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Омладински рад као занимање је релативно нов концепт у региону и потребно га је полако интегрисати 
у свакодневно функционисање система у држави. Потребе и проблеми младих су виђени искључиво 
као задатак владиних (државних)  институција док се занемарује утицај невладиног сектора и бенефита 
омладинског организовања. Промјене у друштвеним токовима захтијевају другачији приступ како би 
се одговорило на комплексније потребе младих. Рјешење се намеће у мулти-секторском приступу и 
стварању мреже чинилаца који воде бригу о младима. Дио те мреже укључује и омладински рад који 
се спроводи у контексту неформалног образовања младих,  те је у већини случајева вођен од стране 
невладиних организација које раде са младима. Омладински рад игра важну улогу у развоју друштва 
кроз пружање подршке развоју младих, али још увијек није формално признат, те је маргинализован  
у односу на остале професије које се баве младима.  

„M.О.Ц.А.Р.Т. Републике Српске – Мрежа Омладинских Центара за анимирање, развој и тренинг“ 
и „Perpetuum mobile“ – Институт за развој младих и заједнице Бања Лука раде на препознавању 
омладинског рада и овај зборник радова је један од доприноса развоју омладинског рада у Републици 
Српској. Резултат је стручног скупа „Значај омладинског рада у Републици Српској“ који је одржан у 
оквиру Конференције омладинског рада – КОРА 4 у децембру 2016. године, уз подршку и у сарадњи 
са Министарством породице, омладине и спорта у Влади Републике Српске. КОРА 4 окупила је 
кључне актере у раду са младима  из мреже омладинских центара у Републици Српској,  као и 
омладинске организације из Републике Српске и Србије, те представнике институција. 

Циљ оваквог зборника је да на једном мјесту  окупи радове  омладинских радника и радница, било да 
су они волонтери или академски дјелатници, који ће дати различите погледе на значај омладинског 
рада. Дакле, тема младих као и досезање одређених друштвених циљева уопште, чини основу радова. 
Разлике у сагледавању дате тематике разумљиве су будући да се ради о различитим приступима 
својственим постојећим дисциплинама. Обрађене су различите теме, али је једнака пажња посвећена 

УВОД
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питању доприноса који настаје као резултат  усвајања одређене стратегије и начина рада. Дакле, нуде 
се приједлози од којих би друштво као цјелина могло имати корист. Осим тога, разматра се улога 
и значај невладиног сектора у друштву, при чему се придаје велик значај интердисциплинарном 
приступу. Наглашена је међузависност рада поменутог сектора и других области истраживања у 
напору постизања промјена. Наиме, зборник представља синтезу економског приступа, социјалног 
рада, социјалне психологије, антропологије, садржи анализу постојећих докумената као и приједлоге 
за увођење новина у контексту БиХ. Истовремено, указује се на недостатак одређених истраживања 
која су итекако неопходна за боље разумијевање друштвене стварности у нашој земљи. 

Надамо се да ћете уживати у читању,  да ћете добити неке нове информације и да ћете бити 
подстакнути да у неком следећем зборнику дате свој допринос и своју визију значаја омладинског 
рада. 



8 Стручни скуп „Значај омладинског рада“ - Зборник радова

Бојана Трнинић1

Перпетум мобиле – Институт за развој младих и заједнице

Сажетак
Основна сврха ове анализе закона је да се испита како и у којој мјери разне јавне политике детерминишу 
насиље међу младима и њихов утицај на ставове и понашање младих. Ова анализа служи да се 
сагледају сви значајни документи који третирају ова питања, али и да се сагледа могућност и потреба 
шта је неопходно чинити како би се приступи и вриједности хармонизовали, систематизовали и 
допринијели квалитетнијем животу младих без насиља и конфликата. Осим анализе поменутих 
закона подаци су прикупљани директним путем, односно контактирањем ентитетских министарства 
здравља, образовања и министарстава, која у својој надлежности имају младе и преко радних 
састанка са представницима релевантних невладиних организација, институција и школа, који су 
одржани у Сарајеву и Бањој Луци. Анализа показује да већина законских рјешења и јавних политика 
нема довољне посвећености темама насиља међу младима по било ком основу.

Кључне ријечи: млади, насиље, закони, стратегија, Босна и Херцеговина, превенција, препорука

1 bojana.trninich@gmail.com

НАСИЉЕ МЕЂУ МЛАДИМА И НАСИЉЕ У ВЕЗАМА МЛАДИХ
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Увод
Када се говори о младима и омладинском раду не можемо не споменути једну од најзаступљенијих 
тема у друштву, а то је насиље међу младима. Из тог разлога је у овом раду и обрађена тема млади и 
насиље како би се увидјело, током анализе закона и стратегија које су нам на располагању.  

Циљ ове анализе је да се испита у којој мјери и како разне јавне политике детерминишу насиље међу 
младима и њихов утицај на ставове и понашање младих. Оне могу бити корисне у формулисању 
захтјева и циљева заговарања који ће, надамо се, довести до бољих политика и законског оквира, 
квалитетних превентивних програма те унаприједити транспарентност рада институција и 
искористити све институционалне и ванинституционалне капацитете.

Према посљедњим доступним подацима из Извјештаја БиХ Министарства за људска права и 
избјеглице о спровођењу Стратегије за борбу против насиља над дјецом у БиХ 2007-2010, за 2010. 
годину до краја исте године у Босни и Херцеговини забиљежено је 5087 случајева насиља над 
дјецом. Најчешће су дјеца жртве насиља од стране родитеља/старатеља, рођака, наставника/ица-
особа којима би требало вјеровати и неријетко својих вршњака. У припреми је била и нова стратегија 
међутим, Влада Републике Српске на Сједници одржаној 05.12.2013. стратегију за борбу против 
насиља над дјецом у БИХ (2012-2015), прогласила неважећом и неуставном, као и све документе 
који произилазе из ње. У исто вријеме, процјењује се да пуно већи број дјеце и младих наставља да 
пати у тишини, живећи у страху и боли, немајући знање, могућност и ресурсе да се супротставе. 

Насиље међу младима и насиље у везама младих може имати непосредне, али и дугорочне посљедице 
за жртве, починитеље/ице, породице и заједницу. Неопходно је радити с младима на превенцији 
насиља јер је то доба када улазе у прве везе и врло често не препознају неке врсте понашања у 
својим везама као насиље. Нужно је радити и на препознавању и уклањању родних стереотипа и 
митова о насиљу који оправдавају и подржавају насиље против жена. Узме ли се у обзир озбиљност 
и сложеност проблема очигледно је да корисна реакција захтјева трајну посвећеност и сарадњу 
заједнице, особа на позицијама одлучивања, те стручњака и стручњакиња. 
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С обзиром на распрострањеност и димензије проблема потребно је улагање у дугорочне пројекте 
превенције с циљем промјене ставова у вези с родним улогама и једнакошћу полова. Међутим, 
превенција, да би била ефикасна мора бити пропраћена адекватним законодавством и јавним 
политикама. 

Основна сврха ове анализе закона је да се испита у којој мјери и како разне јавне политике 
детерминишу насиље међу младима и њихов утицај на ставове и понашање младих. Ова анализа 
служи да се сагледају сви значајни документи који третирају ова питања, али и да се сагледа 
могућност и потреба шта је неопходно чинити како би се приступи и вриједности хармонизовали, 
систематизовали и допринијели квалитетнијем животу младих без насиља и конфликата.

Извјештај је сегментиран тако да, након увода, слиједи анализа појединачних политика. Детаљније 
су испитане јавне политике у областима:
1. Политике усмјерене на проблем насиља у породици
2. Политике усмјерене на родну једнакост и забрану дискриминације 
3. Политике о младима

Методологија
Методолошка анализа свих набројаних политика и закона најчешће подразумијева преглед основних 
закона који чине правни оквир и стратегија које се односе на провођење законских норми. Уз анализу 
самих докумената, код неких политика приказани су и актери који су учествовали у доношењу 
политике. 

Подаци су прикупљани директним путем, односно контактирањем ентитетских министарства 
здравља, образовања и министарстава, која у својој надлежности имају младе. Локалних власти, 
институција, средњих школа, организација цивилног друштва али и из секундарних извора као што 
су закони и стратегије који су доступни на веб страницама или службеним гласницима. 
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Истраживачки процес био је изузетно захтјеван јер је, у неким случајевима, било тешко доћи до 
података од надлежних министарства. Током анализе показало се да подаци или не постоје или се не 
прикупљају систематски. Један од разлога представља незнање и неинформисаност службених особа 
или пребацивање одговорности на колеге/ице, затим игнорисање законског рока за доставу одговора 
које је резултовало или слањем одговора далеко након законског рока или не добивањем тражених 
информација. Такође, у неким случајевима била је видљива и велика количина неповјерења према 
организацијама цивилног друштва које проводе овакав тип анализе.    

Осим анализе и упитника, у оквиру ове анализе су организоване и двије радне групе (Бања Лука 
и Сарајево), које су окупиле стручњаке и стручњакиње из области рада са младима и спрјечавању 
насиља. Закључци и приједлози радних група су инкорпорирани у овај извјештај о анализи закона. 
Политике

 Политике усмјерене на проблем насиља у породици
(Закон о заштити од насиља у породици Федерације БиХ, Закон о заштити од насиља у породици 

Републике Српске, Стратегија за борбу против насиља у породици у Републици Српској, 
Стратегија за борбу против насиља у Федерације БиХ)

Када говоримо о кршењу људских права не можемо да не споменемо насиље у породици као једно 
од основних видова кршења. Државе су потписивањем УН конвенције о људским правима2 преузеле 
обавезу на себе да преузму мјере које ће осигурати одговорност починиоца и заштиту жртве насиља 
у породици. Низ мјера које може изрећи суд, постале су важно средство које државе треба да ставе 
на располагање жртвама.

Босна и Херцеговина је слиједила примјер других земаља и 2005. године ентитети су усвојили законе 
о заштити од насиља у породици. Циљ ових ентитетских закона јесте да жртвама пружи заштиту 
примјеном низа заштитних мјера. Главне заштитне мјере су удаљење починиоца из стамбеног 

2 Универзална декларација о људским правима је декларација коју је усвојила Генерална скупштина Уједињених нација 
(А/РЕС/217, 10. децембра 1948. у палати Шалот у Паризу), чиме је представљено општее виђење организације везано за питања 
људских права гарантованих људима.
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простора, или забрана приближавања жртви. Ипак, имплементација ових закона и заштитних мјера 
није на високом нивоу. Један од разлога је тај што већина службеника/ца у надлежним институцијама 
није прошла одговарајућу обуку о насиљу у породици тако да не могу да спроведу закон на 
одговарајући начин. Додатна потешкоћа је та што се заштитне мјере често схватају као јединствен 
облик заштите особе над којом се врши насиље.

Ови закони се не баве категоријом младих појединачно и рекло би се да немају везе са насиљем и 
младима, али с обзиром да су млади дио породице и већином су свједоци/киње насиља, а не ријетко 
и саме жртве породичног насиља, ови закони су једни од кључних који се тичу младих.

Закон о заштити од насиља у породици Републике Српске3 садржи одредбе којима се истовремено 
санкционише починилац и изричу мјере за заштиту жртве. Судије у пракси примјењују Закон о 
заштити за изрицање новчаних казни за прекршајно дјело насиља у породици, док се мјере за 
заштиту особе над којом се врши насиље ријетко изричу. Захтјеви за изрицање заштитних мјера, 
које су дефинисане Законом о заштити од насиља ФБиХ4  ријетко се подносе, а и када су поднесени, 
о њима се не одлучује по хитном поступку. Важно је знати да заштитне мјере служе да се помогне 
жртви, треба увијек да буду доступне жртви и нису једини извор заштите него представљају кључни 
елемент заштите. Мисија ОЕБС-а је анализирала 289 предмета насиља у породици који су праћени 
у склопу Програма Мисије за праћење рада правосудног сектора. У већини ових предмета изречене 
су условне осуде, скоро 77,2% (или 223 предмета); казне затвора изречене су у само 8,3% од укупног 
броја предмета (или 24 предмета); а починиоци су кажњени новчаном казном у 13,5% предмета 
(или 39 предмета5). Оно што је ипак евидентно у оба ентитета јесте да се мјере не спроводе ни у 
случајевима када су изречене.

3 Службени гласник РС, бр. 118/05, ступио на снагу 1. јануара 2006. године. Измјене и допуне објављене су у Службеном 
гласнику РС, бр. 17/08, а ступиле на снагу 6. марта 2008. године.
4 Службене новине ФБиХ, бр. 22/05, ступио на снагу 7. октобра 2005. године. Измјене и допуне објављене су у Службеним 
новинама ФБиХ, бр. 51/06, а ступиле на снагу 7. септембра 2006. године.
5 Кривична одговорност и санкционисање починилаца насиља у породици - Анализа и препоруке о кривичноправним 
санкцијама у предметима насиља у породици у Босни и Херцеговини, доступно на сљедећој страници: http://www.oscebih.org/docu-
ments/osce_bih_doc_2012022017152706ser.pdf
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Важно је истаћи да оба закона прописују да службене особе, чланови породице, али и грађани/ке, 
имају обавезу полицији пријавити насиље у породици. За службене особе, које не пријаве насиље, 
сматра се да су починиле прекршај и могу бити кажњени новчаном казном. У случајевима гдје су 
жртве насиља пунољетне особе, добијање здравствене и психосоцијалне помоћи је могуће и без 
обавезе стручног особља да дјело аутоматски пријави полицији. То није случај код насиља над 
дјецом, малољетницима, када је живот жртве у опасности, или ако одрасла особа пати од 
душевне болести. Минимум који се треба поштовати у случајевима насиља у породици је принцип 
поштовања личног интегритета и приватности жртава, као и омогућити свим надлежним особама 
практичну примјену.6

Савјет министара БиХ је у марту 2009. године усвојио Стратегију превенције и борбе против 
насиља у породици у Босни и Херцеговини од 2009. до 2011. године7. Стратегија има шест основних 
циљева који обухватају легислативу, умрежавање стручних сервиса, едукацију и сензибилизирање 
професионалаца/киња и јавности, мултидисциплинарни модел поступања у превенцији и заштити 
од насиља, те јединствену базу података и јединствену СОС линију за пријављивање насиља у 
породици. Стратегија је дала основу да ентитетске владе усвоје своје стратегије. 

Влада Републике Српске је разматрала Стратегију за борбу против насиља у породици у Републици 
Српској 2009 – 2013 година8. Поред примјењивог и функционалног нормативно правног оквира 
за спрјечавање и сузбијање насиља у породици и унапрјеђења знања о размјерама и аспектима 
проблематике насиља у породици, основни циљеви стратегије су успостављање ефикасног система 
заштите и превенција насиља у породици, као и повећање свијести становништва о насиљу као 
друштвеном проблему. Стратегија за борбу против насиља у породици у Републици Српској 
препознаје важност рада на образовању и васпитању као једне од важних метода у спрјечавању 
насиља. 
6 Насиље у породици – одговор надлежних институција и заштита жртава у ФБиХ и РС, доступно на: http://www.oscebih.org/
documents/osce_bih_doc_2010092008370731bos.pdf
7 Стратегија превенције и борбе против насиља у породици у БиХ 2009-2011, доступно на: http://www.arsbih.gov.ba/images/
documents/strategija.pdf
8 Стратегија за борбу против насиља у породици у РС 2009-2013, доступно на: http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/
centri/gendercentarrs/media/vijesti/Documents/Strategija%20za%20borbu%20protiv%20nasilja%20u%20porodici%20u%20Republici%20
Srpskoj%20%202009-2013%20%20prijedlog%20latinica.pdf
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Неке од Препорука за активности су: 
• Осмислити и спровести посебне програме обуке и оспособљавања наставника/ица и стручних 

сарадника/ица предшколских, основношколских и средњошколских установа, првенствено 
педагога/иња и психолога/иња, како би били/е у могућности да уоче проблем насиља и адекватно 
реагују на исти (пруже терапијску интервенцију дјеци);

• Креирати посебне обуке стручног усавршавања просвјетних радника/ица на тему идентификовања 
категорија ризичног понашања ученика/ица и њихову изложеност насиљу у породици, сексуалном 
узнемиравању и злоупотреби алкохола и психоактивних супстанци; 

• У оквиру факултета који образују наставнички кадар увести предмете који покривају тематику 
родне равноправности и насиља у породици, како би се стекла основна знања о овим питањима, а 
посебно како би се могле идентификовати жртве, поготово дјеца изложена насиљу, те поступати 
у складу са њиховим потребама; 

• У наставне планове за основне и средње школе уградити програме ненасилне комуникације, 
јачања толеранције и поштовања људских права, саставни дио који би, примјеном концепта 
људских права, био дио програма посвећен родним улогама и стереотипима;

• Све наведене препоруке су такође навођене као неопходне и у оквиру радних група које су 
окупљале стручњаке/иње из ових области, једни од закључака и препорука који су навођени као 
преко потребни за спрјечавање насиља су: 

• Наставници/це морају бити оспособљени/е да препознају насиље, без обзира да ли су стручна 
лица или не - Сваки час је одгојни.

• Превенције и едукације требају да се раде са здравственим институцијама, полицијом. Подршка 
у виду савјетовања, праћења. 

• Повећање броја стручног особља који ради на овој теми
• Просвјетно педагошки заводи/надлежна министарства треба да имају листу савјетодавних 

организација и институција, НВО и других који би могли/е надомјестити недостатак државних 
средстава и институција које се баве овом темом. – Обезбиједити критерије и мониторинг тих 
институција. 
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Влада Федерације Босне и Херцеговине је на својој 77. сједници, одржаној 13. 11. 2008. године 
усвојила Стратешки план за превенцију насиља у обитељи за Федерацију Босне и Херцеговине 
2009-2010.9 Стратегија је настала као резултат интегрисаног, интерсекторског дјеловања Федералног 
министарства образовања и науке, Федералног министарства правде, Федералног министарства рада 
и социјалне политике, Федералног министарства здравства, Федералног министарства унутрашњих 
послова, Федералног завода за статистику, Федералног завода за запошљавање, Федералног завода 
за програмирање развоја, Завода за јавно здравство Федерације Босне и Херцеговине, Агенције за 
равноправност сполова Босне и Херцеговине, Херцеговине, Центра за едукацију судија и тужилаца, 
те невладиног сектора - „Сигурне мреже, а под координацијом Гендер Центра Федерације Босне и 
Херцеговине. 

Основни циљеви Стратегије су усклађивање постојећих и доношење нових прописа који регулишу 
област насиља у породици, успостављање система финансирања превентивног дјеловања; рад са 
насилним особама; успостављање ефикасне мреже стручних сервиса у образовним институцијама 
за заштиту дјеце од насиља проузрокованог стањем у породици; континуирана едукација 
професионалних кадрова о проблему насиља у породици и потреби заштите жртава насиља у 
породици са правног, образовног, здравственог, психолошког, социјалног и економског аспекта; 
развијање јединственог модела поступања у превенцији и заштити од насиља у породици; едукација 
јавности о проблему насиља у породици.

Рјешењем Владе Федерације Босне и Херцеговине В број 1160/11 од 13. 10. 2011. године именован 
Стручни тим за израду и праћење проведбе Стратегије за превенцију и борбу против насиља 
у породици (2013-2017). Стручни тим за израду и праћење проведбе Стратегије за превенцију и 
борбу против насиља у породици (2013-2017) је задужен да достави Влади Федерације Босне и 
Херцеговине шестомјесечни извјештај о провођењу Стратегије.

Како би се остварила визија Стратегије за превенцију и борбу против насиља у породици (2013-
2017), дефинисани су стратешки циљеви и индикатори којима ће се мјерити степен њиховог 

9 Стратешки план за превенцију насиља у обитељи за ФБиХ 2009-2010, Службене новине Федерације БиХ, број 75/08
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остварења. Дефинисано је пет стратешких циљева: (I) усклађивање нормативно-правног оквира 
у области насиља у породици са домаћим и међународним стандардима из ове области; (II) 
унапрјеђивање знања и вјештина особа које се професионално баве питањима насиља у породици; 
(III) унапрјеђивање методологије за прикупљање података о случајевима насиља у породици; (IV) 
повећање друштвене свијести о насиљу у породици и облицима ненасилничког понашања и (V) 
развијен мултидисциплинарни приступ у локалним заједницама у пружању одговарајућих видова 
заштите и третмана жртава насиља у породици и рада са особама које су починиле насиље у породици.
Индикатори који се требају пратити током реализације Стратегије су: степен смањења свих облика 
насиља у породици, степен успостављања система дјеловања и заштите и степен уједначености 
система дјеловања и заштите. 

Политике усмјерене на једнакост полова и забрану дискриминације 
(Закон о равноправности полова у Босни и Херцеговини, 
Закон о забрани дискриминације Босне и Херцеговине)

Политика равноправности полова у Босни и Херцеговини први пут је формализована усвајањем 
Закона о равноправности сполова у Босни и Херцеговини.10 Њиме се потврђују обавезе преузете 
прихватањем Пекиншке декларације и платформе за акцију (из 1995. године) као и Декларације из 
Каира из 1994. године. На самом почетку држава Босна и Херцеговина се обавезала и дефинисала 
да „[...] пуна равноправност сполова гарантује се у свим сферама друштва, а нарочито у области 
образовања, економији, запошљавању и раду, социјалној и здравственој заштити, спорту, култури, 
јавном животу и медијима, без обзира на брачно и породично стање [...]” (члан 2, Закон о 
равноправности сполова).

Сам Закон о равноправности сполова је родно неутралан и „ […] промовише и штити равноправност 
полова, гарантују се једнаке могућности и равноправан третман свих особа без обзира на пол, у 
јавној и у приватној сфери друштва, те уређује заштиту од дискриминације на основу пола.” (члан 1, 
Закон о равноправности сполова у Босни и Херцеговини пречишћени текст).11

10 Закон о равноправности сполова БиХ,  Службени гласник БиХ, број 16/03
11  Закон о равноправности сполова у БиХ - пречишћени текст, Службени гласник БиХ, број 32/10



17Стручни скуп „Значај омладинског рада“ - Зборник радова

Термин „род” користи се само једном у Закону, и то у члану 9, став 1, „ [...] спол представља 
биолошке и психолошке карактеристике по којима се разликују особе мушког и женског пола, а 
означава и гендер/род као социолошки и културолошки условљена разлика између особа мушког 
и женског пола и односи се на све улоге и особине које нису условљене или одређене искључиво 
природним или биолошким факторима, него су прије производ норми, праксе, обичаја и традиције и 
кроз вријеме су промјењиви”. Ове дефиниције можемо прихватити као дефиниције за појмове „пол” 
и „род”, али није направљена нека стварна разлика међу њима. То показује да институције, правни 
и административни оквир ни језик, не препознају и не користе појам рода иако је већ годинама 
присутан у стручној литератури, медијима и свакодневној комуникацији.

Босна и Херцеговина се, као потписница Пекиншке декларације и платформе за акцију, обавезала 
да ће припремити Државни акциони план за побољшање положаја жена. Гендер акциони план 
Босне и Херцеговине12 израдила је Агенција за равноправност сполова БиХ у сарадњи са Гендер 
центром Републике Српске и Гендер центром Федерације Босне и Херцеговине. Гендер акциони 
план представља петогодишњи стратешки документ за интеграцију принципа равноправности 
полова у свим областима. Вијеће министара БиХ је 27. јула 2010. године усвојило и Акциони 
план за имплементацију УН Резолуције 1325 „Жене, мир и сигурност” у БиХ.13 Акциони план 
садржи осам циљева: 1. повећање броја жена на мјестима доношења одлука; 2. повећање броја 
жена у војним и полицијским снагама; 3. укључивање жена у мировне мисије; 4. деминирање; 5. 
трговина особама; 6. помоћ женама и дјевојчицама које су биле жртве за вријеме ратних сукоба; 
7. провођење обука државних службеника/ца; и 8. сарадња владиних, невладиних и међународних 
организација. Примарни циљ Акционог плана је побољшање положаја жена цивилних жртава рата, 
већа партиципација жена на мјестима доношења одлука, те у оквиру војних, полицијских снага и 
мировних мисија. Тиме је скренута пажња на дискриминацију жена, са посебним освртом на одређене 
области у друштву, али изостала је дефиниција и опис улоге мушкараца с обзиром на главни проблем 
и политику равноправности. У статистичком прегледу показатеља који се односе на заступљеност 
жена у законодавним и извршним органима власти, у војним и полицијском снагама, видљив је 
друштвено повлаштен положај мушкараца у односу на жене. Ни у једном од ових докумената није 
12 Гендер акциони план Босне и Херцеговине, Службеник гласник БиХ, бр. 41/09
13 Акциони план за имплементацију УН Резолуције 1325 „Жене, мир и сигурност”, Службени гласник БиХ, бр. 92/10
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дат осврт на патријархално уређење и заоставштине таквог уређења, стереотип, родни режим који 
доводе до додатне дискриминације жена, али и друге видове друштвене хијерархије и дискриминације 
које се тичу чак и мушкараца. Анализирајући различите националне политике евидентно је да 
тијела надлежна за спровођење и праћење равноправности полова не прате дјелотворност политика 
с обзиром на потребе мушкараца и жена, а њихова анализа у потпуности недостаје. Посебно је 
евидентно да не постоји анализа ефеката на статус и положај мушкараца.

Млади ни у овим законима нису истакнути као посебна категорија, али неупитан је утицај овог 
закона на развијање свијести о равноправности полова и самим тим спрјечавање насиља међу 
младима заснованог на роду.

Такође, исте анализе за резултат немају много промјена при примјени политика равноправности 
полова скоро ни на једном пољу у друштву. Равноправност полова је углавном стављена на маргине 
код политичких структура, доноситеља одлука, као и код оних који их спроводе. Помиње се само у 
политичкој реторици као показатељ слагања са „исправним” ставовима.
Ипак, оно што је позитивно јесте да политика родне равноправности постоји бар у закону, па се 
то може користити као јак аргумент у борби за основна права. Тиме је повећана свијест грађана и 
јавности о важности ове теме.

Политике о младима 
(Закон о младима Федерације БиХ)

Закони о младима Федерације Босне и Херцеговине14 је усвојен у оба дома парламента Федерације 
БиХ по редовном поступку на приједлог Комисије за питања младих Представничког дома – (ДН – 
11.3.2010., ПД – 28.4.2010, број 36/10. 

Закон не полаже пажњу на све већу присутност насиља међу младима (насиља заснованог на роду, 
вршњачког насиља, насиља на спортским теренима и другим облицима насиља међу младима) те се у 

14 Закон о младима Федерације Босне и Херцеговине, објављен у Службеним новинама ФБиХ бр. 36/1
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наведеном закону о младима не спомиње насиље као специфична појава. Закон о младима Федерације 
БиХ спомиње у својим циљевима – провођење принципа недискриминације, солидарности и 
етичности у свим активностима које се тичу питања младих што се може протумачити као простор 
за рад на превенцији насиља међу младима.
 
Такође члан 5. Закона о младима ФБиХ истиче да подршка младима треба посебно да (...) проводи 
политике којима се дјелује на негативне трендове по младе, што је такође простор за дјеловање 
спрјечавања насиља над младима и међу младима по било ком основу, ако се насиље сматра као 
негативан тренд.  Исти члан овог Закона наводи да је потребно да се млади штите од опасности 
карактеристичних за њихову доб, не наводећи конкретно на које опасности се мисли. Иако се ни 
једном ријечју не спомиње насиље над младима и међу младима као дио Закона о младима ФБиХ, 
обавезе младих у овом закону дефинисане чланом 7 истичу да млади треба да (...) поштују и 
заговарају вриједности мира и толеранције у комуникацији  са свим људима и не дискриминишу их 
по било ком основу. 

Препоруке
Резултат ове анализе која има за циљ да се испита у којој мјери и како разне јавне политике детерминишу 
насиље међу младима и њихов утицај на ставове и понашање младих су ове препоруке. Оне могу 
бити корисне у формулирању захтјева и циљева заговарања који ће, надамо се, довести до бољег pol-
icy и законског оквира, квалитетних превентивних програма те унаприједити транспарентност рада 
институција и искористити све институционалне и ванинституционалне капацитете.

Препорука 1.
Сарадња јавних институција и НВО-а 

• У великом дијелу анализираних документа организације цивилног друштва су препознате као 
важан сегмент укључен у креирање и реализацију мјера везаних уз превенцију насиља. Тако су 
према Стратегијама за спрјечавање насиља у породици оба ентитета, невладине организације 
један од актера који могу пружати социјалну, правну и психолошку помоћ жртвама насиља.  

• С обзиром на чињеницу да су скоро све „Сигурне куће “у БиХ, организоване и вођене од стране 
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невладиних организација видљива је и спремност НВО-а за рад на овој теми. Оно на чему се 
може порадити и што јесте препорука, да се ради на бољем и институционалнијем умрежавању 
институција и НВО-а у овој области. 

• Потребно је да се формира листа „мреже подршке” борби против насиља међу младима, на свим 
нивоима (локални, кантонални, ентитетски, државни). Под мрежом подршке се сматра листа 
јавних институција, невладиних организација и других актера који својим капацитетима могу 
допринијети борби против насиља. Ово је поготово значајно из разлога што јавне институције 
немају капацитета да саме одговоре на ове потребе. 

Препорука 2. 
Праћење реализације стратегија и транспарентност

• Тијела државне власти су, у одређеним подручјима, усвојила политике и стратегије које 
омогућавају квалитетан рад на превенцији насиља те су јавности дјелимично доступни подаци о 
њиховом провођењу. 

• Кантонална и локална самоуправа требала би се придржавати заједничких смјерница и 
уложити додатне напоре како би се достигли стандарди успостављени на националном нивоу, 
како у подручју унапрјеђења политика и пракси, тако и у подручју отворености и доступности 
информација јавности. С обзиром на уочене регионалне разлике у приступу питању превенције 
и спрјечавања различитих облика насиља, важно је радити на процјени потреба у локалним 
заједницама те осигурати подједнаку доступност и квалитет програма у свим дијеловима БиХ. 

• Прикупљање података о насиљу међу дјецом и младима, развој, провођење, праћење и 
финансирање превентивних програма је одговорност тијела државне власти, регионалне и 
локалне управе и самоуправе. 

• Јавне установе морају бити отворене за грађане/ке и пружити тражене информације. И док је дио 
политика доступан јавности на интернетским странцима, ситуација је другачија с извјештајима 
о праћењу и мониторингу одређених политика. 

• Проблем је недостатак системског мониторинга и евалуације јавних политика, тако да се политика 
за ново раздобље креира без релевантних информација о резултатима претходне, а често је и 
кашњење у доношењу политике.
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Препорука 3.
Побољшати законски оквир у БиХ и његову имплементацију 

• Недостатак закона о малољетничким преступницима је један од кључних проблема за непостојање 
адекватних санкција које би имале како корективни карактер тако и едукативни карактер у циљу 
смањења насиља међу младима. 

• Неадекватно спровођење постојећих закона у БиХ (нпр. малољетници не смију да се крећу 
послије 23 сата без надзора старатеља/родитеља) је општеприсутно и мора се порадити на 
њиховој промоцији и спровођењу.

• Сви закони који се могу тицати насиља међу младима морају бити синхронизовани и у својим 
максималним капацитетима одговарати потребама смањења насиља. (Кривични закон, породични 
закон, Закон о младима, Закон о равноправности итд.) 

Препорука 4. 
Радити на превенцији  

• Надлежне институције и доносиоци одлука не препознају у довољној мјери важност и добробит 
коју доноси интегрисани и системски приступ превенцији насиља. Програми превенције насиља, 
па тако и насиља у адолесцентским везама нису препознати као кључни приоритет рада 

• Потребно је развити дугорочну стратегију превенције насиља која ће укључити и системско 
прикупљање информација о провођењу програма превенције институција и организација 
цивилног друштва и вредновања тог програма превенције на кориснике/це. 

• Потребна је и боља координација институција и ОЦД-а који раде на превенцији у локалној 
заједници те израдити каталог/попис препоручених програма који би били доступни свим 
учесницима.

• Креирати посебне обуке стручног усавршавања просвјетних, здравствених и других радника/-
ица на тему идентификовања категорија ризичног понашања ученика/-ица и њихову изложеност 
насиљу.
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ЗАКЉУЧАК
Ова анализа показује да већина законских рјешења и јавних политика нема довољне посвећености 
темама насиља над младима и међу младима по било ком основу. Иако се ради о уопштеним законима 
који не могу у свом садржају да се детаљно баве овом темом, ипак је срамотно да се једна свакодневна 
негативна појава у друштву као што је насиље не третира на адекватан начин. 

Као једно од распрострањенијих видова насиља међу младима, родно засновано насиље је такође врло 
мало обрађено у анализираним законима. Већина регулатива потпуно су родно и полно неутралне, 
док закони о равноправности полова, како на државном нивоу тако и ентитетски, препознају 
специфичне потребе оба пола, неравноправности полова и предлажу да се на ово питање обрати 
посебна пажња при креирању регулатива које могу да препознају ове потребе. Важно је нагласити да 
ни једна политика, ни државна ни ентитетска, не праве разлику између пола и рода, тј. поистовјећују 
их.

Политике које су, бар дијелом, осјетљиве на специфичности везане за пол и род, углавном су везане за 
потребе, проблеме и позицију жена. Разлози за ово леже у вишегодишњој борби за већа права жена, 
њихову равноправност са мушкарцима, као и реализацији међународних стандарда и механизама за 
заштиту женских људских права. Такође се може рећи да је утицај државне и ентитетске политике, 
као и резултати њихове примјене на односе жена и мушкараца и њихов положај, доста мали, 
ограничен и не тако видљив. Не постоји посебан механизам ни препорука за развијање свијести 
о родној равноправности међу младима као један вид спрјечавања родно заснованог насиља међу 
младима. 

Регулативе, смјернице и политике које се баве односима између полова и равноправношћу полова, а 
које су највидљивије и најчешће се помињу, јесу оне у области насиља у породици. У репресивним 
мјерама и третману насилника индикативно је да се мисли на мушкарце јер су они најчешће 
починиоци насиља у породици. 
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Ипак, и даље је видљива и присутна јака традиционална спона и ставови о томе какав би однос 
између мушкарца и жене требало да буде. Стога је потребно радити на јачању свијести грађанства, 
али и на законској регулативи која би ову област временом мијењала и боље уредила.

Документи као што су политике, стратегије, акциони планови и слични, у већини случајева, креирали 
су се у сарадњи са међународним организацијама и на њихову иницијативу. Примјетним одсуством 
тих организација запажен је застој у креирању, праћењу и вредновању тих докумената.

Неки од највећих проблема и недостатака су: 
• Не постоји стратегија смањења насиља међу вршњацима на нивоу БиХ нити било који документи 

који искључиво третирају насиље у школи међу средњошколцима, на другим нивоима.
• Не постоји координисан приступ у изради политика, стратегија, документа, акционих планова 

на различитим административним нивоима нити са релевантним невладиним организацијама 
и удружењима.

• Није спроведена евалуација над документима чији периоди имплементације су истекли.
• Приступи рјешавања проблема неформалним образовањем нису заступљени у значајној мјери. Не 

постоји систем лиценцирања програма неформалног образовања који би омогућио признавање 
ефикасног програма превенције насиља међу младима.



24 Стручни скуп „Значај омладинског рада“ - Зборник радова

ЛИТЕРАТУРА: 
• Акциони план за имплементацију УН Резолуције 1325 „Жене, мир и сигурност”, Службени 

гласник БиХ, бр. 92/10 
• Barker, G., Contreras, J.M., Heilma, B., Singh, A.K., Verma, R.K., Nascimento, M. (2011). Evolving 

men: Initial Results from the International Men and Gender Equality Surwey (IMAGES). Washington 
DC: ICRW and Rio de Jeneiro: Instituto Promundo.

• Гендер акциони план Босне и Херцеговине, Службеник гласник БиХ, бр. 41/09
• Закон о младима Федерације Босне и Херцеговине, објављен у Службеним новинама ФБиХ бр. 

36/10 
• Закон о равноправности сполова БиХ, Службени гласник БиХ, број 16/03
• Закон о равноправности сполова у БиХ - пречишћени текст, Службени гласник БиХ, број 32/10
• Службене новине ФБиХ, бр. 22/05, ступио на снагу 7.октобра 2005.године. Измјене и допуне 

објављене су у Службеним новинама ФБиХ, бр. 51/06, а ступиле на снагу 7.септембра 2006. 
године

• Стратешки план за превенцију насиља у обитељи за ФБиХ 2009-2010, Службене новине 
Федерације БиХ, број 75/08
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Интернет извори:
• http://www.oscebih.org/documents/osce_bih_doc_2010092008370731bos.pdf
• http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/centri/gendercentarrs/media/vijesti/Documents/Strategi-

ja%20za%20borbu%20protiv%20nasilja%20u%20porodici%20u%20Republici%20Srpskoj%20%20
2009-2013%20%20prijedlog%20latinica.pdf

• http://www.arsbih.gov.ba/images/documents/strategija.pdf
• http:/ www.who.int/gender/documents/engaging_men_boys.pdf.
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Данка Божић15

Сажетак
 У раду, кроз изучавање релевантне економске грађе, понуђени су одговори на слиједећа питања: „Шта 
је то социјално предузетништво, а шта социјална економија?“ „Која је  разлика између социјалног и 
традиционалног предузетништва и које могућности и прилике социјално предузетништво нуди?“. У 
налажењу одговора на претходна питања сагледана је тренутна ситуација у БиХ, као могућности и 
прилике које социјално предузетништво нуди за излазак из зачараног круга сиромаштва. Осим тога, 
настоји се указати да највише простора за социјално предузетништво има у невладином сектору, 
који представља најбројнији сегмент цивилног друштва. На крају, представљене су препоруке у 
домену даљег рада у области социјалног предузетништва као и његовог развоја. 

Кључне ријечи: Предузетништво, невладин сектор, запошљавање, социјална политика, социјално 
предузетништво, економија, Фанки герила

15 dankabozic_89@hotmail.com

СОЦИЈАЛНО ПРЕДУЗЕТНИШТВО У ФУНКЦИЈИ ЈАЧАЊА 
ОМЛАДИНСКОГ РАДА
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Увод
У посљедњих 30так година социјално предузетништво добија све већу важност те биљежи убрзан 
развој у цијелом свијету. До експанзије и планетарне популарности социјалног предузетништва дошло 
је због пораста социјалних неједнакости и сиромаштва широм свијета који се јављају првенствено 
као посљедица убрзаног тренда глобализације. Социјално предузетништво, као примат социјалне 
економије, добија све више на значају јер је у њему препозната покретачка снага и велики потенцијал 
за рјешавање глобалних проблема попут сиромаштва, социјалне искључености и незапослености. 

Општу социјалну и економску ситуацију у Босни и Херцеговини (у даљем тексту БиХ) карактерише 
падајућа стопа пораста економије, пораст незапослености и као посљедица тога, сиромаштво и 
социјална искљученост. Иако статистика упозорава да је у БиХ једна трећина становништва у ризику 
од сиромаштва и социјале искључености, о социјалном предузетништву и његовим могућностима 
у БиХ јако мало се зна, те сходно томе ова област представља изазов и даје могућности за даља 
истраживања. Социјално предузетништво представља снажан покретач развоја и рјешавања 
социјалних проблема кроз развој новог вида друштвено корисног рада прожетог вриједностима 
хуманизма и солидарности. Ако узмемо чињеницу да потенцијал социјалне економије лежи у 
рјешавању бројних социјалних проблема, прије свега проблема незапослености и социјалне 
искључености, онда социјално предузетничке иницијативе могу представљати ефикасан начин за 
интеграцију маргинализованих група становништва у отворено тржиште рада и самим тим смањити 
проблем незапослености и социјалне искључености. Социјално предузетничке иницијативе у ствари 
представљају предузетничке активности фокусиране на друштвене циљеве. Потенцијал социјалних 
предузећа у отварању нових радних мјеста и борбе против незапослености је неостварен и није 
препознат у потпуности у земљама у развоју као што је БиХ. Социјална предузећа су препозната као 
организације које су оријентисане на рјешавање одређеног друштвеног проблема уводећи одређену 
социјалну димензију у економску сферу. Они постају препознатљиви као значајни актери који могу 
допринијети друштвено-економском развоју, прије свега на локалном нивоу. У раду је описана 
тренутна ситуација у БиХ те могућности и прилике које социјално предузетништво нуди за излазак 
из зачараног круга сиромаштва.
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Шта је социјално предузетништво?
Социјално предузетништво представља најважнији аспект социјалне економије, односно кроз 
социјално предузетништво долази до конкретне реализације идеје о социјалној економији. Социјална 
економија ставља акценат на социјалне циљеве у односу на економске али се социјални циљеви 
остварују економским начином дјеловања кроз ангажман организација цивилног сектора, друштва 
за узајамну помоћ, задруга, фондација, итд. Можемо рећи да социјална економија (или према 
неким ауторима „солидарна економија“) обухвата широку лепезу економских активности с циљем 
остварења одређених социјалних и економских погодности за грађане. Самим тим, можемо рећи да 
социјално предузетништво представља коришћење предузетничких активности и потенцијала са 
фокусом на друштвене циљеве. 

Међутим, термин „социјална економија” не требамо поистовјећивати са термином „социјална 
тржишна економија“. Ова два термина представљају различите политичке и економске концепте 
са различитим сврхама. Социјална тржишна економија се односи на политичко – економско 
уређење настало након Другог Свјетског рата прије свега у послијератној Њемачкој током периода 
опоравка, али се касније проширује и на друге земље. Може се рећи да је овај вид економског 
поретка представљао “трећи пут” између капитализма и социјализма или такозвани “трећи начин”, 
односно представља средину између Laissez faire капитализма, који заступа минимални ангажман 
државе, и планске привреде. Социјална тржишна привреда важи за успјешан покушај да се у неком 
друштву међусобно повежу принципи слободе и социјалне одговорности. За разлику од слободног 
тржишта држава није пасивна, већ активно судјелује у регулативним мјерама. Неки елементи, као 
што су пензионо осигурање, здравствено осигурање и осигурање у случају незапослености су дио 
система социјалне сигурности. Та осигурања се финансирају комбинацијом доприноса запосленика, 
доприноса послодаваца и државних субвенција.

Како бисмо лакше схватили појам социјалног предузетништва, потребно је кренути од дефиниције 
самог појма. Међутим, већ ту наилазимо на први проблем, а то је да не постоји општеприхваћена 
дефиниција социјалног предузетништва у истраживачкој заједници. Наиме, изворно енглески 
термин “social entrepreneurship” се преводи као социјално предузетништво али врло често и као 
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друштвено предузетништво.  Многи научници дају различите дефиниције и објашњења, а неке 
од најзаступљенијих дефиниција које се спомињу у научној заједници дефинишу социјално 
предузетништво као: 
• Предузетништво са етичким интегритетом у циљу максимизирања друштвене вриједности, а не 

приватне вриједности или профита (Bill Drayton, Ašoka);
• Било које настојање да се помогне другим људима. Та иницијатива може бити економског и 

неекономског, профитног и непрофитног карактера (Muhammad Yunus, Grammen banka)16;  
Социјално предузетништво представља стварање социоекономских структура, веза, институција, 
организација и мјера које резултирају одрживим друштвеним користима (Fowler, 2000.);

• Социјално предузетништво представља кориштење предузетничког понашања више за 
друштвене, а не толико профитне циљеве, другим ријечима, генерирани профити користе се за 
добробит одређених “потлачених” друштвених скупина (Hibbert, Hogg, 2002.).

Теоретичари широм свијета предузетништво доводе у везу са приликом, односно предузетништво 
настоји да неприлику претвори у прилику те има за циљ стварање нових вриједности. Као што 
је примијетио Адам Смит (Adam Smith), а након њега и Јозеф Шумпетер (Joseph Schumpeter), 
жеља за остваривањем профита је темељни покретач развоја и приватних предузећа и друштвеног 
богатства. Предузетништво даје посебне резултате позитивним друштвеним користима када у 
процесу остварења себичних циљева такође ствара друштвено богатство стварањем нових тржишта, 
индустрија, технологије, институционалних облика, запослења и повећања продуктивности. Жан 
Батист Сеј (John Baptiste Say) наводи да предузетништво никако није ограничено само на економску 
сферу већ на свеобухватну људску дјелатност и то мање на егзистенцијалну, а више на друштвену.

Међутим, социјално предузетништво је специфично по томе што препознаје и рјешава социјалне 
проблем као што су социјална искљученост, незапосленост, сиромаштво и др. За разлику од 
традиционалног предузетништва, гдје је примарни циљ искоришћавање тржишних могућности 
и максимизација профита, у фокусу социјалног предузетништва је ипак задовољење друштвених 
16 Грамеен Банка је микрофинансијска организација основана у Бангладешу с циљем да даје мале зајмове без покрића 
(познате под називом микрокредити) сиромашним људима. Систем се темељи на идеји да сиромашни имају вештине које могу 
искористити уз стимуланс. Организација и њен оснивач Мухаммад Yunus су заједно добили Нобелову награду за мир године 
2006.,Yunus, М., „За свијет без сиромаштва“, Загреб, 2009.
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потреба кроз рјешавање поменутих проблема у друштву. Профитно предузетништво полази 
од претпоставке да тржиште може платити иновацију па чак и осигурати финансијску добит 
инвеститорима. Социјално предузетништво је усмјерено на угрожено становништво, али то не 
значи да ће социјални предузетник избјегавати профитне подухвате. Међутим, остварени профит 
у социјалном предузетништву се не користи за увећавање богатства власника већ се реинвестира у 
даље активности, тачније користи се за плате запослених и за улагање у производни процес. Један од 
примарних циљева јесте оспособити и вратити тешко запошљиве и социјално искључене категорије 
становништва на тржиште рада. У социјалном предузетништву води се рачуна о очувању радних 
мјеста, одрживом расту и стварању једнаких шанси за све. Смисао социјалног предузетништва 
није бити терету држави и друштву. Управо супротно - смисао социјалног предузетништва је бити 
користан друштву у цјелини.

Постоје двије основне форме друштвено – корисних активности које бисмо требали разликовати 
од социјалног предузетништва, а то су пружање социјалних услуга и социјални активизам.17 Како 
бисмо подобније објаснили разлику узмимо за примјер афричку сирочад обољелу од АИДС-а. 
Пружање социјалних услуга у овом контексту би било изградња школе у којој би се осигурала 
основна здравствена заштита и едукација дјеце. Оно што је карактеристично за овај подухват јесте 
да он остаје ограничен на локално становништво. Међутим, уколико бисмо жељели овај примјер 
да преведемо у контекст социјалног предузетништва онда би било неопходно успоставити план 
по којем би се изградила цијела мрежа школа те осигурали темељи за подршку изградње новим 
школама, односно као резултат бисмо имали самоодржив пројект, јер чак и ако би се нека школа 
затворила остао би снажан систем путем којег би сирочад обољела од АИДС-а редовно примала 
едукацију. 

Када говоримо о социјалном/друштвеном активизму треба нагласити да друштвени активиста 
покушава направити промјене индиректно односно он покушава утицати на друге актере у друштву 
- владу, организације цивилног друштва, радника… - да они сами крену у акцију. На основу свега 
наведеног, социјални предузетник је онај који директно предузима кораке и креће у акцију како би 

17 Рогер Л.М., Осберг С., „Социјално предузетништво“, Аутономни центар-АЦТ, Чаковец, 2009., стр. 20
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омогућио промјене које ће бити самоодрживе. Пружатељ социјалних услуга предузима акције за 
краткорочно побољшање док друштвени активиста утиче на друге актере у друштву.  

Тренутна ситуација у БиХ и неопходан привредни амбијент 
за развој социјалног предузетништва

Када је ријеч о Босни и Херцеговини, социјално предузетништво добија на значају управо у 
контексту смањења и превенције сиромаштва те социјалне искључености као и повећању могућности 
регионалне сарадње. Иако у БиХ постоји велики број незапослених који спадају у категорије тешко 
заношљивих, развој социјалног предузетништва није на завидном нивоу. Смањење сиромаштва 
и социјалне искључености великим дијелом је засновано на пасивној подршци сиромашним и 
социјално угроженим категоријама становништва. Међутим, овакав вид подршке је неодржив и 
служи за краткорочну куповину социјалног мира. Једно од обавезних питања политике интеграције 
у ЕУ јесте питање социјалног укључивања и смањења стопе сиромаштва. Као један од одговора на 
ово питање Савјет Министара БиХ је 2010.год. израдио Стратегију социјалног укључивања. Једна од 
мјера Стратегије је развијање системске подршке социјалном предузетништву као једном од облика 
запошљавања социјално угрожених категорија који треба развити првенствено на локалном нивоу. 
Међутим, још увијек не постоји комисија, засебан владин орган или институција у БиХ задужена за 
координацију развијања сектора социјалног предузетништва нити постоји засебна стратегија која се 
односи на развој социјалног предузетништва у БиХ. 

Концепт социјалног предузетништва у БиХ се често погрешно разумије и интерпретира јер не 
постоји довољно истраживања о социјалном предузетништву и јавност није упозната са овом 
тематиком. Такође, јавне политике недовољно третирају питање социјалног предузетништва. Према 
истраживању Фондације за социјално укључивање у БиХ18  испитаници сматрају да је главна 
препрека за развој социјалног предузетништва у БиХ непознавање тематике и политичко стање у 
земљи. Истраживање говори да је 63% испитаника недовољно упознато са законским могућностима 
провођења активности социјалног предузетништва, а чак 75% испитаника сматра да би их требало 
објединити једним законом. Генерални закључци овог истраживања су:

18 ФСУ у БиХ, „Извјештај о процјени социјалног предузетништва у Босни и Херцеговини”, Сарајево, 2012., стр.27.
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• Постоји велика потреба за развојем социјалног предузетништва у БиХ;
• Социјално предузетништво није довољно препознато и развијено;
• Најчешћа баријера за имплементирање пројеката социјалног предузетништва и покретање 

социјалних предузећа је недовољно финансијских средстава. 

Социјално предузетништво се креће између јавног, приватног и цивилног сектора и захтјева њихову 
синергију. Партнерство ова три сектора подразумијева удруживање ресурса и знања како би се на 
што адекватнији начин задовољила нека јавна потреба. Државни сектор настоји проводити законе, 
а при томе рјешавати друштвене проблеме, приватни сектор жели профит, док цивилни сектор 
тежи праведнијим друштвеним односима и заштити грађанских права. За оснаживање социјалног 
предузетништва битно је да оно успостави првенствено сарадњу на локалном нивоу, са локалном 
самоуправом и удружењима јер социјална предузећа не могу сама одговарати на изазове пословног 
окружења и инвестицијске климе те се нужно морају ослањати на локалне власти. 

У Босни и Херцеговини, гдје влада огромно сиромаштво, незапосленост и други егзистенцијални 
проблеми, изузетно је важно да држава, која не може подмирити потребе свих својих грађана, 
подржи социјално предузетништво. Држава увијек има интерес за развој социјалног предузетништва 
и најчешће то чини путем законодавства, односно настоји да правним нормама олакша дјеловање 
ове дјелатности. Држава треба да активно, правним нормирањем, али и подстицајним средствима 
ствара окружење које ће подстакнути развој социјалног предузетништва. Приватни сектор 
представља важан фактор у развоју социјалног предузетништва прије свега у погледу обезбјеђења 
капитала за покретање и одржавање активности социјалног предузетништва. Најпогоднији облик 
за организовање социјалног предузетништва су мала и средња предузећа, а најинтересантније је 
друштво ограничене одговорности (д.о.о.). Ово је уједно и најчешћи облик организовања бизниса 
у Републици Српској, посебно малих и средњих предузећа. Управљање оваквим предузећем је 
флексибилније и чини га функционалнијим за турбулентна тржишта. У оквиру групе малих и средњих 
предузећа посебно мјесто заузимају кластери. Кластери представљају нови облик повезивања малих 
и средњих предузећа у пословну мрежу како би се повећала њихова конкурентност. Један од највећих 
недостатака МСП је проблем финансирања, зато треба нагласити да кластери у Републици Српској 
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имају олакшан приступ финансијским позајмицама у ИРБ РС, односно имају могућност добијања 
кредита по нижим каматним стопама. 

Микро кредитне организације такође играју велику улогу у социјалном предузетништву. Микро 
кредитни сектор је у послијератном периоду у БиХ одиграо значајну улогу у смањењу сиромаштва 
и подржао развој малог и средњег бизниса међу социјално угроженом популацијом која нема 
могућност прибављања финансија код традиционалних банака. Могућности финансирања социјалног 
предузетништва у БиХ су веома ограничена и углавном се своде на старт-ап (start-up) подршку 
социјалних предузећа, техничку подршку и промоцију концепта социјалног предузетништва. 
Следећа табела даје преглед неких од најзначајнијих програма подршке организацијама цивилног 
сектора које дјелују на подручју социјалног предузетништва. 

Битно је напоменути да су тренутне активности из домена социјалног предузетништва у БиХ 
углавном финансиране на основу пројеката што у великој мјери доводи у питање њихову финансијску 
одрживост.
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Табела2: Програми подршке социјалном предузетништву у БиХ
Донатор Име програма Врста подршке

USAID и SIDA Његовање тржишних пољопривредних 
активности 

Start –up подршка, консултовање 
и промоција

Делегација 
Европске Уније БиХ 

Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA) 

European Instrument for Democracy and Human 
Rights (EIDHR)

Консултовање и промоција

Шведска амбасада Изазов Start –up подршка, консултовање 
и промоција

Свјетска банка Програм за младе предузетнике Start –up подршка, консултовање 
и промоција

Уни Кредит 
Фондација

Фонд за социјалну инклузију и Фонд за 
социјално предузетништво 

Start –up подршка, консултовање 
и промоција

Амбасада 
Републике Чешке

Иницијатива подршке развоја привреде Start –up подршка

Швајцарска 
амбасада

Пројекат запошљавања младих Start –up подршка, консултовање 
и промоција

Фондација Мозаик Фонд за социјално предузетништво Start –up подршка, консултовање 
и промоција

Фондација 
за социјално 
укључивање у БиХ 

Социјална инклузија кроз подршку организација 
цивилног сектора 

Start –up подршка и промоција

Извор: Европски покрет Србије, „Стратешка студија о социјалном развоју економије у контексту 
стратегије SEE 2020“, 2014.
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Цивилни сектор 
У оквиру цивилног сектора, највише простора за социјално предузетништво има у невладином 
сектору, који представља најбројнији сегмент цивилног друштва. Невладине организације су 
специфична форма организовања грађана. Термин се масовно користи у задње двије деценије, а 
поред термина „невладина организација” користи се и термин „удружење грађана“. Оно што је битно 
је да су слобода говора и слобода удруживања битни елементи у демократским друштвима који 
дозвољавају грађанима да се удружују и да искажу различите интересе. Невладине организације се 
оснивају како би обављале активности које ће задовољити неку јавну потребу или потребу заједнице 
или заједнички интерес чланова, али не приватне интересе као што је профит. Организација 
подразумијева тим људи вођених истом визијом, мисијом и циљевима. Мисија НВО-а је оно што она 
чини да би испунила идентификовану потребу и по правилу је повезана с низом основних, дубоко 
укоријењених вриједности. Активности НВО-а у БиХ доказују њихову могућност и спремност за 
активну партиципацију у области социјалног предузетништва. Невладине организације су прилично 
флексибилне, лако се прилагођавају новим околностима, успостављају директне контакте са 
корисницима, отворено прихватају сарадњу са другим организацијама и институцијама те спремније 
прихватају промјене и иновације. Све ово говори у корист и потенцијалима НВО сектора у БиХ те 
отвара велике могућности за њихову активну партиципацију у области социјалног предузетништва, 
анимирање и укључивање циљних група и социјалних предузетника. 

Невладине организације у БиХ имају врло позитиван став према могућностима социјалног 
предузетништва. Генерално су свјесне да се међународни донатори повлаче из БиХ, за разлику од 
послијератног периода када је владала експанзија донатора, те да морају пронаћи алтернативне 
изворе прихода како би осигурале своју одрживост. Међународни донатори су били главна подршка 
развоју цивилног сектора у послијератном периоду. Чак и данас они остају главни извор финансирања 
организација цивилног друштва, али је чињеница да се повлаче из разлога што сматрају да је држава 
кроз своје институционалне механизме успоставила стабилност како би преузела бригу о угроженим 
слојевима становништва. Тренутно је као доминантни донатор ЕУ, односно Европска комисија која 
кроз своје програме спољне помоћи финансира рад одређеног броја организација цивилног друштва.  
Чињеница је да се НВО у БиХ из дана у дан суочавају са несигурношћу у смислу одрживости те 
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да готово ниједна од њих нема осигурано основно финансирање, што их присиљава да се ослањају 
искључиво на непредвидиве могућности пројектног финансирања. С тога је примјетна тенденција да 
се НВО окрећу ка тржишту с циљем да остваре приходе за финансирање свог рада. Већина пројеката 
социјалног предузетништва који се тренутно спроводе у оквиру НВО-а у БиХ састоји се од продаје 
производа или наплаћивања услуга, али неки су се окренули и иновативним приступима попут Еко 
туризма или продаје услуга државним и локалним институцијама.

Генерално, социјално предузетништво у невладиним организацијама у БиХ је отпочело свој развој 
али је чињеница да пати од недостатка од којих су кључни недостатак капацитета, људских ресурса 
и стручности потребних за покретање социјалног предузетништва. 

Што се тиче организација за младе и омладинских центара, у оквиру НВО сектора у БиХ, за сада су 
ријетки примјери оних који развијају пројекте социјалног предузетништва. Генерално, недостају им 
потребна знања и вјештине, почетна финансијска улагања и врло често организацијски капацитети 
за развијање пројеката социјалног предузетништва. Иако организације за младе често имају 
потенцијале за спровођење својих пројеката и програма самостално или у партнерствима, мали 
број организација има осигурана основна финансијска средства те су присиљене ослањати се на све 
несигурнија пројектна средства. Ситуација је тим неповољнија што већина локалних и регионалних 
самоуправа још увијек не препознаје организације за младе и омладинске центре као ресурс у који 
је потребно улагати, а оне које их препознају издвајају за њих минимална средства из својих буџета. 
У оваквом контексту, пројекти социјалног предузетништва и тржишна оријентисаност пружају 
сјајну алтернативу за осигурање финансијске и организацијске самоодрживости. 

Funky Guerrilla  је први модни бренд одјеће за младе социјалног предузећа  ФГ Група које је у 
власништву Удружења Мост, невладине и непрофитне организације из Градишке. Предузеће је 
основано у августу мјесецу 2014.године захваљујући ентузијазму тима младих људи и представља 
прво социјално предузеће на подручју општине Градишка чија је основна дјелатност производња 
одјеће. Сва остварена добит које предузеће оствари одлази у реализацију редовних активности 
Удружења Мост, што првенствено представља рад са младима у разним областима, те заштиту 
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животне средине. Предузеће запошљава искључиво младе људе до 30 година старости, али и 
остале тешко запошљиве групе. Ово, на један специфичан начин, представља борбу младих 
против незапослености, али и герилски рат (Guerrilla) једне мале производње са свјетски познатим 
брендовима присутним на нашем тржишту.19 

Препоруке за раст и развој социјалног предузетништва у Босни и Херцеговини
Прије свега неопходно је радити на активностима промоције социјалног предузетништва у јавности 
како би се овај појам и концепт боље разумио и добио одговарајућу дефиницију у контексту Босне 
и Херцеговине. Неопходно је појачати улогу медија у промоцији социјалног предузетништва, који 
би давали више простора примјерима добре праксе и давали допринос освјештавању јавности о 
могућностима социјалног предузетништва. Подизање свијести кључних актера је такође врло 
значајно како би се постигао консензус и разумијевање концепта социјалног предузетништва од 
стране свих актера релевантних за развој ове области (министарства, уније послодаваца, службе за 
запошљавање, агенције за развој малих и средњих предузећа…). 

Потребно је развити одговарајуће образовне садржаје везане за социјално предузетништво, како 
на факултетима тако и у школама, чиме би се већ у раним фазама допринијело развоју свијести 
о социјалном предузетништву као начину постизања друштвених промјена и побољшања, те 
иновативном приступу рјешавању економских и друштвених проблема. Већина социјалних 
предузетника нема довољно знања и вјештина за започињање и вођење активности социјалног 
предузетништва с тога је ширење базе знања и информација о социјалном предузетништву и 
програмима подршке неопходно континуирано пласирати међу заинтересованим актерима. У овом 
контексту, на примјер у Републици Српској круцијалну улогу би могла да одигра Агенција за развој 
малих и средњих предузећа која би на основу прикупљених информација о примјерима добре праксе 
из региона могла да састави програм обуке намијењен потенцијалним социјалним предузетницима.  
Потребно је омогућити једноставнији приступ изворима финансирања. Осигуравање финансијских 
средстава за почетна улагања у социјално предузетништво и њихов недостатак често су разлог 
који спрјечава људе да уопште започну активности социјалног предузетништва. У почетним 

19 За више информација види: www.funkyguerrilla.com
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фазама развоја социјалним предузетницима је потребна институционална финансијска подршка 
како би отпочели своје пилот иницијативе.  Стога је нужно радити на даљем развијању програма 
финансирања, инвестирања и отварања кредитних линија за социјално предузетништво. Неопходно 
је размишљати о успостављању фонда за развој социјалног предузетништва или искористити неки од 
постојећих државних или ентитетских фондова ради подршке социјалним предузећима у почетним 
фазама развоја.  

Заговарати развој пореске политике која ће бити погодна за развој концепта и активности социјалног 
предузетништва – могуће фискално рјешење могу бити пореске олакшице и субвенције за развој 
социјалних предузећа. Односно потребно је успоставити благонаклону пореску политику која би 
подстакла развој социјалног предузетништва. 

Ослонити се на подршку међународних институција и организација – Подршка са њихове стране 
би првенствено требала да буде усмјерена ка развоју националног институционалног оквира за 
социјална предузећа. У овом контексту посебну улогу има ЕУ јер би могла да пружи смјернице у 
овом процесу те да пружи подршку за директни развој појединачних социјалних предузетничких 
иницијатива у домену финансирања кроз претприступне фондове ЕУ. 

Развити мрежу социјалних предузетника и интегрисати их у привредни систем - Умрежавање 
социјалних предузетника представља платформу која ствара прилику за сарадњу и приступ 
ресурсима корисним не само социјалним предузетницима него и свима који виде предност у ономе 
што социјални предузетници раде. Тренутна социјална предузећа у БиХ представљају изоловане 
иницијативе које се налазе изван система, односно нису интегрисане у мрежу кључних актера и 
не постоје јасни односи између социјалних предузећа, државе и привреде. Ефекти и резултати 
које социјална предузећа тренутно производе као иницијативе појединаца су мали и сигурно да 
постоји простор за њихово повећање уколико се интегришу у систем. Зато је битно ангажовање 
различитих актера из сва три наведена сектора с циљем стварања погодног окружења за развој 
социјалних предузећа. Истражити и дефинисати тржишне нише те искористити потенцијал 
јавних набавки – Круцијални фактор за развој социјалног предузетништва представља тржиште 
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односно могућности пласирања производа и услуга на тржишту. Сходно томе, потребно је одредити 
тржишне нише прикладне за развој социјалног предузетништва како би социјална предузећа могла 
боље да се позиционирају на тржишту. Потенцијал јавних набавки би могао да се искористи као 
механизам гарантовања тржишта за поједине производе и услуге социјалних предузећа. Значајно је 
и промовисање друштвено одговорног пословања великих компанија које би могле бити клијенти 
партнери социјалним предузећима.

Неопходно је мапирати постојећа социјална предузећа, пружити статистичке податке који би 
показали перспективе раста, број запослених у овом сектору и формирати базу података социјалних 
предузећа. Такође, потребно је направити преглед примјера добрих пракси и искустава из земаља 
региона које су прошле кроз тај процес те искористити њихова сазнања за развој најбољег модела 
социјалног предузетништва у БиХ. 

Идентификовати владино тијело које би се бавило питањима социјалног предузетништва те 
приступити изради акционог плана и Стратегије за развој социјалног предузетништва која ће бити 
кровни документ и водич, садржавати и адресирати све претходно наведене аспекте и омогућити 
њихово свеобухватно и синхронизовано рјешавање и унапрјеђивање.
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ЗАКЉУЧАК
Свијет је тренутно суочен са великим проблемима незапослености, сиромаштва и социјалне 
искључености. Стари модели традиционалних профитних организација и добротворних 
организација нису више досљедан алат за суочавање са овим изазовима. У будућности ће вјеројатно 
бити доминантна предузећа која су усмјерена на више од самог испуњења финансијских циљева. 
Посебност социјалних предузећа је и то да им није примарни циљ расподјела добити него испуњавање 
одређених друштвених циљева и улагање у добробит заједнице. Утицај социјалних предузећа је 
двострук – економски и социјални – доприносе смањењу монополских утицаја, пружају могућности 
за оспособљавање и интеграцију маргиналозованих слојева друштва на тржиште рада, повећава 
конкуренцију и пружа веће могућности избора потрошачима. Стручњаци сматрају да развој овакве 
врсте предузетништва може бити један од начина ублажавања и рјешавања акутних друштвених 
проблема са којима се свијет сусреће. 

У тренутку када су социјална искљученост, сиромаштво и незапосленост примарни друштвени 
проблеми у БиХ, у социјалном предузетништву треба препознати стратегију која ће понудити нове 
начине рјешавања ових проблема. Босна и Херцеговина је земља са значајним природним ресурсима 
који на жалост остају „заробљени“ због њиховог неефикасног коришћења што доводи до проблема 
зачараног круга сиромаштва. Међутим, у земљама, попут БиХ, које имају недовољно развијене 
капацитете за социјалну заштиту, а гдје је потреба становништва за њом велика, треба сагледати 
тренд самоорганизовања грађана који на иновативне и алтернативне начине покушавају одговорити 
на социјалне потребе. Све бројније иницијативе долазе од стране цивилног сектора. У околностима 
када се велики број донатора повлачи из БиХ, што даје све мање изгледа за финансирање њихових 
пројектних активности, организације цивилног друштва управо у социјалном предузетништву могу 
пронаћи нове изворе финансијске одрживости. До сада идентификоване форме социјалних предузећа 
у БиХ, сличне социјалним предузећима у ЕУ, су удружења грађана, предузећа за запошљавање особа 
са инвалидитетом и предузећа чији су оснивачи удружења грађана. 

Узимајући у обзир цивилни сектор у БиХ постоји потенцијал за развој социјалног предузетништва, 
али исто тако постоје бројне препреке јер иако посједују људске ресурсе, одређена знања и искуства 
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као и одређене изворе финансијских средстава која им стоје на располагању да постану социјална 
предузећа, ипак постоји недостатак искуства у домену производних активности и позиционирања 
на тржишту. Један од главних приоритета у стварању подстицајног окружења за развој социјалног 
предузетништва у БиХ је креирање законског оквира који омогућује развој различитих 
модела социјалних предузећа из перспективе цивилног друштва. Велики број организација 
цивилног друштва, које постоје у БиХ, су један је од кључних потенцијала за развој социјалног 
предузетништва те је потребно више промовисати могућности за ове врсте активности. Постојећа 
средства од међународних организација могу се видјети као добра основа за покретање различитих 
организационих модела заснованих на принципима социјалног предузетништва. Коначно, постојећи 
модели социјалног предузетништва развијени од стране организација цивилног друштва требају 
бити видљиви, признати и препознати  као основа за размјену искустава и добрих пракси у БиХ.

Развој социјалних предузећа представља један од начина да се испуне услови које Европска Унија 
поставља пред нас, а односе се на једнак приступ запошљавању и социјалним услугама. Европска 
Унија у својој ЕУ Стратегији 2020 препознаје социјалну економију као битан фактор одрживог, 
паметног и инклузивног раста која има потенцијал да смањи растуће друштвене неједнакости. 
Чињеница је да социјално предузетништво и социјална економија изазивају растући интерес 
друштвених актера. Улога социјалних предузећа у привреди постаје све значајнија у контексту 
смањења економске кризе, растуће социјалне искључености и незапослености. За развој социјалних 
предузећа неопходни су системски приступи и адекватни подстицаји, односно активни ангажман 
јавног, приватног и цивилног сектора. Успостављање институционалног механизма за развој 
социјалног предузетништва у БиХ би допринио и бољем повезивању приватног, јавног и цивилног 
сектора, бољој комуникацији између грађана и институција и коначно, порасту општег повјерења и 
социјалне кохезије у друштву.
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Неформална група младих „Добра Вибра“

Аутори: Амар Топлић, Јована Зец, Катарина Радонић, Маја Рујевић, Миланка Максић, 
Николина Гарача20, Петра Јагић, Теа Врањеш

Сажетак
Овај рад дефинише концепт омладинског рада са освртом на измјештени омладински рад. Посебно 
је размотрена методологија измјештеног омладинског рада са подјелом на четири вида дјеловања: 
индивидуални, групни, улични (на терену) и рад у заједници.

Други дио рада повезује идеју о измјештеном омладинском раду са Омладинском политиком 
Републике Српске за период од 2016. до 2020. године. У овом дијелу истичу се могућности за примјену 
овог модела рада са младима у домену циљева наведених у Омладинској политици (запошљивост 
младих, активно учешће младих, здрави животни стилови младих, изврсност и слободно вријеме).
У закључку аутори износе конкретне приједлоге о покретању иницијативе измјештеног омладинског 
рада у Бањалуци и указују на његову потенцијалну корист у ужем и ширем смислу. Ове бенефиције 
односе се како на индивидуални развој младих тако и на развој економије и активног, здравог друштва 
Босне и Херцеговине. Аутори констатују да је за овакав приступ неопходна сарадња између актера 
владиног, цивилног и приватног сектора, као и изградња капацитета будућих омладинских радника 
и радница.

Кључне ријечи: Омладински рад, измјештени омладински рад, запошљивост, омладинска политика, 
Босна и Херцеговина

20 nikolinagaraca23@gmail.com  +38765420777

ИЗМЈЕШТЕНИ ОМЛАДИНСКИ РАД И ЊЕГОВА МОГУЋА 
ПРИМЈЕНА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
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Увод
Неформална група младих „Добра Вибра“ из Бањалуке 2016. године препознала је потенцијал 
модела измјештеног омладинског рада у контексту Босне и Херцеговине, Републике Српске и, 
коначно, Бањалуке. Овим стручним радом, осморо младих представља модел мобилног омладинског 
рада који се већ више од 50 година примјењује у свијету. Рад је структурисан тако да читаоца 
уводи у тематику омладинског рада, а затим га упознаје са типом истог под називом „измјештени 
омладински рад“. Потребно је нагласити да су аутори овог рада при преводу литературе са енглеског 
језика као синониме користили ријечи мобилни, теренски, улични и измјештени омладински рад. 
Они представљају дугорочне програме за рад са младим људима на локалитетима гдје они бирају 
да проводе своје вријеме (јавне површине, паркови, кафићи, клубови, дворишта школа, кампуси 
факултета итд). Краткорочне активности којима се досеже до младих људи описане су називом 
„outreach“ и обично подразумијевају врсте промоција, кампања или флеш-мобова усмјерених 
ка младима.  Овај стручни рад пружа преглед филозофије, историје и методологије измјештеног 
омладинског рада. У свом другом дијелу, рад се позива на пет приоритетних области Омладинске 
политике Републике Српске за период од 2016. до 2020. године. Њих се доводи у везу са могућом 
примјеном измјештеног омладинског рада те се указује на користи које би млади, заједница и 
друштво у Босни и Херцеговини могли да имају од њега. Посљедњи дио рада описује активности, 
планове и потребе неформалне групе теренских омладинских радника у Бањалуци, тзв. „Добре 
Вибре“. Чланови ове групе уједно су и аутори овог рада. Потребно је истаћи да је цијели рад писан 
у једном граматичком роду ради лакшег разумијевања изнесених идеја. Међутим, овим се никако не 
имплицира мања важност других граматичких родова или особа другог пола.  У закључку аутори 
наглашавају потенцијалне користи од примјене измјештеног омладинског рада као модела за рад 
са младима у Босни и Херцеговини. Још једном истичу како би овај приступ директно утицао на 
потребе младих идентификоване Омладинском политиком Републике Српске (2016). Аутори наводе 
неколико конкретних приједлога за подстицање и улагање у омладински рад као неоспоран и 
неизоставан дио напретка младих и заједнице. 
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Омладински рад
При појашњавању појма измјештеног омладинског рада, неопходно је да прво дефинишемо сам 
омладински рад и његову улогу у заједници. Према Речнику омладинске политике Републике 
Србије (2015), омладински рад представља „стручни, педагошки рад са младима који се одвија 
изван система формалног образовања, тј. у оквиру слободног времена младих, и у који се млади 
укључују на добровољној основи.“ Омладински рад је осмишљен да младима помаже при личном 
и социјалном развоју тако што им пружа сигурна окружења и могућности за активно учешће у 
процесима доношења одлука (Речник омладинске политике, 2015). У Речнику (2015) се наводи да 
се ови циљеви остварују кроз дугорочне програме различите по њиховој тематици (нпр. политичка 
свјесност и активно грађанство, заштита животне средине, животне вјештине итд.) и локалитетима 
гдје се спроводе (омладински рад на улици и клупски омладински рад). О овој подјели биће ријечи 
у поглављу 3.

Како би се осигурало да су програми усмјерени на потребе младих, све активности се осмишљавају 
са њима и за њих. Омладински рад заснива се на начелима хуманистичког и конструктивистичког 
приступа, према којима се свака особа посматра цјеловито тј. холистички те се  претпоставља да је 
управо она „мајстор“ у свом животу јер га сама креира.  Три основа принципа у омладинском раду 
(Речник омладинске политике, 2015) су:
1. припремање и подстицање младих на активно учешће,
2. подстицање и омогућавање континуираног преиспитивања вриједности и увјерења младих,
3. подстицање и промовисање прихватања и разумијевања других. 

Другим ријечима, омладинским радом подстиче се развој критичког мишљења код младих те им се 
пружа сигуран простор за разумијевање других и другачијих људи, ставова и вриједносних система. 
Користећи методе неформалног образовања, али и друге алате, омладински рад даје прилику свакој 
младој особи да боље упозна себе и усаврши своја знања и вјештине, која ће онда моћи да користи 
у свим доменима свог живота. Велики значај придаје се развоју вјештина запошљивости, о којим ће 
бити ријечи у поглављу 5. 
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Важно је нагласити разлику између омладинског рада и неформалног образовања. У ову сврху 
користићемо примјер: млада особа учи да планира своје вријеме користећи планер. У свјетлу 
неформалног образовања, усвајање ових знања и вјештина је циљ активности. У омладинском раду, 
учење планирања је само алат уз помоћ којег се омладински радник и млада особа зближавају, 
темељније граде свој однос и стичу повјерење једно у друго. Омладински рад користи много других 
метода, од којих је неформално образовање само једна (Речнику омладинске политике Републике 
Србије, 2015).

Измјештени омладински рад
Према једној од подјела омладинског рада, заснованој на локалитету на којем се активности спроводе, 
разликујемо омладински рад на улици и клупски омладински рад (Речник омладинске политике, 
2015). 

У неким заједницама постоји простор попут омладинског или дневног центра (тзв. клуб па одатле 
клупски омладински рад) у којем млади могу да проводе своје слободно вријеме, али и да учествују 
у структурисаним, осмишљеним активностима разних тематских типова (Речник омладинске 
политике, 2015).

У супротном, омладински рад може преузети форму рада на улици (Речник омладинске политике, 
2015), који се дијели на измјештени омладински рад (дугорочне активности на јавним мјестима 
гђе млади бораве) и на „outreach“ (излажење напоље како би се млади краткорочно досегли). У 
литератури ови типови омладинског рада имају различите називе, специфичне за сваку државу. На 
примјер, у Великој Британији користе се „detached youth work“, „outreach youth work“ и „mobile 
youth work“  ; у Холандији „street corner work “; у Аустрији и Њемачкој то су „street work“ и „mobile 
youth work“ (ISMO, 2004). Ради лакшег разумијевања и консистенције при изражавању, овај рад 
водиће се терминима и подјелом према Речнику омладинске политике Србије из 2015. године. 
Циљеви, премисе и филозофија приступа
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Према Међународном друштву за мобилни омладински рад (ISMO, 2004), омладински рад на улици 
има задатак да заустави и преусмјери оне процесе којима се учешће младих у локалним заједницама 
смањује. Ово се остварује указивањем младима на доступне и потребне ресурсе за помоћ и самопомоћ 
у њиховом окружењу (ISMO, 2004). 

Главно питање од којег полазимо јесте како ми посматрамо младе који се другачије понашају. Другачије 
може да значи неприкладно, проблематично, деликвентно, насилно, пасивно, незаинтересовано итд. 
Да ли те младе доживљавамо као опасне или као оне који су у опасности?  Да ли би требало да им 
окренемо леђа, да их казнимо, искључимо из заједница и не поклонимо им пажњу нити бригу, или 
да пођемо према њима и слушамо те чујемо шта имају да кажу? (ISMO, 2004)

Ово су нека од питања о којима се много разговарало, а која су и даље актуелна. Неоспорно је да 
постоји стигма у вези са маргинализованим групама младих људи те је један од задатака мобилног 
омладинског рада да заустави ширење стигме и подстакне процесе дестигматизације. Улични 
омладински рад креће од претпоставке да ће млади вјеровати онима који и њима укажу повјерење. 
Због тога се овај модел примарно заснива на добровољној изградњи односа повјерења теренских 
омладинских радника и младих (ISMO, 2004).

Кратак историјски преглед развоја
Концепт мобилног (тј. уличног) омладинског рада потекао је из разговора америчких аутора који су 
стварали пројекте за помоћ младима који се деликвентно понашају. Овај концепт уско је повезан са 
радом у заједници (community based work), те је као такав препознатљив у Њемачкој још од 1920-их 
година. У многим европским земљама тада су се градила нова, велика насеља, у којима су простор 
и прилике за младе били потпуно занемарени. Млади би се тада окупљали на улицама по групама и 
јавно показивали своје незадовољство, узрокујући проблеме за полицију, судове, али и за социјалне 
раднике и педагоге. Први препознат примјер дјелотворности уличног омладинског рада у Европи 
десио се у Штутгарту 1967.године, када се локално становништво самостално организовало како 
би допрло до тих бунтовних, отцијепљени младих у групама и покушало да их поново укључи у 
заједницу. Овај модел ускоро се проширио на око стотину заједница регија Баден и Вуртемберг у 
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Њемачкој. О његовој успјешности свједочи број од око 1200 заједница широм Њемачке у којима је 
до 2004. године имплементиран улични омладински рад (ISMO, 2004).
У 1990-има овај приступ прилагођен је руралним срединама Њемачке у којима је препозната потреба 
младих да на адекватнији начин управљају својим животом. Ово није било могуће јер модернизовани 
системи пружања подршке нису били примјенљиви у сеоским срединама. Због тога, гдје год је било 
могуће превазилажење неког проблема или табуа, организације мобилног омладинског рада су се 
стварале (ISMO, 2004).

Од средине прошлог вијека, улични омладински рад препознат је у многим државама свијета. Данас 
се примјењује не само у Њемачкој, него и у Француској, Словачкој, Украјини, Џорџији, Кенији, 
Канади, Уједињеним Амерички Државама и другим земљама (ISMO, 2010). Битно је нагласити 
да је овај модел у свакој заједници попримио специфичну форму прилагођавајући се потребама 
становништва, али да је задржао основну филозофију и смјер кретања ка промјенама у друштву. 

Методолошки концепт
Мобилни (тј. улични) омладински рад сачињен је од четири већа дијела који су међусобно повезани 
и посебно прилагођени свакој заједници. То су индивидуална помоћ, измјештени омладински рад, 
групни рад и рад у заједницама (ISMO, 2004).

При раду са појединцима, теренски (тј. мобилни, улични) омладински радници заузимају гледиште 
по којем је проблем младе особе уједно и њихов проблем. Другим ријечима, одговорност за 
непожељне ситуације је на сваком ко је дио одређене заједнице. Са оваквог становишта, ти радници 
покушавају да заједно са маргинализованим младима раде на практичном рјешавању проблема 
којима су окружени. У основи овога је изградња односа утемељених на повјерењу, искрености и 
поштовању. Теренски омладински радници вријеме проводе са младима, међу њима, радећи већину 
оног што и млади раде, али предлажући алтернативе и указујући на здраве стилове живота. Младе 
људе се посматра холистички, тако да се уважавају сви аспекти са временске линије њихових 
живота у контексту друштва у којем се тренутно налазе. Ови односи постају свакодневно присутни 
у животима маргинализованих младих, а које ће они препознати као ресурс и поуздан ослонац када 
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им помоћ буде потребна. Како би се уважили и други актери у животима младих, попут њихових 
вршњака, пријатеља, колега или екипе, индивидуални рад се комбинује и надопуњује са групним 
или клупским омладинским радом (ISMO, 2004).

Измјештени омладински рад дугорочно мијења свој локалитет ка ономе гдје млади људи бораве у 
своје слободно вријеме. То могу бити улице, паркови, кафићи, клубови, дворишта школа, друге јавне 
просторије итд. Наглашавамо дугорочно јер је за изградњу темељних међуљудских односа неопходно 
вријеме и конзистентност у интеракцији. Измјештени омладински рад је утемељен у локалним 
заједницама, и као такав младима пружа прилику за директно задовољавање њихових потреба. То 
могу бити потребе за повјерљивим разговором са неким, потребе за подршком при планирању и 
реализацији планова (нпр. тражење запослења, будуће школовање, идентификација интересовања 
итд.) или конкретније потребе као нпр. проналажење хране, пића, сигурног простора за одмор и сл. 
Препознајемо да су ове потребе у Масовљевој хијерархији људских мотива приоритетне за сваког 
човјека те их због тога не можемо игнорисати. Нереално је очекивати да ће се нечије деликвентно 
понашање промијенити уколико основне потребе те особе нису задовољене (ISMO, 2004).

Вршњачке неформалне групе младих често су стигматизиране и окарактерисане као сумњиве уличне 
банде оних младих који су пропали кроз рупе система. Оно што није тако очигледно јесте да управо 
те групе младима пружају осјећања сигурности, припадања и снаге, која они нису успјели да добију 
на другим мјестима. У уличном омладинском раду честа је пракса да се од индивидуалног рада са 
младом особом фокус помјери на групни рад. Ова промјена подразумијева упознавање омладинског 
радника са другим члановима групе, гдје радник има одговорност да неутралише неравномјерну 
расподјелу моћи која постоји зарад различитих статуса људи у групи. У овом процесу веома је битна 
отворена и искрена комуникација како би се односи повјерења у групи успјешно изградили (ISMO, 
2004).

Омладински улични рад у заједницама подразумијева остваривање сарадње са другим локалним 
актерима попут мјесне заједнице, институција, невладиних организација или компанија. У раду са 
младима користи се тзв. „grass roots“ приступ, према којем млади имају моћ, прилику и подршку да 
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осмисле активности од интереса за њих и за цијелу заједницу. Често су ово активности усмјерене 
на задовољење њихових потреба, попут спровођења петиције за стварање омладинског клуба или 
простора за младе; скупљање новца за реновирање просторија или јавне кухиње; организација 
тренинга за лакше запошљавање или сајма послодаваца који траже нове раднике итд. У оваквом 
омладинском раду, циљне групе не укључују само младе и њихове породице, него читаве заједнице, 
све становнике неког подручја, који могу допринијети побољшању друштвеног положаја и климе у 
заједници (ISMO, 2004). 

Потребе младих у Републици Српској кроз призму измјештеног омладинског рада
Према Гавриловићевој (2005) социјалне потребе јесу одређене потребе појединца као јединке које су 
услов његове егзистенције те оне које он задовољава у заједници, скупа са другим особама. У скорије 
вријеме под појмом „социјалне потребе” наглашава се и значај специфичних и специјализованих 
услуга у различитим областима које је потребно пружити.  Према овоме, и млади, као људска 
категорија, имају своје карактеристичне социјалне потребе које је потребно задовољити. 

Омладинска политика Републике Српске од 2016. до 2020. године препознаје пет кључних области 
и потреба младих у тим областима, а то су запошљивост, активно учешће, здрави стилови живота, 
изврсност и слободно вријеме. У наставку рада ова поља се посматрају кроз призму модела 
измјештеног омладинског рада те се детаљније анализира његов могући допринос задовољењу 
потреба младих у Републици Српској.

Запошљивост младих
Према дефиницији Одбора за људске ресурсе, тренинг и развој Међународне организације рада 
(2000) запошљивост у најширем смислу можемо описати као способност појединца да осигура и 
задржи посао, да напредује на послу и да се носи са промјенама током свог радног вијека.
У Омладинској политици Републике Српске (2016) се наводи да млади у Републици Српској имају 
ограничене могућности да на тржишту рада, самостално или уз посредовање јавних или приватних 
служби за запошљавање, нађу адекватан посао и да исти задрже одређено вријеме. Овај документ 
препознаје више узрока ограничене запошљивости младих, а то су: 
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• неусклађеност образовног система са потребама тржишта рада, 
• неразвијена култура рада код младих, 
• нестимулативно пословно и предузетничко окружење и 
• ограничена образовна, професионална и просторна покретљивост младих (2016).

Као основни узроци неусклађености формалног образовног система са потребама тржишта рада 
наглашени су сљедећи фактори: сам квалитет знања и вјештина које ученици и студенти стичу кроз 
образовање, неадекватност уписне политике, слабо развијен систем професионалне и каријерне 
оријентације и савјетовања, те недовољан обим и квалитет праксе и практичног рада кроз који 
ученици и студенти треба да провјере теоретска знања која су добили кроз школовање (Омладинска 
политика Републике Српске, 2016).

При разматрању ових препрека важно је сагледати цјелокупну ситуацију у којој се млади налазе, 
укључујући и могућности које им се пружају ван система формалног образовања. Кориштење ових 
прилика младима би помогло да стекну неопходно знање и практична искуства за рад и запослење, 
али и за идентификацију личних интереса и способности. У домену неформалног образовања и 
прилика за додатни ангажман ван школских институција, млади у Босни и Херцеговини суочени су са 
прегршт понуда. Раскорак између младих као потенцијалних корисника ових сервиса и организација 
који их нуде најчешће се дешава у процесу њихове комуникације. Организације често немају 
адекватне капацитете како би се посветиле младима индивидуално те их подржале и мотивисале за 
даљи напредак. Са друге стране, млади често бивају обесхрабрени свједочећи апатичном духу свог 
друштва у којем се истичу примјери оних који „нису успјели“. 

Измјештени омладински рад примарно се бави питањем појединца као цјелине, особе у контексту 
у којем се налази. Теренски омладински радници посвјећују своје вријеме и ресурсе младима 
понаособ, како би им указали на могућности које имају, а којих нису свјесни. На младима остаје 
коначна одлука јер су искључиво они мајстори својих живота. Успостављање организације за 
мобилни омладински рад, која би служила као контакт тачка за дијалог између кључних актера у 
друштву (реалног сектора, образовног сектора те ученика и студената), засигурно би потпомогло 
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рјешавању овог дугогодишњег проблема у Републици Српској. 

Установљено је да млади у Републици Српској имају ограничену образовну, професионалну и 
просторну покретљивост у циљу повећања запошљивости (Омладинска политика Републике 
Српске, 2016). Релативно мали број младих у току свог школовања промијени средњу или високу 
школу. Честе су и ситуације када млади настављају школовање на изабраној школи или факултету 
иако схвате да су направили грешку приликом свог професионалног усмјерења. Сам тај процес 
је дуготрајан, компликован и скуп, а често за собом повлачи „губљење” најмање једне академске 
године. У Републици Српској савјетнички рад са младима слабо је развијен, чему свједочи недостатак 
литературе у овом пољу.

Од прије 10 година у Босни и Херцеговини спроводи се пројекат познат под називом „Пасош 
компетенција“ у организацији Њемачке агенције за међународну сарадњу, GIZ-а (GIZ, 2014). 
Пасош компетенција представља инструмент за препознавање и признавање вјештина и знања (тј. 
компетенција) стечених путем неформалног, информалног и формалног образовања (GIZ, 2014). 
Развијен је по узору на тзв. ProfilPASS који је створен у Њемачкој како би се стопа незапослености 
у тој држави смањила (GIZ, 2014). Уз помоћ савјетника, свака млада особа може да попуни свој 
Пасош компетенција и тиме боље упозна себе, препозна своје снаге и квалитете, усмјери своје 
будуће дјеловање и оснажи се за даљи ангажман и напредак у свим пољима свог живота (GIZ, 2014). 

Пошто мобилни омладински рад неминовно подразумијева праћење трендова и кориштење модерних 
алата у раду са младима, Пасош компетенција био би идеалан додатак овом моделу у Босни и 
Херцеговини. Он поспјешује препознавање и развој вјештина запошљивости код младих и даје им 
прилику да своје снаге употријебе на нове, корисне начине у заједницама у којим живе. Масовнијим 
кориштењем Пасоша компетенција циљано би се утицало на узроке ограничене запошљивости 
младих у Републици Спрској, који су претходно наведени у овом поглављу. 
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Активно учешће младих
Активни грађанин је појединац који преузима одговорност и покреће иницијативу за промјену 
у подручјима од јавног значаја. Степен демократије овиси о томе колико слободно грађани могу 
учествовати у доношењу одука, односно у власти. Активно учешће младих представља однос младих 
према друштву (Омладинска политика Републике Српске, 2016).

Омладинска политика Републике Српске (2016) препознаје да неразвијени људски ресурси и 
финансијска ограничења за улагања у младе отежавају самоорганизовање младих и континуиране 
активности у области омладинског рада. Она истиче да су пасивност и апстиненција младих од 
било које врсте друштвено-политичког ангажмана у великој мјери резултат окружења које не 
подстиче младе на активно учешће. Незаинтересованост младих за друштвено-политичка дешавања 
у заједници уско је повезана са њиховом информисаношћу и едукацијом (Омладинска политика 
Републике Српске, 2016). Млади из руралних средина и млади из осјетљивих и маргинализованих 
група су социјално искључени јер имају веома ограничен приступ информацијама и активностима 
(Министарство породице, омладине и спорта Републике српске, НВО „Перпетуум Мобиле – Центар 
за развој младих и заједнице“, 2012). С друге стране, ангажман и учешће младих у раду организација 
цивилног друштва је често резервисан само за ужи круг оних који владају одређеним знањима и 
вјештинама (Омладинска политика Републике Српске, 2016).

Како би се досегло до маргинализованих група младих, неопходно је проширити опсег дјеловања 
омладинских радника и осталих актера цивилног друштва. Примјеном модела измјештеног 
омладинског рада њихова интеракција неминовно би се поспјешила. Теренски омладински радници 
имали би прилику да директно ступе у контакт са циљном групом те да користе више метода за 
едукацију, информисање и умрежавање младих. Сарадња и дијалог који су кључни елементи за 
поспјешивање активности младих у заједницама, примарно се промовишу кроз методе уличног 
омладинског рада. Пошто је ово дуготрајан процес који захтијева континуираност и посвећеност 
људима са којима се ради, овакав модел потребно је дугорочно подржати. Тек лонгитудиналним 
истраживањима (дужим од једне године) било би могуће идентификовати конкретне резултате и 
посљедице оваквог омладинског рада. 
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Здрави животни стилови младих
Омладинска политика Републике Српске (2016) истиче како је здравље основни предуслов укупног 
развоја друштва те како је оно одговорност свих појединаца, породице, заједнице и државних 
институција. Омладинска политика (2016) такође наглашава важност промовисања здравља младих 
током њихове друге деценије живота, и то посматра као једну од најважнијих инвестиција друштва. 
Према Омладинској политици (2016), Свјетска здравствена организација дефинише здравље као 
„стање потпуног физичког, психичког и социјалног благостања, а не само одсуство болести“. 

Према подацима из Приручника Здрави животни стилови и односи међу адолесцентима (Асоцијација 
XY, 2016), млади у Босни и Херцеговини суочени су с бројним проблемима који су у вези с њиховим 
здрављем, запошљавањем, менталним здрављем, насиљем, нездравим животним навикама, 
употребом и злоупотребом психоактивних супстанци, малољетничким трудноћама и сексуалним и 
репродуктивним здрављем и правима. Пошто се заштита здравља младих и дјеце односи на многа 
питања, закључено је да свако од њих захтијева системска рјешења, али и мултидисциплинарни 
приступ у процесу рјешавања тих проблема (Омладинска политика Републике Српске, 2016).

Студија „Евалуација имплементације и ефективности програма Иницијатива младића у БиХ 
и Хрватској” која је обухватила 260 ученика првих разреда (средња школа у Сарајеву) понудила 
је важне и релевантне информације о младима у Кантону Сарајево. Студија је показала да се 
млади суочавају с недостатком информација; често преузимају ставове својих вршњака или су 
под израженим вршњачким притиском; под израженим су утицајима маскулинитета те су склони 
различитим облицима ризичних понашања, често међусобно повезаних (Асоцијација XY, 2016). 

У случају Босне и Херцеговине, програми вршњачке едукације и вршњачког савјетовања водећи су 
модели у неформалном образовању које се проводи у основним и средњим школама, различитим 
институцијама које се баве дјецом те факултетима и сл. (Асоцијација XY, 2016).
Из ових налаза закључујемо да код нас постоји систем за промоцију здравих стилова живота међу 
младима, али да он још не досеже до свих младих којима је намијењен. Група младих „у ризику“ често 
је занемарена програмима који постоје. Такође, евидентно је да млади много више вјерују својим 
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вршњацима и тиме усвајају њихова понашања. Модел измјештеног омладинског рада могао би да се 
усмјери ка овим питањима и својим методама допринесе промоцији здравих животних стилова међу 
младима. Штавише, оваквим приступом млади би добили неопходну подршку да самоиницијативно 
наставе ширити знања и искуства која су стекли радом са теренским омладинским радницима. 
Улични омладински рад младима пружа прилику да се из прве руке информишу о могућностима 
укључивања у спортске и волонтерске активности те да се тако поспјеши њихово цјелокупно 
здравље. Овим се млади уједно и оснажују те подижу своје самопоуздање са циљем очувања њиховог 
менталног здравља и развоја њихове свијести те здравих животних навика.

Изврсност
Чест синоним за изврсност у Републици Српској је геније, „чудо од дjетета“ или талент. Изврсност 
се дефинише као нешто изнад нормалног и уобичајеног, посједовање неке посебне вјештине 
(Омладинска политика Републике Српске, 2016). 

Савјет за дjецу Републике Српске 2010. године спровео је истраживање на тему положаја и потреба 
посебно талентоване дjеце у Републици Српској. Резултати истраживања су показали да талентованост 
није феномен који је статичан нити вјечан. Таленти се неће развити уколико се дjетету не пруже 
адекватни услови и подршка за развој, а постоји и могућност да они остану заувијек неоткривени. 
Истраживање је показало да је за успјешан развој талента кључно његово рано препознавање од 
стране родитеља, а потом и од стране наставног особља у школским установама (Република Српска, 
Министарство породице, омладине и спорта, 2011). 

Омладинска политика Републике Српске (2016) препознаје три кључна изазова у области „изврсност“: 
• недовољна развијеност механизама за рано препознавање изврсности, 
• непостојање система подршке развоју изврсности и 
• недовољна информисаност грађана о користима које друштво има од изврсних младих.

Примјеном модела измјештеног омладинског рада, шанса за рано препознавање изврсности увелико 
се повећава. Сваки индивидуални контакт између младе особе и обученог омладинског радника води 
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до њиховог бољег упознавања и препознавања квалитета и способности младе особе. Она такође 
постаје свјеснија себе и својим могућности, те добија константан извор подршке од теренског 
омладинског радника. Уколико би користиле овакав модел рада, организације цивилног друштва 
би могле еволуирати у системе подршке за развој изврсности. Ово би се постигло пружањем услуга 
савјетовања, менторства, подршке и усмјеравања, али и константног „case management“-а. Набројане 
дјелатности описују велики дио посла којим се улични омладински радници баве. „Case management“ 
је неизоставна компонента тога јер подразумијева систематизовано, индивидуално и континуирано 
праћење развоја младе особе. Пошто измјештени омладински рад у заједници промовише сарадњу 
између свих локалних актера, постојећа мрежа могла би послужити као средство за информисање 
грађана о користима које друштво има од изврсних младих.

Слободно вријеме
„Слободно вријеме представља све активности којима се појединац добровољно предаје, било да се 
одмара, забавља, информише, едукује, ангажује за друштвено добро или умјетнички изражава након 
својих професионалних, породичних и друштвених обавеза“ (Омладинска политика Републике 
Српске, 2016). Многи аутори сматрају да је слободно вријеме, када је осмишљено на одговарајући 
начин, централна сила за унапрјеђивање људског живота. 

Слободно вријеме је испунило своје функције и придонијело развоју младе особе онда када оно 
постане простор гдје се млади осјећају задовољним и оствареним, гдје су креативни, спонтани и 
природни; оно је простор у којем се млади најраније осамостаљују и гдје је њихова аутономија 
највећа (Омладинска политика Републике Српске, 2016).

У раду названом „Слободно вријеме – отворени омладински кубови“, Боромиса (2016) истиче да је 
слободно вријеме још у доба античких заједница имало важну улогу у животу појединца. У свом 
раду, Боромиса (2016) представља улогу омладинских центара и клубова у развоју заједнице и 
наводи примјере из праксе везане за центар „Здраво да сте” у Бањалуци. У закључку Боромиса (2016) 
наглашава важност подршке власти за рад омладинских центара, јер је њихова улога у квалитетном 
организовању слободног времена за дјецу и младе веома велика те захтијева дугорочно планирање и 
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улагање у омладински рад. Уколико се позовемо на подјелу омладинског рада на клупски и улични, 
схватићемо да су омладински центри један вид организовања активности и садржаја за младе. Као 
комплементарна допуна њима у сврху досезања до маргинализованим младих и оних који не желе 
да бораве у клубовима тј. центрима, теренски омладински рад нуди још прилика за квалитетније 
провођење слободног времена. Коначно, у склопу његове методологије, рад са младима у групама 
и у заједници подразумијева сарадњу са омладинским организацијама и центрима. Мобилни 
омладински рад је изврсна допуна постојећем моделу за рад са младима у Босни и Херцеговини.

Неформална група теренских омладинских радника у Бањалуци „Добра Вибра“
Разматрајући модел уличног и измјештеног омладинског рада и његову примјену у свијету, група 
младих узраста од 16 до 25 година у Бањалуци одлучила је да ту идеју прилагоди средини и условима 
у Босни и Херцеговини. Са својим различитим интересовањима и способностима њих осморо 
чине групу великог потенцијала, са мноштвом ресурса и развијеном мрежом. Дјелују под именом 
„Добра Вибра“. Њих је повезала заједничка жеља, страст и потреба да раде са осталим младима 
у својој заједници, уз методологију описану у овоме раду, а која у Бањалуци још није заживјела: 
индивидуално, холистички, теренски, у духу хуманистичког приступа и са нагласком на пружање 
вршњачке подршке.

Филозофија Добре Вибре подразумијева ведар приступ младима испуњен оптимизмом и примјерима 
добре праксе. Кроз опуштене, неформалне разговоре на кафама, у школи или на факултету, Добра 
Вибра је младима привлачна и приступачна, јер кроз њу ступају у контакт са својим вршњацима који 
отворено кажу да нису ништа паметнији или способнији од њих, већ су само раније започели свој 
друштвени ангажман. Користећи технике давања информација, менторства, савјетовања и активног 
слушања, Добра Вибра из младих извлачи оно најбоље: њихове снаге, врлине и потенцијале. У 
току цијелог процеса рада са младом особом, њој се пружа потпуна подршка за остваривање својих 
циљева. Понекад подршка значи некога потапшати по рамену и рећи „Вјерујем у тебе и знам да ти 
то можеш“.
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Након што млади почну боље да упознају себе, пружа им се прилика да се адекватније смјесте у 
оквире њихове заједнице како би пронашли оне активности које их занимају и њима се посветили. 
Ово се постиже дијељењем информација, заједничким истраживањем, умрежавањем и повезивањем 
остварених („успјешних“) младих са онима који сада почињу да граде своје каријере. Добра Вибра 
се разликује од осталих јер упражњава и дугорочно менторство (енгл. Case management”), када своје 
младе не заборавља него са њима остаје у контакту. Такође, Добра Вибра прати трендове и развој 
у другим доменима друштва, те у својој пракси са младима користи инструменте попут Пасоша 
компетенција и разних технолошких иновација. 

Оваквим приступом директно се утиче на ангажман младих, а тиме и на усавршавање вјештина 
које ће допринијети њиховој запошљивости и развоју критичког мишљења. Утиче се и на опште 
тј. цјелокупно здравље младих, јер се пажња поклања свим сферама њихових живота. Овим се они 
подстичу да воде бригу о себи и својој заједници те да увиђају важност те исте заједнице као свог 
непосредног окружења. Младе се подстиче да увиде и искористе своје капацитете и ресурсе, што 
доводи до останка већег броја младих у Босни и Херцеговини. Такође, корист се огледа и у развоју 
цивилног и реалног сектора, којима су ангажовани и оснажени млади неопходни да би напредовали 
у својим мисијама. 

Како би овај модел рада са младима заживио и почео максимално да доприноси развоју наше заједнице 
и младих, неопходна му је подршка. Њу је могуће добити од власти, институција, становништва, или 
вањских донатора. У плану Добре Вибре за сљедећу годину, поред активности теренског омладинског 
рада, наведена је правна регистрација удружења, изградња капацитета унутар тима те стварање и 
побољшање сарадње са другим актерима у заједници.
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ЗАКЉУЧАК
Измјештени омладински рад има велики потенцијал за примјену и допринос заједницама у Босни 
и Херцеговини. Уколико би био препознат и подржан од стране министарстава, установа и власти, 
директно би дао допринос развоју младих на сљедеће начине:
• пружање доступне и приступачне помоћи младима за откривање њихових властитих способности, 

снага и компетенција помоћу метода савјетовања (нпр. уз Пасош компетенција);
• константна подршка младима при умрежавању и запошљавању у њиховим заједницама помоћу 

техника менторства;
• оснаживање младих и пружање прилика за подизање њиховог самопоуздања за активнији 

друштвени ангажман уз контакт са њиховим вршњацима који су успјели да остваре неке своје 
циљеве;

• промоција и усвајање здравих животних навика путем вршњачке едукације;
• препознавање и подстицање развоја изврсности међу младима помоћу индивидуалног, 

холистичког и личног контакта са њима;
• могућност квалитетнијег провођења слободног времена и учења о томе како се учи, истражује и 

долази до жељених информација;
• дугорочно повезивање са младима и помоћ при њиховом усмјеравању путем „case management“-a 
• стварање мреже и простора са младима које би они сматрали својима те би их радо користили.  

Измјештени омладински рад директно утиче на потребе младих идентификоване Омладинском 
политиком Републике Српске (2016). Због тога сматрамо да заслужује пажњу, подршку и прилику да 
покаже своје резултате у пракси. 

Ово је могуће остварити уз успостављање дијалога између актера власти (министарстава, јединица 
локалне самоуправе, институција и сл.) и теренских омладинских радника као омладинаца, носиоца 
идеје о измјештеном омладинском раду. Они су у контакту са младима о којима је овдjе ријеч, те се 
те младе не би требало искључити из процеса одлучивања о њиховим потребама и услугама.
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мр Илија Трнинић21

Perpetuum mobile – Институт за развој младих и заједнице

Сажетак
У раду, кроз метод анализе постојећег Закона о омладинском организовању, Закона о младима, 
Закона о локалној самоуправи као и  анализом појединих планова и обука службеника за младе, 
настоји се доказати како је земљама у транзицији неопходно створити политике, документе и 
планове активности који ће се темељити на сазнањима и искуствима практичног омладинског рада 
на општинском нивоу. Наиме, када је ријеч о контексту РС, дошло се до сазнања како легислатива у 
Републици Српској нема, имплицитно, дефинисан однос бриге према младима. Закон о омладинском 
организовању Републике Српске (Сл. Гласник Републике Српске 1/12 од 5.1.2012.) не дефинише 
„службеника за младе“ као посебну категорију. Ни Омладинска политика Републике Српске 2016-
2020. не третира ниједну мјеру која се односи на „службенике за младе“.

У раду се настоји показати како је потребно дефинисати законом или подзаконским актима позицију 
„службеника за младе“, ревидирати и прилагодити програм обуке, израдити и усвојити правилник о 
обуци и сертификовању службеника за младе. Осим тога, неопходно је периодично спроводити обуке 
које ће бити систематски организоване, а теоријски засноване те темељене на добрим примјерима из 
праксе и искуству у досадашњим сличним подухватима. Наиме, само са таквим начином рада постаје 
могуће побољшање животног положаја младих људи и јачање омладинског рада као и омладинског 
сектора у цјелини. 

Кључне ријечи: Службеник за младе, омладински рад, обука, млади, омладинска политика.

21 ilija.trninic74@gmail.com

УЛОГА И ВАЖНОСТ ОПШТИНСКИХ СЛУЖБЕНИКА ЗА МЛАДЕ 
У ОМЛАДИНСКОМ РАДУ  (осврт на досадашњу праксу и развој)
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Увод 
У земљама у транзицији у којима је потребна већа подршка младима, потребно је посветити већу пажњу 
успостављању одрживих структура и ресурса у општинским органима. То, прије свега, доприноси 
развоју квалитетнијим омладинским стратегијама (политикама) те стварању квалитетнијих основа 
за активну партиципацију младих и одржив омладински рад. При томе се требају створити политике, 
документи и планови активности који ће се темељити на сазнањима и искуствима практичног 
омладинског рада на општинском нивоу, а требају се побољшати и капацитети институција.

Подршка младима често се схвата само као подршка у омогућавању младима да учествују у 
друштвеном животу. У већини европских земаља постоје обучени стручњаци који су одговорни за 
питања младих у локалним заједницама. У многим случајевима то су омладински радници који 
раде директно са младима у омладинским центрима, клубовима или другим организацијама који 
пружају директну подршку младима. Такође, међу стручњацима убрајају се особља локалних 
администрација, органа самоуправе који не раде директно са младима, али на индиректан начин 
раде на успостављању и развијању програма подршке за младе. То су службеници за младе чије 
радно мјесто захтијева, поред ентузијазма, воље и опредјељености, одређене квалификације да се 
ухвате у коштац са изазовима на која наилазе млади. 

Први програми стручног оспособљавања упосленика органа јединица локалне самоуправе у 
БиХ, а који су били задужени за програме који се тичу младих, врло често унутар одјељења за 
друштвене дјелатности општине или града, отпочели су у првим годинама 21. вијека. Истина, модел 
оспособљавања наслањао се на искуства рада са службеницима за младе у Савезној Републици 
Њемачкој у којој се овај рад интензивира седамдесетих година 20. вијека. Посвећеношћу програму 
оспособљавања општинских службеника од стране представника Њемачког друштва за међународну 
сарадњу (Тада се звало Њемачко друштво за техничку сарадњу) те локалних експерата у раду 
са младима отпочело се са пилотирањем модела обуке. Обука је подразумијевала окупљање и 
двогодишњи процес обуке службеника из 20 локалних заједница у БиХ, водећи рачуна о равноправној 
заступљености општина из оба ентитета. Експертски тим који је радио на развоју плана и програм 
обуке свакодневно је радио на процјени успјешности процеса и резултата сваког реализованог модула 
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обуке. Модули су подразумијевали скуп узастопно повезаних семинара којих је укупно било шест 
(6) те наставак комуникације и сарадње са полазницима обуке у периодима између едукативних 
семинара. Полазници су имали обавезу да реализују одређене задатке које су добијали на крају 
сваког модула. Задаци су, у већини случајева били у области процјена потреба и идентификацији 
мјера за унапрјеђење положаја младих у локалним заједницама. Комплетан материјал прикупљен 
током обука и реализованих задатака између едукативних модула, коришћен је за развој и израду 
локалних омладинских стратегија. 

Након завршене прве обуке службеника и сертификацијом полазника који су успјешно комплетирали 
обуку, модел оспособљавања локалних општинских службеника преузео је конзорцијум италијанских 
невладиних организација координисаних од стране организације Кооперационо Италиана. Они су 
одабрали додатних 30 општина из којих су селектовани службеници који су, такође, едуковани и 
имали исте задатке као и полазници претходног циклуса. Експертски тим који је радио на развоју 
плана и програма обуке те конкретно на обуци службеника, кроз ову нову обуку, тестира методологију 
и увиђа да модел оспособљавања остварује заиста завидне резултате. С тим у вези, штампа се и 
објављује званични план и програм обуке по којем се даље организује и спроводи обука. Сада већ 
и званично и именовано од стране јединица локалних самоуправа, успоставља се позиција и опис 
послова – СЛУЖБЕНИКА ЗА МЛАДЕ. 

Истини за вољу, ти службеници, у већини случајева, обављали су и друге послове у домену 
друштвених дјелатности тако да им је, само дио послова, био у опису за рад са омладином и 
омладинским организацијама. 

Касније, обука се наставља организовати од стране Удружења службеника за младе који укључују 
нове општине. Посебно наглашавам да је паралелно са обукама текао процес израде локалних 
омладинских стратегија. Јединице локалне самоуправе све више схватају важност постојања и 
ангажмана позиције службеника за младе која, заправо, представља један од механизама израде 
и реализације локалних омладинских стратегија, представља  посредника између омладинских 
организација и организација за младе, као организација грађанског друштва са једне и органа 
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управе, као органа власти законодавног и извршног нивоа, са друге стране. Позиција службеника за 
младе представља опис послова који није, искључиво, у вези само са једном облашћу или сфером 
интересовања и дјеловања. Позиција захтијева мултисекторални приступ у раду и разумијевању 
омладинске проблематике и омладинског рада уопште. Како је омладински рад мултидисциплинаран 
приступ у раду и развоју омладине, с тим у вези, оспособљавање службеника за младе треба да 
буде у различитим областима. Истраживањем потреба службеника прије обуке, процјеном процеса 
и резултата успјешности обуке, праћењем рада и резултата рада службеника за младе у јединицама 
локалне самоуправе, креиран је план и програм обуке који садржи следеће области у којима 
службеници треба да се оспособе:
• комуникација и лидерство,
• стратешки менаџмент и администрација,
• пројектни менаџмент,
• омладински рад / омладинска политика и
• људска права и рјешавање конфликата.

Свака од тема се никад не обрађује у цјелости током одређених едукативних модула него се свака од 
тема прожима кроз све модуле, током цијеле обуке. Комплетан процес оспособљавања општинских 
службеника за младе настављен је и данас са већим и значајнијим интензитетом у Федерацији БиХ. 
Упориште за организовање обуке налази се у Закону за младе ФБиХ донесеном 2010. године у члану 
4 Закона који дефинише појам и позицију „Службеник за младе“. Такође у члану 12 истог Закона 
дефинише се обавеза јединице локалне самоуправе у Федерацији БиХ да одреде службеника за 
питања младих „...који обавља задаће у смислу овог Закона.“ Такође, исти члан Закона обавезује 
кантонални ниво власти који има обавезу „...самостално одредити службеника/цу или одјел за младе 
при министарству које обавља задаће у смислу овога закона.“

Оно што је веома важно и пионирски подухват у оквиру неког нормативног акта јесте давање 
надлежности мјеродавном Федералном министарству да одреди процедуру обуке и сертификацију 
службеника/це за младе“ (члан 4.).
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Федерално министарство културе и спорта донијело је Правилник о процедурама обуке и 
цертифицирању службеника/ца за младе од 10.7.2012. 

Што се тиче легислативе у Републици Српској, постоји законска основа за успостављање позиције 
општинских службеника у Закону о јавној управи Републике Српске (Закон о локалној самоуправи, 
“Службени гласник Републике Српске”, број 101/04, 42/05, 118/05). У члану 19. овог Закона одређује 
се надлежност јединице локалне самоуправе те стоји да „Општина, у области друштвене бриге о 
дјеци, има сљедеће надлежности...“ Иако се одређује надлежност општине у области бриге за дјецу, 
нема, имплицитно, дефинисан однос бриге према младима. Међутим, у члану 149. Који дефинише 
права и дужности службеника, тачком 4. одређено је да службеник има право: „На помоћ у стручном 
образовању и професионалном усавршавању“. Иако се ни овим и ниједним другим законом ни 
нормативним актом не дефинише „службеник за младе“, одредбе поменутог Закона могу се односити 
и на позицију „службеник за младе“ и/или „службеник за питања младих“. Закон о омладинском 
организовању Републике Српске (Сл. Гласник Републике Српске 1/12 од 5.1.2012.) не дефинише 
„службеника за младе” као посебну категорију. Ни Омладинска политика Републике Српске 2016-
2020. не третира ниједну мјеру која се односи на „службенике за младе“.

На Првој Конференцији омладинског рада у Републици Српској (КОРА) организованој од стране 
„Перпетум мобиле – Института за развој младих и заједнице“ Бања Лука у априлу 2012. године, 
окупили су се службеници за питања младих из 70% јединица локалне самоуправе Републике Српске. 
То је био, својеврстан, први сусрет општинских службеника за младе који је, као један од резултата, 
имао преглед и евиденцију са ажурираним описом послова и контактима општинских службеника за 
младе Републике Српске. У то вријеме, евиденција је показала да у Републици Српској, од 62 јединице 
локалне самоуправе, у њих око 50 постоји службеник за питања младих. Неки од њих су прошли 
кроз обуке поменуте и описане у овом тексту.  Структурисане обуке и перманентно оспособљавање 
треба да обезбиједи стручно знање о подршци младима у локалним администрацијама који ће се, 
касније, користити за изградњу капацитета омладинске инфраструктуре. Осим тога, потребно је 
изградити однос учесника обуке да подршку младима осјећају као своју струку. 
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ЗАКЉУЧАК
Унутар становништва и општинских органа јача се свијест о питањима дјевојака и младића као 
и о неопходности за посебном подршком младим људима. Што боља општинска администрација 
те учесници обука и оспособљавања схвате значај и задатке службеника за младе, то ће више 
расти потреба за развојем и квалитетом локалних омладинских стратегија и стварање позиција 
одговорности.

Уз то, потребно је дефинисати законом или подзаконским актима позицију „службеника за младе“, 
ревидирати и прилагодити програм обуке, израдити и усвојити правилник о обуци и сертификовању 
службеника за младе те периодично спроводити обуке које ће бити систематски организоване 
а теоријски засноване те темељене на добрим примјерима из праксе и искуству у досадашњим 
сличним подухватима. 

Успостављањем одрживих и структурисаних обука службеника за младе подстиче се на побољшање 
животног положаја младих људи и јачање омладинског рада те омладинског сектора у цјелини. 
Њихови интереси и потребе схватају се озбиљно и развијају се конкретне понуде за дјевојке и 
младиће на општинском нивоу.
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Нина Давидовић22

Perpetuum mobile - Институт за развој младих и заједнице Бања Лука

Сажетак
У раду је заступљено антрополошко виђење културе, плуралистичко и релативистичко, као и 
одређење културе когнитивне антропологије: Културa као когнитивни систем- систем знања, 
вјеровања и вриједности- који постоји у умовима припадника неког друштва. Аутор настоји 
представити друштвено-историјски оквир у којем је родно засновано насиље препознато као 
друштвени проблем, као и начин друштвеног дјеловања у вези са њим. У том напору позива се 
на основе конструктивистичког приступа, с освртом на фазе развоја друштвених проблема које 
је понудио Херберт Блумер. Сагледане настале промјене у законском оквиру,  улога и значај рада 
невладиних организација као и значај рада са младима уопште су основе овог рада. Обрађена је и 
улога образовног система и неформалне едукације младих, као један од видова социјализације и 
чиниоца друштвених промјена. У том контексту представљен је примјер пројекта који, кроз рад са 
младима, за циљ поставља изградњу квалитетније будућност. 

Кључне ријечи: култура, социјални конструктивизам, когнитивна антропологија, образовање, млади

22 masa.22181@gmail.com, 066-065-547

РОДНО НАСИЉЕ КАО ДРУШТВЕНИ ПРОБЛЕМ И МЈЕРЕ 
ЊЕГОВОГ ОТКЛАЊАЊА: 

ОБРАЗОВАЊЕ МЛАДИХ У КРЕИРАЊУ БУДУЋНОСТИ
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Увод
На овом мјесту бих указала на грешку која се односи на (екстерну) перцепцију антропологије, 
односно на рад антрополога. Наиме, посао антрополога/етнолога често се схвата као истраживање 
искључиво далеких, веома непознатих култура и друштава или као рад са традиционалном, сеоском 
културом. Иако је на почетку било тако, дисциплина је претрпјела извјесну трансформацију. Српска 
етнологија је изгубила улогу националне науке са друштвеним задатком да утврди границе српског 
етничког простора то јесте, да јасно одреди државне границе.23 Не улазећи у преиспитивања, 
критике или уопште историју дисциплине, настојим указати на однос науке и друштвене стварности. 
Промјене које се дешавају унутар науке, било које дисциплине уопште, представљају одраз промјена 
на социјалном, политичком, културном или било којем другом плану. 

Антрополог, захваљујући одређеним концептима, теоријама и методама, може да истражује појаве 
у властитом друштву чији је он припадник, да истражује у урбаној средини и да укаже на постојеће 
проблеме: „Социо-културна антропологија данас се креће у правцу истраживања проблема који су 
примјерени времену у ком живимо, и који отварају нове перспективе за разумијевање свакодневнице. 
(..) Знање које се добија кроз студије антропологије је и те како практично и примјењиво“.24

23 Ковачевич, И. (2008).  Српска антропологија у првој деценији двадесет првог века. Гласник етнографског музеја.  Св. 72. 
стр. 26
24 Александар, Б. (2003). Социо-културна антропологија данас. Преузето 20.2.2017. са: http://www.doiserbia.nb.rs/img/
doi/0038-0318/2002/0038-03180204329B.pdf
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Теоријско-методолошки оквир
Нарочиту пажњу бих посветила когнитивној антропологији у покушају разумијевања насталих 
промјена, као и конструктивистичком приступу који нуди један засебан поглед на друштвене појаве/
проблеме. 

У овом раду, који се бави питањем значаја рада са младима, присутно је антрополошко виђење 
културе. Дакле, култура постоји у нашим умовима и сходно томе, она се мијења. Антрополошко 
схватање културе је плуралистичко или релативистичко, што значи да се она тумачи као производ 
посебног историјског процеса. 

У наставку који слиједи приступам родно заснованом насиљу као друштвеном проблему односно, 
родно засновано насиље сагледавам кроз конструктивистичку призму ослањајући се на тезу коју 
је развио Херберт Блумер. Он је понудио анализу коју је могуће сагледати у пет фаза. То је процес 
заједничког дефинисања проблема, његово појављивање, развој и његова судбина. Ово је једна груба 
анализа због тога што ми дужина рада не дозвољава да родно засновано насиље детаљно опишем 
кроз свих пет фаза његовог развоја, па ћу се посветити мало више појединим фазама које су, по мом 
мишљењу, од значаја за тематику којом се бавим. 

Родно засновано насиље као друштвени проблем: Приказ усвојених 
докумената, обавезивања и условљености БиХ

Дати друштвени проблем не посматрам као објективну стварност, као стварно постојеће патолошко, 
штетно стање чији се узрок мора открити, па затим понудити приједлог за његово отклањање. Заправо, 
водим се претпоставком како друштвени проблем не постоји уколико га друштво не препозна као 
такав (до тада га оно не примјећује, не приступа његовом рјешавању, проблема једноставно нема). 
Дакле, појава друштвеног проблема представља процес колективног дефинисања који одређује његов 
развој и судбину, од момента када се први пут појавио до момента његовог нестанка.25 Неопходно је 
истаћи како одређена друштвена стања могу у једном временском периоду бити игнорисана, док у 
другом временском периоду могу постати предмет забринутости. Блумер закључује да је признавање 
25 Блумер, Х. (Blumer) (1971).  Social problems as collective Beavior. Преузето 15.2.2017. са: https://sustainability.water.ca.gov/
documents/18/3407898/blumer-Social+Problems+as+Collective+Behavior.pdf str. 299
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неког проблема у друштву заправо један селективан процес. 

На овом мјесту се намећу слиједећа питања: „Који су то процеси, промјене у друштву претходиле 
доношењу закона који регулише родно засновано насиље?“, „Зашто неке појаве у друштву добијају 
статус девијантности, дисфункције или структуралне напетости то јесте, статус друштвеног 
проблема?”. “Иако су присутне неке штетности у друштву, зашто оне немају статус друштвеног 
проблема?“, „Како нешто постаје друштвени проблем, када нешто постаје друштвени проблем?“. У 
потрази за одговорима на претходно постављена питања од значаја је упознавање социо-историјског 
момената у којем је родно засновано насиље било препознато као друштвени проблем. 

„Породично насиље је до краја 90-их година 20. вијека у БиХ било табу тема. Од 2000. године 
насиље у породици у Републици Српској је кривичним законом РС инкриминисано као кривично 
дјело. Од тог момента, насиље над женама од стране мушких партнера престаје бити приватна ствар 
и постаје јавни и друштвени проблем“.26

Не залазећи у далеку историју усредсредила бих се на скорашњи период прецизније, на период 90-
их и период након рата, када су наступиле веће промјене у друштвеној перцепцији родно заснованог 
насиља. Промјене које су услиједиле од 1997. године па надаље, итекако су се одразиле на друштвену 
перцепцију насиља (како је њега друштво гледало, дефинисало и на крају реаговало). Године 1997. 
успостављен је регионални приступ ЕУ Западном Балкану, а то је значило слиједеће: „(...) ЕУ је 
утврдила и тзв. политичку условљеност којим се постављају одређени специфични захтјеви пред све 
државе региона (општи услови) и пред сваку државу појединачно (специфични услови). И једни и 
други се тичу рјешавања посљедица ратних сукоба из 90-их година и стварања амбијента за радикалне 
друштвене и економске реформе, с крајњим циљем интеграције у ЕУ. Општи услови се односе прије 
свега на демократизацију, поштовање људских права и слобода, стварање правне државе (...)“.27 
Дакле, сви потписани међународни уговори, конвенције и остали документи обавезују државу на 
поштовање датих докумената, јер су на тај начин успостављени услови које БиХ мора испунити 
26 Голубовић, Н. и Дамјановић, М. (2007). Могућност и изазови за увођење родно осјетљивог буџетирања у област насиља 
у породици у локалном и ентитетском нивоу у Босни и Херцеговини. Преузето 15.2.2017. са:http://unitedwomenbl.org/udruzenezene/
unitedwomenbl.org/docs/Gender%20budget%20web.pdf стр. 10
27 Смајић, З. (2004). Европска Унија за свакога. Сарајево: Делегација Европске комисије у БиХ, стр. 88
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како би постала потенцијална чланица земља за улазак у ЕУ. Велики дио потписаних докумената и 
уговора односи се на успостављање демократије и питање поштовања људских права. „О идеји о 
људским правима дискутује се већ двије хиљаде година (..) Тада нису имале много тога заједничког 
са политичком реалношћу, већ се радило о филозофским проматрањима која су захтијевала 
универзално право. Тек почетком новог доба а идеја је пренесена постепено у област политике 
и права“.28 Наиме, након Другог свјетског рата, због стравичних злочина који су се у то вријеме 
починили, услиједили су напори за успостављање људских права широм свијета. Главни циљ је било 
гарантовање људских права и слободе што је био главни покретач за оснивање Уједињених Нација. 
Од тад људска права не представља државно питање, него питање међународне заједнице.29 Потом 
су услиједила многобројна документа потписана од стране БиХ која су јој кројила пут. Године 2004. 
БиХ постаје држава чланица Вијећа Европе: „Будући да је од 2004. године БиХ пуноправна чланица 
ове најстарије паневропске међувладине организације, мишљења и препоруке њених тијела, иако 
правно необавезујући, свакако су најзначајнији индикатор у којем се смјеру БиХ мора кретати, жели 
ли усвајање европских стандарда и интеграцију у ширем европском контексту“.30 „Вијеће Европе 
је институција која се сматра „кућом европске демократије“, а његова Парламентарна скупштина 
најстаријим вишестраначким парламентом (...) Чланице вијећа су и све државе настале распадом 
бивше СФРЈ. (...) Главни задаци Вијећа Европе су јачање демократије, заштита људских права и 
јачање институција и инструмената правне државе“.31

Овај површан приказ усвојених докумената, обавезивања и условљености које БиХ32 од тад па 
наовамо имала, представљају приказ политичке климе датог времена. То је политичко-историјски 
контекст у којем је родно засновано насиље препознато као друштвени проблем и које је у складу 

28 Ценић, С. (2010). Људска права и слободе према стандардима Европске уније и Уједињених нација . У: ЕУ-мониторинг: О 
економском и правном прилагођавањ устандардима Европске уније, Фридрих-Еберт Стифтунг, Сарајево, 2010. стр. 9
29 То је садржано у Повељи Уједињених нација која је усвојена 26. 6. 1945. године. Тим чланом се све државе чланице 
обавезују на поштовање људских права.
30 Фетахагић, С. и  Мустајбеговић, С. (2007). Европски покрет за устав БиХ. Сарајево: Асоцијација Алумни Центра за 
интердисциплинарне постдипломске студије, стр. 18
31 Смајић, З. (2004). Европска Унија за свакога. Сарајево: Делегација Европске комисије у БиХ, стр. 115-116
32 На примјер, стандарди за родну равноправност представљају опште принципе и предуслове утемељене у обавезујућим 
и препоручујућим међународним и домаћим нормативно-правним документима, којима се регулише увођење, постизање и 
унапређење родне равноправности у свим развојним процесима друштва. Види у: Милиновић, Ј. и Савић, С. (2011). Мистерије 
родне равноправности и још понешто. Бања Лука. Хелсиншки парламент грађана Бања Лука, стр. 34
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са тим реаговало.  Наведено се може довести у везу са Блумеровом тезом како одређена друштвена 
стања могу у једном временском периоду бити игнорисана, док у другом временском периоду 
могу постати предмет забринутости. Односно, признавање неког проблема у друштву представља 
заправо један селективан процес.33 Иако је Блумер, критикујући стари социолошки приступ, истицао 
недовољност познавања селективног процеса у (о)добијању легитимитета одређеног друштвеног 
проблема, ипак се нећу задржавати на томе. Радије бих се усредсредила на настале промјене у закону 
које су услиједиле поводом активности невладиних организација.

Невладине организације
На овом мјесту бих се поново позвала на двије кључне поставке социјалног конструктивизма. 
Односно, он се темељи на неколико кључних поставки, а једна од њих је да друштвени процеси чине 
основ знања, знање настаје путем социјалних интеракција. „Збивање међу људима у свакодневном 
животу треба схватити као поступке у току којих се наше заједничке верзије знања конструишу. 
Према томе, оно што сматрамо „истином“. јесте тренутно прихваћен начин схватања свијета, а није 
производ објективног посматрања свијета“.34

Друга поставка социјалног конструктивизма говори о повезаности знања и друштвеног дјелања. 
Дакле, поступци су одлика знања које у датом друштву постоји, а то значи да нас постојећа знања 
усмјеравају на одређена понашања.35 Ове двије поставке конструктивизма могу бити сагледане 
кроз постојећу дефиницију родно заснованог насиља гдје је оно окарактерисано као: „Посебно 
поремећено понашање и активност, као социо-патолошка појава“.36 Реакција друштва може бити 
сагледана кроз оснивање бројних НВО 37, разних удружења попут „Удружене жене“ 1996. године 
33 У проучавању процеса признавања неког друштвеног проблема требамо бити свјесни улоге моћне друштвене групе, игре 
интересних група које желе да зауставе признавање неког проблема, улоге политичних личности у подстицању или пригушивању, 
интересних група које се надају материјалној добити, улога мас медија у бирању друштвених проблема итд.
34 Бер, В. (2011). Увод у скоцијални констукционизам, Београд: Роутлеџ,  стр. 35
35 Tо се може описати кроз примјер алкохолизма. У ранијем историјском раздобљу вјеровало се да су особе под утицајем 
алкохола свјесне и одговорне за своје поступке. Алкохоличари су били санкционисани, подвргавани разним врстама казни, хапшени 
и слично. Међутим, друштво је временом у пијанству све мање видјело преступ, а све више болест што је условио другачији 
приступ алкохоличарима, Умјесто хапшења, алкохоличари се сад подвргавају лијечењу.
36 Одређење датог понашања присутно је у приручнику гдје се као издавач наводи Влада РС и Гендер центар- Центар за 
једнакост и равноправност полова у Бањојлуци, основан 2001. године. Види у:Влада Републике Српске,, Џендер центар- Центар за 
развој једнакости и равноправности полова Бања Лука, Спречавање и сузбијање насиља у породици у РС
37 1997. године формирано је Вијеће невладиних организација, када је и успостваљена комуникација и сарадња између истих 
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која се бави заштитом људских права на локалном, ентитетском и државном нивоу у БиХ38, владиних 
организација попут поменутог Гендер центра у РС као и насталих промјена у закону. Постоји 
низ превентивних мјера које су предложене од стране НВО, међу којима своје мјесто заузимају 
едукације дјеце, мушки клубови и радионице. Они указују на традиционалне, патријархалне обрасце 
мишљења који су деструктивни за цјелокупно друштво.39  Дакле, НВО итекако има значајну улогу у 
неформалној едукацији (нпр. у области људских права). 

Наиме, постоји веза између успостављања демократије у земљама бивше СФРЈ и развоја НВО 
као важног дијела грађанског друштва. Невладин сектор представља интересе грађана који својим 
активностима обезбјеђује демократски развој у БиХ, доприноси рјешавању многобројних проблема 
кроз сарадњу са представницима власти. Развитак трећег сектора говори о тежњи БиХ да се 
приближи ЕУ. „Изгледи за демократизацију Босне и Херцеговине зависе од тога коликом брзином 
ће се развијати цивилно друштво, а у њему организације и удружења независно од моћи државе. 
Преломни тренутак, када је у питању статус невладиних организација, јесте тренутак када се оствари 
не само толеранција према невладиним организацијама од стране државног апарата, него када се 
оствари однос координације и сарадње између ова два субјекта“.40 Осим тога, јавила се тежња за 
законским промјенама као и освјешћивању јавност.41 Дакле, НВО се јавља као актер промјена који 
настоји приватни проблем трансформисати у друштвени.
    

Правни оквир и законске промјене
Кључне конструктивистичке поставке о настајању знања, повезаност знања и друштвеног дјелања 
које сам претходно представила, могу се примијенити на постојеће правне норме које регулишу 
друштвене односе. 

на просторима БиХ.
38 Голубовић, Н. и Дамјановић, М. (2007). Могућност и изазови за увођење родно осјетљивог буџетирања у област насиља 
у породици у локалном и ентитетском нивоу у Босни и Херцеговини. Преузето 15.2.2017. са:http://unitedwomenbl.org/udruzenezene/
unitedwomenbl.org/docs/Gender%20budget%20web.pdf
39 Дардић, Д. (2005). Студија о насиљу у породици у Босни и Херцеговини. Бања Лука: Хелсиншки парламент грађана Бања 
Лука, Организација жена „Лара“, Бијељина и Удружење грађанки „Жене женама“, Бања Лука, стр. 138-145
40 Куцаловић и сар. (2014). Политичка култура, дијалог, толеранција и демократија у БиХ. Бања Лука: Кулб студената 
Факултета политичких наука Бања Лука. стр. 85
41 Галић и сар.(2010). Спречавање и сузбијање насиља у породици у РС. Бања Лука: Влада Републике Српске Бања Лука 
Џендер центар- Центар за развој једнакости и равноправности полова
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Правна нормираност се прилагођава промјенама које настају у друштвеном систему. Сходно томе, 
нормативно-правна регулисаност проблема насиља у породици је новијег датума и у складу са 
промјенама у перцепцији породичног насиља као јавног, а не приватног проблема. 42„Инкриминисаност 
насиља у породици у правном систему Републике Српске присутна је од 2000. године и увођења 
кривичног дјела „Насиље у породици или породичној заједници“ (члан 8) у Кривични закон РС (..) 
Ради брже, потпуније и ефикасније заштите жртава насиља у породици, дефинисање друштвених 
субјеката заштите у случајевима породичног насиља и систематичнијег приступа починиоцима 
насиља 2005. године донесен је Закон о заштити од насиља у породици у Републици Српској са 
измјенама и допунама истог 2008. године. 

Може се увидјети да ова два закона представљају основу правног регулисања проблема породичног 
насиља, иако материју породичног насиља третирају и други закони Републике Српске, као што је 
нпр. Породични закон РС из 2002. године. Поред закона Републике Српске регулатива постоји и на 
државном нивоу; 2003. године донесен је закон о равноправности полова у БиХ, који насиље третира 
као кривично дјело и приписује казну за његово вршење“.43 „Њима се потврђују обавезе преузете 
прихватањем Пекиншке декларације и платформе за акцију (из 1995. године) као и Декларације 
из Каира из 1994. године“.44 На основу овога се може закључити да постоје домаћи и обавезујућу 
међународни правни оквир који третирају насиље у породици. „Права сваког појединца у БиХ 
прописана су Уставом БиХ, међународним уговорима или конвенцијама које је БиХ потписала, као 
и законима“.45

Још један вид друштвеног дјеловања могуће је сагледати кроз оснивања Центра за једнакост и 
равноправност полова (2001. године). Оснивање овакве институције је један од предуслова за улазак 
БиХ у Савјет Европе. Институционални механизми за родну равноправност је владина, а може да 
буде и парламентарна структура која има функцију да прати спровођење закона. Од великог значаја 

42 Галић и сар.(2010). Спречавање и сузбијање насиља у породици у РС. Бања Лука: Влада Републике Српске Бања Лука 
Џендер центар- Центар за развој једнакости и равноправности полова стр. 9
43 Ibidem (2010)
44 Трнинић, Б. (2013). Насиље међу младима и насиље у везама младих-Анализа закона.Сарајево: Фондација CURE, стр. 17
45 Ценић, С. (2010).Људска права и слободе према стандардима Европске уније и Уједињених нација . У: ЕУ-мониторинг: О 
економском и правном прилагођавању стандардима Европскеуније, Фридрих-Еберт Стифтунг, Сарајево, 2010.стр. 32
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у овоме јесте подршка цивилног друштва, НВО, удружења, истраживачи женских питања. На тај 
начин грађани артикулишу своје интересе и бриге. У БиХ постоје институционални механизми 
који регулишу равноправност полова.46  Агенција за равноправност полова БиХ је основана 2004. а 
почела је са радом 2005. године као и поменути Џендер центар РС. Улогу и значај НВО може бити 
сагледана кроз измјене и допуне у закону насталих као резултат рада, али и кроз сарадњу, заједничко 
дјеловање владиних и невладиних организација.

Недостаци постојећег законског оквира: Недовољна посвећеност питању младих
Саставни дио каријере друштвеног проблема, у каснијој фази његовог развоја, чини настајање нових 
проблема на примјер, у виду незадовољства са установљеним процедурама . „Као посљедица потврде 
о неадекватности,  неефикасности и неправди могу настати стања око којих ће се формирати нови 
друштвени проблеми, с тим да групе повезане са овим активностима не морају бити оне из прве 
фазе“.47 Један примјер незадовољства законским регулативима представља недовољна посвећеност 
питању насиља над младим и међу младима у већини законских рјешења и јавних политика.48 То 
заиста јесте велики недостатак. На младе треба бити усмјерена већа пажња будући да су они носиоци 
промјена, кроз рад са младима креирамо квалитетнију будућност и на тај начин можемо донекле 
утицати на њу.

У наставку, посветићу се теми младих због претходно наведеног увјерења о младима као носиоцима 
промјена. Представићу основе когнитивне антропологије, то јесте, њено тумачење културе као и 
површан социо-историјски, културни и политички контекст за боље разумијевање тематике којом се 
рад бави. То чиним због увјерења како је неопходно познавање контекста у којој млади живе, као и 
факторе који у великој мјери утичу на развој личности. 

46 Више о томе у: Дарић и сар. (2006).  Равноправност полова. Бања Лука: Хелсиншки парламент грађана Бања Лука стр. 38
47 Милосављевић, Љ. (2013). Конструисање старости као друштвеног проблема (необјевљена докторска дисертација). 
Филозофски факултет Универзитет у  Беогараду, стр. 30
48 Трнинић, Б. (2013). Насиље међу младима и насиље у везама младих-Анализа закона.Сарајево: Фондација CURE
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Когнитивна антропологија
„Одређење културе које је присутно у когнитивној антропологији каже да култура представља 
когнитивни систем- тј. систем знања, вјеровања и вриједности- који постоји у умовима њених 
припадника, односно чланова неког друштва. Слиједи да се на овај начин култура схвата као ментално 
средство, који чланови друштва користе у оријентацији, трансакцији, дискутовању, дефинисању 
категорисању и интерпретирању актуелног социокултурног понашања у њиховом друштву“.49 Тако 
се когнитивна антропологија занима за правила понашања и настоји да открије друштвено пожељна 
понашања, да одговори на питање које је то понашање културно очекивано и одговарајуће у датом 
социо-историјском, културном и политичком контексту. Кључно питање когнитивне антропологије 
гласи: „Шта се учи?“. Оно се односи на учење и усвајање посебних знања, вриједности и понашања 
као и њихово рефлектовање у окружењу, а не занима за учење у психолошком или педагошком смислу. 
Односно, ми као припадници једне културе усвајамо обрасце понашања и мишљења научених од 
припадника исте и потом их преносимо. Тако да антропологија проучава процес који доводи до 
настанка тих појава. Будући да људски ум појми и сврстава елементе природе, поред тога, људски 
ум сврстава и елементе друштва и културе.50

Овакво тумачење културе у овом раду представља полазну основу у сагледавању и разумијевању 
друштвених и културних промјена. Овдје се још једном надовезујем на антрополошко виђење 
културе као промјењиве (она је стање ума). 

Основно питање когнитивне антропологије „Шта се учи?“ може бити примјењиво у наставку. 
Чланови одређене културе рођењем, одрастањем и одгојем упознају властити културни идентитет, 
друштвене норме и вриједности. Од њих се очекује да мисле и да се понашају на друштвено 
прихватљив начин. Култура нуди посебан поглед на свијет који прожима све сфере нашег живота, од 
тога како тумачимо родни идентитет и родне улоге до тога како опажамо вријеме. Како бисмо јасније 
разумјели свијет око нас, организовали мишљења, догађаје, људе и појаве, она нуди бројна рјешења 

49 Жикић, Б.(2008). Како сложити бабе, жабе и електричне гитаре: Увод у когнитивну антропологију. Антропологија Св. 6, 
стр. 120
50 Тако на примјер, човјек у својој социокултурном постојању класифуикује себе и друге као (не)припаднике. Саморазумије 
се и дефинише помоћу Ми-група; чланови мог клана, мог насеља, моје нације, моје вјере итд. наспрам Других који се такође 
саморазумије и идентификују на исти начин.
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међу којима своје мјесто заузимају стереотипи и предрасуде. Ставове, вјеровања као и понашања 
дјеца уче и имитирају, тако да су стереотипи и предрасуде научени облици мишљења који се преносе 
кроз институције система. 

БиХ контекст
Очекивана родна улога мушкараца (жена такође) на подручју Балкана обилује стереотипним 
представама. Оно се огледа кроз традиционалну, стереотипну представу о мушкарцу као снажном, 
мужевном, храбром хранитељу куће, као глави породице. Међутим, ова друштвено пожељна 
слика се показала као изразито деструктивна за појединце, али и за друштво уопште, због чега 
се јавила потреба за њеним елиминисањем. “Босна и Херцеговина представља земљу са дубоко 
укоријењеним патријархалним обрасцима понашања“51, а неједнакост између мушкараца и жена 
се додатно одразила у периоду транзиције, преласком на тржишну економију.„(..) Чињеница да је 
БиХ традиционално друштво у којем доминирају патријархалне норме. Поред тога, неки други 
фактори додатно компликују родне односе. Рат у БиХ, окончан прије 17 година, оставио је бројне 
посљедице- растурене породице, велики број избјеглих и расељених, ратне трауме уништени 
градови, сиромаштво итд. Многе посљедице рата се осјете и сада. Нпр. у БиХ је још увијек око 
30% становништва незапослено. Овакав амбијент може допринијети да мушкарци не могу да 
реализују очекивану традиционалну улогу. Реакције мушкараца у оваквој ситуацији су неадекватне и 
неадаптивне, праћене насиљем и ризичним понашањима“52. Дакле, мушкарци се суочавају са кризом 
маскулинитета због немогућност да одговоре на друштвено очекивана понашања. Не успијевају да 
буду носиоци одређеног идентитета (мушкарац је снажан, лидер, главни хранитељ куће и слично) 
са којима су се упознали током социјализације, што у њима буди фрустрацију која се испољава кроз 
насиље. 

У постизању истинског напретка, у домену родних питања, неопходно је учешће мушкараца. Требало 
би извршити промјене у структури и факторима који доприносе и обликују мушка искуства, а то 
су искуства везана за насиље, однос према женама, домен породичног живота итд.53 Стереотипи 
51 Дарић и сар. (2006).  Равноправност полова. Бања Лука: Хелсиншки парламент грађана Бања Лука, стр. 24
52 Дарић и сар. (2006).  Равноправност полова. Бања Лука: Хелсиншки парламент грађана Бања Лука, стр. 37
53 Душанић, С. (2012). Мушкарци и родни односи у БиХ. Бања Лука: НВО Перпетум Мобиле „Центар за развој младих и 
заједнице Бања Лука. стр. 33
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и предрасуде, као што сам претходно навела, научени су облици мишљења који се преносе кроз 
институције система. То је пасиван процес, а одучавање је изузетно активно, изискује напор и 
вријеме. Како би се у друштву увела и његовала толеранције неопходно је дјеловати на систему 
норми, закона и кроз индивидуално учење.54 

Значај образовања и васпитања за демократију
Задржавам претходан став о младима као носиоцима промјена и да кроз рад са њима креирамо 
квалитетнију будућност, они чине категорију која ће преносити мишљења, вриједности, понашања 
наредним генерацијама и живјеће са њима. Са њиховим активизмом постају могуће  социјалне 
промјене. „Млади представљају изузетно значајну категорију становништва и будуће носиоце 
промјена у друштву зато је неопходно посветити пажњу њиховим потребама, ставовима и жељама, 
као и подршци и развоју активизма младих“.55 Настојим приказати како се може утицати на свијест 
младих кроз формално и неформално образовање. Будући да школа представља други најмоћнији 
систем социјализације дјеце, улога образовног система завредњује нарочиту пажњу. 

У стратегији демократског преображаја народа нарочито мјесто заузима појам отворено друштво, а 
оно је у својој основи плуралистичко, грађанско и цивилно. У концепту отвореног друштва значајно 
мјесто заузима образовање. Ученици у школи би требало да се навикавају на толеранцију, да изграде 
сложен поглед на друштвену стварност, да се оспособе да судјелују у јавном животу и да коначно 
усвоје знања о демократији. Дакле, школа може да буде посредник у постизању ових циљева, јер она 
битно утиче на формирање мишљења и понашања ученика. Школа је та која би требало да образује 
и васпитава за демократију.

Потреба за промјеном образовног система, образовног програма уопште, настаје паралелно са 
друштвено-политичким промјенама. Намеће се кључно питање когнитивне антропологије: „Шта се 
учи?“ у циљу откривања правила понашања и друштвено пожељних понашања. „Које је понашање 
културно очекивано и одговарајуће у датом социо-историјском, културном и политичком контексту?“. 
54 Јелена Врањшевић, Зорица Трикић, Ружица Росандић (2006). За разлику богатије, приручник за интеркултурализам. 
Преузето 27.2.2017 са: http://www.cpd.org.rs/Data/Files/za_razliku_bogatije.pdf
55 Трнинић, Илија. (2015).Нови лидери:модел ефикасног политичког образовања, Бања Лука: Перпетуум мобиле- институт за 
развој младих и заједнице стр. 55
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„Циљ васпитања је увијек у вези са друштвеним потребама (..) мијењају се с промјенама друштвених 
стања, али су условљени традицијом и знањима.“56 „Сваки политички поредак у историји имао је свој 
концепт политичке социјализације. Апсолутна монархија, уставна монархија, тоталитаризам, имали 
су своје обрасце навикавања појединца на свој систем вриједности. У национализму, примјера ради, 
циљ васпитања се схвата као подвргавање личности нацији и држави.“57

Сходно горе написаном, постаје јасно зашто данас постоје бројни пројекти у чијем оквиру се 
врше анализе читанки, уџбеника, бајки, народних приповјетки, врше се анкетирања наставника и 
ученика.58 На основу добијених истраживања, могло би се закључити да је неопходна измјена неких 
садржаја уколико се заиста тежи промјени. Образовни програми су дубоко прожети патријархалним 
обрасцима понашања гдје су јасно подијељене родне улоге и који обилују стереотипним садржајима. 
То је разлог због чега се не би требало надати темељним и системским промјенама, уколико се не 
изврши промјена у оквиру образовног система. Како би се у РС остварили циљеви у успостављању 
једнакости полова, неопходна је уградња компоненте једнакости у наставни план и програм. Нове 
генерације се морају упознати са таквим вриједностима.59 Значај ових промјена могуће је сагледати 
кроз закон о равноправности полова БиХ: Под законском је обавезом (закон о равноправности 
полова БиХ, члан 5 и 6) да образовне институције садрже наставне планове и програме који ће бити 
испуњени садржајем који промовише једнакост полова путем разбијања традиционалних схватања 
пола и бројних стереотипа.60 

Улога и значај неформалног образовања, едукација и радионица
„Велику пажњу треба посветити неформалном образовању који допуњује празнине и недостатке 
формалног. Осим тога, неформално образовање нуди младима знања и вјештине те социјалне 
компетенције чија примјена повећава ниво конкурентности младих на тржишту рада. У периоду 
56 Аврамовић, З. (2002). Појам и институције васпитања и образовања за демократију. Београд: Институт за педагошка 
истраживања Београд, стр. 165
57 Ibidem (2002)

58 У студији „Жене у слици ријечи“ наводе се резултати истраживања. Види у: Дарић и сар. (2006).  Равноправност полова. 
Бања Лука: Хелсиншки парламент грађана Бања Лука, стр. 26
59 Спахић-Шиљак и Јовановић (2005). Студија о насиљу у породици у Босни и Херцеговини. Бања Лука: Хелсиншки 
парламент грађана Бања Лука, стр. 118-121
60 Дарић и сар. (2006).  Равноправност полова. Бања Лука: Хелсиншки парламент грађана Бања Лука, стр. 24
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транзиције и развоја демократског друштва, једно од централних питања, а које је у складу са 
Европским стандардима и концепцијама савременог образовног система, јесте, свакако, питање 
активног грађанства које се, између осталог развија и постиже кроз програме неформалне едукације“.  
61Стављен је нагласак на рад са младима путем радионица који су саставни дио бројних пројеката за 
спрјечавања насиља. У овоме лежи значај рада невладиних организација који се огледа кроз сарадњу 
са владиним институцијама у испуњавању постављених циљева.

Пројекат: „Дјечаци и мушкарци као савезници у превенцији насиља и родној 
трансформацији на западном Балкану“

Настале промјене у научним круговима (које се одвијају паралелно са друштвеним промјенама) 
довеле су до промјене у перцепцији положаја жене. Наиме, положај жене почео се тумачити кроз 
однос са мушкарцем. На крају, маскулинитет постаје предмет интересовања 1980-их година, што је 
могуће сагледати кроз примјер пројекта у наставку.

Циљ пројекта „Дјечаци и мушкарци као савезници у превенцији насиља и родној трансформацији на 
западном Балкану“ јесте спрјечавање вршњачког насиља кроз рад са младићима од тринаест (13) до 
деветнаест (19) година, кроз изградњу ставова и понашања који доприносе развоју друштва, у чији 
оквир улазе едукације и кампање.62 Током десет година трајања пројекта укупно је било укључено 
(путем едукација и кампање) више од 4000 младића и 1000 дјевојака. Поставља се питање: „Зашто 
фокус на младићима?“. Наиме, схватило се да је неопходан рад са мушком популацијом у напору 
постизања родне равноправност, а нарочито у реаговању на проблем вршњачког насиља. 

Програми препознају институционалне и културолошке утицаје на понашање мушкараца и жена, 
гдје је уочљиво антрополошко схватање културе (тумачи се као производ посебног социо-историјског 
контекста). Дакле, у многим културама постоји једна или више верзија маскулинитета и по правилу 
је присутан хегемонични маскулинитет63, што би се могло довести у везу са друштвено пожељним 
61 Трнинић, Илија. (2015).Нови лидери:модел ефикасног политичког образовања, Бања Лука: Перпетуум мобиле- институт за 
развој младих и заједнице, стр. 66
62 http://pm.rs.ba/programi/budi-musko/
63 CARE International, 2011. М Приручник: Приручник за обуку- Бања Лука, БиХ: CARE International
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обликом понашања. У склопу програма израђују се приручници који представљају битан ресурс за 
владине и невладине организације, које схватају важност социјалне конструкције рода у погледу 
маскулинитета и дјелују на ставове и понашање младића. 



85Стручни скуп „Значај омладинског рада“ - Зборник радова

ЗАКЉУЧАК
Млади су друштвена категорија која ће преносити мишљења, вриједности и понашања наредним 
генерацијама. Претпоставка о младима као носиоцима промјена и друштвеним актерима који имају 
потенцијал да изграде боље сутра, провлачи се кроз рад. У настојању да покажем на који начин то 
постаје могуће концентрисала сам се само на један фактор социјализације, образовне институције. 
Дошла сам до закључка да је неопходан систематичан и озбиљан приступ у преиспитивању рада 
и садржаја истих. Осим тога, велик значај имају неформални видови едукација, радионице и 
клубови. Млади тако долазе до нових сазнања, упознају и његују за њих неке нове вриједности, 
те имају прилику да активно учествују у друштву. Дакле, промјене су могуће јер је и сама култура 
је динамична, промјењива категорија која је одраз специфичних политичких, социо-историјских и 
неких других промјена. 

Од значаја је конструктивистички приступ, који се бави питањем поријекла постојећег и (не)
прихваћеног начина живота, за разумијевање друштвене стварности. Једна од кључних претпоставки 
на којој се дати приступ темељи (да је све у свијету друштвена конструкција) пружа могућност 
проучавања трансформације. На примјер, како народи и културе обликују идентитете, како уче нове 
облике понашања, нуди могућност да сагледамо како знање друштвених актера формира њихову 
друштвену реалност, а такође пружа могућност проучавања глобалних промјена. На овом мјесту се 
намеће питање моћи. Моћ која се, између осталог, може посматрати као дифузија. Уопште, дифузија 
која се сагледава као усвајање супериорног модела, а заправо веома често бива усвојена због спољног 
притиска којим се конкретне измјене у моделу и нормативно уводе као друштвена обавеза. 
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ЗНАЧАЈ НЕВЛАДИНОГ СЕКТОРА У СОЦИЈАЛНОМ РАДУ

Ранка Казимировић64

Сажетак
Постојаност и развој невладиног сектора доказ је здравог, демократског друштва. Невладине 
организације дјелују као помоћ друштву, институцијама власти и појединцима како би превазишли 
одређене препреке са којима се друштво свакодневно сусреће. Социјални рад као професија која 
се бави социјалним потребама и проблемима свакодневно изискује помоћ различитих сродних 
професија, па тако и невладиног сектора. Социјални радници су у највећем броју случајева везани 
за бирократски социјални рад, што им онемогућава да стекну реалну слику друштва данашњице. 
Управо ту наступају невладине организације које указују на потребе и проблеме појединаца, породица 
и друштвених група, те сами дају допринос рјешавању истих. У овом раду покушаћемо да покажемо 
шта је то невладин сектор и како функционише, те која је то повезница овог сектора и социјалног 
рада. Колико невладин сектор утиче на социјални рад и да ли је могуће да социјални радници, без 
помоћи овог сектора, постигну добре резултате (квалитативне и квантитативне) на пољу дјеловања 
социјалног рада. 

Кључне ријечи: невладин сектор, социјални рад, социјалне потребе, социјални развој

64 Е-mail: ranka.kazimirovic@yahoo.com, тел. 065/001-176
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Увод
Постојаност цивилног друштва у једној земљи преставља владавину права и развој демократског 
друштва дате земље. Оно представља концепт остваривања слобода појединаца и друштвених група 
као и једнакост и равноправност учествовања у свим сферама друштва. Цивилно друштво пружа 
грађанима слободу, сигурност, могућност партиципације и избора. 

Социјални рад представља практично засновану професију, али и академску дисциплину. Социјални 
рад тежи ка успостављању равнотеже у друштву, те помоћ појединцима породицама и друштвеним 
групама које се нађу у стању социјалне потребе. Визија социјалног рада је превазилажење социјалних 
проблема те креирања здравог друштвеног система који пружа свим члановима друштва једнаке 
могућности. Како би постигао то, социјални рад свакодневно ради на превазилажењу различитих 
препрека у друштву, користећи се сопственим знањима и искуствима, али и знањима других наука 
и помажућих професија. Најважнију улогу у помоћи друштву, али и појединцима који представљају 
дисфункционалну карику унутар истог друштва, имају невладине организације. С обзиром да је 
невладин сектор добровољан, те његово постојање није условљено, у овом сектору се окупљају 
појединци који имају одређен друштвено подобан циљ. „Непрофитни сектор чине појединци и 
организације који помажу да друштво постане заједница одговорних појединаца оријентисаних према 
личном/породичном напретку, али и напретку заједнице којој припадају“(Нуковић, 2006:7).  Како 
социјални рад као и невладин сектор имају исти циљ, немогуће је ове двије професије раздвојити. 
Свакодневни рад са корисницима, акције које спроводе центри за социјални рад, као и различите 
акције и активности невладиног сектора представљају покушај стварања активног и одговорног 
друштва, друштва које се развија и напредује у складу са сопственим потребама. 

Како се социјални рад и невладин сектор преплићу и какав утицај имају један на други су само нека 
од питања на које ћемо покушати да дамо одговор у овоме раду. Покушаћемо да објаснимо на који 
начин невладине организације помажу социјалним радницима да се суоче са проблемима са којима 
се свакодневно сусрећу, те како социјални рад може да помогне цивилном сектору у реализацији 
његових активности. Управо због свега наведеног, ова рад представља скроман допринос значају 
ових професија без којих је немогуће замислити једно друштво. 
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Невладине организације: значај и друштвена улога
Основу цивилног друштва представља човјек-грађанин. „Основа концепта цивилног друштва јесте 
слободан човјек, грађанин са својим изворним и аутономним људским правима, да као такав ступа 
у грађанске организације и друге облике удруживања у којима се манифестује модерно цивилно 
друштво“(Шијаковић, Вилић, 2010:76). Цивилно друштво се састоји из три нивоа: грађанин 
(појединац), удружења грађана и јавност. Ова три нивоа су узајамно повезана и зависна.

Невладине организације представљају институционални облик друштва, који све више преузима 
вршење јавних послова и пружање услуга, као демократски начин остваривања заштите јавног 
интереса који је близак грађанину и у коме он сам партиципира. Битно је нагласити да грађанин у 
невладином сектору партиципира по својој вољи као и по мјери своје потребе. 

Невладине организације имају специфичну и шаренолику улогу: обезбјеђују обуке и едукације, 
подстичу развој лидерства, друштвене промјене, заштиту околиша, обезбјеђују правну подршку, 
организују едукације о људским правима  и слободама, правима маргинализованих група, писању 
пројеката, као и пружање подршке пољопривреди и другим развојним програмима. Ови и још много 
других програма који пружају невладине организације само надопуњују рад јавног и владиног 
сектора и помажу развоју друштва у којем дјелују. Потреба развоја улоге невладиних организација у 
задовољавању потреба и интереса друштва подразумијева:
• „развој разумијевања да је одрживост много више од самог финансијског питања;
• развој акција које ће задовољити приоритетне потребе заједнице (развој заједнице, услуге 

здравствене и социјалне помоћи, заштите околиша, укључивање грађана, локални економски 
развој, побољшање улоге и положаја жена и угрожених група у друштву);

• јачање капацитета за заговарање;
• изградњу разумијевања улоге НВО;
• подршку развоју НВО које су активне у њиховим заједницама и које су кооперативне;
• израду стратегије подршке развоју НВО ван главних центара те подршку развоју алијанси, 

формирања мрежа и сл.“ (Нуковић, 2006:10).
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Невладине организације представљају глас цивилног сектора, који има значајан утицај на доношење 
бољих и кредибилнијих одлука. Оне имају улогу у обезбјеђивању неопходних капацитета за развој 
одређених активности, а самим тиме се  повећава кредибилитет, легитимност и транспарентност 
глобалног процеса управљања, јер одлуке владе не могу успјети уколико постоји отпор и 
неприхватање од стране цивилног сектора и грађана који се за своја права боре на различите начине. 
Важно је напоменути да се велики број одлука које се доносе, управо донесу због утицаја и лобија 
невладиног сектора. Такође, невладине организације раде на умрежавању не само непрофитног него 
и владиног сектора, како би омогућили што бољи проток информација, размјену идеја и искустава, 
али и удружили снаге како би се остварили одређени циљеви за које се боре оба сектора. 

Из свега горе наведеног можемо доћи до закључка да је невладин сектор потреба али и важност 
у сваком друштву. Овај сектор не само да помаже појединцима, породицама и друштвеним 
групама у остваривању одређених циљева, он се бори да цјелокупно друштво досегне једну нову 
димензију. Невладин сектор се бори да се сваки грађанин дате земље осјети слободним и корисним 
у друштву, као и да дá свој допринос развоју истог. Поред тога, невладин сектор се бори за измјене 
и допуне законских регулатива, врши притисак на државне органе и међународну заједницу како би 
обезбиједио друштвени прогрес.

Социјални рад – стуб развоја друштва
Социјални рад истовремено представља и подручје организоване људске али и професионалне 
и научне дјелатности. Социјални рад, као људска дјелатност развија се још од првобитне људске 
заједнице, када се манифестовао у виду урођене солидарности. Од свог настанка па до дана 
данашњег социјални рад се развијао и ширио своје поље дјеловања. Идеја водиља социјалног рада 
јесте социјална правда, иако се она у потпуности никада не може досећи. 

Социјални рад данас је у потпуности повезан са људским правима и има задатак да поштује 
вриједности и достојанство свих људи. „Из виђења социјалног рада као „учвршћивача социјалног 
реда“ и „чувара друштвеног поретка“, произилази виђење његове улоге у  „поправљању“ или 
„лијечењу“ дисфункционалних појединаца“ (Петровић, 2013:67). Социјални рад је професија 
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која се бави социјалним потребама, проблемима, девијацијама, социјалним промјенама као и 
социјалним развојем. Како би постигли све ово, социјални радници имају потребу за свакодневним 
усавршавањем, али и прихватањем различитих видова помоћи. С обзиром да су људске потребе 
промјењиве, те оне извиру из самог човјека али и друштва, социјални радници имају задатак да у 
том смислу мијењају самог човјека, а то се постиже промјеном самог друштва. „Заједничко свим 
људским потребама је да су оне током цивилизацијског развоја социјализоване, посебно у погледу 
начина њиховог задовољавања, док су неке од њих под посебном пажњом и различитим табуима и 
забранама“(Милосављевић, 2009:97). 

С обзиром да различите друштвене групе имају различите потребе, социјални рад има задатак 
да одговори на све њих, појединачно, „Људско друштво није хомогено, већ је хетерогено по 
свом социјалном саставу – састављено је од различитих друштвених група и слојева који стоје у 
међусобним односима неједнакости, конфликта и сукоба“(Ковачевић, 2009:30). Све ове потребе 
изискују пажњу и рад на задовољавају истих, а све с циљем постизања социјалне стабилности. 

Социјални радници у свом раду подржавају и подстичу учешће корисника, како би заједничким 
снагама ријешили стање социјалне потребе у којима се налазе одређени појединци, породице 
или друштвене групе. Социјални радници на овај начин омогућавају својим корисницима пуну 
укљученост и учешће у доношењу одлука, као и покретању активности које доприносе побољшању 
квалитета њиховог живота. 

Невладин сектор и социјални рад у истим улогама
Свакодневно се суочавајући са великом количином обавеза и одговорности, социјални рад као и 
невладин сектор хватају се у коштац са многим сличним или истим проблемима. Како би се изборили 
са истим и једни и други користе одређене методе и технике, које врло често изискују помоћ једни 
других. Да би социјални рад рјешавао велике друштвене проблеме, као што је сиромаштво, потребна 
му је помоћ различитих професија као што су: економија, право, политикологија, педагогија, али 
и помоћ невладиног сектора који ће својим пројектима, акцијама и активностима да укаже на 
могућности рјешавања овог проблема, али и да помогне у остваривању тог циља. 
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Такође, невладин сектор неријетко треба помоћ социјалног рада како би прикупио информације 
о одређеним социјалним проблемима, учесталости понављања истих, броју корисника одређених 
услуга, али и начинима на који се социјални радници боре са одређеним друштвеним проблемима.  
Упркос покушајима да се успостави дистинкција између невладиног сектора и јавног сектора у 
процесу пружања услуга, невладине организације често показују већу флексибилност и иновативност, 
идентификују и задовољавају потребе које раније нису биле исказане, „стижу“ до најугроженијих 
група и пружају јефтиније и квалитетније услуге од других. „Захваљујући већој флексибилности и 
аутентичној непрофитној мотивацији, мање невладине организације често успијевају да допринесу 
побољшању положаја маргинализованих група, пружајући услуге и онима до којих ни државне 
институције не допиру – болеснима од СИДЕ, проституткама, зависницима од дроге, умирућим 
болесницима, стигматизованим групама“ (Матковић и сар., 2009:19). 

Основна карактеристика свих видова социјално-хуманитарних активности је усмјереност ка људима 
који се налазе у стању социјалне потребе, као и снажно емотивно усмјерење ка тражењу могућности 
рјешавања њихових проблема. Управо због тога се сваки рад на пружању помоћи другима сврстава у 
социјални рад. „По том схватању социјални рад пристаје уз сваки људски рад и „како нико не живи 
сам“, сваки рад је социјалан“ (Видановић, 2009:4). Управо то нам говори о повезаности социјалног 
рада и невладиног сектора. Како смо већ поменули, невладин сектор има циљ помоћи друштву, што 
га чини социјалним радом.

Социјални рад и невладин сектор заједничким снагама раде на рјешавању великих животних 
проблема са којима се сусреће друштво. С обзиром да социјални радници запослени у установама 
више пажње посвјећују папирологији и бирократском начину рада, невладине организације у 
великом броју случајева преузимају улогу рада на терену. Овакав вид надопуњавања невладиног 
сектора и социјалног рада представља два савршено компатибилна начина рјешавања друштвених 
проблема. Невладине организације са својим идејама, изворима финансирања и групом волонтера 
и стручњака којом располажу у многоме помажу социјалном раду у превазилажењу потешкоћа 
друштва, али и имају улогу ослонца социјалним радницима у кризним ситуацијама. С тим у вези, 
неспорна је повезаност и зависност између социјалног рада и невладиног сектора.
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ЗАКЉУЧАК
Укључивање невладиног сектора у сферу пружања услуга социјалне заштите може значајно да 
допринесе увођењу нових програма пружања услуга, побољшању квалитета услуга као и смањењу 
цијена истих. 

Невладине организације су спремне да пружају услуге и оним групама корисника до којих нико 
не стиже и да развијају услуге које држава у великом броју случајева не би успјела ни да препозна 
или осмисли. Ангажовање волонтера, алтруистички мотиви и фокусираност превасходно на циљ 
и резултате, понекад и без одговарајуће накнаде, несумњиво дају велику предност невладином 
сектору. Иако је велики број социјалних радника који се противе укључивању невладиног сектора у 
сферу пружања социјалних услуга, неспорна је чињеница да без невладиног сектора социјални рад 
самостално никада не би постигао одређене резултате. Користећи погодности које пружа невладин 
сектор, социјални рад усмјерава своје активности и кориснике. Такође, ове погодности се односе 
и на реализацију великог броја пројеката, који су друштвено пожељни и корисни. Социјални рад и 
невладин сектор, у сарадњи, користе ресурсе заједнице, као и међународних организација како би 
на најефикаснији начин помогли појединцима и друштву да превазиђу одређене животне потешкоће 
са којим се сусрећу.

Оно што повезује невладине организације и социјални рад јесте исти циљ. А када је циљ исти, 
потребна је сарадња оба сектора како би се тај циљ постигао. Повезаност установа социјалне заштите 
и невладиног сектора представља прогрес у остваривању одређених циљева, али и олакшицу у 
пружању услуга социјалне заштите.
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Сажетак
У постратном транзиционом периоду, готово свакодневно смо свједоци потенцирања проблема 
песимизма и пасивности младих у Босни и Херцеговини. Тај проблем се испољава кроз песимизам и 
безнадежност на интрапсихичком нивоу, те низак ниво учешћа у разним друштвеним активностима. 
У овом стручном раду покушавамо да дамо одговор на питање који психолошки и социјални фактори 
могу да одређују активнији или пасивнији однос младих према свом животу и окружењу у којем 
живе? 

Вршили смо теоријску анализу споменутог проблема истраживања, те синтезу и компарацију 
релевантне научне литературе. Резултати ове анализе показују да се друштвено учешће младих 
најчешће посматра кроз учешће у грађанским акцијама те политичко дјеловање. На пасивнији или 
активнији однос према окружењу утиче неколико врста фактора. Једна група фактора подразумијева 
психолошке карактеристике младих попут њиховог самопоштовања, самоефикасности, одређених 
црта личности, локуса контроле итд. Значајни су и социјални фактори попут нивоа личног или 
родитељског образовања, финансијска примања, урбанизованост мјеста живљења и сл. Поред тога, 
за друштвено учешће младих важне су и различите друштвене и ситуационе околности које одређују 
перцепцију друштвене неправде, страх од вањског непријатеља, повјерење у јавне институције, 
осјећај заједништва у пребивалишту. Резултати су продискутовани у свјетлу разних иностраних 
истраживања што указује на потребу емпиријске провјере резултата на нашим просторима. 
Кључне ријечи: млади, оптимизам, грађанско и политичко учешће.
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Увод
У постратној и транзиционој Босни и Херцеговини, готово свакодневно смо свједоци изјава: ’’Овдје 
нема будућности’’,’’Нема шансе да овдје могу наћи посао’’, ’’Одавде треба што прије отићи’’, ’’Нема 
смисла учествовати у било каквим грађанским иницијативама јер ионако неће ништа промијенити’’, 
’’ Нема смисла излазити на изборе јер су сви они исти’’ итд. Дакле, веома често се испољава проблем 
пасивности и песимизма младих у Босни и Херцеговини који се изражава на интрапсихичком и 
социјалном нивоу. У самопоимању и понашању младих много је елемената песимизма, безнадежности, 
па и депресије. Поред тога, ниво учешћа младих у бројним друштвеним активностима такође није на 
завидном нивоу. При томе мислимо на недовољно учешће младих у волонтерским и хуманитарним 
организацијама, мали излазак на политичке изборе, низак ниво запослености младих, неспремност 
младих да јавно изразе своје незадовољене потребе итд.  

Ове констатације су поткријепљене у неколико истраживања рађених у БиХ. Тако у истраживању 
фондације Фридрих Еберт Стифтунг (Friedrich Ebert Stiftung ) (2015) о младима у БиХ, добијени су 
подаци: послије рата је из БиХ отишло преко 100000 младих; 80% би напустило БиХ; 90% сматра 
да нема утицај на одлуке у друштву; 16% је заинтересовано за политику; свега 10% је волонтирало 
итд. У истраживању УНДП - а (Ђипало, Фазлић, 2012) добијени су сродни подаци:  20% младих је 
запослено; 50% младих је за вањску, а 30% младих за унутарњу миграцију; 13% је волонтирало; 93% 
није укључено у друштвено - политичке активности; 3,2% је активно у политичким странкама; 1,4% 
је учествовало у протестима.

Из ових података увиђамо да постоји много индикатора о заступљености песимизма и пасивног 
односа младих и грађана према окружењу у којем живе. Упркос актуелности проблема песимизма 
и пасивног односа младих према свом окружењу, не постоји много научних истраживања и радова 
који би детаљније разоткрили структуру овог проблема у Босни и Херцеговини. Из тих разлога у 
овом стручном раду покушавамо да дамо одговоре на питања који психолошки и социјални фактори 
могу да одређују пасивнији или активнији однос младих према свом животу и друштву у којем живе?
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Овај проблем истраживања се може разложити на три главна задатка:
1. Који научни конструкти су најсроднији проблему који планирамо да обрађујемо?
2. Које психолошке и социјалне карактеристике одређују песимистичну/оптимистичну перцепцију 

младих о свом животу и будућности? 
3. Које су одреднице различитих нивоа друштвеног дјеловања младих? 

Сматрамо да ћемо испуњавањем ових задатака бити ближе очекиваном циљу, а то је да се детаљније 
упознамо са факторима који коче оптимистичније самопоимање младих те њихово активније учешће 
у друштву. У ширем смислу, ово истраживање треба да послужи као корак према развоју активизма 
младих и стварању друштва одговорнијих и самосвјеснијих грађана.

Резултати и дискусија
Размишљајући о овом проблему те анализирајући релевантну литературу, логички се издвајају два 
аспекта ове теме. Један се односи на инстрапсихички ниво, тј. на који начин млади поимају себе и 
своју будућност. Други аспект је социјалног карактера и односи се на дјеловање младих у друштву. 
Ова два аспекта могу бити узрочно повезана у смислу да већи оптимизам или песимизам утиче на 
ниво учешћа младих у друштвеним активностима. Међутим, ова веза није нужна, могуће је и да 
оптимистична особа бивајући задовољна својим животом, не осјећа потребу да мијења нешто у 
својој средини. Дакле, оптимизам не подразумијева аутоматски и активно друштвено дјеловање. Због 
структуралних разлика између ових аспеката те боље прегледности, у наредном тексту одвојено ћемо 
разматрати кључне појмове и одреднице самопоимања младих и њиховог друштвеног дјеловања. 

Социо – психолошка тумачења и одреднице песимизма / оптимизма
У литератури постоји више сродних појмова и конструката који се односе на човјекова унутрашња 
психолошка стања. Постоји група појава која указује на унутрашњи проблем и дефицит, али исто 
тако постоје и појаве које указују на унутрашње благостање. Између тих појава постоји доста 
структуралних сродности али и одређених разлика. Навешћемо основна значења неких од тих појава. 
Психолошка стања које карактерише песимизам и мањак наде најчешће се именују као песимизам, 
безнадежност, научена беспомоћност или депресивност. Песимизам карактерише мрачно схватање 
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и гледање на свијет и све у њему, стварност је невриједна и бесмислена, порицање воље за живот, 
предавање резигнацији. Безнадежност прати осјећај да су животни услови лоши, да нема наде да 
ће се поправити. Карактеришу је и негативна осјећања према сопственој будућности те недостатак 
мотивације и животних очекивања. Депресивност подразумијева поремећај расположења, тешко 
психофизичко стање праћено соматским реакцијама, повлачењем у себе, потиштеношћу и падом 
виталних функција. Научена беспомоћност је пасивно стање које наступа након што је особа била 
изложена учесталим непријатним доживљајима које није могла да контролише. Усљед тога, почиње 
да интерпретира те ситуације на начин да је сама заслужна за непријатан исход те да и у будућности 
неће имати контролу над доживљајима. Исход је да особа и у евентуалним лакшим околностима 
поново показује исте знаке беспомоћности и не покушава да побољша свој положај (Seligman, 1990; 
Душанић, 2007). 

Поред ових ’’дефицитарних’’ конструката постоје и концепти који такође указују на психолошка 
стања, али из позитивније перспективе. Субјективно благостање (енгл. well-being) подразумијева 
самоприхватање, позитивне односе са другима, аутономију, овладавање окруженим, постојање сврхе 
живота и тежња ка личном расту. Задовољство животом је когнитивна компонента субјективног 
благостања, настаје на темељу поређења властитог живота с неким стандардом. Оптимизам 
подразумијева испуњеност надом и уздање у будућност или успјешан исход нечега, склоност да се 
ствари посматрају повољно за себе. Срећа је стабилно, позитивно емоционално стање које укључује 
смирено задовољство својим животом, али и активно задовољство и постигнуће.  

У различитим теоријским приступима се наглашавају разне одреднице овог феномена. Што се 
тиче одредница интрапсихичких стања, Јовановић (2016) сумира и наводи као важне одреднице 
оптимизма: Црте личности попут веће екстраверзије и мањег неуротицизма, мањи број година 
старости, испуњен брачни статус, већа религиозност, бољи социјални и финансијски статус. Поред 
тога у литератури се спомиње и важност унутрашњег локуса контроле (склоност да себи приписујемо 
контролу над животним догађањима, а не вањским факторима), већа емоционална стабилност, 
професионална оствареност, физичко здравље, оптимизам и активност родитеља, шири круг 
пријатеља, мања изложеност разним стресорима (нпр. Cohen, Sigoda, Samorly, 2011; Lefcourt, 1976; 
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Душанић, 2006). Селигман (1990; 2002; Душанић 2007) наводи више социјалних фактора који могу 
допринијети беспомоћности и сродним дефицитарним психолошким стањима. Понашање родитеља 
има важну улогу. Уколико родитељи практикују беспомоћни когнитивни стил који карактерише 
самоокривљивање за неуспјех, генерализација да је све црно, бесперспективност, тј. да никад неће 
бити боље, постоји предиспозиција да и дјеца почну показивати знаке беспомоћности. Поготово је 
лоше ако родитељи почну да се са таквим атрибуцијама односе према дјеци. Припадност одређеној 
социјалној класи (слоју) има улогу у настајању научене беспомоћности. Уколико је особа нижег 
социјалног статуса често изложена неким непријатним ситуацијама, то се на њу може одразити 
негативно, у смислу да почне вјеровати да се живот никад неће поправити, тј. постаће песимистична 
и беспомоћна. Међу непријатним догађајима који могу имати негативан утицај издваја се губитак 
блиске особе, (поготово мајке, оца, супружника), имиграција или избјеглиштво саме особе или њој 
блиских, развод родитеља, одлазак блиског сродника из куће, прелазак у другу школу, раздвајање од 
пријатеља, конфликти између супружника итд.  

Облици и одреднице активног друштвеног учешћа
Прије него наведемо основне облике друштвеног дјеловања потребно је споменути да се у литератури 
издваја психолошка укљученост као претходница било каквог активног дјеловања. Психолошка 
укљученост се односи на ниво личне укључености и заинтересованости за друштвена збивања и 
испољава се кроз знање о друштвено-политичким питањима. То је у психолошком смислу ниво у којем 
се грађани укључују и занимају за јавне политике и послове (Milbrath, Goel, 1977). Ниво психолошке 
укључености је повезан са изласцима на изборе, учешћем у акцијама у заједници (Verba et al., 1975). 
Већи ниво психолошке укључености повећава предиспозицију за веће друштвено учешће, али то не 
мора да буде обавезан случај. Можемо рећи да су друштвено активне особе психолошки укључене у 
друштвена збивања, али да није нужно да психолошки укључене особе буду и активне у друштву.  У 
литератури се обично наводе два главна облика учешћа у друштву: грађанско и политичко. 

Грађанско учешће може да се остварује самостално или организовано, у склопу рада неког 
неформалног или регистрованог удружења. Има за циљ побољшање положаја и рјешавање проблема 
грађана и заједнице у разним сферама као што су екологија, култура, хуманитарни проблеми итд. 
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Подразумијева осмишљене акције за остваривање грађанских права, указивање властима на актуелне 
друштвене проблеме, праћење рада надлежних власти и сл. Грађанско учешће се испољава кроз 
учествовање у разним активностима: еколошке и хуманитарне акције, заговарање и лобирање за 
доношење или провођење политика које су важне за живот, притисак на надлежне органе који су 
одговорни за рјешавање одређених проблема, контакти са политичарима, потписивање петиција, 
учешће у важним кампањама, протестима итд. 

Политичко учешће обухвата дјеловање кроз политичку сферу друштва. Подразумијева учешће у 
разним политичким активностима од излазака на изборе до неких интензивнијих активности као што 
су: чланство у политичкој странци, учешће у политичким кампањама, политички утицај на познанике, 
подржавање и лобирање за одређеног политичког кандидата или странку, учешће у политичким 
скуповима, кампањама, политичким медијским емисијама итд. Постоји и шире схватање, у смислу 
да политичка партиципација обухвата све активности које подузимају грађани а које директно или 
индиректно утичу или се рефлектују на владине политике и програме и оне који одлучују о њима 
(Verba et al., 1995). Дакле, по овом схватању није нужно опредјељење за одређену политичку опцију 
већ утицај на доносиоце политичких одлука. 

У иностраним истраживањима идентификоване су разне одреднице пасивног / активног дјеловања 
младих и грађана. У социолошком приступу је истакнуто да особе са вишим социо-економским 
статусом (СЕС) као што су веће образовање и финансијска примања, активније дјелују у друштву 
(нпр. Verba et al., 1995). Особе са већим СЕС имају више потенцијала за политичко учешће, имају 
више контаката, образовање које је корисно у процесима политичког учешћа. Они се такође у већој 
мјери осјећају дужним и обавезним да учествују и утичу на политичке и друштвене процесе (Ver-
ba et al., 1995). СЕС је повезан са политичком ефикасношћу, психолошком укљученошћу, знањем 
о политичким процесима. СЕС не утиче директно на политичку партиципацију, његов утицај је 
посредован психолошким варијаблама. Лефкурт (Lefcourt 1976) је утврдио да особе са нижим СЕС 
имају ниже самопоштовање и локус контроле. Психолози наглашавају психолошке и индивидуалне 
варијабле које директно или индиректно одређују ниво друштвеног учешћа. У истраживањима су 
потврђене хипотезе да особе са вишим самопоштовањем и унутрашњим локусом контроле имају 
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виши ниво друштвеног учешћа (Ellison, London, 1992; Carlson, Hyde, 1980). Карлсон и Хајд (Carlson 
i Hyde 1980) су разматрали однос самопоштовања и политичке партиципације преко двије хипотезе. 
Према актуализацијској хипотези особе са већим самопоштовањем ће бити активније јер се осјећају 
сигурније, компетентније везано за њихов потенцијални утицај у политичким процесима. Супротно 
томе, према компензационој хипотези особе са нижим самопоштовањем покушавају да надокнаде 
ту ситуацију са већим учешћем у друштвеним процесима. Већина накнадних истраживања је у већој 
мјери подржала актуализацијску хипотезу (нпр. Ellison & London, 1992). Већи доживљај политичке 
самоефикасности тј. свијести да се личним способностима и акцијама може утицати на политички 
систем се такође показало као важна личносна одредница нивоа друштвеног учешћа (Niemi, Craig, 
Mattei, 1991).

О односу политичког учешћа и локуса контроле, према теорији компетенције особе са интерним 
локусом контроле су високо мотивисане да учествују у политичким процесима јер вјерују да 
својим активностима и напорима могу да мијењају свијет око себе (Carmines, 1980). Ова хипотеза 
је потврђена и у каснијим истраживањима (Carlson, Hyde, 1980). Социјални психолози наводе још 
неке факторе из домена важности социјалног идентитета и групне психологије уопште (нпр. Brown, 
2006; Turjačanin и сарадници, 2014).

Свијест и спознаја о постојању евентуалних неправди у друштву може да мобилише младе и људе 
да се активније укључе и ’’исправе неправду’’. Активније учешће чланова заједнице се дешава и ако 
постоји њихова већа унутаргрупна повезаност и осјећај заједништва, те приврженост заједници и 
друштву у којем се живи. Повјерење у владине институције те увјерење како оне третирају грађане, 
лидерски стил у друштву, такође могу бити важан фактор активнијег учествовања у друштву 
(Wandersman, Florin, 2000; Tyler, Rasinski, Griffin, 1986). Посљедица те чињенице је да бројне 
мањинске и маргинализоване групе и појединци, не налазе потребу да се активније укључе, због 
ниске идентификације са заједницом или друштвом које их маргинализује. Ови фактори могу бити 
важни поготово у постратном босанско-херцеговачком контексту, имајући у виду бројне миграције 
становништва и њихове психолошки ’’лабавије’’ везе са средином у којој живе. Треба споменути 
и важност међуетничке нетрпељивости у БиХ која се може одразити на ниво грађанског учешћа 
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младих и становништва уопште. У околностима етничких конфликата код великог броја становника 
јавља се страх од друге групе, у смислу да она може угрозити њихов етничко-религијски идентитет 
или територију на којој живе. У таквим околностима долази до унутаргупног ’’згушњавања и 
усмјеравања пажње на опстанак и заштиту виталних националних интереса, што инхибира учешће 
у грађанским акцијама које у таквом контексту постају секундарне и ризичне.  
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ЗАКЉУЧАК
У овом раду смо покушали сумирати неке основне теоријске поставке које објашњавају однос 
младих према себи и окружењу у којем живе. Бројни фактори одређују песимизам/оптимизам младих 
те њихово пасивније или активније учешће у друштву. Они се могу сврстати у неколико главних 
категорија: психолошке карактеристике, утицај ужег социјалног окружења (породица, вршњаци), 
социјални статус и друштвене околности. О свим овим факторима смо детаљније расправљали у 
тексту. Можда можемо додати још један фактор који је генерално запостављен у литератури, а то је 
духовност. 

Чувени владика и епископ Николај Велимировић је рекао: ’’Оптимизам или песимизам једног 
човјека не зависи од његове ситости или глади, но од броја и каквоће свјетова које досеже својом 
визијом.’’ Дакле, особе чији смисао живота је искључиво везан за материјална добра, улазе у проблем 
и губе ‘’компас’’ кад се њихов материјални свијет узбурка. Људи чија визија живота сеже даље 
од нагонских потреба, проналазе додатну снагу да истрају на свом путу и у остваривању својих 
животних вриједности и принципа.

Пред младима у БиХ постоји неколико избора. Прва опција је да остану у БиХ и кукају над својом 
судбином, због неимања запослења, новца итд. Друга могућност је да дигну руке од државе у којој 
живе и да потраже срећу у неком другом друштву. Неће им тамо бити лако, биће потребно прилично 
времена за образовну, радну и социјалну адаптацију, али сигурно је да имају шансу за успјех. Трећи 
пут је да остану у БиХ, улажу у себе, раде више и боље него други и тако се наметну послодавцима 
у окружењу у којем живе. Чак и у овом осиромашеном друштву, најбољи увијек имају шансу, а зашто 
то не бисте били ви?! Ово захтјева доста унутрашње вјере и конкретног рада, али могуће је. Онај ко 
жели да успије, може да то оствари и у БиХ, мада, да се не лажемо, то није једноставан подухват. 
Филозофија живота која се своди на ‘’брже, боље, јаче, више’’ доноси резултате, али узима и свој 
данак у слободном времену, менталном и физичком здрављу. 

Дакле, ниједан пут није идеалан. Ипак, признаћемо, да је прва опција, опција самосажаљења и очаја, 
најмање достојанствена за људско биће. Упознавајући сопствене границе, могућности и лимите, 
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млади човјече одлучи шта хоћеш и онда без освртања коракни одлучно, по земљи домаћој или туђој! 
У бесконачној сапуници људске еволуције много је горњих и доњих амплитуда, а свака вјероватно 
има свој смисао, нама често несхватљив. Сада смо очигледно у периоду брушења и каљења, прођимо 
кроз ту џунглу најбоље што можемо. ’’Иштите, и даће вам се; тражите, и наћи ћете; куцајте, и 
отвориће вам се. Јер сваки који иште, прима; и који тражи, налази; и који куца, отвориће му се.’’  
– Јеванђеље по Луки 11:9-10
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Омладински рад на нашим просторима је неправедно запостављен тиме што није формално признат, 
али његов допринос побољшању и развоју друштва је неупитан. Надамо се да ће ови радови служити 
свим практичарима/кама омладинског рада у  Републици Српској и шире, који желе да унаприједе 
свој рад. Овим зборником „M.О.Ц.А.Р.Т. Републике Српске – Мрежа Омладинских Центара за 
анимирање, развој и тренинг“ и „Perpetuum mobile“ – Институт за развој младих и заједнице Бања 
Лука дају свој допринос препознавању омладинског рада и у формалном смислу. 

Кроз све наведене теме провлачи се заједничка идеја, удруживање ресурса и знања у циљу 
испуњавања јавне потребе. Интердисциплинарни приступ и сарадња са невладиним сектором су 
представљени као пут који води до квалитетније будућности. Допринос радова лежи у могућности 
бољег разумијевања и сагледавања друштвене стварности, што је учињено кроз указивање на бројне 
недостатке, било да се ради о пропустима закона, неискориштене потенцијале одређених метода 
рада, мањак научне  посвећености одређених истраживања и непостојање сектора који у себи садржи 
потенцијал за превазилажење озбиљног постојећег проблема. Такође, тај допринос се огледа кроз 
представљање значаја и улоге већ постојеће и испробане праксе у домену омладинског рада.  

Вјерујемо да је ово први зборник радова у низу оних који ће се десити у будућности и који ће бити 
значајни и у формалном образовању омладинских радника  и радница у Републици Српској.

ЗАКЉУЧАК
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Проф. др Драженко Јоргић
Универзитет у Бањој Луци
Филозофски факултет
Булевар војводе Петра Бојовића 1А

Р Е Ц Е Н З И Ј А 
Рукописа Зборника радова са одржаног стручног скупа под називом 
„Значај омладинског рада“

Рукопис Зборника радова са одржаног стручног скупа под називом „Значај омладинског рада“ један 
је од покушаја да се проблем омладинског активизма експедитивније и систематичније рјешава. 
Рукопис овог зборника садржи увод, те функционално и садржајно повезане шест ауторских и један 
коауторски стручни рад, и закључак. 

У Уводу рукописа даје се јасна намјена истог и читаоци се могу информисати о кључним елементима 
рада младих путем најаве наредних седам тема које из различитих углова третирају значај омладинског 
рада.

Послије Увода у рукопису је представљен први рад ауторице Бојане Трнинић која је у том тексту 
образложила и истовремено указала на озбиљан проблем насиља међу младима и насиљу у везама 
младих. Анализа у овом раду је показала да већина законских рјешења и јавних политика нема 
довољне посвећености темама насиља над младима и међу младима по било ком основу.

Други рад је под називом „Социјално предузетништво у функцији јачања омладинског рада“. 
Ауторица Данка Божић је кроз изучавање релевантне економске грађе, понудила одговоре на 

РЕЦЕНЗИЈE
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слиједећа питања: „Шта је то социјално предузетништво, а шта социјална економија?“ „Која 
је  разлика између социјалног и традиционалног предузетништва и које могућности и прилике 
социјално предузетништво нуди?“

Неформална група младих „Добра Вибра“, односно група аутора коју чине: Амар Топлић, Јована Зец, 
Катарина Радонић, Маја Рујевић, Миланка Максић, Николина Гарача, Петра Јагић и Теа Врањеш у 
трећем коауторском стручном раду писали су о измјештеном омладинском раду и његовој могућој 
примјени у Босни и Херцеговини. Посебно су размотрили методологију измјештеног омладинског 
рада са подјелом на четири вида дјеловања: индивидуални, групни, улични (на терену) и рад у 
заједници. Аутори износе конкретне приједлоге о покретању иницијативе измјештеног омладинског 
рада у Бањалуци и указују на његову потенцијалну корист у ужем и ширем смислу.

У четвртом раду аутор Илија Трнинић је говорио о „Улози и важности општинских службеника 
за младе у омладинском раду (осврт на досадашњу праксу и развој)“. Аутор овог текста посебно 
наглашава да је потребно дефинисати законом или подзаконским актима позицију „службеника 
за младе“, ревидирати и прилагодити програм обуке, израдити и усвојити правилник о обуци и 
сертификовању службеника за младе. Такође наглашава да је неопходно периодично спроводити 
обуке које ће бити систематски организоване, а теоријски засноване, те темељене на добрим 
примјерима из праксе и искуству у досадашњим сличним подухватима.

Ауторица Нина Давидовић у петом раду истиче значај родног насиља као друштвени проблем. Иста 
ауторица говори и о мјерама његовог отклањања гдје образовање младих у креирању будућности 
има кључну улогу. Такође се и осврће на улогу образовног система и неформалне едукације младих 
као једног од видова социјализације и чинилаца друштвених промјена.

Шести рад овог рукописа је под називом „Значај невладиног сектора у социјалном раду“. Ауторица 
је Ранка Казимировић. Она у овом тексту покушава да покаже шта је то невладин сектор и како 
функционише, те која је то повезница овог сектора и социјалног рада. Такође наглашава колико 
невладин сектор утиче на социјални рад и да ли је могуће да социјални радници, без помоћи овог 
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сектора, постигну добре резултате на пољу дјеловања социјалног рада.

У седмом раду аутор Срђан Душанић говори о социопсихолошким карактеристикама активних и 
пасивних младих. Аутор овог стручног рада покушава дати одговор на питање који психолошки 
и социјални фактори могу да одређују активнији или пасивнији однос младих према свом животу 
и окружењу у којем живе? Исти аутор је вршио теоријску анализу овог проблема, те синтезу 
и компарацију релевантне научне литературе. У раду се наглашава како су резултати анализе 
продискутовани у свјетлу разних иностраних истраживања што указује на потребу емпиријске 
провјере резултата на нашим просторима.

И на крају овог рукописа је девето поглавље, односно закључак. Овај закључак, у ствари представља 
„закључак закључака“ свих претходних седам стручних радова. У закључку се провлачи заједничка 
идеја свих четрнаест аутора, односно удруживање ресурса и знања у циљу испуњавања јавне 
потребе, гдје се наглашава интердисциплинарни приступ и сарадња са невладиним сектором као пут 
који води до квалитетније будућности младих.

Текст овог рукописа писан је веома једноставним, коректним, исправним и разумљивим стилом. 
Аутори су анализирали бројну научну и стручну литературу, законске и подзаконске акте, те и изворе 
са интернета. Веома успјешно су приближили сваком читаоцу проблематику омладинског рада. Овај 
рукопис намијењен је свима онима који проучавају и истражују феномен омладинског рада. Поготово 
ће бити од користи младима, али и владиним и невладиним установама и организацијама, ученицима 
у основним и средњим школама, као и студентима. Исто тако, корист могу имати и читаоци као 
што су наставници и родитељи. Лично мислим да би много транспарентнији и утицајнији наслов 
предвиђеног зборника био „Значај омладинског активизма“ него приједлог овог наслова, али нека 
то буде отворено питање за ауторе рукописа које се не мора уважити. На крају, предлажем да се овај 
рукопис публикује, јер ће свакако бити од користи свим наведеним потенцијалним читаоцима.
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Нела Сладојевић 
Међународна омладинска организација „Youth for Exchange and Understanding“ 
(Млади за размјену и разимијевање)

Р Е Ц Е Н З И Ј А 
Рукописа Зборника радова са одржаног стручног скупа под називом 
„Значај омладинског рада“

 
Аутори Зборника радова стручног скупа под називом „Значај омладинског рада“ су област 
омладинског рада покушали да сагледају из различитих, а ипак комплеметарних углова како би се 
онима који раде са младима и за младе приближио концепт омладинског рада кроз призму неколико 
научних дисциплина. Рукопис овог зборника садржи увод , шест ауторских и један коауторски рад и 
закључак. У наставку текста можете осврт на теме којима се наведени радови баве.

Први рад под називом „Насиље међу младима и насиље у везама младих“ ауторке Бојане Трнинић 
бави се анализом правне легислативе и јавних политика које су усмјерене на проблем насиља у 
породици, родну једнакост и забрану дискриминације, као и политика које су усмјерене на младе, 
како би се утврдило у којој мјери ови документи детерминишу насиље међу младима и њихов 
утицај на ставове и понашање младих. Ауторка је указала на недовољну посвећеност овој теми у 
анализираним законима и политикама и дала неколико препорука за које је сугерисано да се могу 
користити у заговарачким процесима за унапређење правног оквира који се дирекно или индиректно 
односи на област насиља међу младима. 

Ауторка Данка Божић је у првом дијелу рада „Социјално предузетништво у функцији јачања 
омладинског рада“ понудила терминолошко и концептуално тумачење социјалног предузетништва, 
као и анализу тренутног привредног амбијента за развој социјалног предузетништва у Босни 
и Херцеговини. У другом дијелу рада ауторка се фокусирала на тренутне могућности које нуди 
цивилни сектор за развој социјалног предузетништва, укључујући и анализу програма подршке 
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финасираних од стране међународних донатора, након чега је дала препоруке за унапређење ове 
области у Босни и Херцеговини. 

Трећи рад „Измјештени омладински рад и његова могућа примјена у Босни и Херцеговини“ је 
коауторско дјело неформалне групе младих „Добра Вибра“, коју чине: Амар Топлић, Јована Зец, 
Катарина Радонић, Маја Рујевић, Миланка Максић, Николина Гарача, Петра Јагић и Теа Врањеш. 
У овом раду је велика пажња посвећена концепту омладинског рада, са посебним освртом на 
измјештени омладински рад који је у Босни и Херцеговини још увијек неразвијен метод рада са 
младима. Аутори су анализирајући развој измјештеног омладинског рада у другим земљама 
приказали предности овог метода посебно за рад са младима који припадају ризичним групама. 
У другом дијелу рада анализирани су стратешки циљеви Омладинске политике Републике Српске 
(2016-2020) и потенцијални допринос њиховој реализацији кроз примјену овог модела за шта су 
аутори понудили конкретне примјере и препоруке.   

Илија Трнинић је аутор четвртог рада „Улога и важност општинских службеника за младе у 
омладинском раду (осврт на досадашњу праксу и развој)“. Оно што овај рад наглашава је важност 
одговара институција на потреба младих у заједници кроз измјену правног оквира неопходног за 
успостављање позиције „службеника за младе“ у јединицама локалне самоуправе, ревидирање, 
прилагођавање и акредитовање програма обуке за службенике за младе, али и креирање услова за 
сертификовање службеника за младе. 

У петом раду под називом „Родно насиље као друштвени проблем и мјере његовог отклањања: 
образовање младих у креирању будућности“ ауторка Нина Давидовић анализира друштвено-
историјски оквир у којем је насиље препознато као друштвени проблем, са посебним акцентом на 
значај дјеловања организација цивилног друштва, директног рада са младима и њиховог формалног 
и неформалног образовања као прилика за креирање боље будућности.

Рад под називом „Значај невладиног сектора у социјалном раду“ ауторке Ранке Казимировић 
анализира повезаност социјалног рада и невладиног сектора за остваривање бољих резултата у 
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заједници. Ауторка је посветила посебну пажњу и социјалном раднику и његовим могућностима 
дјеловања кроз невладин сектор, а дошла је и до закључка да повезивање социјалног и омладинског 
рада доприноси увођењу нових савременијих програма и генерално побошљању квалитета услуга 
у овој области.

Аутор Срђан Душанић у седмом раду под називом „Социопсихолошке карактеристике активних и 
пасивних младих“ кроз теоријску анализу неколико психолошких и социјалних фактора објашњава 
однос младих према окружењу у којем живе и сагледава који од наведених фактора највише утичу 
на то да ли ће млади пасивније или активније учествовати у друштву. 

Закључак је посљедњи текст у овом Зборнику и у њему је дат кратак осврт на радове који су му 
претходили, али је образложено и на који начин ови радови чине једну цјелину и шта им је заједничко. 
Наглашено је још једном да су сви радови показали да је за унапређење положаја младих и даљи 
развој омладинског рада неопходно удружити ресурсе и дјеловати интердисциплинарно како би се 
адекватно и промптно одговорило на актуелне потребе младих у друштву.

Аутори радова у овом Зборнику су појединци који имају различито искуство и улогу у омладинском 
раду: млади активисти који реализују активности у омладинским организацијама, професионалци 
са вишегодишњим искуством у области омладинског рада, али и академски радници који се баве 
истраживачким радом у овој области. Резултат тога је и велики број различитих тема, приступа, али 
и начина на који су ове теме обрађене. Ипак, све теме су настојале да допринесу развоју омладинског 
рада као значајног алата за унапређење положаја младих, али и друштва у цјелини.
 
На основу мог досадашњег искуства у владином и невладином омладинском сектору у областима 
омладинске политике и конкретније, омладинског рада, на локалном, регионалном и међународном 
плану, вјерујем да је овај зборник изузетно значајан и за промоцију и изградњу капацитета младих 
истраживача који се баве питањима младих. Без квалитетних резултата истраживања, нема ни 
квалитетних омладинских политика, а ни предуслова за квалитетну евалуацију утицаја реализације 
стратешких циљева омладинских политика на квалитет живота младих људи. Због свега наведеног 
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предлажем успостављање редовне праксе организовања стручних скупова на ову тему са 
међународним учешћем и уз подршку академске заједнице и министарстава надлежних за младе. 
Вјерујем да ће Зборник користити свима који се на директан или индиректан начин баве питањима 
младих, било да су то омладински радници, доносиоци одлука или садашњи и будући истраживачи.
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