ОПШТИНА БОЈНИК

ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН
ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА
ИЗБЕГЛИХ И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА

У Бојнику, 2009. године

УВОДНА РЕЧ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ БОЈНИК
Г-ДИНА НЕБОЈШЕ НЕНАДОВИЋА

Општина Бојник припада групи најнеразвијених општина са израженом миграцијом
становништва. Неповољна економска ситуација подстиче даљу миграцију становништва ка
економско и привредно развијеним центрима. Стога је веома важно да ли и како локална
самоуправа прати потребе грађана на нивоу локалне заједнице као и то да предлаже мере
за њихово решавање.
Са проблемима који муче "локално становништво" суочени су и становници
општине Бојник који имају статус избеглих и интерно расељених лица. Према евиденцији
њихов број варира, али их тренутно има нешто више од стотинак.
Планирајући активности решавања проблема ових циљних група, имали смо у виду
чињеницу да општина Бојник нема могућност да издвоји знатна средства за решавање
проблема избеглих и ИРЛ али очекујемо помоћ донатора при чему посебно Комесаријата
за избелице Републике Србије.
На крају очекујемо пуну подршку одборника Скупштине општине Бојник за
усвајање и реализацију овог Локалног акционог плана (ЛАП).

ПРЕДСЕДНИК
Небојша Ненадовић
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ОПШТИ ПОДАЦИ
Oпштина Бојник припада региону Јужне Србије и Јабланичког округа, припада
реду најнеразвијенијих општина Републике Србије.
Просторе се на површини од 264 км2, коју чине 37 насеља, са укупно 13.118
становника, према попису из 2002. године, са просечном густином насељености од 49
становника на 1 км2, што је сврстава у ред ретко насељених подручја.
Око 2/3 територије је брдско-планинско подручјe.
Посматрајући период од 30 година уназад, постоји стална велика миграција
становништва из овог подручја, пре свега из економских разлога.
Када се осврнемо на део станивништва који чине избеглице и ИРЛ нису били у
могућности да реше ни елементарна питања егзистенције на овом подручју, њихов број је
у сталном опадању и сада говоримо тачно о 6 избеглих лица и 106 ИРЛ.
Структура избеглих и ИРЛ по датим параметрима изгледа сада овако:
Деца до 7 година
Лица од 7-18 година
Лица од 18-65 година
Лица преко 65 година

4
17
77
14

Женских
Женских
Женских
Женских

0
7
33
10

Мушких
Мушких
Мушких
Мушких

4
10
44
4

Имајући у виду да је привреда и запошљење на територији општине Бојник веома
смањено, само је део становништва из ове популације (њих десетак) у периоду од њиховог
доласка на подручју општине Бојник па до данас решио питање тренутног запослења.
Можемо да напоменемо да су нека лица самоиницијативно решила питања
становања, било у својој режији или су пак нашли смештај код рођака и пријатеља.
Треба напоменути и то да са можда најтежом социјалном ситуацијом сусрећу и
неке породице које су угрожене и стамбено и материјално, а говоримо о 6 породица које
имају укупно 24 чланова.
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ЦИЉЕВИ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА
Реализациом овог плана имамо за циљ побољшање социјално – материјалног
положаја избеглих и ИРЛ на подручју општине Бојник, путем системских и одрживих
програма за унапређење њихове интеграције у локалну заједницу у периоду од 2009-2013
године.
Специфични циљеви овог ЛАП- а су следећи
1. У периоду од 2009. до краја 2012. године трајно решити стамбено питање за
најмање 7 породица ИРЛ, које имају започет, а недовршен стамбени објекат, доделом
бесповратних грађевинских грантова.
2. У периоду од 2009-2013. године трајно решити стамбено питање изградњом
стамбених јединица за најмање 15 породица.
3. У периоду од 2010-2013. године решити стамбено питање за најмање 3 породица
ИРЛ откупом сеоских домаћинстава.
4. У току читавог периода пратити и учествовати у донаторским пројектима који се
односе на помоћ категоријама избеглих и ИРЛ, који се односе на правну помоћ,
доквалификацију, преквалификацију овог становништва, раде лакше интеграције у
локалну заједницу и побољшања социјалног статуса ове популације.
5. У периоду од 2010-2013. године обезбедити средства за економско оснаживање
породица за најмање 15 породица.

ФИНАНСИРАЊЕ
Имајући у виду наведене податке о самој заједници, у реализацији овог плана,
претежна средства очекују се кроз донаторске пројекте, а незнатан део средстава чинила
би средства буџета општине Бојник у наредном периоду, а која су у буџету за 2009. годину
планирана у износу од 200.000,00 динара.
У дефинисању и изради пројеката којима би се постигла реализација овог плана
очекује се посебна подршка од стране Комесаријата за избеглице Републике Србије, као
што је био случај и приликом дефинисања овог плана.
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ПАРТНЕРИ У РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА
У реализацији овог плана, као партнери, добродошли су:
-

Комесаријат за избеглице Републике Србије,
Министарство рада и социјалне политике Републике Србије,
Повереништво Комесаријата за избеглице и ИРЛ,
Донатори,
Општинаска управа општине Бојник,
Центар за социјални рад у Бојнику,
Црвени крст у општини Бојник,
Национална служба за запошљавање,
Медији....

МОГУЋЕ ПРЕПРЕКЕ У РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА
-

политичке турбуленције,
нове миграције,
недостатак средстава.

ПРАЋЕЊЕ И ОЦЕНА УСПЕШНОСТИ ПЛАНА
Реализацију плана пратиће Скупштина општине, Радна група за решавање питања
избеглих и интерно расељених лица на подручју општине Бојник, Савет за миграције
општине Бојник и повереник за избеглице општине Бојник.

ЗАКЉУЧАК
У изради овог плана водили смо се идејом да исти свакако буде реалан и примеран
укупној ситуацији на подручју опшптине Бојник, као и у ужем и ширем окружењу.
Сматрамо да је исти могуће реализовати у планираном планском периоду, да би
оствареље цињева плана вишеструко допринело квалитету живота људи на овом подручју,
посебно популације која је њиме обухваћена, како не бисмо били у ситуацији да на крају
планског периода константујемо непрекидну миграцију становништва.
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