ДЕБАТА: МИНИМУМ СОЦИЈАЛНЕ СИГУРНОСТИ И ЈЕДНАКЕ МОГУЋНОСТИ
БАЊА ЛУКА, 14.06.2017. ГОД.
Многа УН и ЕУ документа која је БиХ ратификовала, нажалост не доводе до значајнијих позитивних
промјена у друштву, већ је напротив присутна једна стагнација развоја.
Питање минимума социјалне сигурности још увијек и поред низа промотивних скупова и проведених
кампања није укључено у свијест оних који доносе прописе. И поред низа иницијатива не приступа се
њиховом реализовању у пракси и врло мало се ради на измјенама, допунама и усклађивању легислативе
са међународним стандардима. Зато су још увијек у пракси присутни разни видови дискриминације.
Познато је да се од усвајања Реформске агенде до сада за годину и по није много тога помјерило с
мјеста. Ако се томе дода и чињеница да се у социјалној реформи маргинало помиње минимум социјалне
сигурности, а једнаке могућности никако, није ни чудо што по тим питањима тапкамо у мјесту.
Неопходно је осигурати један свеобухватан мултисекторалан приступ који би довео до социјалне
кохезије и довео ЛСИ у фокус са тежњом за њиховом социјалном укљученошћу. Многи међународни
принципи и начела би се требала уградити у наша развојна документа и на тај начин осигурати примјену
принципа одрживог развоја.
Добро је што смо напокон усвојили Стратегију за унапређење друштвеног положаја за ЛСИ и Акциони
план, али ми се чини да се врло споро одвија процес њене примјене односно имплементације.
Заговарање једнаких могућности нарочито за ЛСИ треба усмјерити на:
- недискриминацију по било којем основу;
- доступност и једнак третман у остваривању права ЛСИ;
- приступ информацијама и одговарајућу комуникацију између корисника и пружаоца услуга;
- уважавање достојанства ЛСИ уз афирмацију њихових потреба и могућности;
- оснаживање капацитета организација ЛСИ;
- Уврштавање питања инвалидитета у све развојне програме на свим нивоима организовања;
- равноправно судјеловање ЛСИ у свим областима друштвеног живота.
ПРИОРИТЕТНЕ МЈЕРЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ДРУШТВЕНОГ ПОЛОЖАЈА ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ И ЊИХОВИХ
ОРГАНИЗАЦИЈА
1. Измјенама и допунама Закона о социјалној заштити осигурати право на личну инвалиднину за
ЛСИ са већим степеном инвалидности и успоставити редовност материјалне подршке;
2. Измјенама прописа у области здравственог осигурања и здравствене заштите осигурати бољу
подршку и обим права за ЛСИ са већим степеном инвалидности, са акцентом на партиципацији,
ортопедским тифлотехничким помагалима и медицинским средствима, те праву на пратиоца;
3. Измјенама и допунама Закона о играма на срећу и подзаконских аката осигурати већи обим
средстава која се издвајају за подршку лицима са инвалидитетом и њиховим организацијама;
4. Доношењем Закона о организацијама ЛСИ РС унаприједити статус удружења и организација лица
са инвалидитетом на свим нивоима организовања, те дефинисати репрезентативност,
финансирање, права, обавезе и друга питања;
5. За организације – удружења од јавног интереса за РС осигурати редовност кварталног
суфинансирања планираних програмских активности из грантова за ту намјену;
6. Увођењем разних погодности и олакшица за ЛСИ обезбиједити минимум социјалне сигурности и
једнаке могућности;
7. Представнике НВО, ОЦД ЛСИ укључивати у процес предлагања и креирања стратешких
докумената и законских и подзаконских аката, а који се тичу ЛСИ и њихових организација.
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