстицаја и подршке за волонтирање у
свим сегментима друштва (цивилно друштво, јавне институције, републичке и локалне
власти, образовање итд.);
ж) Подршка даљој изградњи друштва и људског потенцијала путем добровољности
и преданости у процесима социјалног развоја;
з) Изградња организованих мрежа комуникације и сарадње који синхронизовано и
динамично промовишу и развијају волонтирање у Републици Српској и
и) Подршка процесима и иницијативама на европском и глобалном нивоу у вези са
промоцијом и развојем волонтирања.

4.2.

Начела Стратегије

Стратегија ће се базирати на сљедећим начелима:
а) Добровољност волонтерског ангажмана;
б) Активно укључивање волонтера, организација цивилног друштва, институција и
других релевантних актера;
в) Сарадња и партнерство;
г) Отвореност и транспарентност и
д) Међусобно повјерење и поштовање.
4.3. Визија и мисија Стратегије
Визија: Република Српска активно подржава развој и промоцију волонтирања као
начин изградње демократског друштва, грађанског активизма и позитивних вриједности
друштва, а то су хуманизам, солидарност и алтруизам.
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Мисија: У периоду од 2014. до 2018. године створити стимулативно окружење за
одрживи раст промоције и развоја волонтирања у Републици Српској путем мјера и
активности: промоције, едукације, развоја волонтерске инфраструктуре и успостављање
адекватног правног оквира, а које су планиране, реализоване и координисане од локалног
до републичког нивоа од стране релевантних актера по принципу мултисекторалног
партнерства и сарадње.

4.4.

Временски оквир Стратегије
Временски оквир реализације Стратегије је од 2014. до 2018. године.
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5. ГЛАВНИ АКТЕРИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ

Главни актери који ће настојати да се испуне начела, циљеви и мјере наведене у
овом документу су:
а) Министарство породице, омладине и спорта,
б) Министарство просвјете и културе,
в) Министарство управе и локалне самоуправе,
г) јединице локалне самоуправе,
д) Волонтерски сервис Републике Српске,
ђ) локални волонтерски сервиси,
е) медији и
ж) организатори волонтирања и волонтери.
Имајући у виду међусобну повезаност и интеракцију свих наведених актера, а у
циљу подстицања промоције и развоја волонтирања у Републици Српској, потребно је
промовисати и подржавати партнерства и укључивање свих заинтересованих страна. У
том смислу, планиране мјере подршке наведене у стратегији ће се успјешно и квалитетно
реализовати уз мултисекторални приступ у процесима развоја партнерстава и испуњења
заједничких интереса у области промоције и развоја волонтирања.
У циљу успјешног спровођења Стратегије, као и цјелокупног процеса развоја и
промоције волонтирања у Републици Српској, потребно је оформити и подржати
континуирани рад структуре која ће окупити локалне волонтерске сервисе. Из тог разлога,
Стратегија предвиђа формирање Волонтерског сервиса Републике Српске, чија улога је да
у процесима развоја и промоције волонтирања омогући:
- Осмишљавање и пружање услуга едукације усмјерене ка унапређењу и развоју
капацитета организатора волонтирања;
- Пружање услуга експертизе и савјетодавног рада у циљу унапређења рада
организатора волонтирања;
- Осмишљавање и спровођење пројеката истраживања у циљу добијања
релевантних и статистичких података који се односе на развој и промоцију
волонтирања;
- Успостављање, умрежавање и координацију рада локалних волонтерских
сервиса;
- Успостављање и координацију мултисекторалних партнерстава које имају за
циљ пружање подршке развоју и промоцији волонтирања;
- Успостављање и реализацију међународних партнерстава у циљу унапређења
методологија, спровођење међународних пројеката и других активности у
области промоције и развоја волонтирања.
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6. СТРАТЕШКИ ПРАВЦИ И ЦИЉЕВИ
Генерални циљ Стратегије је пружање подршке одрживој промоцији и развоју
волонтирања, те повећању волонтерског ангажмана у Републици Српској.
Овај генерални циљ ће се остварити кроз сљедећа четири стратешка правца и
њихове циљеве, а чиме ће се одговорити и на идентификоване потешкоће и проблеме у
промоцији и развоју волонтирања у Републици Српској:
1. Правна регулатива волонтирања,
2. Волонтерска инфраструктура,
3. Волонтирање у системима формалног и неформалног образовања и
4. Промоција волонтирања.

6.1.

Стратешки правац 1: Правна регулатива волонтирања
Стратешки циљ: Успостављена усклађена и адекватна правна регулатива
волонтирања, која на ефикасан и адекватан начин подржава континуирану и
одрживу промоцију и развој волонтирања у Републици Српској.

Опис мјера и активности:
1.1. Анализа утицаја правних прописа из области финансија, рада и друго, који директно
или индиректно имају утицаја на процесе промоције и развоја волонтирања
Циљ ове мјере је да изврши свеобухватну анализу постојеће правне регулативе у
Републици Српској, која директно или индиректно има утицаја на процесе развоја и
промоције волонтирања са идентификованом листом препорука и конкретних приједлога
за измјену и допуну.
1.2. Покретање иницијатива и учествовање у активностима измјена и допуна закона и
подзаконских аката у Републици Српској на основу резултата и препорука анализе
Циљ ове мјере је да покрене иницијативе за измјене и допуне свих
идентификованих правних прописа које имају негативан утицај на процесе промоције и
развоја волонтирања идентификованих реализацијом мјере 1.1.
1.3. Промовисање, израда и усвајање локалних волонтерских политика
Циљ ове мјере је да промовише и пружи подршку јединицама локалне самоуправе
да креирају и усвајају локалне волонтерске политике/стратегије које ће утврдити
приоритете и мјере за промоцију и развој волонтирања на локалном нивоу.
1.4. Праћење спровођења Закона о волонтирању и Стратегије за промоцију и развој
волонтирања Републике Српске, те по потреби унапређење истих
Циљ ове мјере је да осигура да се до краја 2018. године Закон о волонтирању
успјешно и у складу са дефинисаним прописима примјењује у Републици Српској, те да
се по потреби дефинишу препоруке за унапређење Закона.
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6.2.

Стратешки правац 2: Волонтерска инфраструктура
Стратешки циљ: Дефинисана и успостављена адекватна и ефикасна
волонтерска инфраструктура на локалном и републичком нивоу која ствара
услове и могућности за континуирану и одрживу промоцију волонтирања у
Републици Српској.

Опис мјера и активности:
2.1
Усмјеравање локалних волонтерских сервиса ка оснивању Волонтерског сервиса
Републике Српске
Циљ ове мјере је да успостави инфраструктуру на нивоу Републике Српске, чија би
улога била подршка спровођењу свих сегмената Стратегије. Волонтерски сервис
Републике Српске би имао улогу пружања едукације, експертизе, консултативносавјетодавног рада, истраживања, успостављања, умрежавања и координације рада
локалних волонтерских сервиса, успостављања партнерстава на нивоу Републике Српске
и међународном нивоу.
2.2. Успостављање и дефинисање јединствених стандарда и улоге локалних волонтерских
сервиса у процесима промоције и развоја волонтирања на локалном нивоу
Циљ ове мјере је да се успоставе и дефинишу јединствени стандарди рада и улоге
локалних волонтерских сервиса у Републици Српској. На овај начин би се успоставио
јединствен приступ и методологија рада која ће омогућити да се процеси промоције и
развоја волонтирања на локалним нивоима одвијају на идентичан и квалитетан начин.
2.3. Успостављање и развој нових локалних волонтерских сервиса у партнерству са
јединицама локалне самоуправе, јавним установама и организацијама цивилног друштва
Циљ ове мјере је да пружи иницијалну подршку оснивању и раду локалних
волонтерских сервиса у Републици Српској у складу са дефинисаним јединственим
стандардима. Да би се ова мјера у потпуности и успјешно реализовала, неопходно је
обезбиједити подршку и посвећеност јединица локалне самоуправе, те осталих
релевантних актера на локалним нивоима.
2.4. Јачање улоге и дјеловања студентских и ученичких представничких тијела у
процесима промоције и развоја волонтирања
Циљ ове мјере је да подржи програме и активности промоције и развоја
волонтирања од стране студентских и ученичких представничких тијела. Подршка овим
програмима и активностима треба приоритетно да буде усмјерена ка масовним
волонтерским програмима и активностима које могу имати утицај на ширу заједницу или
више корисничких група грађана.
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6.3. Стратешки правац 3: Волонтирање у системима формалног и неформалног
образовања
Стратешки циљ: Успостављени оквири и методологија за пренос знања,
искуства и информација о волонтирању у системима формалног и
неформалног образовања, те јасно позиционирана улога волонтирања у
процесима цјеложивотног учења у Републици Српској.
Опис мјера и активности:
3.1. Планирање и реализација неформалне едукације о волонтирању у образовним
институцијама Републике Српске
Циљ ове мјере је да развије и примијени одговарајуће моделе неформалне
едукације о волонтирању у образовним институцијама Републике Српске да би се
омогућило ширење културе волонтирања међу младима и повећао број волонтера. Млади
би тако имали прилику да препознају потенцијал волонтирања за лични развој, а посебно
развој компетенција које ће повећати њихову конкурентност на тржишту рада.
3.2. Развој и имплементација програма и активности волонтирања ученика и студената
у Републици Српској
Циљ ове мјере је да пружи подршку програмима и активностима волонтирања
ученика и студената, а у складу са Законом о волонтирању и Законом о високом
образовању. Законска регулатива омогућава стицање ECTS бодова путем волонтирања, а
само волонтирање студената у програмима и активностима које су уско повезане са
њиховим студијама омогућило би стицање практичних знања и развој компетенција које
ће повећати њихову конкурентност на тржишту рада.

6.4.

Стратешки правац 4: Промоција волонтирања
Стратешки циљ: Знање, могућности, примјери добре праксе и друге
релевантне информације о волонтирању на квалитетан и адекватан начин
континуирано промовисане од стране постојећих и доступних електронских,
писаних и других медија, те других активности промоције.

Опис мјера и активности:
4.1. Планирање и реализација активности промоције волонтирања у медијима кроз
партнерство са јавним и приватним медијским кућама
Циљ ове мјере је да подстакне јавне и приватне медија да укључе волонтирање у
програмску шему, те редовно информишу јавност о припремама, реализацији и
оствареним резултатима волонтерских програма у локалним заједницама, да би се на овај
начин промовисао и вредновао рад волонтера. Ова мјера ће пружити подршку за
планирање и реализацију квалитетних информативних и едукативних медијских програма
који треба да допринесу повећању свијести грађана о волонтирању и његовом утицају на
развој друштва и грађанског активизма.
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4.2. Планирање и реализација активности промоције волонтирања од стране
Волонтерског сервиса Републике Српске и локалних волонтерских сервиса
Циљ ове мјере је да пружи подршку промотивним активностима Волонтерског
центра Републике Српске и локалним волонтерским сервисима, које имају за циљ
подизање свијести грађана о утицају волонтирања на развој друштва и грађанског
активизма.
4.3. Планирање и реализација активности промоције волонтирања од стране Владе
Републике Српске
Циљ ове мјере је да пружи подршку промотивним активностима реализованим од
стране Владе Републике Српске: додјела републичке награде за волонтирање,
обиљежавање 5. децембра, Међународног дана волонтера и организовање конференција и
стручних семинара у области волонтирања.
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7. АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ
Стратешки правац 1: Правна регулатива волонтирања
Стратешки циљ: Успостављена усклађена и адекватна правна регулатива волонтирања, која на ефикасан и адекватан начин
подржава континуирану и одрживу промоцију и развој волонтирања у Републици Српској.
Мјера

1.1. Анализа утицаја
правних прописа
из области
финансија, рада и
др., који директно
или индиректно
имају утицаја на
процесе
промоције и
развоја
волонтирања.

Активности
 Планирање,
реализација и
израда анализе
 Усвајање и
презентација
анализе

Индикатори

Временски и
финансијски
оквир

 Израђен и усвојен
документ анализе
 Анализа
презентована
јавности и
релевантним
актерима
(организације,
владине и јавне
институције и др.)

1.6. до 31.12.2014.
2014: 0 КМ
2015: 0 КМ
2016: 0 КМ

Одговорни
актери
 Волонтерски
сервис Републике
Српске (од дана
формирања –
Стратегијом
предвиђено
1.6.2014. године)

2017: 0 КМ
2018: 0 КМ

1.2. Покретање
иницијатива и
учествовање у
активностима
измјена и допуна
закона и
подзаконских
аката у Републици
Српској на основу
резултата и
препорука
анализе.

 Упућивање
иницијатива и
заговарање за
реализацију истих
 Активно
учествовање у
реализацији
иницијатива

 Број упућених
иницијатива и
активности за
реализацију истих
 Број иницијатива у
којима активно
учествују одговорна
лица
 Број успјешно
реализованих и
усвојених
иницијатива

1.1.2015. до 31.12.2018.
2014: 0 КМ
2015: 0 КМ
2016: 0 КМ
2017: 0 КМ
2018: 0 КМ

23

 Министарство
породице,
омладине и спорта
(у даљем тексту:
МПОС)
 Волонтерски
сервис Републике
Српске (од дана
формирања –
Стратегијом
предвиђено
1.6.2014. године)

Резултати

Извршена
свеобухватна анализа
постојеће правне
регулативе у
Републици Српској
која директно или
индиректно има
утицаја на процесе
развоја и промоције
волонтирања, те
идентификована листа
препорука и
конкретних приједлога
за измјене и допуне
идентификоване
правне регулативе.
Покренуте иницијативе
за измјене и допуне
свих идентификованих
правних регулатива
које имају утицаја на
процесе промоције и
развоја волонтирања, а
идентификованих
реализацијом мјере 1.1.

1.3. Промовисање,
израда и усвајање
локалних
волонтерских
политика

 Иницирање и
успостављање
сарадње са ЈЛС
 Успостављање
радних група и
израда локалних
волонтерских
политика
 Усвајање локалних
волонтерских
политика

 Број ЈЛС са којима
је успостављена
сарадња
 Број састанака
радних група за
израду локалних
волонтерских
политика
 Број усвојених
локалних
волонтерских
политика

1.1.2015. до 31.12.2016.

1.4. Праћење
спровођења
Закона о
волонтирању и
Стратегије за
промоцију и
развој
волонтирања
Републике
Српске, те по
потреби
унапређење истих

 Инспекцијски
надзор примјене
Закона
 Улазно
истраживање о
тренутном стању
волонтирања у
Републици Српској
и дефинисање
препорука и
рјешења за
унапређење Закона
и Стратегије
 Мониторинг и
завршна евалуација
успјешности
спровођења Закона
и Стратегије

 Број извршених
инспекцијских
надзора
 Извјештај улазног
истраживања
 Извјештај вањске
евалуације
успјешности
спровођења Закона
и Стратегије

1.1.2014. до
31.12.2018.
2014: 10.000 КМ
Извори:
МПОС: 10.000 КМ
2015: 0 КМ

2014: 0 КМ
2015: 40.000 КМ
Извори:
ЈЛС: 15.000 КМ
Донатори7: 25.000 КМ
2016: 40.000 КМ
Извори:
ЈЛС: 15.000 КМ
Донатори:25.000 КМ
2017: 0 КМ
2018: 0 КМ

2016: 0 КМ
2017: 0 КМ

 Јединице локалне
самоуправе (у
даљем тексту: ЈЛС)
које ће развијати
локалне
волонтерске
политике
 МПОС
 Волонтерски
сервис Републике
Српске
 Локални
волонтерски
сервиси
 Републичка управа
за инспекцијске
послове Републике
Српске
 МПОС
 Волонтерски
сервис Републике
Српске
 Локални
волонтерски
сервиси

До краја 2016. године у
30 јединица локалне
самоуправе Републике
Српске иницирани
процеси израде
локалних волонтерских
политика.

До краја 2018. године
Закон о волонтирању
се успјешно и у складу
са дефинисаним
прописима примјењује
у Републици Српској,
те по потреби
дефинисане препоруке
и рјешења за
унапређење Закона.

2018: 20.000 КМ
Извори:
Донатори: 20.000 КМ

7

Средства планирана за подршку стратешким циљевима и правцима ове стратегије предвиђена у оквиру минимума планираних средстава у Буџету
Републике Српске у оквиру Министарства, породице, омладине и спорта намијењених за развој волонтирања у периоду од 2014. до 2018. године.
Наведена средства финансијске подршке јединица локалне самоуправе су планирана уз сагласност Савеза општина и градова Републике Српске и
средства предвиђена као донаторска су реална очекивања на основу анализе досадашњег учешћа наведених извора у развоју волонтирања у
Републици Српској (види стр. 9).
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Стратешки правац 2: Волонтерска инфраструктура
Стратешки циљ: Дефинисана и успостављена адекватна и ефикасна волонтерска инфраструктура на локалном и
републичком нивоу која ствара услове и могућности за континуирану и одрживу промоцију волонтирања у Републици
Српској.
Мјера

Активности

2.1 Усмјеравање
локалних
волонтерских
сервиса ка
оснивању
Волонтерског
сервиса Републике
Српске.

 Позив свим
организацијама које
су до сада
посредовале између
организатора
волонтирања и
волонтера у
Републици Српској
 Административна,
техничка и
финансијска
подршка за
формирање
Волонтерског
сервиса Републике
Српске
 Подршка
континуираном раду
Волонтерског
сервиса Републике
Српске
 Анализа
досадашњег рада и
улоге локалних
волонтерских
сервиса
 Kреирање
јединствених

2.2 Успостављање и
дефинисање
јединствених
стандарда и улоге
локалних
волонтерских
сервиса у

Индикатори

Временски и
финансијски
оквир

 Број организација
које су се одазвале
 Рјешење о
оснивању

1.1.2014. до 31.12.2018.

 Креирана анализа
рада и улоге
локалних
волонтерских
сервиса
 Креирани документ
јединствених

25

2014: 15.000
Извори:
МПОС: 15.000 КМ
2015: 30.000
Извори:
МПОС: 20.000 КМ
Донатори: 10.000 КМ
2016: 30.000
Извори:
МПОС: 20.000 КМ
Донатори: 10.000 КМ
2017: 30.000
Извори:
МПОС: 20.000 КМ
Донатори: 10.000 КМ
2018: 30.000
Извори:
МПОС: 20.000 КМ
Донатори: 10.000 КМ
1.1.2015. до 31.12.2015.
2014: 0 КМ
2015: 0 КМ
2016: 0 КМ

Одговорни
актери

Резултати

 МПОС
 Локални
волонтерски
сервиси

Успостављена
инфраструктура на
нивоу Републике
Српске, чија је улога
свеукупна подршка
спровођењу свих
сегмената Стратегије.

 Волонтерски
сервис Републике
Српске

Дефинисани
јединствени стандарди
рада и улоге локалних
волонтерских сервиса
у Републици Српској.

процесима
промоције и
развоја
волонтирања на
локалном нивоу.
2.3 Успостављање и
развој нових
локалних
волонтерских
сервиса у
партнерству са
јединицама
локалне
самоуправе,
јавним установама
и организацијама
цивилног
друштва.

стандарда користећи
се анализом,
примјерима добре
праксе и потреба
локалних заједница
 Пружање подршке
за успостављање и
рад нових локалних
волонтерских
сервиса путем
активности
подизања
капацитета,
мониторинга,
надгледања и
евалуационих
активности, те
других активности
подршке

2.4 Јачање улоге и
дјеловања
студентских и
ученичких
представничких
тијела у
процесима
промоције и
развоја
волонтирања.

 Пружање подршке
јачању капацитета
студентских и
ученичких тијела за
припрему и
реализацију
волонтерских
програма кроз
активности
подизања
капацитета,
мониторинга,

стандарда рада и
улоге локалних
волонтерских
сервиса

2017: 0 КМ

 Успостављено 20
нових локалних
волонтерских
сервиса у
Републици Српској

1.7.2014. до 31.12.2018.

2018: 0 КМ

2014: 34.000 КМ
Извори:
ЈЛС: 4.000 КМ
Донатори: 30.000 КМ
2015: 34.000 КМ
Извори:
ЈЛС: 4.000 КМ
Донатори: 30.000 КМ
2016: 34.000 КМ
Извори:
ЈЛС: 4.000 КМ
Донатори: 30.000 КМ
2017: 34.000 КМ
Извори:
ЈЛС: 4.000 КМ
Донатори: 30.000 КМ
2018: 34.000 КМ
Извори:
ЈЛС: 4.000 КМ
Донатори: 30.000 КМ
1.1.2015. до 31.12.2018.

 Минимално 50%
студентских и
ученичких
представничких
тијела посједују
развијене
капацитете за
развој и
реализацију
квалитетних
волонтерских
програма

2014: 5.000 КМ
Извори:
МПОС: 5.000 КМ
2015: 15.000 КМ
Извори:
МПОС: 3.000 КМ
Донатори: 12.000 КМ
2016: 15.000 КМ
Извори:
МПОС: 3.000 КМ
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 Волонтерски
сервис Републике
Српске(од дана
формирања –
Стратегијом
предвиђено
1.6.2014. године)
 ЈЛС

У минимално 50% ЈЛС
Републике Српске
успостављени
функционални
локални волонтерски
сервиси у складу са
јединственим
стандардима рада и
улоге истих.

 Волонтерски
центар Републике
Српске
 Локални
волонтерски
сервиси

Подржани и успјешно
спроведени програми
и активности
промоције и развоја
волонтирања од стране
студентских и
ученичких
представничких
тијела.

надгледања и
евалуационих
активности, те
других активности
подршке

 Повећано учешће
студената и
ученика у
постојећим и новим
волонтерским
програмима
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Донатори: 12.000 КМ
2017: 15.000 КМ
Извори:
МПОС: 3.000 КМ
Донатори: 12.000 КМ
2018: 15.000 КМ
Извори:
МПОС: 3.000 КМ
Донатори: 12.000 КМ

Стратешки правац 3: Волонтирање у системима формалног и неформалног образовања

Стратешки циљ: Успостављени оквири и методологија за пренос знања, искуства и информација о волонтирању у
системима формалног и неформалног образовања, те јасно позиционирана улога волонтирања у процесима цјеложивотног
учења у Републици Српској.
Мјера

Активности

Индикатори

Временски и
финансијски
оквир
1.1.2015. до
31.12.2018.
2014: 0 КМ

3.1. Планирање и
реализација
неформалне
едукације о
волонтирању у
образовним
институцијама
Републике
Српске

 Развој модела
неформалне
едукације
прилагођеног
ученицима,
студентима и
наставном особљу
 Припрема,
штампање и
дистрибуција
едукативног и
промотивног
материјала
 Планирање и
реализација
развијених модела
неформалне
едукације у
образовним
институцијама
Републике Српске

 До краја 2018.
године у
минимално 30%
образовних
институција
Републике Српске
реализована
минимално једна
неформална
едукација о
волонтирању и
значају
волонтирања за
развој цјелокупног
друштва Републике
Српске

3.2. Развој и
имплементација
програма и
активности
волонтирања

 Подршка развоју и
имплементацији
квалитетних
волонтерских
програма ученика и

 Подржано и
успјешно
реализовано
минимално 100
волонтерских

2015: 10.000 КМ
МПОС: 3.000 КМ
Донатори: 7.000 КМ
2016: 10.000 КМ
МПОС: 3.000 КМ
Донатори: 7.000 КМ
2017: 10.000 КМ
МПОС: 3.000 КМ
Донатори: 7.000 КМ
2018: 10.000 КМ
МПОС: 3.000 КМ
Донатори: 7.000 КМ

1.1.2015. до
31.12.2018.
2014: 0 КМ
2015: 30.000 КМ
МПОС: 2.000 КМ
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Одговорни
актери

Резултати

 Министарство
просвјете и
културе
 МПОС
 Волонтерски
сервис Републике
Српске (од дана
формирања –
Стратегијом
предвиђено
1.6.2014. године)
 Локални
волонтерски
сервиси

 Развијени и
примијењени
одговарајући модели
неформалне едукације
о волонтирању у
минимално 30%
образовних
институција Републике
Српске
 Минимално 10%
ученичке и студентске
популације похађало
неформалну едукацију
о волонтирању

 МПОС
 Волонтерски
сервис Републике
Српске (од дана
формирања –

Повећан број
волонтерских програма
који укључују студенте и
ученике као волонтере.

ученика и
студената у
Републици
Српској.

студената путем
малих грантова

програма
осмишљених и
реализованих од
стране студената и
ученика

Донатори: 28.000 КМ
2016: 30.000 КМ
МПОС: 2.000 КМ
Донатори: 28.000 КМ
2017: 30.000 КМ
МПОС: 2.000 КМ
Донатори: 28.000 КМ
2018: 30.000 КМ
МПОС: 2.000 КМ
Донатори: 28.000 КМ
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Стратегијом
предвиђено
1.6.2014. године)
 Локални
волонтерски
сервиси

Стратешки правац 4: Промоција волонтирања
Стратешки циљ: Знање, могућности, примјери добре праксе и друге релевантне информације о волонтирању на квалитетан
и адекватан начин континуирано промовисане од стране постојећих и доступних електронских, писаних и других медија, те
других активности промоције.
Мјера

Активности

Индикатори

Временски и
финансијски
оквир

4.1. Планирање и
реализација
активности
промоције
волонтирања у
медијима кроз
партнерство са
јавним и
приватним
медијским кућама

 Упућивање
иницијативе према
јавним и приватним
медијима за
увођење
волонтирања у
програмску шему
 Пружање подршке
и сарадња са
медијима на
припреми и
реализацији
медијске промоције
волонтирања

1.1.2015. до 31.12.2018.

4.2. Планирање и
реализација
активности
промоције
волонтирања од
стране
Волонтерског
сервиса

 Обиљежавање 5.
децембра,
Међународног дана
волонтера
 Годишња
републичка
волонтерска радна
акција која би се

 Јавни и приватни
медији креирају и
реализују редовне
информативне и
промотивне
садржаје о
волонтирању
 Успостављена
партнерска сарадња
са минимално 20%
постојећих медија
на креирању и
реализацији
континуираних
информативних и
промотивних
садржаја о
волонтирању
 Број волонтера који
су учествовали у
радним акцијама и
број ЈЛС које су
подржале акцију
 Јавност у локалним
заједницама
Републике Српске

2014: 0 КМ
2015: 10.000 КМ
МПОС: 2.000 КМ
Донатори: 8.000 КМ
2016: 10.000 КМ
МПОС: 2.000 КМ
Донатори: 8.000 КМ
2017: 10.000 КМ
МПОС: 2.000 КМ
Донатори: 8.000 КМ
2018: 10.000 КМ
МПОС: 2.000 КМ
Донатори: 8.000 КМ
1.7.2014. до 31.12.2018.
2014: 15.000 КМ
МПОС: 5.000 КМ
ЈЛС: 10.000 КМ
2015: 30.000 КМ
МПОС: 5.000 КМ
ЈЛС: 10.000 КМ
Донатори: 15.000 КМ

30

Одговорни
актери

Резултати

 МПОС
 Волонтерски
сервис Републике
Српске
 Јавни и приватни
медији

До краја 2018. године
минимално 20%
јавних и приватних
медија укључили
волонтирање у
програмску шему, те
редовно информишу
јавност о припремама,
реализацији и
оствареним
резултатима
волонтерских
програма у
заједницама.

 Волонтерски
сервис Републике
Српске
 Локални
волонтерски
сервиси
 ЈЛС
 МПОС

Волонтерски сервис
Републике Српске и
локални волонтерски
сервиси редовно
планирају и реализују
активности промоције
волонтирања на
подручју цијеле

Републике Српске
и локалних
волонтерских
сервиса.

истовремено
спроводила у
најмање 10 ЈЛС
 Израда и редовно
ажурирање портала
Волонтерског
сервиса Републике
Српске
 Припрема, штампа
и дистрибуција
промотивног
материјала и
брошура у
локалним
заједницама

4.3. Планирање и
реализација
активности
промоције
волонтирања од
стране Владе
Републике Српске

 Додјела републичке
награде за
волонтирање и
централна
манифестација
обиљежавања
5. децембра,
Међународног дана
волонтера

редовно
информисана о
волонтирању,
волонтерским
могућностима и
примјерима добре
праксе
 Волонтерски сервис
Републике Српске и
локални
волонтерски
сервиси препознати
у заједницама као
информативна и
промотивна тачка за
област волонтирања
 Сваке године
припремљена и
одржана додјела
републичке награде
за волонтирање и
одржана централна
манифестација
обиљежавања
5. децембра,
Међународног дана
волонтера

2016: 30.000 КМ
МПОС: 5.000 КМ
ЈЛС: 10.000 КМ
Донатори: 15.000 КМ
2017: 30.000 КМ
МПОС: 5.000 КМ
ЈЛС: 10.000 КМ
Донатори: 15.000 КМ
2018: 30.000 КМ
МПОС: 5.000 КМ
ЈЛС: 10.000 КМ
Донатори: 15.000 КМ

1.7.2014. до 31.12.2018.
2014: 15.000 КМ
МПОС: 15.000 КМ
2015: 15.000 КМ
МПОС: 15.000 КМ
2016: 15.000 КМ
МПОС: 15.000 КМ
2017: 15.000 КМ
МПОС: 15.000 КМ
2018: 15.000 КМ
МПОС: 15.000 КМ
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Републике Српске.

 МПОС
 Волонтерски
сервис Републике
Српске

Влада Републике
Српске пружа
континуирану
подршку
промотивним
активностима и
активностима
вредновања
волонтирања
планираних и
реализованих од
стране надлежног
министарства.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПОТРЕБНИХ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА:

Стратешки правац и циљ

Мјера/активност

По години

Укупно

Стратешки правац 1: Правна регулатива
волонтирања

1.1. Анализа утицаја правних прописа из области
финансија, рада и др., који директно или
индиректно имају утицаја на процесе
промоције и развоја волонтирања

2014: 0 КМ
2015: 0 КМ
2016: 0 КМ
2017: 0 КМ
2018: 0 КМ
2014: 0 КМ
2015: 0 КМ
2016: 0 КМ
2017: 0 КМ
2018: 0 КМ
2014: 0 КМ
2015: 40.000 КМ
2016: 40.000 КМ
2017: 0 КМ
2018: 0 КМ
2014: 10.000 КМ
2015: 0 КМ
2016: 0 КМ
2017: 0 КМ
2018: 20.000 КМ

0 КМ

Стратешки циљ: Успостављена усклађена
и адекватна правна регулатива волонтирања
која на ефикасан и адекватан начин
подржава континуирану и одрживу
промоцију и развој волонтирања у
Републици Српској.

1.2. Покретање иницијатива и учествовање у
активностима измјена и допуна закона и
подзаконских аката у Републици Српској на
основу резултата и препорука анализе

1.3. Промовисање, израда и усвајања локалних
волонтерских политика

1.4. Праћење спровођења Закона о волонтирању
и Стратегије за промоцију и развој
волонтирања Републике Српске, те по
потреби унапређење истих

Стратешки правац и циљ
Стратешки правац 2: Волонтерска
инфраструктура
Стратешки циљ: Дефинисана и
успостављена адекватна и ефикасна
волонтерска инфраструктура на локалном и
републичком нивоу која ствара услове и
могућности за континуирану и одрживу
промоцију волонтирања

0 КМ

80.000 КМ

30.000 КМ

Мјера/активност

По години

Укупно

2.1 Усмјеравање локалних волонтерских сервиса
ка
оснивању
Волонтерског
сервиса
Републике Српске

2014: 15.000 КМ
2015: 30.000 КМ
2016: 30.000 КМ
2017: 30.000 КМ
2018: 30.000 КМ
2014: 0 КМ
2015: 0 КМ
2016: 0 КМ
2017: 0 КМ

135.000 КМ

2.2. Успостављање и дефинисање јединствених
стандарда и улоге локалних волонтерских
сервиса у процесима промоције и развоја
волонтирања на локалном нивоу
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0 КМ

2.3. Успостављање и развој нових локалних
волонтерских сервиса у партнерству са
јединицама локалне самоуправе, јавним
установама и организацијама цивилног
друштва
2.4. Јачање улоге и дјеловања студентских и
ученичких представничких тијела
у
процесима
промоције
и
развоја
волонтирања.

Стратешки правац и циљ
Стратешки правац 3: Волонтирање у
системима формалног и неформалног
образовања
Стратешки циљ: Успостављени оквири и
методологија за пренос знања, искуства и
информација о волонтирању у системима
формалног и неформалног образовања, те
јасно позиционирана улога волонтирања у
процесима цјеложивотног учења у
Републици Српској.

Стратешки циљ: Знање, могућности,
примјери добре праксе и друге релевантне
информације о волонтирању на квалитетан
и адекватан начин континуирано
промовисане од стране постојећих и

170.000 КМ

65.000 КМ

Мјера/активност

По години

Укупно

3.1. Планирање и реализација неформалне
едукације о волонтирању у образовним
институцијама Републике Српске

2014: 0 КМ
2015: 10.000 КМ
2016: 10.000 КМ
2017: 10.000 КМ
2018: 10.000 КМ
2014: 0 КМ
2015: 30.000 КМ
2016: 30.000 КМ
2017: 30.000 КМ
2018: 30.000 КМ

40.000 КМ

3.2. Развој и имплементација програма
активности
волонтирања
ученика
студената у Републици Српској.

и
и

Стратешки правац и циљ
Стратешки правац 4: Промоција
волонтирања

2018: 0 КМ
2014: 34.000 КМ
2015: 34.000 КМ
2016: 34.000 КМ
2017: 34.000 КМ
2018: 34.000 КМ
2014: 5.000 КМ
2015: 15.000 КМ
2016: 15.000 КМ
2017: 15.000 КМ
2018: 15.000 КМ

4.1. Планирање и реализација активности
промоције волонтирања у медијима кроз
партнерство са јавним и приватним
медијским кућама
4.2. Планирање и реализација активности
промоције
волонтирања
од
стране
Волонтерског сервиса Републике Српске и
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120.000 КМ

Укупно по години

Укупно

2014: 0 КМ
2015: 10.000 КМ
2016: 10.000 КМ
2017: 10.000 КМ
2018: 10.000 КМ
2014: 15.000 КМ
2015: 30.000 КМ
2016: 30.000 КМ

40.000 КМ

135.000 КМ

доступних електронских, писаних и других
медија, те других активности промоције.

локалних волонтерских сервиса.
4.3. Планирање и реализација активности
промоције волонтирања од стране Владе
Републике Српске.

2017: 30.000 КМ
2018: 30.000 КМ
2014: 15.000 КМ
2015: 15.000 КМ
2016: 15.000 КМ
2017: 15.000 КМ
2018: 15.000 КМ

УКУПНО ПОТРЕБНА СРЕДСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ ПО ГОДИНАМА:
2014. ГОДИНА
2015. ГОДИНА
2016. ГОДИНА
2017. ГОДИНА
2018. ГОДИНА

94.000 КМ
214.000 КМ
214.000 КМ
174.000 КМ
194.000 КМ

УКУПНО 890.000 КМ
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75.000 КМ

8. ОЧЕКИВАНИ КРАТКОРОЧНИ И ДУГОРОЧНИ УТИЦАЈ
СПРОВОЂЕЊА СТРАТЕГИЈЕ

Усвајањем и спровођењем стратешких праваца и циљева жели се допринијети
ширењу, развоју и јачању културе волонтирања, а самим тим и промовисању хуманизма,
социјалне кохезије и активног доприноса грађана у развоју друштва.
Утврђени стратешки правци и циљеви, те њихове мјере и активности и постигнути
резултати ће настојати да подрже испуњене сљедећих краткорочних и дугорочних утицаја
у области промоције и развоја волонтирања у Републици Српској:
- Различите групе грађана (млади, незапослени, старије особе и др.) активно
учествују у друштвеним активностима;
- Волонтирање је унапријеђено и препознато, а волонтери који су постигли
завидна постигнућа и резултате служе као инспирација за сличне и друге
волонтерске програме и активности;
- Волонтирање препознато у систему формалног и неформалног образовања као
друштвено пожељно дјеловање појединаца и начин ширења и јачања грађанског
активизма, хуманости и солидарности;
- Повећан утицај и капацитети организатора волонтирања за иницирање и
повећање броја волонтера и волонтерских могућности;
- Републичке и локалне управе и установе активно укључене у планирање и
реализацију волонтерских програма и активности, а приоритетно оних које
директно врше утицај на побољшање квалитета живота и социјалне кохезије;
- Успостављена квалитетна и ефикасна волонтерска инфраструктура која пружа
информације о волонтирању и волонтерским могућностима, те директно и
индиректно пружа подршку у планирању и спровођењу и
- Медији у склопу својих уредничких политика континуирано извјештавају и
промовишу волонтирање, волонтерске програме и активности и волонтере као
примјере грађанског активизма.
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9. ПРАЋЕЊЕ И МЈЕРЕЊЕ УСПЈЕШНОСТИ СПРОВОЂЕЊА СТРАТЕГИЈЕ

Да би стратегија била успјешна, њено планирање и реализација треба да буду
континуирани процес учења базиран на теоретском знању и емпиријским подацима. Такав
процес учења укључује сљедеће фазе:
- дефинисање стратегије (на основу спроведених анализа, дефинисаних циљева,
постојећег знања и процјене утицаја мјера и активности);
- спровођење стратегије и
- мјерење успјешности (евалуација стварних резултата претходно дефинисаних
мјера и активности).
Мјерење успјешности на основу континуираног надзора резултата спроведених
мјера и активности је важна, будући да ће се на тај начин омогућити унапређење и
редефинисање комбинације инструмената. Важно је осигурати да се стратегија редовно
ажурира и прилагођава промјенљивим вањским утицајима и утврђеним приоритетима.
Из наведеног се утврђује да би било веома важно да се на почетку спровођења
стратегије спроведе улазно истраживање које ће пружити полазну тачку за мјерење
успјешности мјера и активности дефинисаних стратегијом. Истраживањем ће се, осим
увида у тренутно стање, омогућити мјерење резултата и показатеља за сваку годину
спровођења стратегије и планираних мјера и активности. Евалуацијом ће се извршити
поређење инвестираних финансијских и других ресурса са постигнутим резултатима, као
и поређење резултата на линији планирано–остварено.
Министарство породице, омладине и спорта ће у сарадњи са одговорним лицима
припремити Годишњи акциони план спровођења Стратегије. Годишњи акциони план
спровођења Стратегије ће усвојити Влада Републике Српске, као и Извјештај о
реализацији Годишњег акционог плана.
Промотивне активности и кампање подизања свијести ће укључивати и
социолошке истраживачке приступе како би се процијенила промјена ставова друштва
према волонтирању и цјелокупан утицај спровођења Стратегије.
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
ПРИЈЕДЛОГА СТРАТЕГИЈЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ И РАЗВОЈ ВОЛОНТИРАЊА
У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ (2014–2018. ГОДИНЕ)

I

УСТАВНИ ОСНОВ

Уставни основ за доношење ове стратегије садржан је у Амандману XXXII тачка
18. на члан 68. Устава Републике Српске, према којем Република Српска уређује и
обезбјеђује друге односе од интереса за Републику у складу са Уставом.

II

УСКЛАЂЕНОСТ СА УСТАВОМ, ПРАВНИМ СИСТЕМОМ И
ПРАВИЛИМА НОРМАТИВНОПРАВНЕ ТЕХНИКЕ

Према Мишљењу Републичког секретаријата за законодавство број: 22/03-021-197/14 од
7.3.2014. године, уставни основ за доношење ове стратегије садржан је у Aмандману
XXXII на члан 68. тачка 18. Устава Републике Српске, према којем Република, између
осталог, уређује и обезбjеђује друге односе од интереса за Републику.
Републички секретаријат за законодавство је актом број: 22/03-021-1087/14 од
31.1.2014. године дао позитивно мишљење на Нацрт ове стратегије.
Народна скупштина Републике Српске је на 33. редовној сједници одржаној
6.3.2014. године разматрала и прихватила Нацрт стратегије за унапређење и развој
волонтирања у Републици Српској (2014–2018. године).
Народни посланици нису имали примједaбa на предложени текст Нацрта
стратегије, те је Приједлог истовјетан Нацрту стратегије.
Циљ ове стратегије јесте развој волонтирања путем системски уређених активности
на основу утврђених база података о готово свим организаторима волонтирања,
волонтерима и конкретним акцијама.
С обзиром на то да је Приједлог стратегије истовјетан Нацрту, те да је усклађен са
Уставом и правним системом Републике Српске, мишљење Републичког секретаријата за
законодавство је да се Приједлог стратегије за унапређење и развој волонтирања у
Републици Српској (2014–2018. године) може упутити на разматрање.

III УСКЛАЂЕНОСТ СА ПРОПИСИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
Према Мишљењу Министарства за економске односе и регионалну сарадњу број:
17.03-020-528/14 од 7. марта 2014. године, доношењем предметне Стратегије дјелимично
ће се испунити обавезе из члана 100. ССП, под називом Образовање и обука, у којој
између осталог стоји да ће стране сарађивати са циљем подизања нивоа општег
образовања, као и стручног образовања и обуке у Босни и Херцеговини, као и политике
према младима и рада омладине, укључујући и неформално образовање.
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IV РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ
Чланом 27. Закона о волонтирању („Службени гласник Републике Српске“, број
89/13) прописано је да Република и јединице локалне самоуправе, у складу са својим
надлежностима, могу утврдити мјере и активности подршке усмјерених ка развоју и
промоцији волонтирања у Републици. Мјере и активности односе се на усвајање
стратегија и политика на нивоу Републике и јединица локалне самоуправе, подршку
оснивању, раду и умрежавању волонтерских сервиса, оснивање волонтерских сервиса и
награђивање правних и физичких лица која својим радом доприносе развоју волонтирања
и мјере спровођења усвојених стратегија и политика. У том смислу, Министарство
породице, омладине и спорта је приступило доношењу Стратегије за унапређење и развој
волонтирања у Републици Српској (2014–2018. године) како би се стратешки приступило
развоју волонтирања у Републици Српској. Због недовољно координисаних активности у
области волонтирања у Републици Српској од њеног настанка до данас није било могуће у
потпуности сагледати стање у области волонтирања, те је и коначни циљ овог документа
развој волонтирања путем синхронизованих и системски уређених активности на основу
утврђених база података о готово свим организаторима волонтирања, волонтерима и
конкретним акцијама.
Стратегија је припремљена користећи се методологијом која је укључивала
сљедеће кораке:
- анализа тренутног стања у области волонтирања уз идентификовање кључних и
приоритетних питања;
- дефинисање визије и мисије Стратегије;
- дефинисање стратешких праваца и циљева и
- листа мјера и активности Стратегије са планираним финансијским оквиром.
Министарство породице, омладине и спорта је именовало Радну групу за израду
Стратегије за развој и промоцију волонтирања Републике Српске (2014–2018. године) у
саставу:
1. Дарко Вученовић, начелник Одјељења за скупштински систем, политичке
организације, удружења грађана и фондације по питању националних мањина и
регистре,
2. Југослав Јевђић, програм менаџер у Омладинском комуникативном центру,
3. Маријана Мандић, виши стручни сарадник за правне и опште послове,
4. Милан Лазић, Савез општина и градова Републике Српске,
5. Милош Благојевић, предсједник Омладинског савјета Републике Српске,
6. Нела Сладојевић, виши стручни сарадник за међународну сарадњу и координацију
и праћење пројеката омладинских организација и
7. Никола Баштинац, предсједник Одбора за питања дјеце, младих и спорта.
Радна група је при изради овог документа детаљно анализирала закључке са десет
презентација Закона о волонтирању на којима су грађани, представници удружења,
институција и волонтери из 55 јединица локалне самоуправе изнијели своје сугестије за
унапређење правне регулативе у области волонтеризма. Презентације су организоване у
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Бањој Луци, Добоју, Палама, Мркоњић Граду, Приједору, Бијељини, Власеници,
Вишеграду, Требињу и Невесињу.

V

РАЗЛИКЕ ПРИЈЕДЛОГА У ОДНОСУ НА НАЦРТ СТРАТЕГИЈЕ

Народна скупштина Републике Српске је на 33. редовној сједници, oдржаној 6.
марта 2014. године, разматрала и прихватила Нацрт стратегије за унапређење и развој
волонтирања у Републици Српској (2014–2018. године). Народни посланици су
једногласно подржали предложени текст Нацрта стратегије, те у склaду са тим нема
разлика Приједлога у односу на Нацрт стратегије.

VI ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА
За спровођење ове стратегије нису потребна додатна средства из буџета Републике
Српске, а реализација активности планираних Стратегијом одвијаће се у мјери и оквиру
расположивих буџетских средства Министарства породице, омладине и спорта.
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