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Introduction

Политика обезбјеђује свеобухватно унапређење
стања у области здравља младих, које је у жижи ин
тересовања младих, а у складу са циљевима дефи
нисаним у документу усвојеном од Народне скупш
тине Републике Српске: Програм здравствене
политике и стратегије за здравље у Републици Срп
ској до 2010. године (Службени гласник РС, 56/02),
поглавље V, циљ 2. Здрава омладина, а односи се на
бригу о унапређењу здравља младих у узрасту од 16
до 30 година; Омладинска политика Републике Срп
ске (2006. година). Стратегију за здравље младих и
програме за реализацију Политике доноси Влада Ре
публике Српске, на приједлог Министарства здравља
и социјалне заштите Републике Српске, уз активно
учешће у изради Министарства за породицу омлади
ну и спорт, Министарства просвете и културе и пред
ставника омладине и младих.
Политика и стратегија здравља младих Републике Српске

The Policy ensures a comprehensive enhancement
of the situation in the field of youth health which is in
focus of the young people interest, and in line with the
goals defined in the Document adopted by the National
Assembly of Republika Srpska. Health Policy Program
and Youth Health Strategies in Republika Srpska until
the year of 2010 (Official gazette of RS, 56/02), Chap
ter V, Goal 2- Healthy youth, which concerns the health
improvement of the young people from 16 to 30 years
of age; Youth Policy of Republika Srpska (the year of
2006). Youth Health Strategy and Programs for the Pol
icy implementation are passed by the Government of
Republika Srpska upon the proposal of the Ministry of
Health and Social Welfare of Republika Srpska with an
active participation in their drafting by the Ministry Fam
ily, Youth and Sport, the Ministry of Education and Cul
ture and the youth and young people representatives.
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Брига о здрављу младих је од општег интереса
за Републику Српску. Здравље представља основ
ни предуслов укупног развоја друштва, оно је одго
ворност свих као појединаца, породице, заједнице и
државних институција. Промовисање здравог развоја
младих људи у другој деценији њиховог живота
је једна од најважнијих инвестиција коју било које
друштво може провести. Међународна стратегија Ује
дињених нација (1995) – Свјетски програм акције за
младе (старости 15 – 24) до 2000. године и даље –по
чела је заједнички напор да се ефикасније ријеше
проблеми младих људи и да се повећају прилике зе
њихово учешће у друштву. Политика је базирана на
основним принципима и вриједностима истакнутим
у међународним документима у области јавног зд
равља.
Политика обухвата циљеве и активности које
ће допринијети успостављању одговорног система
здравствене заштите који има разумијевања за младе;
који промовишу програме и услуге који узимају у
обзир питања равноправности полова; који су накло
њени младима; који промовишу побољшан приступ
младих услугама система здравствене заштите укљу
чујући и вулнерабилне групе и младе жене; који по
мажу укупном унапређењу здравља младих.
Политика је инструмент за мобилизацију не
само здравственог сектора, већ и читавог друштва
у очувању здравља младих, у рјешавању проблема и
савладању изазова за здравље са којима се суочавају
млади људи и спречавању понашања које је ризично
по здравље младих.

Политика и стратегија здравља младих Републике Српске

Youth health care is the issue in the general inter
est of Republika Srpska. Health is a basic precondition
for the overall development of the society; it presents
responsibility of all of us as the individuals, family, com
munity and state institutions Promotion of healthy de
velopment of the young people in the second decade of
their life is one of the most crucial investment for each
society The United Nations International Strategy (1995)
– the World Program of Action for Youth (between 15
and 24 years of age) until the year of 2000 and onwards
–initiated the joint effort for a more efficient solving of
the youth problems and increasing of the opportunities
for their participation in the society. The Policy is based
on the fundamental principles and values stressed out
in the international documents pertaining to the public
health field.
The Policy encompasses the goals and activities that
will contribute to the establishment of a an accountable
health care system that recognizes the problems of the
young people; that promotes the programs and services
which take into consideration the gender issues; young
people friendly programs; the programs that promote a
better approach of the young people to health care ser
vices including vulnerable groups and the young women;
that facilitates an overall promotion of youth health.
The Policy is an instrument for an overall mobiliza
tion, not only of the health sector but also of the overall
society in preservation of the young people’s health, in
solving their problems and overcoming the challenges
for health that young people face, as well as an instru
ment for prevention of behavior that constitutes risk to
the health of the young people.
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Основне каратеристике здравственог
стања младих, мјере и активности
у рјешавању здравствених потреба
младих

Basic characteristics of youth health
condition, measures and activities in
solving health needs of the young
people

Рат и околности послије рата у којима живе
грађани Републике Српске оставиле су немјерљиве
посљедице на многе области и сфере друштвеног
живота. Нарочито су млади осјетљиви на ефекте
које је проузроковао рат, што је довело до наглог
погоршања услова за њихов живот и чиме смо до
били генерацију младих чије је здравље угрожено.
Водећи ризици по здравље младих су све већа зло
употреба дувана, алкохола, опојних дрога, висок
ниво повреда, лоше ментално здравље са све ви
шом стопом поремећаја понашања, болести завис
ности, депресије, самоубистава и убистава, све ве
ћим порастом сексуално преносивих инфекција,
ниском стопом контрацептивне заштите и друго.
Истраживања која су обављена у Републици Српској
указују: Да је око 50% младих изгубило неког из по
родице или неког блиског; конзумирање дуванских
производа, око 39% младих чине пушачи; алкохол
никада не конзумира 37,5% младих, око 40% младих
понекад пије, док око 21% младих чешће конзумира
алкохол; 15,8% мушкараца и 6,8% дјевојака има ис
куства са узимањем дрога; 66% младих, према од
ређеним подацима, одобрава секс прије брака;с та
росни распон за прво сексуално искуство је између
16 и 20 година; најчешћи узроци смртности код мла
дих јесу повреде и тровања; самоубистава и убиства
су у сталном порасту; чак 87% младих сматра да је
Политика и стратегија здравља младих Републике Српске

The war and post war conditions of living of
Republika Srpska citizens left the immeasurable con
sequences in many fields and spheres of social life. In
particular, the young people are sensitive to the effects
caused by the war, which have led to a sudden deteriora
tion of living conditions of young people which gen
erated a youth generation with health condition at risk.
The leading risks in regards to the health condition of
the young people are as follows: increase in use of to
bacco, alcohol drinks, narcotics, high level of injuries,
bad mental health with high rate of behavioral disorders,
addictions, depressions, suicides and homicides, increas
ing number of sexually transmitted infections, low rate
of contraceptive protection use and other. Studies that
have been published in Republika Srpska indicate the fol
lowing: about 50% of the young people have lost some
family member or some close relative; as for consump
tion of tobacco products: about 39% young people are
smokers; 37,5% young people have never consumed al
cohol, about 40% young people drinks sometimes, while
around 21% young people frequently consume alcohol;
15,8% men and 6,8% young girls have experienced
drugs; 66% young people, according to certain data, ap
prove sex before marriage; age range for the first sexual
experience is between 16 and 20 years of age; the most
often causes of death with young persons are the injuries
and poisonings; suicides and homicides are in constant
7
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потребно отворити савјетовалиште за младе у мјесту
у којем живе.1
У оквиру пројекта Здравље младих на Балкану
(2006-2009), који финансира Канадска агенција за
међународни развој (CIDA), проведено је истра
живање о актуелном стању у Републици Српској у
рјешавању здравствених потреба младих. Истражи
вање је показало да се питањима здравља младих баве,
многе институције Републике Српске (Парламент,
Влада, Скупштине градова/општина, Јавне и при
ватне здравствене установе, социјалне установе и
друге), организације младих, локалне и међународне
невладине организације, медији и друге институције
цивилног друштва. Ова заинтересованост различи
тих актера резултирала је низом активности у пољу
здравља младих. Циљ ових истраживања био је да
се направи преглед информација о “добрим” прак
сама када је у питању здравље младих, сагледају
институције и капацитети који се баве питањима
здравља младих, истражи заинтересованост (сензи
билисаност) здравствено-социјалног система, невла
диног сектора, школско-образовног система и меди
ја за питања која се односе на здравље младих у
Републици Српској. Важно је нагласити да здравље
младих захтјева уравнотежен, мултидисциплинаран
и интегративни приступ који захтјева координацију
свих тијела укључених у те активности, као и свих
нивоа власти Републике Српске и локалне власти,
невладиних организација, вјерских заједница и раз
личитих грађанских иницијатива на том подручју.
Већу пажњу треба посветити развијању боље сарад
ње владиних и невладиних организација, те судје
1

increase; even 87% young people think that it is neces
sary to open counseling centre for young people in a
place where they live.
Within the Project of Youth Health on Balkan, fi
nanced by the Canadian Development Agency (CIDA),
the survey has been conducted on the current situation
in Republika Srpska in regard to youth health problems
solving. The survey has shown that many institutions of
Republika Srpska (Parliament, Government, Municipal/
Town Assemblies, public and private health institutions,
social institution and others) have been engaged in youth
issues. Additionally, there are youth organizations, media
and other institutions of civil society. This interest on
the part of various stakeholders have resulted in a series
of activities in the filed of youth health. The goal of
these surveys was to make an overview of information
on „good” practices in youth health field, to list the insti
tutions and capacities dealt with the youth health issues,
to look into the interest (sensitivity) of the health-social
system, non-governmental sector, school-educational
system and media for the issues related to youth health
in Republika Srpska. It is important to point out that
youth health needs a balanced, multidisciplinary and in
tegrated approach which further requires a coordination
among all bodies included in these activities, as well as
the authorities of Republika Srpska and local authori
ties at all levels, non-government organizations, religious
communities and various civil initiatives in this field. A
bigger attention should be paid to a better development
of cooperation between the government and non-gov
ernment organizations and the participation of the nongovernment organizations’ representatives in the coordi

Омладинска политика Републике Српске
Политика и стратегија здравља младих Републике Српске
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ловању представника невладиних организација у
координационим тијелима на нивоу Републике Срп
ске и локалном нивоу. Потребно је поштовати већ
постојећа законска рјешења, а која имају директан
утицај на здравствено стање младих (забрана точења
алкохола малољетним лицима, забрана пушења на
јавним мјестима, рекламирања дуванских и алкохол
них производа и сл.).
Снажан корак ка остварењу овог циља је усвајање
Политике о здрављу младих Републике Српске за
период од 2008. до 2012.године.

nating bodies at the local level and the level of Republika
Srpska. It is necessary to comply with the existing leg
islation which has a direct impact on youth health con
dition (prohibition of alcohol serving to the under-age
persons, prohibition of smoking at public places, ban on
tobacco and alcohol products’ advertising, and the like).
Adoption of the Youth Health Policy for the pe
riod from 2008 through 2012 presents a big step forward
in achieving of this goal.

Overall goals

Општи циљеви

Being aware of the present situation and needs in
health care of the young people as a particularly sensi
tive group of population, and honoring the principles of
equity, equality and accessibility regardless of sex, race,
ethnical, religious and territorial affiliation, education,
health condition and socio-economic status, aimed at
healthy youth, Republika Srpska is committed to:
1. Overall improvement of youth health.
■■ To achieve the equal conditions for youth health
regardless of the differences pertaining to sex,
race, ethnical, religious, territorial affiliation, edu
cation, health condition, socio-economic status.
2. To redirect the traditional-clinical approach to a
modern approaches in youth health care.
■■ To put focus on health promotion, health preven
tion, intersectorial cooperation, health institutions
sensibility for youth needs, inclusion of the com
munity, active participation of the young people in
planning and developing of an individual respon
sibility for health.

Свјесни тренутног стања и потреба у области
здравствене заштите младих као посебно осјетљи
вог дијала становништва, те поштујући начела јед
накости, равноправности и доступности без обзира
на пол, расу, етничку, религијску и територијалну
припадност, образовање, здравствено стање и соци
јалноекономски статус, а опредјељујући се за здраву
омладину, Република Српска се залаже за:
1. Свеобухватно унапређење здравља младих.
■■ Постизање једнаких услова за здравље
младих без обзира на разлике према полу,
раси, етничкој, религијској, територијалној
припадности, образовању, здравственом стању,
социјалном и економском статусу.
2. Преусмјеравање традиционалног-клиничког
приступа ка савременим приступима здравственој
заштити младих.
■■ Орјентација на промоцију здравља и
превенцију болести, интерсекторску сарадњу,
Политика и стратегија здравља младих Републике Српске
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Specific goals

сензибилизацију здравствених установа за
потребе младих, укључивање заједнице,
активно учешће младих у планирању и развоју
индивидуалне одговорности за здравље.

1.
2.

Access to health care
Improvement of health care services adjusted to
the needs of young people
3. Formal and informal education
4. Youth health promotion
5. Specially vulnerable youth groups
6. Young people with disability
7. Informing
8. Local community inclusion
9. Research, monitoring and evaluation
10. Foundation and the National Coordinator for
Youth Health

Специфични циљеви
1.
2.

Приступ здравственој заштити
Унапређење здравствених услуга прилагођених
потребама младих
3. Формално и неформално образовање
4. Унапређење здравља младих
5. Посебно осјетљиве групе младих
6. Млади са инвалидитетом
7. Информисање
8. Укључивање локалне заједнице
9. Истраживања,мониторинг и евалуација
10. Фондација и национални координатор за здрав
ље младих

Access to health care
■■

Приступ здравственој заштити
■■

■■

■■

Република Српска ће:
Унапредити приступ здравственој заштити за
све младе без обзира на разлике према полу,
раси, етничкој, религијској, територијалној
припадности, образовању, здравственом стању,
социјалноекономском статусу.
Прилагодити рад здравствених установа у
складу са разноврсним потребама младих,
увести нове приступе и методе рада у
здравственим установама, олакшати приступ
Политика и стратегија здравља младих Републике Српске

■■
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Republika Srpska will:
Promote the access to health care for all young
people regardless of their sex, race, entnicity, terri
torial affiliation, their education, health status, and
their socioeconomic status.
Adapt the work of health institutions to the vari
ety of needs of young people, introduce the new
approaches and methods of work in the health
institutions, facilitate the access and flow through
health care system by developing an integrated
system sensitive to the provisions of health care
services to the young people.
Ensure that the health care services for the young
people be approachable, easily available, confident,
affordable and of high-quality.

Youth Health Policy and Strategy of Republika Srpska

■■
■■

и кретање кроз здравствени систем развојем
интегрисаног система сензибилисаног за
пружање здравствених услуга младима.
Обезбједити да здравствене услуге за младе
буду приступачне, лако доступне, повјерљиве,
прихватљиве и квалитетне.
Осигурати развој међусекторске сарадње,
сарадње са организацијама, као и удружењима
младих, те омогућити укључивање младих у
процесе планирања и заговарања реализације
планираних активности.

■■

Promotion of health care services adjusted
to the needs of young people
■■

Унапређење здравствених услуга
прилагођених потребама младих
■■
■■
■■

■■

■■

Република Српска ће:
Радити на прилагођавању постојећих и
развоју нових здравствених услуга зависно од
специфичних потреба младих.
Створити атмосферу која ће подстицати
младе да користе здравствене услуге и имају
повјерење у здравствени систем.
Радити на изградњи пријатељског приступа
младима у пружању здравствених услуга
како у постојећим здравственим установама,
тако и путем отварања пријатељских сервиса
наклоњених младима.
Системски остварити сарадњу и ускладити
дјеловање и активности постојећих сервиса
у области здравља младих, а нарочито у
областима заштите менталног здравља,
заштите од насиља, превенције и лијечења
болести зависности, заштите сексуалног и
репродуктивног здравља.
Политика и стратегија здравља младих Републике Српске

Ensure the development of inter-sectorial coop
eration, cooperation with organizations, as well
as the associations of the young people, and will
facilitate the inclusion of the young people into
the processes of planning and advocating for the
implementation of the planned activities.

■■

■■

Republika Srpska will:
Work on adjustment of the existing and develop
ment of the new health care services depending
on the specific needs of the young people.
Create an atmosphere that will encourage the
young people to use health care services and to
have trust in the health care system.
Work on the building of a friendly approach
towards the young people in health care services
provision both in the present health institutions
and through the opening of the young people
friendly services.
Establish cooperation in a systematic way and
adjust the actions and activities of the existing ser
vices in the field of youth health care, in particular
in mental health care field, protection against vio
lation, prevention and treatments of addictions,
sexual and reproductive health care.
Formal and informal e ducation

■■
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Republika Srpska will:
Promote and develop an adequate system of pre
vention through formal and informal education in
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Формално и неформално образовање

■■

■■

■■

■■

■■

Република Српска ће:
Да унапреди и развије адекватан систем
превентивног дјеловања у области здравља
посредством формалног и неформалног
образовања у владиним и невладиним
институцијама.
Развити, стандардизовати, примјенити и
пратити образовне програме за промоцију
здравља младих који се спроводе од стране
образовних институција; увести здравствено
васпитање у школске програме и планове
и остварити његову пуну имплементацију;
едуковати наставни кадар из области
здравствене заштите у складу са наставним
планом и програмом прилагођеним
потребама младих; развити, стандардизовати,
примјенити и пратити програме за промоцију
здравља младих који се спроводе од стране
невладиних институција, а путем неформалног
образовања.
Посебан акценат ставити на едукацију
здравствених професионалаца у току
средњошколског и високошколског
образовања, те путем додатне едукације
постојећих људских ресурса, а у циљу
њиховог квалитетнијег оспособљавања
и сензибилизације за пружање услуга
здравствене заштите младима.
У наведенм програмима заговарати и
уважавати родну равноправност.

Политика и стратегија здравља младих Републике Српске

■■

the government and non-government institutions.
Develop, standardize, apply and monitor the
educational programs for health promotion of the
young people that are carried out by the educa
tional institutions; introduce health education in
the school curricula and implement them in full;
educate the teachers in health care in line with
the school curricula adjusted to the needs of the
young people; develop, standardize, apply and
monitor the health promotion programs for the
young people that are carried out by the nongovernment institutions and through informal
education.
Special focus should be made on the education of
health professionals during the high and university
education and through additional education of the
existing human resources with the aim of their
better professional development and development
of their sensitivity to the provision of health care
services to the young people. In the mentioned
programs, gender issue should be advocated and
respected.
Youth health promotion

■■
■■
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Republika Srpska will:
Be committed to a continuous youth health
promotion and creation of the conditions and
environment for the youth health preservation.
Aim at prevention and reduction of non-com
municable diseases; prevention and reduction of
addictions; mental health prevention; sexual and
reproductive health promotion; and the preven
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Унапређење здравља младих
■■
■■

■■

■■

Република Српска ће:
Бити посвећена континуираном унапређењу
здравља младих и стварању услова и окружења
за очување здравља младих.
Залагати се за превенцију и смањење
незаразних болести; превенцију и смањење
болести зависности; унапређење менталног
здравља; унапређење сексуалног и
репродуктивног здравља; те превенцију и
смањење саобраћајног трауматизма и других
повреда код младих.
Развити, примјенити и пратити програме за
промоцију здравих стилова живљења, развити,
примјенити и пратити едукативно превентивне
програме о злоупотреби психоактивних
супстанци, очувању и унапређењу сексуалног
и репродуктивног здравља, унапређењу
менталног здравља и мјерама сигурности у
саобраћају.
Подржати развој пријатељских сервиса
наклоњених младима за помоћ и пружање
информација младима о психоактивним
супстанцама, значају менталног здравља и
сексуалног и репродуктивног здравља, те
осталих информација битних за очување
здравља младих.

■■

■■

Especially vulnerable youth groups
■■

■■

Посебно осјетљиве групе младих
■■

■■

Република Српска ће:
Обезбједити ради заштите посебно осјетљивих
група младих, координацију надлежних
Политика и стратегија здравља младих Републике Српске

tion and reduction of traffic traumatism and other
injuries of the youth.
Develop, apply and monitor the programs for
healthy life styles promotion, develop, apply and
monitor the educational prevention programs on
psychoactive substance abuse, preservation and
promotion of sexual and reproductive health,
mental health promotion and traffic security
measures.
Support the youth friendly services development
for offering assistance and information to the
young people on psychoactive substances, impor
tance of mental health and sexual and reproduc
tive health, as well as other information significant
for youth health preservation.
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Republika Srpska will:
Ensure, for protection of the especially vulnerable
youth group, the coordination of the relevant in
stitutions; support and improve the coordination
between the health institutions and the existing
and new youth friendly services.
Advocate for sensitivity and education of the
health professionals and population with the aim
of improvement of an access to the health care
services, information on health care, in particular
for the especially vulnerable youth groups, without
discrimination and stigmatization.
Obligate to support the work of the youth friend
ly services which will offer the information and
services to the especially vulnerable youth groups,
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■■

■■

■■

институција, подржати и унприједити сарадњу
здравствених институција и постојећих и
нових пријатељских сервиса наклоњених
младима.
Залагати се за сензибилизацију и едукацију
здравствених радниака и становништва у циљу
повећања приступа здравственим услугама,
пружња информација о здравственој заштити
посебно осјетљивим групама младих без
дискриминације и стигматизације.
Преузети обавезу да подржава рад пријатљских
сервиса наклоњених младима, који ће пружати
информације и услуге посебно осјетљивим
групама младих и на тај начин бити од помоћи
у пружању здравствене заштите постојећим
здравтвеним установама.
Ради смањења стигма и дискриманиција
о посебно осјетљивим групама младих,
радити на континуираном информисању и
сензибилизацији јавности.

■■

Young people with disability
■■
■■

■■

Млади са инвалидитетом
■■
■■

■■

■■

Република Српска ће:
Залагати се за остварење заштите здравља
младих без дискриминације по основу
инвалидности.
Предузети одговарајуће мјере како би се
осигурао приступ здравственим услугама и
установама у медицинској рехабилитацији
младима са инвалидитетом.
Залагати се за прилагођавање здравствених
установа младима са инвалидитетом,
Политика и стратегија здравља младих Републике Српске

facilitating in that way the provision of health
services to the existing health institutions.
Work on a continuous informing and public sensi
tivity in order to reduce stigma and discrimination
with the especially vulnerable youth groups.

Republika Srpska will:
Strive to achieve the efficient and effective youth
health care without discrimination based on their
disability.
Undertake the appropriate measures in order to
ensure an access to health care services and the
institutions for medical rehabilitation of the young
disabled people.
Be committed to the adjusting of the health
institutions in accordance to the young disabled
people, removing of all kinds of barriers, creation
of an approachable environment and equal op
portunities for health services use.
Provide a continuous education and work on
sensitivity of all stakeholders in the society who
deal in their work with the issues of interest of
the young disabled persons.
Informing

■■
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Republika Srspka will:
Use more intensively the existing ways of the
population informing, strive to have information
adjusted to the young people, both at the level of
Republika Srpska and local level.
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■■

отклањање свих врста баријера, стварање
приступачног окружења и једнаких могућности
кориштења здравствених услуга.
Обезбједити континуирану едукацију и радити
на сензибилизацији свих актера у друштву
који се у свом раду сусрећу са питањима
од интереса за здравље младих особа са
инвалидитетом.

■■

■■

Информисање
■■

■■

■■

Local community inclusion

Република Српска ће:
Интензивније користити постојеће начине
информисања становништва, настојати да
се информације прилагоде младима, како на
нивоу Републике тако и на локалном нивоу.
Посветити се проналажењу начина за лако
доступан и слободнан приступ младих
информацијама о здрављу и унапређењу
здравља.
Посебну пажњу посветити дистрибуцији
информација о здрављу у вртићима, школама,
факултетима, омладинским центрима и
осталим мјестима на којима се окупљају млади.

■■

■■

Укључивање локалне заједнице
■■

Republika Srpska will:
Encourage an active inclusion of the local com
munity in youth health promotion, being aware
of the great influence that the local communities
might have (local government, local media, local
partnership, parents....) in promotion and preser
vation of youth health,
Put special focus in local communities on the pro
grams of youth health promotion, improvement
of conditions for achieving better health care of
the young people, education of the young people
and their parents, support to the youth friendly
services, and the like.
Researches, monitoring and evaluation

Република Српска ће:
Подстаћи активно укључивање локалне
заједнице у унапређењу здравља младих,
свјесна великог утицаја које могу имати
локалне заједнице (локална управа, локални
медији, локална партнерства, родитељи...) у
унапређењу и очувању здравља младих,
Политика и стратегија здравља младих Републике Српске

Be committed to search for the way in which
young people can have the easiest and free access
to the information on health and health promo
tion.
Pay special attention to the distribution of
information on health in day nurseries, schools,
faculties, youth centers and other places for young
people gathering.

■■

■■
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Monitoring of youth health shall be carried out
through standard data records that the Public
Health Institute of Republika Srpska will collect
from the health institutions.
High quality recording and reporting will be set
up, and data analysis will ensure better under
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■■

У локалним заједницама посебан акценат
ставити на програме промоције здравља
младих, унапређење услова за остваривање ква
литетне здравствене заштите младих, едукацију
младих и родитеља, подршку раду сервиса
пријатељски наклоњених младима и сл.

■■

Истраживања, мониторинг и евалуација
■■

■■

■■
■■
■■

■■

■■

Праћење стања здравља младих вршиће се
путем стандардних евиденција података које
ће из здравствених установа прикупљати
Институт за заштиту здравља Републике
Српске.
Успоставиће се квалитетна евиденција и
извјештавање, а анализом података обезбједиће
се боље разумијевање проблема везаних за
здравље младих и развијање оптималног
одговора за потребе младих путем мјерљивог и
одрживог унапређења знања и инфраструктуре
у области здравља младих.
Изградити ће се потребни информациони
систем и инструменати за адекватан
мониторинг потреба за здравље младих.
Дефинисати ће се приоритетне теме
истраживања у области здравља младих које ће
се промовисати на нивоу Републике Српске.
Резултати истраживања, искустава и добре
праксе ће се промовисати владиним
институицијама, невладиним организацијама и
широј јавности.
Израдити ће се логички модел за евалуацију
исхода и утицаја програма и акција које ће
Политика и стратегија здравља младих Републике Српске

■■

■■

■■

standing of the problems related to youth health
and the development of an optimal response to
the young people’s needs through a measurable
and sustainable improvement of knowledge and
infrastructure in the field of youth health.
For the needs of youth health, the required infor
mation system and tools for an adequate monitor
ing will be developed.
Priority topics for research in the field of youth
health will be defined and promoted at the level
of Republika Srspka.
The results of researches, experiences and best
practices will be presented to the government
institutions, non-government organizations and to
the general public.
A logical model for evaluation of the outcomes
and impacts of the programs and actions, initi
ated by the institutions and organizations in the
process of achievement of the goals set out under
the Policy, will be developed.
Evaluation will be carried out on the basis of the
adequate methodological instruments and indica
tors, taking into accounts the indicators used by
the World Health Organization, the EU countries
and the countries in the Region.
Foundation and national coordinator for
youth health

■■
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The Foundation for Youth Health shall be estab
lished. This Foundation will support promotion
of health of young people as the whole with a
particular focus on preparing and implementation
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■■

покренути институције и организације у
реализацији циљева Политике.
Евалуација ће се проводити на основу
прикладних методолошких инструмената
и индикатора, при чему ће се у обзир узети
индикатори које у овој области користе
Свјетска здравствена организација, земље
Европске уније и земље у окружењу.

■■

Фондација и национални координатор за
здравље младих
■■

■■

Основаће се Фондација за здравље младих,
која ће подржавати унапређење здравља
младих у цјелини, са посебним акцентом
на припремању и реализацији програма за
промоцију здравља и превенцију болести код
младих у Републици Српској.
Фондација за здравље младих ће радити на
следећим активностима: промовисању здравог
начина живота (здрава исхрана, физичка
активност, живот без: цигарета, алкохола, дрога
и друго); подршка програмима промоције
здравља, подршка здравственом просвјећивању
младих, подршка едукацији здравствених
професионалаца, младих, родитеља младих,
подршка истраживачким пројектима у
области здравља младих, обезбеђивању сталне
подршке јавног мијења у спровођењу акција
за унапређење здравља младих, успостављању
сталне сарадње са научним и стручним
институцијама из земље и свијета посебно са
Универзитетима, Факултетима, Институтима,
сродним Фондацијама и Удржењима.
Политика и стратегија здравља младих Републике Српске

■■

■■
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of the programs for health promotion and disease
prevention with the young people in Republika
Srpska.
The Foundation for Youth Health will carry out
the following activities: promotion of healthy life
styles (healthy nutrition, physical activities, life
without cigarettes, alcohol, drugs and others);
support to the programs of health promotion,
support to health education of the young people,
support to the education of health profession
als, young people, their parents, support to the
research projects in the filed of youth health, a
continuous support to public opinion through
carrying out the actions for youth health promo
tion, establishment of a continuous cooperation
with the scientific and expert institutions within
the country and from the abroad, particularly with
the universities, faculties, institutes, peer founda
tions and associations.
The work of the Foundation shall be financed
from the Government Budget, grants from the
municipal budgets, lottery resources, international
donations and other sources of donor financial
resources.
The National Coordinator for Youth Health of
Republika Srpska shall be appointed, who will be
in charge of coordination of activities in youth
health field with the activities recommended by
the World Health Organization and applied by the
developed EU countries and surrounding coun
tries.
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■■

■■

Sources of financing

Фондација ће се финансирати донацијама из
буџета Владе, донацијама из буџета општина,
средстава лутрије, међународних донација и
других извора донаторских средстава.
Именоваће се Национални координатор за
здравље младих Републике Српске, који ће у
свом раду радити на координирању активности
у области здравља младих са активностима које
препоручује Свјетска здравствена организација
а примјењују развијене земље Европске уније и
окружења.

To achieve the goals set out under the Policy, the
required financial support will be defined through the
development and adoption of the Strategy and Action
Plans for implementation of the Policy. The financial re
sources from the Republika Srpska Government Budget
will be allocated in the budgets of the respective Minis
tries. Also, it is necessary to ensure the financial support
from the budgets of the towns and municipalities for the
programs and actions that will be carried out in accor
dance with the Policy. An additional source of financing
will be also international funds and institutions, domes
tic donors (individuals and organizations) and other al
ternative ways of fundraising will be included.

Извори финансирања
За реализацију циљева дефинисаних Полити
ком, а кроз израду и усвајање Стратегије и Акционих
планова за реализацију Политике, дефинисаће се
потребна подршка у финансијским средствима.
Средства из буџета Владе Републике Српске биће ло
цирана на буџетима ресорних министарстава. Такође
је потребно обезбједити финансијску подршку из
буџета градова и општина, за програме и акције које
ће се проводити у складу са Политиком. Додатни
извор финансирања су међународни фондови и
институције, домаћи донатори (појединци и органи
зације) и други алтернативни начини прикупљања
финансијских средстава.

Политика и стратегија здравља младих Републике Српске
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Увод

Introduction

Народна скупштина Републике Српске усвојила
је 23. априла 2008. године Политику здравља младих
Републике Српске за период од 2008. до 2012. го
дине („Службени гласник Републике Српске“, број:
44/08), у којој је предвиђено да Стратегију за зд
равље младих Републике Српске (у даљем тексту:
Стратегија) и програме за реализацију Политике до
носи Влада Републике Српске, на приједлог Минис
тарства здравља и социјалне заштите, уз активно
учешће у изради Министарства за породицу омла
дину и спорт, Министарства просвете и културе и
представника омладине и младих.
Наша визија је, Република Српска као енти
тет у комe млади активно учествују у свим облици
ма друштвеног живота, а што подразумева и њихову
активну улогу у породици, образовању, запошљавању
и здравственој заштити. Подразумјева и обезбјеђи
Политика и стратегија здравља младих Републике Српске

On 23 April 2008, the Republic of Srpska National
Assembly adopted the Republic of Srpska Youth Health
Policy Paper for the period 2008 – 2012 (“Official Ga
zette of Republic of Srpska” No. 44/08), which stipu
lates that the Republic of Srpska Youth Health Strategy
(“the Strategy”), as well as the Policy implementation
programmes should be issued by the Republic of Srp
ska Government following a proposal of the Ministry of
Health and Social Welfare, where the Ministry of Family,
Youth and Sports, the Ministry of Education and Cul
ture and representatives of the youth would make their
active contribution to the development of the papers.
Our vision is the Republic of Srpska as an entity in
which the youth take an active role in all forms of social
life, which implies their active role in the family, educa
tion, employment, and health care. It also implies ensur
ing policies and conditions for achieving good health,
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good living, work, and continuing  advancement. Youth
health care is a major interest of the Republic of Srpska.
Health is the fundamental  prerequisite for overall social
development, it is the responsibility of each and every
one of us: individuals, the family, community, and state
institutions. Promoting healthy development of young
people in the second decade of their lives is one of the
most important investments for any society. The Inter
national United Nations Strategy (1995) – World Youth
Action Programme (age 15 – 24) for year 2000 and be
yond – initiated the joint endeavour to provide more ef
ficient solutions to youth issues and increase the chances
for their involvement in the society.
The Strategy includes objectives, measures, ac
tivities, implementing parties, partners, implementation
timelines and funds, which will contribute to the estab
lishment of a responsible, youth friendly health care sys
tem, which promotes gender-based youth-friendly pro
grammes and services as well as better access to  health
care services for the youth, vulnerable groups and young
women, thus contributing to the overall improvement of
youth health.
The Strategy is a tool to mobilise not only the health
sector, but the entire society as a partner in preserving
youth health, resolving issues and answering health-re
lated challenges the youth face, and in preventing risky
behaviour that can affect the health of the youth.

вање прилика и услова да остварају добро здравље,
добар живот, рад и стално усавршавање. Брига о
здрављу младих је од општег интереса за Републику
Српску. Здравље представља основни предуслов
укупног развоја друштва, оно је одговорност свих
како појединаца, породице, зеједнице и државних
институција. Промовисање здравог развоја младих
људи у другој деценији њиховог живота је једна од
најважнијих инвестиција коју било које друштво мо
же провести. Међународна стратегија Уједињених
нација (1995) – Свјетски програм акције за младе
(старости 15 – 24) до 2000. године и даље – почела је
заједнички напор да се ефикасније ријеше проблеми
младих људи и да се повећају прилике зе њихово
учешће у друштву.
Стратегија обухвата циљеве, мјере, активности,
одговорне за спровођење, партнере, вријеме спро
вођења и финансијска средства која ће допринијети
успостављању одговорног система здравствене заш
тите који има разумијевања за младе; који промови
ше програме и услуге који узимају у обзир питања
равноправности полова; који су наклоњени младима;
који промовишу побољшан приступ младих услуга
ма система здравствене заштите укључујући и вулне
рабилне групе и младе жене; који помажу укупном
унапређењу здравља младих.
Стратегија је инструмент за мобилизацију не
само здравственог сектора, већ и читавог друштва
као партнера у очувању здравља младих, у рјешавању
проблема и савладању изазова за здравље са којима
се суочавају млади људи и спречавању понашања ко
је је ризично по здравље младих.

Политика и стратегија здравља младих Републике Српске
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Методологија за израду стратегије

Methodology used to develop the strategy

Комисија за израду Стратегије именована је
Рјешењем Министра здравља и социјалне заштите
број: 11/08-500-59/08 од 17. 04. 2008. године, а сас
тављена је од представника институција: Минис
тарства здравља и социјалне заштите; Министарства
просвјете и културе; Министарства за породицу, ом
ладину и спорт; Одбора за питања младих Народне
скупштине Републике Српске, домова здравља,
представника лица са инвалидитетом и невладиних
организација. Предуслови за развој републичке
стратегије за младе били су: широк консултативни
процес, истраживање о омладини и сарадња између
републичких институција, невладиног сектора и са
мих младих. Свака стратегија за младе мора да пош
тује постојеће потребе младих, али и да буде у кон
тексту са реалним стањем у Републици Српској, што
смо покушали да ускладимо и у овом документу.
Административна и техничка подршка раду
Комисије пружена је кроз пројекат Здравље младих
на Балкану, финансиран од Владе Канаде, кроз ак
тивности особља запосленог у канцеларијама у Ба
ња Луци и Сарајеву и канадских консултаната који
су давали своје коментаре и сугестије. Чланови Ко
мисије су се на самом почетку усагласили са мето
дологијом и оквирним планом активности за израду
Стратегије:

The Panel in charge of the Strategy development
was appointed in line with the Decision Document of
the Ministry of Health and Social Welfare No: 11/08500-59/08 of 17 April 2008, consisting of the represen
tatives of the following institutions: Ministry of Health
and Social Welfare; Ministry of Education and Culture;
Ministry of Family, Youth, and Sports; Republic of Srp
ska National Assembly Youth Committee, health centres
and non-governmental organisations; representatives of
disabled persons were involved as well. The major pre
requisites for the development of the Youth Strategy
were: a process of broad consultations, research on the
youth and cooperation between institutions of the Re
public, the non-governmental sector and the youth. Any
youth strategy must observe the current needs of the
youth and the actual context, which we have attempted
to bring together in this paper as well.
Administrative and technical support to the Pan
el’s work was provided through the Balkans Youth and
Health Project, founded by the Canadian Government,
through the activities of the project staff in Banjaluka
and Sarajevo, and those of Canadian consultants who
provided their comments and suggestions. The Panel
members reached an agreement at the very outset in
terms of the methodology to be applied and a frame
work action plan for the development of the Strategy:

План активности

Action plan

(од марта 2008. до марта 2009. године)
1.

(March 2008 - March 2009)

Дефинисање методологије рада и плана
активности – март 2008. г.
Политика и стратегија здравља младих Републике Српске

1.
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To define the methodology of work and action
plan – March 2008
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2.

Прикупљање и анализа релевантних докумената
– април 2008. до маја 2008. г.

2.

To collect and analyse relevant documents
April 2008 - May 2008

3.

Идентифицирање и провођење интервјуа са
кључним институцијама и појединцима – мај
2008. г.

3.

To identify and carry out  interviews with key insti
tutions and individuals – May 2008

4.

Анализа података прикупљених кроз интервјуе
– мај 2008. и јун 2008. г.

4.

To analyse data collected though interviews – May
and June 2008

5.

Израда нацрта Стратегије – од јуна 2008. г. до
октобра 2008. г.

5.

To prepare the Draft Strategy – June  2008 - Octo
ber 2008

6.

Припрема и спровођење консултација о нацр
ту Стартегије са будућим корисницима (здрав
ственим институцијама и младима) – од октоб
ра 2008. г. до децембра 2008. г.

6.

To prepare and run consultations regarding the
Daft Strategy with future users  (health institutions
and the youth) – October  2008  - December 2008

7.

To analyse the results obtained in consultation pro
cess and to include them  in the Strategy – Decem
ber 2008 - January 2009

8.

To obtain consent from relevant institutions –
March 2009

7.

8.

Анализа резултата добијених путем консулта
ција и инкорпорација у Стратегију – од децемб
ра 2008. г. до јануара 2009. г.
Сагласности надлежних институција – март
2009. г.

Principles of interaction with the youth

Начела односа према младима

The basic principles on which interaction with
the youth are based in the Republic of Srpska are con
tained in the Universal Declaration of Human Rights,
the Council of Europe’s Convention for Human Rights
and Fundamental Freedoms, and the Republic of Srpska
Constitution. Adherence to the defined principles will
help the implementation of the set youth health vision.
■■ All the youth are entitled to equal rights irrespec
tive of their sex, racial and national affiliation,
religious, political and sexual orientation, social
standing, disability, and other elements.

Начела на којима се заснива однос према мла
дима у Републици Српској садржана су у Универзалној
декларацији о људским правима, Конвенцији Савета
Европе о људским правима и основним слободама и
Уставу Републике Српске. Поштовање дефинисаних
начела допринијеће остварењу дефинисане визије о
здрављу младих.
■■ Сви млади имају иста права без обзира на пол,
расну и националну припадност, религијско,
Политика и стратегија здравља младих Републике Српске
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■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

■■

политичко и сексуално опредељење, социјални
статус, инвалидитет и друго.
Потенцира се равноправно учешће жена и
мушкараца.
Препознају се и уважавају капацитети младих
и исказује се поверење и подршка њиховим
потенцијалима: млади знају, могу, умеју
Обезбеђују се равноправне могућности за
развој младих према потребама, у складу са
сопственим изборима и способностима;
Афирмише се, подржава и обезбеђује активно
укључивање младих у све облике друштвеног
живота;
Поштује се слобода, достојанство, лични и
друштвени развој младих и подржава њихово
осамостаљивање;
Афирмише се и подржава цјеложивотно
учење;
Развија се интергенерацијска солидарност
и улога младих у изградњи демократског
друштва;
Афирмише се принцип одговорности оних
који раде са младима и одговорност младих у
складу са развојним могућностима;
Омогућава се доступност ресурса Републике
Српске младима;
Сви закони, прописи и други акти, који буду
израђени и донесени у оквиру имплементације
Стратегије, морају бити усаглашени
са домаћим и међународним правним
стандардима за равноправност полова;
Сва истраживања и статистички подаци који
се прикупљају и обрађују за потребе ове
Политика и стратегија здравља младих Републике Српске
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■■
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Equal participation of women and men is empha
sised.
Youth capacities are recognised and appreciated,
and confidence and support is expressed in terms
of their potentials: the youth know, can and are
capable
Equal opportunities are provided for the youth to
develop in line with their needs, personal choices,
and abilities;
Active involvement of the youth in all forms of
social life is recognised, supported, and encour
aged;
Freedom, dignity, personal and social development
of the youth are observed and their becoming
independent is fully supported;
Lifelong learning is recognised and supported;
Generation solidarity is cherished, as well as the
role of the youth in building a democratic society;
The principle of responsibility of those working
with the youth is recognised, as well as the respon
sibility of the youth according to their develop
mental capacities;
Resources of the Republic of Srpska are made
available to the youth;
All laws, regulations and other acts to be devel
oped and issued in the course of the Strategy
implementation must be harmonised with national
and international legal standards concerning the
equality of genders ;                                                                                                                                               
All research made and statistical data collected
and processed for the purpose of the Strategy

Youth Health Policy and Strategy of Republika Srpska

■■

■■

Стратегије, морају бити разврстани по полу и
доступни јавности;
У свим тијелима и другим релевантним
субјектима, укључујући али не ограничавајући
се на агенције, службе и тијела која ће
бити задужена за имплементацију и
праћење имплементације Стратегије, треба
обезбиједити равноправност полова у
чланству, у управљању и одлучивању;
Кроз посебне програме промовисати и
подржати заштиту здравља жена и дјевојчица,
према обавезама у складу са препорукама
Уједињених нација, Конвенцијом о укидању
свих облика дискриминације жена и Пекинш
ком декларацијом и платформом за акцију.

■■

■■

Стратешки циљеви

Strategic objectives

Као правни основ за израду Стратегије кориш
тен је документ усвојене Политике здравља младих
Републике Српске за период од 2008. до 2012.годи
не у којој су дефинисани специфични циљеви (10
специфичних циљева), односно стратешки правци
реформе и дјеловања у наредном периоду, а пред
стављених у следећем графичком приказу:
I

The adopted RS Youth Health Policy Paper for
the period 2008-2012 serves as the legal grounds for the  
Strategy development, where 10 specific objectives are
provided, i.e. strategic directions of reform and actions
in the forthcoming period, as presented in the following
chart:
I.

Приступ здравственој заштити

Access to health care

Youth health is viewed as one of the most impor
tant resources for the development of social commu
nities and countries. Preservation and improvement of
youth health, identification of new approaches aligned
with the needs of young people, as well as health care

Здравље младих представља један од најзначај
них ресурса за развој друштвених заједница и земаља.
Очување и унапређење здравља младих, изналажење
нових приступа усклађених са потребама младих, те
Политика и стратегија здравља младих Републике Српске

implementation must be gender disaggregated and
publicly available;
All authorities and other relevant stakeholders,
including but not limited to agencies, services and
bodies, which will be in charge of the Strategy im
plementation and its monitoring, need to provide
for gender equality in terms of the membership,
management and decision-making process;          
It is necessary to promote and support the health
care of women and girls through special pro
grammes in line with the commitments arising
from the United Nations recommendations, the
Convention on Abolishment of all Forms of
Discrimination against Women, and the Beijing
Declaration and Action Platform.
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Приступ здравственој заштити
Access to Health Care

Истраживања,
мониторинг и евалуација
Research,
Monitoring and Evaluation

Унапређење здравствених
услуга прилагођених
потребама младих
Improved Youth Friendly
Health Services

Фондација и Национални
координатор за
здравље младих
Foundation and National
Youth Health Coordinator

Формално и неформално
образовање
Formal and Informal Education

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ
SPECIFIC OBJECTIVES
Укључивање
локалне заједнице
Local Community
Involvement

Унапређење
здравља младих
Better Youth Health
Информисање
Information Dissemination

Рањиве групе младих
Vulnerable Youth
Млади са инвалидитетом
Disabled Youth

доступност здравствене заштите младима представља
приоритет и важну обавезу Републике Српске.
Право на приступ здравственој заштити треба
да имају сви млади без обзира на расу, етничку, на
ционалну или вјерску припадност, политичка увјере
ња, пол, сексуалну оријентацију, доб, брачни статус,
инвалидитет, социјални и миграциони статус или
мјесто пребивалишта. Такође је важно да се свакој
младој особи обезбиједи приступ информацијама у
вези са здрављем.

Политика и стратегија здравља младих Републике Српске

accessibility constitute a priority and an important com
mitment on the part of the Republic of Srpska.
The right to health care access should be enjoyed
by all young people, irrespective of their race, ethnic,
national or religious affiliation, political beliefs, gender,
sexual orientation, age, marital status, disability, social
and migration status or place of residence. Equally so, it
is important to provide access to health information to
every young person.
In addition to health care accessibility the aim of
which is to preserve overall and mental health, the res
25
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olution of specific developmental needs of the youth
requires due attention as well. Given the fact that de
velopmental stages are characterised by various physical
and mental abilities, they carry certain behavioural risks
that may cause more or less severe disorders or illnesses
with permanent health and social consequences. Work
ing with the youth requires a particular, sensible, friendly,
confidential type of approach, with services and opera
tions tailored to the habits and needs of the youth. The
current processes of health care reform need to improve
the approach to working with the youth in the existing
health institutions, and to enable the planning and estab
lishment of a new portfolio and services in line with the
best practice examples in developed countries.
The youth in the Republic of Srpska receive health
care in the following way:
■■ General health care is provided in line with
uniform principles applicable to the entire popula
tion, including the youth.
■■ At the primary health care level, it is provided in
health centres, mostly by family medicine teams,
paediatrics and gynaecology services, mental
health centres, physical rehabilitation centres,
some  counselling centres or teams specialised in
dealing with young people.
■■ At the secondary and tertiary health care levels,
it is provided by in-patient services, children’s
wards for young people up to the defined age and,
to an extent, by other wards together with other
beneficiaries.
■■ In certain specialised institutions, which mainly
provide services to the disabled youth.

Поред приступа здравственој заштити са циљем
очувања општег и менталног здравља потребно је
омогућити рјешавање специфичних развојних пот
реба младих. Како развојни периоди носе одређене
карактеристике физичког и менталног развоја, тако
исто носе и одређене ризике понашања који могу да
проузрокују мање или више озбиљне поремећаје или
обољења са трајним здравственим и друштвеним
посљедицама. Рад са младим захтијева пажљив, при
јатељски, повјерљив приступ са службама и сер
висима прилагођеним навикама и потребама мла
дих. У оквиру актуелних реформских процеса у
здравственом систему, потребно је унаприједи ти
приступ младима унутар постојећих здравствених
установа, уз могућност планирања и успостављања
нових садржаја и услуга по угледу на примјере добре
праксе из развијених земаља.
У Републици Српској млади остварују здравст
вену заштиту на сљедећи начин:
■■ Пружање здравствене заштите обезбјеђује се
по јединственим принципима за цјелокупно
становништво, укључујући и младе.
■■ На примарном нивоу у домовима здравља
највећим дијелом путем тимова породичне
медицине, педијатријских и гинеколошких
служби, стоматолошких служби, центара за
ментално здравље, центара за физикалну
рехабилитацију, спорадичних савјетовалишта
или посебних тимова за рад са младима.
■■ На секундарном и терцијарном нивоу у
здравственим установама за стационарно
лијечење дјечијим одјељењима до одређене
старосне доби, а дијелом на осталим
одјељењима заједно са другим корисницима.
Политика и стратегија здравља младих Републике Српске
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■■
■■
■■

У појединим специјализованим установама,
гдје се најчешће пружају услуге младима са
инвалидитетом.
Лијекове и друга медицинска средства
обезбјеђују се у апотекама и здравственим
установама.
Дио здравствених услуга пружа се и у
приватним здравственим установама.

Ред.
бр.
#

Активности/ стратешки циљеви/
програми
Activity/ Strategic Objectives/
Programmes

■■

■■

Одговорни за
спровођење
Implementing
Party

Medicaments and other medical supplies are pro
vided through pharmacies within health institu
tions.
Some health services are provided by private
health institutions.

Партнери
Partners

Вријеме
спровођења
Implementation Timeline

Финансијска
средства
Funds

I ПРИСТУП ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ / HEALTHCARE ACCESS
а) Унаприједити приступ здравственој заштити за све младе без обзира на разлике према полу, раси, етничкој, религијској,
територијалној припадности, образовању, здравственом стању, социјалноекономском статусу. / Improvement of access to health care
for all young people, irrespective of differences in terms of their sex, race, ethnic, religious, territorial affiliation, education, health condition,
socio-economic status.
1.

Направити анализу постојећих законских
докуменaта који се односе на здравље
младих.
Conduct an analysis of the current legislation
pertaining to youth health.

Фондација за
здравље младих
Youth Health
Foundation

-

2009.
2009

редовна средства
regular funds

2.

Периодично праћење и усклађивање
законских документа са међународним
препорукама за здравље младих.
Periodical follow-up and harmonisation of the
legislation with the international recommendations as regards youth health.

Фондација за
здравље младих
Youth Health
Foundation

Министарство здравља и
социјалне заштите
Ministry of Health and
Social Welfare

2009 - 2012.
2009 - 2012

редовна средства
regular funds

3.

Израда програма за сензибилизацију младих
из реда маргинализованих група о њиховим
правима приступа здравственим службама
и могућностима кориштeња здравствених
услуга. / Design programmes to sensitise the
youth coming from marginalised groups, with respect to their rights and options to access health
service providers and use health services.

Фондација за
здравље младих
Youth Health
Foundation

Министарство здравља и
социјалне заштите, Фонд
здравственог осигурања,
удружења грађана
Ministry of Health and
Social Welfare, Health
Insurance Fund, citizens’
associations

2010.
2010

редовна средства
regular funds

Политика и стратегија здравља младих Републике Српске
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б) Обезбједити да све здравствене услуге за младе буду приступачне и лако доступне
Provide for overall availability and easy access to youth health services
1.

Сензибилизација здравствених радника
за потребе младих у здравственим
установама.
Sensitise health professionals as regards
youth needs in health institutions.

Министарство
здравља и
социјалне
заштите
Ministry of Health
and Social Welfare

Здравствене установе,
Фондација за здравље
младих
Health Institutions, Youth
Health Foundation

2009 – 2012.
2009 – 2012

редовна средства
regular funds

2.

Увођење нових облика и метода
пријатељског приступа у раду на заштити и
унапређењу здравља младих.
Introduce new forms and methods of friendly
approach to providing health care and improving youth health

Министарство
здравља и
социјалне
заштите
Ministry of Health
and Social Welfare

Здравствене установе,
2009 – 2012.
Фондација за здравље
2009 – 2012
младих, удружења
грађана
Health Institutions, Youth
Health Foundation, citizens’
associations

редовна средства
regular funds

3

Развој и провођење програма за стручно
усавршавање здравственог особља
по принципима пријатељског приступа
младима са акцентом према рањивим и
посебно рањивим групама
Develop and implement programmes for professional advancing of health professionals in
line with the youth friendly approach principles,
with an emphasis on vulnerable and extremely
vulnerable groups

Министарство
здравља и
социјалне
заштите
Ministry of Health
and Social Welfare

Здравствене установе,
2009 - 2012.
Фондација за здравље
2009 – 2012
младих, удружења
грађана, Комора доктора
медицине
Health Institutions, Youth
Health Foundation, citizens’
associations, Chamber of
Doctors of Medicine

редовна средства
regular funds

4.

Развити одрживе програме добре
доступности средстава за лијечење и
превенцију одређених здравствених ризика
за све младе.
Develop sustainable programmes for good
availability of the means for treatment and
prevention of certain health risks for all young
people.

Министарство
здравља и
социјалне
заштите
Ministry of Health
and Social Welfare

Фонд здравственг
осигурања,Фондација
за здравље младих,
Министарство породице,
омладине и спорта
Health Insurance Fund,
Youth Health Foundation,
Ministry of Family, Youth,
and Sports

2009 - 2012.
2009 – 2012

редовна средства
regular funds

5.

Развој стандарда квалитета за област
пружања здравствених услуга за младе.
Develop quality standards in the area of the
delivery of health services to the youth.

Министарство
здравља и
социјалне
заштите
Ministry of Health
and Social Welfare

Агенција за акредитацију
и унапређење квалитета
здравствене заштите
Agency for accreditation
and improvement of healthcare quality

2009 - 2010.
2009 – 2010

Средства у оквиру
пројекта Млади
и здравље на
Балкану,редовна
средства / Funds
made available
through the Balkans
Youth and Health
Project, regular funds

Политика и стратегија здравља младих Републике Српске

28

Youth Health Policy and Strategy of Republika Srpska

в) Осигуравање развоја међусекторске сарадње, сарадње са организацијама и удружењима младих.
Funds made available through the Balkans Youth and Health Project, regular funds
1.

II

Развој интегрисаних програма сарадње
здравственог сектора са другим секторима
укључујући и удружења грађана,
организације и институције значајне за
здравље младих.
Develop integrated programmes for cooperation between the health sector and
other sectors, including citizens’ associations,
organisations, and institutions relevant to youth
health.

Фондација за
здравље младих
Youth Health
Foundation

II.

Унапређење здравствених услуга
прилагођених потребама младих

2009.-2012.
2009-2012

редовна средства
regular funds

Improving youth friendly
health services

Health centres with their services and family medi
cine outpatient departments constitute key health insti
tutions running the major part of activities in the field
of youth health care at the primary health care level.
Family medicine teams should be able and sensi
tised to identify various health needs of the youth and
respond to them adequately.
As regards health care services   provided to the
youth within health institutions, the current situation is
as follows:
■■ The organisation of the current health institutions
and health services is not fully adapted to the

На нивоу примарне здравствене заштите, зд
равствене установе које проводе највећи дио актив
ности у области заштите здравља младих су домови
здравља са својим службама и центрима и амбуланте
породичне медицине.
Тим породичне медицине мора бити оспособ
љен, сенсибилисан да препознаје различите здравст
вене потребе младих и да на адекватан начин одго
вори на исте.
Када је ријеч о услугама које се пружају у здрав
ственим установама а које су усмјерене ка младима
тренутна ситуација је сљедећа:

Политика и стратегија здравља младих Републике Српске

Министарство здравља
и социјалне заштите,
Министарство породице,
омладине и спорта,
Министарство просвјете
и културе, Министарство
унутрашњих послова,
центри за социјални рад,
здравствене установе,
удружења грађана
Ministry of Health and
Social Welfare, Ministry of
Family, Youth, and Sports,
Ministry of Education and
Culture, Ministry of Internal
Affairs, social welfare
centres, health institutions,
citizens’ associations

29

Youth Health Policy and Strategy of Republika Srpska

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

Организација постојећих здравствених
установа и здравствених служби није у потпу
ности прилагођена потребама младих у пог
леду структуре услуга, начина и метода рада.
Недовољан број и неадекватна структура
тимова и појединаца обучених за рад са
младима, и постојање потребе за додатним
усавршавањем истих.
У појединим установама примјетан је
неприлагођен начин комуникације и приступ
младима, недовољна примјена начела
повјерљивости, анонимног приступа код
кориштења одређених здравствених услуга.
Непостојање у потпуности интегрисаног
система здравствене заштите, што додатно
отежава кретање кроз различите нивое
здравствене заштите, те неповољно утиче
на мотивацију младих да користе постојеће
здравствене услуге.
Проблем здравственог осигурања или новчане
партиципације код кориштења здравствених
услуга код дијела младих људи представља
баријеру у приступу рјешавања како општих
здравствених тако и специфичних потреба.
Проблеми физичке доступности су
неприлагођеност радног времена здравствених
служби потребама младих, удаљеност сеоских
подручја и посебно питање архитектонске
приступачности.
Неодговарајућа увезаност са другим секторима,
а потребна је мултисекторска сарадња у
рјешавању низа здравствених проблема
младих.
Политика и стратегија здравља младих Републике Српске
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needs of the youth in terms of the structure of
services, style and methods of work.
An insufficient number and inadequate structure
of teams and individuals trained to work with the
youth; there is a need for their additional profes
sional advancement.
An inadequate communication style and approach
to the youth is noted in some institutions, as well
as insufficient application of the principle of
confidentiality, anonymous access to certain health
services, and suchlike.      
Absence of a fully integrated health care system
further complicates the movement of the youth
though various healthcare levels and adversely
impacts the motivation of the youth to use the
existing health services.
The issues of health insurance or co-payment for
the use of health services constitute a barrier for
some young people in terms of resolving their
both general and specific needs.
The issues of physical accessibility include inad
equate working hours of health services consider
ing the needs of the youth, the distance of rural
areas, and  the issue of architectural accessibility
of the premises in particular.
Inadequate connection with other sectors is evi
dent, whereas multi-sectoral cooperation is needed
in  order to resolve various youth health issues.
Cultural influences and habits, an insufficient and
inadequate level of awareness also have adverse
impact in terms of access to and use of the exist
ing health facilities.

Youth Health Policy and Strategy of Republika Srpska

■■

■■
■■
■■

Одређени културолошки утицаји и навике,
недовољна и неодговарајућа информисаност
такође негативно утичу на приступ и
кориштење постојећих здравствених
капацитета.
Постоји недовољан степен разумијевања и
прихваћености младих другачије сексуалне
оријентације.
Уназад неколико година проводи се реформа
здравственог система која се односи и на
здравље младих.
Постоји потреба за успостављањем
пријатељских сервиса за младе у или изван
здравствених установа с циљем пружања
информација и савјета младима.

Ред.
бр.
#

Активности/ стратешки циљеви/
програми
Activity/ Strategic Objectives/
Programmes

■■

■■

■■

Одговорни за
спровођење
Implementing
Party

An insufficient degree of acceptance and un
derstanding of the youth with different sexual
orientation.
Health system reform, which also includes youth
health, has been implemented for several years
now.
A need exists to establish youth friendly services
within or outside of health institutions with a view
to providing  information and advice to youth.

Партнери
Partners

Вријеме
спровођења
Implementation Timeline

Финансијска
средства
Funds

II УНАПРЕЂЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА ПРИЛАГОЂЕНИХ ПОТРЕБАМА МЛАДИХ
IMPROVING YOUTH FRIENDLY HEALTH SERVICES
а) Прилагодити постојеће и развити нове здравствене услуге зависно од специфичних потреба младих
Adapt existing and develop new health services depending on specific needs of the youth
1.

Развијање водича добре праксе у области
здравља младих и дистрибуција свим
релевантним институцијама.
Develop a best practice guide in the field of
youth health and distribute it to all relevant
institutions.

Министарство
здравља и
социјалне
заштите
Ministry of Health
and Social Welfare
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Агенција за акредитацију
здравља, Фондација
за здравље младих,
здравствене установе
Health Accreditation Agency, Youth Health Foundation, health institutions

2011.
2011

редовна средства
regular funds

Youth Health Policy and Strategy of Republika Srpska

2.

Адаптација простора у којима се пружају
здравствене услуге за младе који ће
бити прилагођене њиховим интересима и
потребама и набавка одоварајуће опреме.
Adapt the premises where health services are
provided to the youth, in line with the youth
interests and needs, and purchase appropriate
equipment.

Министарство
здравља и
социјалне
заштите
Ministry of Health
and Social Welfare

Фонд здравственог
осигурања, Фондација
за здравље младих,
Министарство породице
омладине и спорта,
јединице локалне
самоуправе
Health Insurance Fund,
Youth Health Foundation,
Ministry of Family, Youth,
and Sports, local communities

2009 - 2012.
2009 – 2012

редовна средства
regular funds

б) Створити атмосферу која ће подстицати младе да користе здравствене услуге и имају повјерење у здравствени систем
Create an atmosphere that will stimulate young people to use health services and generate their confidence in the health system
1.

Омогућити укључивање младих у процесе
прилагођавања и развијања здравствених
услуга према њиховим потребама.
Enable involvement of youth into process
of adjustment and development of health
services aligned with their needs.

Министарство
здравља и
социјалне
заштите
Ministry of Health
and Social Welfare

Фонд здравственог
осигурања, Фондација
за здравље младих,
здравствене установе
Health Insurance Fund,
Youth Health Foundation,
health institutions

2009 - 2012.
2009 – 2012

нису потребна
средства
no funds required

2.

На нивоу јединица локалне самоуправе,
путем медијских кампања, промовисати нове
моделе здравствених услуга прилагођене
потребама младих.
Use media campaigns, at the local community
level, to promote new models of youth friendly
health services.

Фондација за
здравље младих
Youth Health
Foundation

Медији
the media

2009 - 2012.
2009 – 2012

редовна средства
regular funds

в) Радити на изградњи пријатељског приступа младима у пружању здравствених услуга у здравственим установама
Work on development of a youth friendly approach to the provision of health services in health institutions
1.

Креирати програме обуке здравствених
радникаи сарадника и других
професионалаца у пружању здравствених
услуга прилагођених младима.
Create training programs in the field of youth
friendly health services for health workers,
health associates and other professionals.

Министарство
здравља и
социјалне
заштите
Ministry of Health
and Social Welfare
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Фондација за здравље
младих, здравствене
установе, удружења
грађана
Youth Health Foundation,
health institutions, citizens’
associations

2009 - 2012.
2009 – 2012

Средства у оквиру
пројекта Млади
и здравље на
Балкану,редовна
средства
Funds made available
through Balkans
Youth and Health
Project, regular funds
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2009 - 2012.
2009 – 2012

2.

На основу креираних програма пружати
континуирану едукацију здравствених
радника и сарадника и професионалаца
из других области које су повезане са
здрављем младих.
Based on the programmes created, provide
continuous education to professionals in health
and professionals in other fields related to
youth health.

Министарство
здравља и
социјалне
заштите
Ministry of Health
and Social Welfare

Фондација за здравље
младих, Комора доктора
медицине, здравствене
установе, удружења
грађана
Youth Health Foundation,
Chamber of Doctors of
Medicine, health institutions, citizens’ associations

3.

Јачање капацитета удружења грађана
који раде у области превенције здравља
младих (а.израда стандарда за акредитацију
удружења грађана б. акредитација удружења
грађана за пружање услуга младима у
области здравља, в. Јачање капацитета
акредитованих организација, г. Финансијска
подршка њиховим програмима).
Build the capacities of citizens’ associations
engaged in the youth health prevention field (а.
developing standards for accreditation of citizens’ associations b. accreditation of citizens’
associations for providing youth services in
the field of health, c. building the capacities in
accredited organisations, d. financial support
for their programmes).

Фондација за
здравље младих
Youth Health
Foundation

Министарство породице, 2012.
2012
омладине и спорта,
Министарство локалне
самоуправе, Институт
за заштиту здравља,
јединице локалне
самоуправе, удружења
грађана
Ministry of Family, Youth,
and Sports, Ministry of Administration and Local SelfGovernance, Public Health
Institute, local communities,
citizens’ associations

Средства у оквиру
пројекта Млади
и здравље на
Балкану,редовна
средства
Funds made available
through Balkans
Youth and Health
Project, regular funds
редовна средства
regular funds

г) Систематски остварити сарадњу и ускладити дјеловање и активности постојећих сервиса у области здравља младих
Enable systemic co-operation and harmonise efforts and activities of the existing services in the field of youth health
1.

Годишњи симпозијум посвећен здрављу
младих у Републици Српској.
Annual symposium in the Republic of Srpska
on youth health.

Министарство
здравља и
социјалне
заштите
Ministry of Health
and Social Welfare
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Министарство породице,
омладине и спорта,
Фондација за здравље
младих
Ministry of Family, Youth,
and Sports, Youth Health
Foundation

2010 -2012.
2010 -2012

редовна средства
regular funds
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III

III. Formal and informal education

Формално и неформално образовање

Knowledge in the field of health is provided  
through the educational system of the Republic of Srp
ska in the following way:
■■ In RS elementary schools, in the first triad (grades
1-3), the pupils get introduced to the term and
importance of health as part of the subjects “My
environment” and “Sports, rhythmic, music”, in
the first grade, and as part of “Nature and Soci
ety” in the second and the third grade. In class
sessions, health and hygiene habits are elaborated
for the youngest of children.
■■ In the second triad grades (4-6), pupils get an
opportunity in class sessions to learn about the
importance of personal hygiene and environmen
tal hygiene. Seasonal cleaning of school premises
and parks is organised to promote environmental
awareness of the pupils. In nature science class
pupils are informed about the importance of
healthy and diversified diet, as well the protection
against common diseases.
■■ In the third triad grades (7-9), in class sessions,
the topics of sexual-reproductive health, addic
tions and violent behaviour are addressed. In
biology classes, the pupils are informed about
environmental issues and the ways to preserve the
environment, and are introduced to the constitu
tion and physiology of the human body.
■■ In secondary schools, health topics are elaborated
within certain subjects and during class sessions.
Medical school pupils are best informed on health

У школском систему у Републици Српској
знања из области здравља стичу се на сљедећи начин:
■■ У основним школама у Републици Српској
у првој тријади (1-3 разреда) ученицима се
указује на појам и значај здравља у оквиру
предмета „ Моја околина “ и „ Спорт, ритмика,
музика“ у првом разреду, те у оквиру „Природе
и друштва“ у другом и трећем разреду. На
часовима одјељенске заједнице најмлађима се
стварају здравствено-хигијенске навике.
■■ У разредима друге тријаде(4-6), ученици на
часовима одјељенске заједнице имају прилику
да се упознају са значајем личне хигијене
и хигијене простора. Такође се организује
сезонско уређење школа и паркова са циљем
промовисања еколошке свијести код ученика.
На часовима „Природе“ ученици уче о значају
здраве и разноврсне исхране, као и заштитои
од најчешћих болести.
■■ У разредима треће тријаде (7-9) на часовима
одјељенске заједнице, обрађују се теме
о сексуално-репродуктивном здрављу.,
болестима зависности и насилном понашању.
У оквиру часова „Биологије“ ученици
се упознају са екологијом и начинима
очувања животне средине, те уче о грађи и
физиологији људског организма.
■■ У средњим школама знање о здрављу се стиче
у оквиру појединих предмета и на часовима
одељенске заједнице. О здрављу највише уче
ученици средњих медицинских школа, док је
Политика и стратегија здравља младих Републике Српске

34

Youth Health Policy and Strategy of Republika Srpska

најмања заступљеност тема о здрављу присутна
код ученика средњих стручних школа.
■■ На факултетима, изузев оних са студијским
програмима медицинске струке, не постоји
организован облик здравствене едукације
студената. На студијском програму за
предшколско васпитање на Филозофском
факултету уведен је наставни предмет
здравствено васпитање.
На територији Републике Српске дјелује одре
ђен број удружења грађана који у оквиру својих прог
рама пружају информације, едукују и савјетују младе
из разних области здравља.

Ред.
бр.
#

Активности/ стратешки
циљеви/ програми
Activity/ Strategic Objectives/ Programmes

issues, whereas health topics are least discussed in
secondary vocational schools.
■■ There is no organised form of health education
for university students, except for medical stu
dents. In the Preschool Education Department
within the Faculty of Philosophy, the health edu
cation subject has been introduced.
A number of citizens’ associations are active in the
Republic of Srpska, which, as part of their program
mers, provide information, education and counselling
services to the youth with respect to various health re
lated topics.

Одговорни за
спровођење
Implementing
Party

Партнери
Partners

Вријеме
спровођења
Implementation Timeline

Финансијска
средства
Funds

III ФОРМАЛНО И НЕФОРМАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ / FORMAL AND INFORMAL EDUCATION
а) Развој, стандардизовање, примјена и праћење образовних програма за промоцију здравља младих у систему формалног
образовања и невладином сектору и обука кадра у области просвјете
Development, standardisation, application and monitoring of youth health promotion educational programmes in the formal education system
and the non-governmental sector, as well as training of human resources in the field of education
1.

Ревизија образовних програма који
садрже теме из области здравља
младих.
Review educational programmes containing youth health related topics.

Републички педагошки
завод
RS Pedagogical Institute

Фондација за здравље младих,
здравствене установе
Youth Health Foundation, health
institutions

2010.
2010

редовна
средства regular funds

2.

Израда програма обуке за
наставнике, школске педагоге и
психологе и директоре школа.
Develop training programmes for
teachers, school pedagogues and
psychologists, and head masters.

Републички педагошки
завод RS Pedagogical
Institute

Фондација за здравље младих,
здравствене установе
Youth Health Foundation, health
institutions

2010 - 2012.
2010 – 2012

редовна
средства
regular funds
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3.

Обука наставника, школских
педагога, психолога и директора
свих основних и средњих школа у
РС.
Train all school pedagogues, psychologists and head masters in all
elementary and secondary schools
in RS.

Републички педагошки
завод
RS Pedagogical Institute

Фондација за здравље младих,
здравствене установе
Youth Health Foundation, health
institutions

2010 - 2012.
2010 – 2012

редовна
средства
regular funds

4.

Подржати пројекте који ће на
креативан начин у основним и
средњим школама промовисати
кориштење здравствених услуга.
Support projects that will creatively
promote the use of health services in
elementary and secondary schools.

Министарство
просвјете и културе
Ministry of Education
and Culture

Фондација за здравље
младих, Министарство
породице, омладине и спорта,
Министарство здравља и
социјалне заштите, јединице
локалне самоуправе
Youth Health Foundation, Ministry
of Family, Youth and Sports, Ministry of Health and Social Welfare,
local communities

2009 - 2012.
2009 - 2012

редовна
средства
regular funds

5.

Планирање програма, финансирање
и праћење реализације истих кроз
сарадњу са удружењима грађана.
Plan programmers, finance and
monitor their implementation through
cooperation with citizens’ associations.

Министарство
породице, омладине и
спорта,
Ministry of Family, Youth
and Sports,

Министарство просвјете и
културе, Министарство здравља
и социјалне заштите, Педагошки
завод, здравствене установе,
Фондација за здравље младих
Ministry of Education and Culture
, Ministry of Health and Social
Welfare, Pedagogical Institute,
health institutions, Youth Health
Foundation

2009 - 2012.
2009 - 2012

редовна
средства
regular funds

б) Едукација здравствених стручњака у току средњошколског и високошколског образовања и стручно усавршавање постојећих
људских ресурса у циљу квалитетнијег оспособљавања и сензибилизације за пружање услуга здравствене заштите младима
Education of health professionals during secondary and postsecondary education, and professional advancement of the existing human
resources, with a view to ensuring a better quality of their skills and sensitising them in terms of providing health care services to the youth
1.

У оквиру постојећих наставних
програма за образовање будућих
медицинских радника уврстити
образовне теме пријатељског
приступа младима.
Include topics related to the youth
friendly approach in the current curriculum for education of future medical
professionals.

Министарство
просвјете и културе,
Министарство здравља
и социјалне заштите
Ministry of Education
and Culture , Ministry
of Health and Social
Welfare
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редовна
средства
regular funds

IV

IV. Youth health improvement

Унапређење здравља младих

To improve youth health is considered the national
interest of the Republic of Srpska.
A good network of health institutions is in place,
with an approach to health service provision still more
oriented towards treatment and less towards promotion
of healthy living styles, prevention, and early detection
of risk factors and diseases in the youth. Health promo
tion programmes and disease prevention programmes
are implemented sporadically, without any adequate and
active involvement of youth.
■■ The current legislation, health policies, strategies
and programmes recognise youth health as an
important segment of health care, and the regula
tions are, to a large extent, harmonised with those
of developed countries.  
■■ The majority of the current programmes are
related to treatment and prevention in the field
of mental health, sexual-reproductive health  and
addictions.
■■ The youth are insufficiently involved in the de
velopment and implementation of youth health
improvement programmes.
■■ The Republic of Srpska has seen a growing trend
of risky practices of the youth, which adversely
impacts their health.
■■ The existing life styles of the youth also have a
negative impact on their health and lead to an  in
creased incidence of chronic non-communicable
diseases.

Унапређење здравља младих у Републици
Српској је од националног значаја.
Постоји добра мрежа здравствених установа,
са приступом у пружању здравствених услуга који је
још увијек више оријентисан на лијечење, а мањим
дијелом на промоцију здравих стилова живота,
превенцију и рано откривање ризичних фактора
и обољења код младих. Програми промоције
здравља и програми превенције обољења одвијају се
спорадично и без довољно активног учешћа младих.
■■ Постојећа законска регулатива, здравствене по
литике, стратегије и програми препознали су
здравље младих као битан сегмент здравствене
заштите и регулативу у великом проценту
хармонизовали са регулативама у развијеним
земљама.
■■ Највећи дио програма који се тренутно пружају
односи на програме лијечења и превенције
у областима менталног здравља, сексуалнорепродуктивног здравља, те болестима
зависности.
■■ Млади су недовољно укључени у креирање и
реализацију програма за унапређење здравља
младих.
■■ У Републици Српској присутан је тренд
пораста ризичног понашања међу младима
што има негативан утицај на њихово здравље.
■■ Присутни стилови живота младих такође имају
негативан утицај на здравље младих и доводе
до пораста учесталости хроничних незаразних
болести.
Политика и стратегија здравља младих Републике Српске
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Ред.
бр.
#

Активности/ стратешки
циљеви/ програми
Activity/ Strategic Objectives/ Programmes

Одговорни за
спровођење
Implementing
Party

Партнери
Partners

Вријеме
спровођења
Implementation Timeline

Финансијска
средства
Funds

IV УНАПРЕЂЕЊЕ ЗДРАВЉА МЛАДИХ / YOUTH HEALTH IMPROVEMENT
а) Превенција и смањење хроничних незаразних болести
Prevention and reduction of chronic, non-infectious diseases
1.

Креирање и израда програма
промоције здравља са циљем
превенције хроничних незаразних
болести код младих (здрава
исхрана, физичка активност и др).
Create and develop health promotion
programmers aimed at prevention of
chronic, non-communicable diseases
in the youth (healthy diet, physical
activity and suchlike).

Министарство здравља
и социјалне заштите
Ministry of Health and
Social Welfare

Министарство просвјете и
културе, Министарство породице,
омладине и спорта, Институт за
заштиту здравља, Фондација за
здравље младих, здравствене
установе
Ministry of Education and Culture,
Ministry of Family, Youth and
Sports, Public Health Institute,
Youth Health Foundation, health
institutions

2010 - 2012.
2010 – 2012

редовна
средства
regular funds

2.

Реализација креираних програма
промоције здравља у образовним
установама.
Realisation of created health promotion programmes in educational
institutions.

Институт за заштиту
здравља
Public Health Institute

Министарство здравља
и социјалне заштите,
Министарство просвјете и
културе, Министарство породице,
омладине и спорта, Фондација
за здравље младих, удружења
грађана
Ministry of Health and Social
Welfare, Ministry of Education and
Culture, Ministry of Family, Youth
and Sports, Youth Health Foundation, citizens’ associations

2010 - 2012.
2010 – 2012

редовна
средства
regular funds

3.

Институт за заштиту
Реализација програма "здравих
средина, - здраве школе, факултети, здравља
Public Health Institute
градови/општине”
Implementation of “healthy environment” programmes“– healthy schools,
universities, cities/municipalities”.

2009 - 2012.
Министарство здравља и
социјалне заштите, Министарство 2009 - 2012
просвјете и културе, јединице
локалне самоуправе
Ministry of Health and Social
Welfare, Ministry of Education and
Culture, local communities

редовна
средства
regular funds

б) Превенција и смањење болести зависности / Prevention and reduction of addictions
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1.

Планирање и провођење
истраживања о кориштењу
психоактивних супстанци, штетним
посљедицама њихове употребе и
мјерама спречавања код младих.
Plan and implement research on the
use of psycho-active substances, their
damaging consequences and preventive measures for the youth.

Министарство здравља
и социјалне заштите
Ministry of Health and
Social Welfare

Министарство унутрашњих
послова, Министарство просвјете
и културе ,Министарство
породице, омладине и спорта,
Институт за заштиту здравља,
Фондација за здравље младих,
удружења грађана
Ministry of Internal Affairs, Ministry
of Education and Culture, Ministry
of Family, Youth and Sports, Public
Health Institute, Youth Health Foundation, citizens’ associations

2010.
2010

редовна
средства
regular funds

2.

Израда и спровођење програма
превенције болести зависности у
циљу едукације младих, родитеља
и запослених у просвјети.
Develop and implement addiction
prevention programmes with the aim
to educate the youth, parents and
employees in the education sector.

Министарство здравља
и социјалне заштите
Ministry of Health and
Social Welfare

Министарство просвјете
и културе, Министарство
унутрашњих послова,
Министарство породице,
омладине и спорта, Институт за
заштиту здравља, Фондација
за здравље младих, удружења
грађана
Ministry of Education and Culture,
Ministry of Internal Affairs, Ministry
of Family, Youth and Sports, Public
Health Institute, Youth Health Foundation, citizens’ associations

2011 - 2012.
2011 - 2012

редовна
средства
regular funds

2009 - 2012.
Министарство здравља и
социјалне заштите, Министарство 2009 - 2012
просвјете и културе, центри
за социјани рад, здравствене
установе, школе
Ministry of Health and Social
Welfare, Ministry of Education and
Culture, social welfare centres,
health institutions, schools

редовна
средства
regular funds

2009 - 2012.
2009 - 2012

редовна
средства
regular funds

в) Унапређење менталног здравља / Mental health improvement
1.

Фондација за здравље
Јачање партнерства између
младих
центара за ментално здравље,
Youth Health Foundation
центар за социјални рад и школа
на пољу унапређења менталног
здравља младих.
Strengthen the partnership between
mental health centres, social welfare
centres and schools to improve mental
health in youth.

2.

Jачање мреже центара за
ментално здравље приступачних и
наклоњених младима.
Strengthen the network of accessible and youth friendly mental health
centres.

Министарство здравља
и социјане заштите
Ministry of Health and
Social Welfare

Политика и стратегија здравља младих Републике Српске

Фондација за здравље младих,
центри за ментално здравље,
здравствене установе, удружења
грађана / Youth Health Foundation, mental health centres, health
institutions, citizens’ associations
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г) Унапређење сексуалног и репродуктивног здравља / Sexual and reproductive health improvement
1.

Подршка развоју програма у
пријатељским сервисима за
младе, образовним установама
и удружењима грађана у вези
са репродуктивним здрављем и
планирањем породице.
Support to programme development in
youth friendly services, in educational
institutions, and in citizens’ associations, with respect to reproductive
health and family planning.

Министарство
породице, омладине и
спорта
Ministry of Family, Youth
and Sports

2009 - 2012.
Министарство здравља и
социјалне заштите, Министарство 2009 - 2012
просвјете и културе, Фондација
за здравље младих, удружења
грађана
Ministry of Health and Social
Welfare, Ministry of Education and
Culture, Youth Health Foundation,
citizens’ associations

редовна
средства
regular funds

д) Превенција повреда / Injury prevention
1.

Израда документа
ситуационе анализе из области
повреда
Prepare situational analysis papers in
the field of injuries

Министарство здравља
и социјалне заштите
РС
Ministry of Health and
Social Welfare

Институт за заштиту здравља
РС, Министарство породице,
омладине и спорта РС,
Министарство просвјете и кулуре
РС, здравствене установе
RS Public Health Institute, RS
Ministry of Family, Youth and
Sports, RS Ministry of Education
and Culture, health institutions

2010
2010

Редовна
средства
regular funds

2.

Израда и спровођење програма
превенције повреда
Prepare and implement injury prevention programmes

Министарство здравља
и социјалне заштите
РС
Ministry of Health and
Social Welfare

Институт за заштиту здравља
РС, Министарство породице,
омладине и спорта РС,
Министарство просвјете и
културе
RS Public Health Institute, RS Ministry of Family, Youth and Sports,
Ministry of Education and Culture

2011-2013
2011-2013

Редовна
средства
regular funds

V

Рањиве групе младих

V.

У рањиве групе младих спадају: избјегла и расе
љена лица, повратници, веома сиромашни, младе
жене и маргинализоване етничке мањине.
У посебно рањиве групе спадају: малољетни
прест упници, младе особе које се баве пружањем
сексуалних услуга, мушкарци који имају сексуалне
Политика и стратегија здравља младих Републике Српске

Vulnerable youth groups

Vulnerable youth groups include: refugees and
displaced persons, returnees, the impoverished, young
women and marginalized ethnic minorities.
Extremely vulnerable youth groups include: minor
offenders, young persons working in the sex industry,
40
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односе са мушкарцима и уживаоци психоактивних
супстанци.
Заштита здравља рањивих група младих захти
јева мултисекторску подршку, а тренутан однос пре
ма овој групацији је:
■■ Још увијек је присутна стигматизација рањивих
и посебно рањивих група младих.
■■ Недостатак превентивног дјеловања и
сагледавања општег друштвеног значај рада са
рањивим и посебно рањивим групама.
■■ Због недовољне осјетљивости здравствених
професионалаца за рад са рањивим и посебно
рањивим групама, ови млади се рјеђе обраћају
здравственим установама.
■■ Проблем здравственог осигурања или новчане
партиципације код кориштења здравствених
услуга ове групе младих представља баријеру у
приступу рјешавања како општих здравствених
тако и специфичних потреба.
■■ Присутни стилови живота посебно рањивих
група младих имају негативан утицај на њихово
здравље.
Ред.
бр.
#

Активности/ стратешки
циљеви/ програми
Activity/ Strategic Objectives/ Programmes

men having a sexual intercourse with other men and psy
choactive substance consumers.
The health care of vulnerable youth groups re
quires multi-sectoral support, whereas these groups are
currently treated as follows:
■■ Stigmatisation of vulnerable and extremely vul
nerable youth groups still prevails.  
■■ A lack of preventive action and an assessment of
general social importance of working with vulner
able and extremely vulnerable groups.
■■ Due to an insufficient level of sensitivity of
health professionals working with vulnerable and
extremely vulnerable groups, those groups tend to
visit health institutions less frequently.
■■ The issues of health insurance or co-payment for
the use of health services constitute a barrier for
some young people in terms of resolving their
both general and specific needs.
■■ The current life styles of extremely vulnerable
youth groups have an adverse impact on their
health.

Одговорни за
спровођење
Implementing
Party

Партнери
Partners

Вријеме
спровођења
Implementation Timeline

Финансијска
средства
Funds

V РАЊИВЕ ГРУПЕ МЛАДИХ
а) Сензибилизација и едукација здравствених радника за рад са рањивим и посебо рањивим групама младих
1.

Креирање програма за
сензибилизацију и родно осјетљиву
едукацију здравствених радника.
Create sensitisation and gender sensitive education programmes for health
professionals.

Министарство здравља
и социјалне заштите
Ministry of Health and
Social Welfare

Политика и стратегија здравља младих Републике Српске

Фондација за здравље младих,
Комора доктора медицине,
здравствене установе
Youth Health Foundation, Chamber
of Doctors of Medicine, health
institutions
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редовна
средства
regular funds

2.

Континуиране обуке здравствених
радника са циљем правовременог
препознавања и задовољавања
потреба рањивих група младих
Continuously train health professionals to enable timely identification and
addressing of specific needs of vulnerable youth groups

Министарство здравља
и социјалне заштите
Ministry of Health and
Social Welfare

Фондација за здравље младих,
Комора доктора медицине,
здравствене установе
Youth Health Foundation, Chamber
of Doctors of Medicine, health
institutions

2010 - 2012.
2010 - 2012

редовна
средства
regular funds

б) Превенција и смањење болести зависности / Prevention and reduction of addictions / Sensitisation of the public with the aim to reduce stigmatisation and discrimination of vulnerable youth groups, and promotion of the use of health services by this group
1.

У скупштинска и општинска тијела
за младе промовисати укључивање
рањивих и посебно рањивих група
младих.
Promote the inclusion of venerable ad
extremely vulnerable youth groups n
assembly and municipal youth bodies.

Фондација за здравље
младих
Youth Health Foundation

Министарство локалне
самоуправе, јединице локалне
самоуправе, удружења грађана.
Ministry of Administration and Local
Self-Governance, local communities, citizens’ associations.

2011.
2011

нису потребна
средства
no funds
required

2.

Промовисати сензибилизацију међу
ученицима и школским особљем
о питањима која се тичу рањивих
група младих.
Promote sensitisation among pupils
and school staff on issues related to
vulnerable youth groups.

Министарство
просвјете и културе
Ministry of Education
and Culture

Удружења грађана
Citizens’ associations

2010.
2010

редовна
средства
regular funds

3.

Подржати пројекте и кампање
који промовишу да млади из реда
рањивих и посебно рањивих група
младих користе здравствене услуге.
Support projects and campaigns that
promote the use of health services by
vulnerable and extremely vulnerable
youth groups.

Министарство
здравља и социјалне
заштите, Министарство
породице, омладине
и спорта / Ministry of
Health and Social Welfare, Ministry of Family,
Youth and Sports

Фондација за здравље младих,
медији, удружења грађана
Youth Health Foundation, the
media, citizens’ associations

2010 - 2012.
2010 - 2012

редовна
средства
regular funds

VI

Млади са инвалидитетом

VI. Disabled youth

Млади са инвалидитетом заслужују посебну
пажњу са циљем да им се омогући бољи приступ
постојећим здравственим услугама и успоставе нове
здравствене услуге прилагођене њиховим потребама.
Тренутна ситуација одликује се:
Политика и стратегија здравља младих Републике Српске

The disabled youth deserve special attention in
terms of enabling them better access to the existing
health services and creating  new health services tailored
to their needs. The current situation in this respect is
described below:
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■■

Присутна је одређена дискриминација лица
са инвалидитетом у односу на узроке инва
лидитета;
■■ Недговољно прилагођен систем финансирања
здравствене заштите младих са инвалидитетом;
■■ Неадекватна организација и степен опрем
љености здравствених установа за пружање
потребних услуга младим са инвалидитетом;
■■ Архитектонске баријере као препрека
приступу здравственим услугама;
■■ Неосјетљивост и недовољна обученост меди
цинскиг особља за пружање потребних спе
цифичних услуга;
■■ Медицинска рехабилитација је само
дјелимично приступачна и прилагођена
лицима са инвалидитетом.
Неадекватан приступ услугама система здравст
вене заштите узрокован непостојањем или неадек
ватношћу услуга које се пружају доводе до додатног
нарушавања већ рањивог здравља младих са инва
лидитетом, немогућности одржавања и кориштења
преосталих способности, као и до занемаривања
општег здравственог стања.
Ред.
бр.
#

Активности/ стратешки
циљеви/ програми
Activity/ Strategic Objectives/ Programmes

■■

A certain degree of discrimination exists against
the disabled persons in terms of the causes of
their disability;
■■ An insufficiently adjusted system of financing
health care for the disabled youth;
■■ An inadequate organisation and level of equip
ment of health institutions for the provision of
services needed by the disabled youth;
■■ Architectural barriers as an obstacle to accessing
health services;
■■ A lack of sensitivity and insufficient training level
of medical staff in the provision of the required
and specific services;
■■ Medical rehabilitation is only partially accessible
and adapted to disabled persons.
Inadequate access to health care services, caused
by the absence or inadequacy of the services provided,
leads to additional worsening of the already diminished
health status of the disabled youth, their inability to
maintain and use the remaining abilities, as well as the
neglect of their general health state.

Одговорни за
спровођење
Implementing
Party

Партнери
Partners

Вријеме
спровођења
Implementation Timeline

Финансијска
средства
Funds

VI МЛАДИ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ / DISABLED YOUTH
а) Осигурати приступ здравственим услугама и медицинској рехабилитацији младима са инвалидитетом без дискриминације по
основу инвалидности / Ensure discrimination free access to health services and medical rehabilitation for the disabled youth
1.

Израдити програме о превентивној
заштити здравља лица са
инвалидитетом. Develop programmes on preventive health protection for disabled persons.

Министарство здравља
и социјалне заштите
Ministry of Health and
Social Welfare

Политика и стратегија здравља младих Републике Српске

Институт за заштиту здравља,
Фондација за здравље младих,
здравствене установе / Public
Health Institute, Youth Health Foundation, health institutions

43

2010 - 2011.
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редовна
средства
regular funds

2.

Архитектонски прилагодити све
јавне здравствене установе
младима са инвалидитетом.
Architecturally wise, adapt all public
health facilities to the needs of the
disabled youth.

Министарство здравља Здравствене установе
Health institutions
и социјалне заштите
Ministry of Health and
Social Welfare

2009 - 2012.
2009 - 2012

редовна
средства
regular funds

3.

Пружање услуга психосоцијане
подршке младима и члановима
породице који се брину за лица са
инвалидитетом.
Provide psycho-social support services to the youth and family members
providing care to disabled persons.

Домови здравља
Health centres

2009 - 2012.
2009 - 2012

редовна
средства
regular funds

4.

Прилагодити услуге медицинске
рехабилитације потребама младих
са инвалидитетом.
Adapt medical rehabilitation services
to the needs of the disabled youth.

Министарство здравља Здравствене установе
Health institutions
и социјалне заштите
Ministry of Health and
Social Welfare

2009 - 2012.
2009 - 2012

редовна
средства
regular funds

Удружења грађана
Citizens’ associations

б) Обезбјеђивање континуиране едукације и сензибилизације здравствених радника у раду са младима са инвалидитетом
Provide continuous education and sensitisation for health professionals in working with the disabled youth
1.

Континуирана едукација и
сензибилизација здравствених
радника о приступу у пружању
здравствених услуга младима са
инвалидитетом.
Continuously educate and sensitise
health professionals on approach and
provision of health services to the
disabled youth.

Министарство здравља
и социјалне заштите
Ministry of Health and
Social Welfare

Фондација за здравље младих,
Комора доктора медицине,
домови здравља
Youth Health Foundation, Chamber
of Doctors of medicine, health
centres

2009 - 2012.
2009 - 2012

редовна
средства
regular funds

2.

Стимулисати образовање
дефектолога кроз редовно
стипендирање.
Stimulate the education of therapists
through regular scholarships.

Министарство
просвјете и културе
Ministry of Health and
Social Welfare

Фондација
Др Милан Јелић
Scholarship Foundation
Dr. Milan Jelic

2009 - 2012.
2009 - 2012

редовна
средства
regular funds

3.

Унапређивање услова за рад школа
за ученике са посебним потребама
Improve work conditions in schools for
students with special needs

Министарство здравља Министарство просвјете и
културе
и социјалне заштите
Ministry of Education and Culture
Ministry of Health and
Social Welfare

2009 - 2013.
2009 - 2013

редовна
средства
regular funds

Политика и стратегија здравља младих Републике Српске
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VII Информисање

VII. Information dissemination

Информисање младих о здрављу, углавном се вр
ши кроз школски систем, медије и удружења грађана.
■■ Мали број истинитих и корисних инфор
мација о здрављу младих кроз електронске,
штампане медије или на друге начине.
■■ Недостатак образовних кампања ради инфор
мисања младих и њихових родитеља с циљем
ширења свијести о значају здравља младих.
■■ Недостатак адекватних канала информисања
младих о важности здравља и начинима укљу
чивања младих у ваннаставне активности у
локалним заједницама што доводи до запос
тављања бриге младих о њиховом здрављу
и утиче на њихов цјелокуопни здравствени
потенцијал.
■■ Удружења грађана које се баве информисањем
младих о здрављу, дјелују искључиво на прин
ципу пројеката и нису међусобно кординисана
нити постоји институционална веза са влади
ним сектором, што онемогућава праћење
заступљености одређених тема.

Health information for the youth is mostly chan
nelled through the school system, the media and citizens’
associations.
■■ Insufficient accurate and useful information on
youth health available via electronic and printed
media and from other sources.
■■ A lack of campaigns to inform the youth and their
parents and raise their awareness on importance
of youth health.
■■ A lack of adequate information channels for the
youth in respect of the importance of health and
the ways in which to include the youth in extracur
ricular activities in local communities, which alto
gether leads to neglecting youth care and impacts
their overall health potential.  
■■ Citizens’ associations engaged in informing the
youth about health function are exclusively proj
ect-based and are not mutually coordinated, and
there is no institutional link with the governmental
sector, which undermines proper monitoring of
the coverage of specific topics.

Ред.
бр.
#

Активности/ стратешки
циљеви/ програми
Activity/ Strategic Objectives/ Programmes

Одговорни за
спровођење
Implementing
Party

Партнери
Partners

Вријеме
спровођења
Implementation Timeline

Финансијска
средства
Funds

Фондација за здравље младих,
Институт за заштиту здравља,
удружења грађана / Youth Health
Foundation, Public Health Institute,
citizens’ associations

2009 - 2012.
2009 - 2012

редовна
средства
regular funds

VII ИНФОРМИСАЊЕ / INFORMATION DISSEMINATION
а) Промоција здравља младих / Youth health promotion
1.

Едукација новинара о темама из
области здравља младих.
Educate journalists on youth health
topics.

Министарство здравља
и социјалне заштите
Ministry of Health and
Social Welfare

Политика и стратегија здравља младих Републике Српске
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2.

Креирање система за дистрибуцију
информација о здрављу у вртићима,
школама, омладинским центрима
и осталим мјестима на којима се
окупљају млади.
Create a system for dissemination of
health information in kindergartens,
schools, youth centre, and other locations where the youth convene.

Министарство
просвјете и културе,
Фондација за здравље
младих
Ministry of Education
and Culture, Youth
Health Foundation

Удружења грађана
Citizens’ associations

2009 - 2012.
2009 - 2012

редовна
средства
regular funds

3.

Креирање годишње, тематске
кампање о здрављу младих
прилагођене овој циљној групи.
Create annual, topical campaigns on
youth health that are tailored to this
target group.

Фондација за здравље
младих
Youth Health Foundation

2009 - 2012.
Министарство здравља и
социјалне заштите, Министарство 2009 - 2012
породице, омладине и спорта,
медији
Ministry of Health and Social Welfare, Ministry of Family, Youth and
Sports, the media

редовна
средства
regular funds

4.

Мјесечна, тематска емисија о
здрављу младих на РТРС с циљем
промоције здравих стилова живота,
превенције и заштите здравља
младих.
Monthly, topical broadcasts on youth
health on RTRS, aimed at promotion
of healthy life styles, prevention and
health care of the youth.

Фондација за здравље
младих
Youth Health Foundation

РТРС
Radio-Television of the Republic of
Srpska (RTRS)

редовна
средства
regular funds

2009 - 2012.
2009 - 2012

б) Креирање нових начина за лако доступан и слободан приступ младих информацијама о здрављу
Create new ways for youth to easily and freely access the health information
1.

Креирати WEB портал посвећен
искључиво здрављу младих.
Design WEB Portal exclusively dedicated to youth health.

Фондација за здравље
младих
Youth Health Foundation

2010.
Министарство породице,
2010
омладине и спорта
Ministry of Family, Youth and Sports

2.

Креирање едукативних материјала
из области промоције здравља
младих.
Create educational materials in the
field of health promotion for youth.

Фондација за здравље
младих, Министарство
здравља и социјалне
заштите / Youth Health
Foundation, Ministry
of Health and Social
Welfare

Министарство породице,
омладине и спорта,
Министарство просвјете и
културе, здравствене установе,
удружења грађана
Ministry of Family, Youth and
Sports, Ministry of Education and
Culture, health institutions, citizens’
associations

Политика и стратегија здравља младих Републике Српске
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редовна
средства
regular funds
редовна
средства
regular funds

3.

Фондација за здравље
Дистрибуција креираних
едукативних материјала о здрављу младих
младих у здравственим установама, Youth Health Foundation
пријатељским сервисима за младе,
вртићима, образовним установама и
омладинским центрима. / Distribute
educational materials on youth health
in health institutions, youth friendly
services, kindergartens, educational
institutions and youth centres.

Здравствене установе, школе,
вртићи, удружења грађана
Health institutions, schools, kindergartens, citizens’ associations

2010 - 2012.
2010 - 2012

редовна
средства
regular funds

VIII Укључивање локалне заједнице

VIII. Local community involvement

У Републици Српској, у значајном броју на ни
воу јединица локалне самоуправе урађене су стра
тегије за младе, у већини њих наведени су сратешки
правци у смислу развоја, примјене и праћења прог
рама за унапређење здравља младих. Међутим, на
нивоу јединице локалне самоуправе примјетно је
сљедеће:
■■ Недостатак информација на нивоу јединице
локалне самоуправе о значају здравља младих;
■■ Недовољно изграђен партнерски однос између
школе, дома здравља, центра за социјални
рад, полиције, јединице локалне самоуправе,
удружења грађана, у остваривању услова и
подршке за адекватан развој бриге о здрављу
младих;
■■ Недостатак адекватних простора за бављење
младих физичким активностима у јединици
локалне самоуправе;
■■ Недовољна укљученост младих у креирање и
реализацију активности, програма и кампања
из области здравља младих у јединици локалне
самоуправе.

In the Republic of Srpska, a significant number of
local communities have developed youth strategies. Most
of these provide strategic directions in the sense of de
velopment, application, and monitoring of programmes
aimed to improve youth health. Nonetheless, the follow
ing has been observed as well:  
■■ A lack of information at the local community
level on the importance of youth health;
■■ An inadequate partnership between schools,
health centres, social welfare centres, the police,
local community and citizens’ associations in
terms of ensuring the conditions and support to
the adequate development of   youth health care;
■■ A shortage of adequate premises for the youth to
engage in sports activities within the local com
munity;  
■■ Insufficient involvement of the youth in creating
and implementing activities, programmes, and
campaigns in the field of youth health within the
local community.
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Ред.
бр.
#

Активности/ стратешки
циљеви/ програми
Activity/ Strategic Objectives/ Programmes

Одговорни за
спровођење
Implementing
Party

Партнери
Partners

Вријеме
спровођења
Implementation Timeline

Финансијска
средства
Funds

VIII УКЉУЧИВАЊЕ ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ / LOCAL COMMUNITY INVOLVEMENT
а) Активна подршка јединица локалне самоуправе у унапређењу здравља младих
Active support of the local community to youth health improvement
1.

Подстицати укључивање младих у
рад општинских одбора за здрав
ство. / Encourage youth involvement
in the work of municipal health boards.

Јединице локалне
самоуправе
Local communities

Удружења грађана
Citizens’ associations

2009 - 2012.
2009 - 2012

нису потребна
средства
no funds
required

2.

Подршка пројектима из области
здравља младих.
Support to youth health related
projects.

Јединице локалне
самоуправе
Local communities

Министарство породице,
омладине и спорта / Ministry of
Family, Youth and Sports

2009 - 2012.
2009 - 2012

редовна
средства
regular funds

3.

Спроводити годишњу анализу
локалних омладинских стратегија
посебно дијела који се односи
на здравље младих о прогресу
имплементације. Carry out annual
analyses of local youth strategies,
particularly the parts related to the
progress of youth health strategy
implementation.

Јединице локалне
самоуправе
Local communities

Удружења грађана
Citizens’ associations

2009 - 2012.
2009 - 2012

нису потребна
средства
no funds
required

4.

Обезбједити адекватне и доступне
просторе за бављење младих
физичким активностима.
Provide adequate and accessible
facilities for the youth to engage in
physical activities.

Јединице локалне
самоуправе
Local communities

Министарство породице,
2009 - 2012.
омладине и спорта
2009 - 2012
Ministry of Family, Youth and Sports

редовна
средства
regular funds

5.

Успостављање мултисекторске
сарадње међу свим релевантних
актерима у локалној заједници
с циљем остваривања услова и
подршке за адекватан развој бриге
о здрављу младих. / Establish
multi-sectoral cooperation between
all relevant stakeholders in the local
community with the aim to ensure
conditions and support to the development of youth health care.

Општински одбори за
здравство
Municipal health boards

-

редовна
средства
regular funds
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IX

Истраживање, мониторинг и евалуација

IX.  Research, monitoring and evaluation

У Републици Српској не постоји јединствена
база података о стању здравља младих.
Праћење стања путем стандардних евиденција
и извјештавања основ је за стварање јединствене базе
података о стању здравља младих.
■■ Непостојање квалитетног извјештавања
здравствених установа према Институту за
заштиту здравља о стању здравља младих;
■■ Непостојање дјелотворног вертикалног и
хоризонталног тока информација између и у
оквиру институција;
■■ Неадекватна анализа и употреба постојећих
резултата мониторинга и евалуације;
■■ Непотпуна израда и дистрибуцији резултата
мониторинга и евалуације на координисан и
интегрисан начин.
Ред.
бр.
#

Активности/ стратешки
циљеви/ програми
Activity/ Strategic Objectives/ Programmes

There is no uniform data base on the youth health
status in the Republic of Srpska.
Monitoring of the status through standard records
and reports is the basis for developing a uniform data
base on the youth health status.
■■ Absence of quality reporting from health institu
tions to the Public Health Institute on the youth
health status;
■■ Lack of an efficient vertical and horizontal flow
of information between and within institutions;
■■ An inadequate analysis and use of the current
monitoring and evaluation results;
■■ A lack of a coordinated and integrated approach
to the preparation and distribution of monitoring
and evaluation results.

Одговорни за
спровођење
Implementing
Party

Партнери
Partners

Вријеме
спровођења
Implementation Timeline

Финансијска
средства
Funds

2010.
2010

редовна
средства
regular funds

2011.
2011

редовна
средства
regular funds

IX ИСТРАЖИВАЊА, МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА / RESEARCH, MONITORING AND EVALUATION
а) Праћење стања младих путем истраживања и стандардних евиденција података
Monitor the youth health status through research and standardized data bases
1.

Провођење и подршка истраживања
у области здравља младих.
Implement and support research in the
field of youth health.

Министарство здравља
и социјалне заштите
Ministry of Health and
Social Welfare

2.

Формирање јединствене базе
података о стању здравља младих.
Establish a single database on the
youth health status.

Министарство здравља Институт за заштиту здравља
и социјалне заштите
Public Health Institute
Ministry of Health and
Social Welfare
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Министарство просвјете и
културе, Министарство науке и
технологије, Институт за заштиту
здравља, здравствене установе
Ministry of Education and Culture,
Ministry of Science and Technology, Public Health Institute, health
institutions
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б) Унапређење система мониторинга и евалуације / Improving the monitoring and evaluation system
2010.
Институт за заштиту здравља,
2010
Фонд здравственог осигурања
Public Health Institute, Health Insurance Fund

редовна
средства
regular funds

1.

Унапређење механизама за
сарадњу и координацију између
партнерских организација у процесу
прикупљања и евиденције података.
Improve mechanisms for cooperation
and coordination between partner
organisations in the process of data
collection and recording.

Министарство здравља
и социјалне заштите
Ministry of Health and
Social Welfare

2.

Дефинисање начина употребе и
дистибуције резултата мониторинга
и евалуације.
Define the method of use and distribution of monitoring and evaluation
results.

Министарство здравља Институт за заштиту здравља
Public Health Institute
и социјалне заштите
Ministry of Health and
Social Welfare

2010.
2010

редовна
средства
regular funds

3.

Дефинисање одговорности кључних
учесника у систему мониторинга и
евалуације.
Define the responsibilities of key
actors in monitoring and evaluation
system.

Министарство здравља Институт за заштиту здравља
Public Health Institute
и социјалне заштите
Ministry of Health and
Social Welfare

2010.
2010

редовна
средства
regular funds

4.

Тренинг кључних учесника у
систему мониторинга и евалуације.
Train key actors in the monitoring and
evaluation system.

Министарство здравља Институт за заштиту здравља
Public Health Institute
и социјалне заштите
Ministry of Health and
Social Welfare

2010.
2010

редовна
средства
regular funds

2009.
2009

редовна
средства
regular funds

в) Изградња информационог система и инструмента за адекватан мониторинг здравља младих.
Develop information systems and tools for adequate monitoring of youth health.
1.

Иницијални преглед постојећих
информационих система,
претходних искустава и тренутних
пракси стандардних евиденција
података о здрављу младих у
здравственом сектору
Initial assessment of the current
information systems, previous experiences and current practices concerning standardises data bases on youth
health, in the youth sector

Министарство здравља Институт за заштиту здравља
Public Health Institute
и социјалне заштите
Ministry of Health and
Social Welfare
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2.

Изградња механизама за сарадњу
и координацију између партнерских
организација у изградњи
информационог система. / Develop
mechanisms for cooperation and coordination between partner organisations in the process of developing an
information system.

Министарство здравља Институт за заштиту здравља
и социјалне заштите
Public Health Institute
Ministry of Health and
Social Welfare

2010.
2010

редовна
средства
regular funds

3.

Израда софтвера за дефинисану
базу података.
Develop software for the defined
database.

Министарство здравља Институт за заштиту здравља
и социјалне заштите
Public Health Institute
Ministry of Health and
Social Welfare

2011.
2011

редовна
средства
regular funds

г) Израда индикатора у области здравља младих
Develop youth health indicators
1.

Анализа постојећих индикатора о
здрављу младих у здравственом
сектору РС.
Analyse the existing youth health
indicators in the RS health sector.

Министарство здравља Институт за заштиту здравља
и социјалне заштите
Public Health Institute
Ministry of Health and
Social Welfare

2009.
2009

Средства
у оквиру
пројекта Млади
и здравље
на Балкану,
редовна
средства
Funds made
available
through Balkans
Youth and
Health Project,
regular funds

2.

Израда нових индикатора о
здрављу младих у РС.
Develop new youth health indicators
in the RS.

Министарство здравља Институт за заштиту здравља
и социјалне заштите
Public Health Institute
Ministry of Health and
Social Welfare

2009.
2009

Средства
у оквиру
пројекта Млади
и здравље
на Балкану,
редовна
средства
Funds made
available
through Balkans
Youth and
Health Project,
regular funds
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3.

Усвајање нових индикатора.
Adopt new indicators.

Министарство здравља Институт за заштиту здравља
и социјалне заштите
Public Health Institute
Ministry of Health and
Social Welfare

2010.
2010

нису потребна
средства
no funds
required

4.

Примјена усвојених индикатора.
Apply the adopted indicators.

Министарство здравља Институт за заштиту здравља
и социјалне заштите
Public Health Institute
Ministry of Health and
Social Welfare

2010 - 2012.
2010 - 2012

редовна
средства
regular funds

5.

Контрола примјене индикатора.
Control the application of the indicators.

Министарство здравља Институт за заштиту здравља
и социјалне заштите
Public Health Institute
Ministry of Health and
Social Welfare

2010 - 2012.
2010 - 2012

редовна
средства
regular funds

X

Фондација и национални координатор за
здравље младих

X.

У Републици Српској не постоји Фондација,
чији би основни задатак био подршка унапређењу
здравља младих са посебним акцентом на припрема
ње и реализацију програма за промоцију здравља и
превенцију болести код младих у Републици Српској.
Такође, у Републици Српској не постоји На
ционални координатор за здравље младих који би
радио на координацији активности у области здрав
ља младих са активностима које препоручује Свјетска
здравствена организација, а примјењују развијене
земље Европске уније и окружења.
Ред.
бр.
#

Активности/ стратешки
циљеви/ програми
Activity/ Strategic Objectives/ Programmes

Одговорни за
спровођење
Implementing
Party

The foundation and the national youth health
coordinator

The Republic of Srpska has no Foundation the pri
mary task of which would be providing support to the
improvement of youth health with a special emphasis
on the preparation and implementation of youth health
promotion and disease prevention programmes in Re
public of Srpska.     
In addition, the Republic of Srpska is without a
National Youth Health Coordinator, who would be
working to coordinate the activities in the field of youth
health as recommended by the World Health Organisa
Партнери
Partners

Вријеме
спровођења
Implementation Timeline

Финансијска
средства
Funds

X ФОНДАЦИЈА И НАЦИОНАЛНИ КООРДИНАТОР ЗА ЗДРАВЉЕ МЛАДИХ / THE FOUNDATION AND NATIONAL YOUTH HEALTH COORDINATOR
а) Оснивање Фондације за здравље младих / Establishment of Youth Health Foundation
1.

Именовање оснивача Фондације.
Identify the founder of the Foundation.

Влада Републике
Српске / Republic of
Srpska Government
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нису потребна
средства / no
funds required

2.

Дефинисање почетне имовине.
Define initial assets.

Оснивач
The Founder

-

2009.
2009

нису потребна
средства / no
funds required

3.

Израда оснивачких аката - Одлуке
о оснивању и друго / Prepare the
founding acts – Decision on incorporation and other

Министарство здравља
и социјалне заштите
Ministry of Health and
Social Welfare

-

2009.
2009

нису потребна
средства / no
funds required

4.

Именовање предсједника, управног
одбора. / Appoint the Chairman,
Steering Board.

Министарство здравља
и социјалне заштите
Ministry of Health and
Social Welfare

-

2009.
2009

нису потребна
средства / no
funds required

5.

Давање овлашћења лицу за
обављање послова регистрације
Фондације. / Vest powers with the
designated person to register the
Foundation.

Министарство здравља
и социјалне заштите
Ministry of Health and
Social Welfare

-

2009.
2009

нису потребна
средства / no
funds required

6.

Обезбјеђење простора, опреме и
неопходног кадра. / Provide premises, equipment and the necessary
human resources.

Министарство здравља
и социјалне заштите
Ministry of Health and
Social Welfare

2009.
2009

редовна
средства /
regular funds

б) Дефинисање програма и плана активности Фондације за здравље младих
Define programme and plan of activities of the Youth Health Foundation
1.

Израда и усвајање Програма
активности Фондације.
Develop and adopt the Foundation’s
Programme of activities.

Фондација за здравље
младих
Youth Health Foundation

Министарство здравља и
2009.
социјалне заштите, Министарство 2009
породице, омладине и спорта
Ministry of Health and Social
Welfare, Ministry of Family, Youth
and Sports

редовна
средства /
regular funds

2.

Израда и усвајање Плана
Фондација за здравље
активности за 2009.годину. / Develop младих / Youth Health
and adopt the 2009 Action Plan.
Foundation

Министарство здравља и
2009.
социјалне заштите, Министарство 2009
породице, омладине и спорта
Ministry of Health and Social
Welfare, Ministry of Family, Youth
and Sports

редовна
средства /
regular funds

в) Обезбјеђење средстава за финансирање програма Фондације / Provide funds to finance the Foundation’s programme
1.

Израда и усвајање финансијског
плана Фондације.
Develop and adopt the Foundation’s
financial plan.

Фондација за здравље
младих / Youth Health
Foundation
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породице, омладине и спорта
Ministry of Health and Social
Welfare, Ministry of Family, Youth
and Sports
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нису потребна
средства / no
funds required

2.

Израда Плана кампање за
обезбјеђење средстава Фондације.
Develop the Plan for campaign to
provide funds for the Foundations.

Фондација за здравље
младих
Youth Health Foundation

Министарство здравља и
2009.
социјалне заштите, Министарство 2009
породице, омладине и спорта
Ministry of Health and Social
Welfare, Ministry of Family, Youth
and Sports

редовна
средства /
regular funds

3.

Ангажовање агенције за
рачуноводствене и књиговодствене
услуге.
Engage an accounting and bookkeeping agency

Фондација за здравље
младих
Youth Health Foundation

-

2009.
2009

редовна
средства /
regular funds

d) Appointment of the National Youth Health Coordinator
Именовање Националног координатора за здравље младих
1.

Дефинисање права и обавеза
Националног координатора.
Define rights and obligation of the
National Coordinator.

Министарство здравља
и социјалне заштите
Ministry of Health and
Social Welfare

-

2009.
2009

нису потребна
средства / no
funds required

2.

Избор и именовање Националног
координатора.
Select and appoint the National
Coordinator

Министарство здравља
и социјалне заштите
Ministry of Health and
Social Welfare

-

2009.
2009

нису потребна
средства / no
funds required

Oперативни план за реализацију
стратегије

tion and applied by developed countries in the European
Union and the region.

Operational plan for strategy
implementation

За реализацију циљева, мјера и активности де
финисаних Стратегијом надлежна ресорна минис
тарства за здравство и социјалну заштиту, породицу
омладину и спорт, просвету и културу израдиће опе
ративне планове на годишњем нивоу.

In order to attain the objectives, measures and
activities set forth in the Strategy, the relevant minis
tries, namely the Ministry of Health and Social Welfare,
Ministry of Family, Youth, and Sports, and Ministry of
Education and Culture, will elaborate annual operational
plans.

Извори финансирања
За реализацију циљева, мјера и активности
дефинисаних Стратегијом, а кроз израду и усваја
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ње Оперативног плана за реализацију исте, посто
је финансијска средства која су већ лоцирана у
буџетима ресорних министарстава и других инсти
туција које учествују у финансирању услуга здравст
вене заштите. Потребно обезбједити одређену фи
нансијску подршку из буџета градова и општина,
за програме и акције које ће се проводити у складу
са Стратегијом. Додатни извор финансирања су ме
ђународни фондови и институције, домаћи донато
ри (појединци и организације) и други начини при
купљања финансијских средстава.

Budgets of the responsible ministries and other
institutions participating in the funding of health care
services have the funds available for the implementation
of the objectives, measures and activities set forth in the
Strategy, namely, through elaboration and adoption of
an operational plan. Certain financial support for pro
grammes and actions that will be implemented in line
with the Strategy needs to be provided from the budgets
of cities and municipalities. Additional sources of funds
are available from international funds and institutions,
local donors (individuals and organisations) and through
other manners of fund raising.

На основу члана 15. Закона о Влади Републике
Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр:
118/08), а у вези разматрања Стратегије за здравље
младих Републике Српске (2009-2012. година), Влада
Републике Српске на ________. сједници одржаној
__________. године донијела је:

Pursuant to Article 15 of the Republic of Srpska
Government Act (“Official Gazette of the Republic of
Srpska“ No: 118/08) and in relation to considering of the
Republic of Srpska Youth Health Strategy (2009-2012),
the Republic of Srpska Government at its________ses
sion, held on __________ issued the following:

Закључак
1.
2.
3.

Усваја се Стратегија за здравље младих Репуб
лике Српске (2009-2012. година).
Задужују се надлежна министарства и институ
ције за реализацију усвојене Стратегије.
Закључак ступа на снагу осмог дана од дана об
јављивања у Службеном гласнику Републике
Српске.

Број:_________
Датум:_____________

Conclusion
1.
2.
3.

    ПРЕДСЈЕДНИК ВЛАДЕ
Милорад Додик

The Republic of Srpska Youth Health Strategy
(2009-2012) is hereby adopted.  
The relevant ministries and institutions shall be in
charge of implementing the adopted Strategy.  
This Conclusion shall come into force eight days as
of the day on which it shall have been published in
the Official Gazette of the Republic of Srpska.

No:______________                  PRIME MINISTER
Date:_____________                       Milorad Dodik
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Политика и стратегија здравља младих Републике Српске
за период од 2009. до 2012. године

Радна група Министарства здравља и социјалне заштите
Издавач

Министарство здравља и социјалне заштите
Републике Српске
Тираж

500
Мјесто и година издавања

Бања Лука
2009
Дизајн

CGM design
Бања Лука

Министарство здравља и социјалне заштите
Трг Републике Српске 1, 78000 Бања Лука
тел. + 387 51 339 475, факс. + 387 51 339 658
e-mail: ministarstvo-zdravlja@mzsz.vladars.net

