
Локалне власти – цивилно друштво у Бијељини 

Град Бијељина се обавезао да на транспарентан начин финансира пројекте од јавног интереса 

које ће проводити организације цивилног друштва, са циљем побољшања животних услова за 

своје грађане. Посебна пажња је посвећена пројектима који пружају социјалне услуге за оне 

најрањивије, укључујући пројекте који се тичу равноправности полова, заштите околине, те 

људских права. ReLOaD унапријеђује механизме путем којих локалне управе финансирају 

организације цивилног друштва у складу са локалним развојним приоритетима. На тај начин 

ReLOaD програм, у партнерству са локалним властима широм Западног Балкана, доприноси 

повећању укључености цивилног друштва у процесе доношења одлука и побољшању нивоа 

пружања услуга грађанима. 

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

 

 

Пројекат „И поред тешкоћа, могу да (за)радим!“ (Хуманитарно удружење жена „АРТА““ у 

партнерству са Регионалним удружењем ампутираца Бијељина) 

Пројекат је усмјерен на подршку  у 

(само)запошљавању лица са 

инвалидитетом и социјално угрожених 

у Бијељини, те на побољшање услуга и 

обуке, те унапређење едукативних и 

креативних садржаја за дјецу и 

омладину са тешкоћама у развоју.  

Организоване су 102 радионице за 

обуку лица са инвалидитетом и 

социјално угрожене, са 525 учесника. 

Обуке су се састојале од часова 

кројења, плетења, израде украсних 

предмета, ликовног, информатике и 

аикида. У априлу је организована 

изложба са презентацијом производа обука – цртежа, анимација, ручних радова, слика 

радионичких обука, накита и украсних предмета.   

У сарадњи са партнерском организацијом организоване су три интерактивне радионице на тему 

подстицаја (само)запошљавања. На радионицама су особе са инвалидитетом имале прилику 

разговарати са представницима Градске управе, бироа за запошљавање, те јавних и приватних 

фирми. 

Незапослена лица са инвалидитетом и социјално угрожени се суочавају са властитим бојазнима 

које су посљедица дугогодишње незапослености и одсуства из заједнице. Корисници показују 

велики интерес за овакву врсту обука управо због њиховог страха од неприхватања од стране 

заједнице уколико не ојачају своје властите капацитете. 



 

 

Пројекат ’Проширење туристичке понуде Града Бијељина развојем екотуризма’’(Eколошко 

удуржење 'Еко Пут' у сарадњи са 

Удружењем родитеља и наставника ‘Bon 

San’) 

Циљ понуде је унапређење садржаја 

туристичке понуде Града Бијељине развојем 

потенцијала Центра за посјетиоце „Језера“ и 

афирмацијом екотуризма као привредне 

гране у порасту, која ће позиционирати 

Семберију као пожељну екотуристичку 

дестинацију.  

Град Бијељина који је смјештен између 

двије велике ријеке, Дрине и Саве, има 

потенцијале за развој ове врсте туризма, а 

нарочито за афирмацију и развој 

посматрачког и руралног туризма. 

Екотуризам се везује за заштићена подручја, 

а „Еко Пут“ је још 2016. године покренуо 

иницијативу за успостављање заштићеног 

подручја у сливу доњег тока и ушћа Дрине са циљем добијања статуса „резервата биосфере“. Ово 

подручје одликује биодиверзитет и бројне врсте, од који су многе на Црвеној листи угрожених и 

ријетких врста. 

Урађено је истраживање у мјесним заједницама које се налазе на Дрини и Сави, те је утврђено да 

постоји интерес код становника да прошире понуде свог газдинства са услугама смјештаја на селу 

и здраве хране за госте и туристе. Испитано је 75 особа из циљаних мјесних заједница а од тога 

свега 10-так домаћинстава има капацитете за пружање услуга из еко и руралног туризма. 

Реконструкцијом Еко центра и чишћењем подручја настао је Центар за посјетиоце „Језера“. Уз 

проширену понуду и изградњу боравишних капацитета, Центар за посјетиоце пружа могућности 

за развој посматрачког туризма за доњи ток и ушће ријеке Дрине у Саву.  

 

Пројекат „Tуризам у Бијељини – 

поглед из online свијета“ 

(Удружење грађана „Центар за 

промоцију и развој 

информационог друштва – 

Impact“, у сарадњи са 

Удружењем жена са 

https://www.facebook.com/ekoputbijeljina/
https://www.facebook.com/ekoputbijeljina/
https://www.impactcentar.org/
https://www.impactcentar.org/
https://www.impactcentar.org/
https://www.impactcentar.org/


инвалидитетом „ИМПУЛС“ Бијељина)  

Циљ пројекта је online афирмација етно, еко и сеоског туризма, туристичких манифестација и 

домаће радиности жена у Граду Бијељина, као и online позиционирање Бијељине као туристичке 

дестинације.  

Пројектом је планирано да се у посебној секцији Интернет портала „Бијељина Данас“, објави 20 

репортажа са фотографијама и видео прилозима који ће омогућити промоцију туристичких 

дестинација и манифестација и афирмисати домаћу радиност жена. Репортаже се могу прочитати 

у секцији Tуризам на страници портала „Бијељина Данас“. 

Како пројекат промовише иновативност и указује на могућности развоја и унапређења туризма 

кориштењем дигиталног тржишта за пласирање услуга, у мају је одржана едукативна радионица 

која је омогућила полазницима да се упознају са алатима и техникама оnline промоције. На 

двочасовном предавању, обрађене су теме online промоција, поређење традиционалне и 

дигиталне промоције, предуслови за дигиталну промоцију, те бесплатни и комерцијални начини 

промоције на интернету. 

Пројекат „Прва кошаркашка играоница“ (Kошаркашки клуб "Партизан TС" и Kошаркашки клуб 

"Партизан БН") 

На отовреним новоуређеним 

спортским теренима ОШ „Јован 

Дучић“ у Бијељини одржава се 

бесплатна коашркашка играоница 

за дјецу од 6 до 10 година.  Циљ је 

подучавање дјеце основама 

кошарке, те укључивање 

малишана из социјално угрожених 

породица, дјеце са потешкоћама у 

развоју и младих ромске 

националности.  

Осим савладавања елементарног 

кошаркашког знања, у наредном 

периоду радиће се и на едукацији  

начина исхране спортиста, те 

њиховој хигијени.  

 

 

 

 

 

https://www.bijeljina.org/turizam.html
http://kkpartizanbl.com/


Пројекат „Женске руке, женски бизнис“ (Фондација „Лара“ у сарадњи са СКУД „Јања“ Ново 

Насеље Јања)  

Циљ пројекта је повећати 

могућност за самозапошљавање 

младих жена из сеоских средина 

Бијељине кроз унапређење 

њихових знања и вјештина, 

повезивањем са локалним 

властима и предузетницима, те 

афирмацију женског задугарства.  

Пројектне активности су усмјерене 

ка ублажавању високе стопе 

незапослености младих жена из 

сеоских подручја Града Бијељина и 

повећању њихове конкурентности 

на тржишту рада. Кључна 

активност пројекта је курс кројења, 

шивења, ткања и везења, који је 

организован с циљем да омогући младим жена,а из сеоских средина да стекну нове вјештине и 

знања која ће им обезбиједити боље услове за запошљавање, кроз афирмацију и промоцију 

традиције и културе Бијељине и Семберије.   

Полазнице курса, њих 22, показале су велику заинтересованост за сам курс тако да су већ након 

првог мјесеца обуке могле производити једноставније предмете. 

Вриједне женске руке су спремиле свој штанд за прво представљање резултата свога труда и рада 

на Међународном сајму туризма и гастрокултуре „БИЈЕЉИНА-ТУРИСТ 2018“ који је одржан у мају 

у Бијељини. 

 

Пројекат „Корак до циља“ (Удружење за помоћ ментално заосталим лицима „Нада“) 

Фокус пројекта је на 

успостављању нових услуга и 

пружању стручне помоћи кроз 

дневно збрињавање 

дјеце/младих са потешкоћама 

у развоју на подручју регије 

Бијељина, оснаживање 

дјеце/младих и родитеља у 

интеграцији дјеце са 

потешкоћама у развоју у 

друштвену заједницу, те 

http://fondacijalara.com/


подизање свијести грађана о значају социјалне инклузије.  

Удружење је опремило просторије за дневни боравак у Дневном центру за дјецу са потешкоћама 

у развоју набавком дидактичког материјала, те организује дефектолошке и логопедске радионице 

за дјецу и родитеље, као и излете. 

До сада је организована укупно 21 дефектолошка радионица на којима је учествовало у просјеку 

12 дјеце са различитим степеном оштећења. Ове радионице су од изузетног значаја јер дјеца, 

кроз стручно вођен третман, јачају своје капацитете, усвајају обрасце понашања који ће им 

омогућити лакше сналажење у свакодневним активностима, уче писање и читање, имају подршку 

у рјешавању домаћих задатака, те су укључени у интерактивне активности са другом дјецом. 

Логопедски третман предвиђен је за дјецу која имају сметње у гласовно говорној комуникацији, а 

која због тешке материјалне ситуације нису у могућности да овај вид третмана добију на други 

начин.  

Са родитељима се радило на укупно 10 радионица са циљем да им се приближе модели рада са 

дјецом, могући третмани, савремене методе у лијечењу, да се додатно оснаже и превазиђу 

евентуални проблеми. 

Опремање Дневног центра за дјецу са потешкоћама у развоју је у посљедњој фази, опремљен је 

дневни боравак, сензорна соба, а у току је опремање собе за физиотерапију и набавка 

дидактичког материјала. 

 


