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Циљ пројекта: Пројектом се успоставља модел међуопштинске сарадње на развијању,
увођењу и пружању услуге социјалне заштите Дневни боравак за децу и омладину са
сметњама у развоју у општинама Бојник, Медвеђа и Лебане. Услуга је намењена деци и
омладини са сметњама у развоју, а подразумева подршку и подстицај за
осамостаљивање, сходно њиховим потребама, жељама и могућностима. Пројекат је
истовремено усмерен на подизање нивоа информисаности о изазовима и потребама
деце и омладине са сметњама у развоју и њихових породица у локалним партнерским
заједницама, а у циљу стварања инклузивнијег амбијента за осетљиве групе деце и
омладине.

О ПРОЈЕКТУ

Општи циљ пројекта је Унапређење система социјалног укључивања маргинализованих
група у општинама Бојник, Медвеђа и Лебане,
док је специфични
циљ пројекта
Успостављане услуге социјалне заштите „Дневни боравак за децу и омладину са
сметњама у развоју” у општинама Бојник, Медвеђа и Лебане.
Уз менторску подршку лиценцираног пружаоца услуге из Бојника, удружење „Срце за
децу“ из Медвеђе ће унапредити своје капацитете за пружање услуге, док ће у Лебану
група родитеља деце са сметњама у развоју формирати организацију цивилног друштва
која ће такође уз менторску подршку развити своје капацитете за пружање услуге
Дневног боравака за децу и омладину са сметњама у развоју. Током трајања пројекта,
услугу ће пружати лиценцирани пружалац услуге из Бојника, а на основу
међуопштинског споразума о сарадњи. Увођење и пружање услуге биће утемељено у
локалном нормативном оквиру ових општина, кроз измене одлука о социјалној заштити и
усвајање правилника о пружању услуге. Услугу дневни боравак током трајања пројекта
добиће 23 корисника/ца (Бојник (8), Лебане (8) и Медвеђа (7)), а родитељи, грађани/ке и
представници локалних организација из три општине имаће прилику да учествује на три
породичне конфренције, које ће се бавити овом тематиком. Пројекат подстиче сарадњу
међу осетљивим групама из различитих локалних заједница и кључним актерима из
различитих сектора на локалном нивоу кроз развој међуопштинске сарадње у циљу
успешнијег суочавања са проблемима социјалне искључености рањивих група. Пројекат
се спроводи у оквиру друге фазе
Програма локалних иницијатива за социјално укључивање и смањење сиромаштва –
Подршка развоју иновативних модела за социјално укључивање ЛИП 2
. Програм ЛИП 2 реализује Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе
Републике Србије (СИПРУ) у оквиру пројекта
Подршка унапређењу социјалног укључивања у Републици Србији
, који подржава Влада Швајцарске. У контексту Агенде Уједињених нација 2030 Циљеви одрживог развоја, овај пројекат доприноси испуњавању два циља. У оквиру
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Циља 1 доприноси се
Оснаживању и промоцији социјалног укључивања на локалном нивоу, као и унапређењу
мера социјалне заштите
у складу са подциљевима циља 1, и Циљу 10 у оквиру подциљева
смањења сиромаштва и смањења неједнакости
.
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