Записник са састанка Форума за безбједност заједнице града Приједора, одржаног
у Великој сали Aдминистративне службе града, 27.06.2013. године, са почетком у
13:00 часова

Присутни:
Драшко Ђенадија – Цивилна заштита; Сеад Јакуповић – Предсједник скупштине града;
Инђић Зоран – ПС Приједор 2 - СЈБ Приједор; Игор Личина – Мисија ОСЦЕ у БиХ;
Сања Драгољевић - Мисија ОСЦЕ у БиХ; Дамир Кајтез - ПС Приједор 2; Здравко
Остојић – Одјељење за друштвене дјелатности; Рајко Мршић – Ватрогасно друштво
Приједор; Вања Дејановић – Дом здравља Приједор; Јанко Стојнић – ТВЈ Приједор;
Драшко Мармат – Служба за инспекцијски надзор; Бранко Мудринић – ПС за
безбједност саобраћаја; Зухра Пантош – Одјељење за стамбено комуналне послове;
Томислав Блаха – „Чешка бесједа“; Драгана Савић Пешевић – Центар за социјални рад;
Драгица Јанковић - Служба за мјесне заједнице.

Дневни ред:
1. Увод и поздравна ријеч предсједавајућег;
2. Усвајање записника са прошлог састанка;
3. Рад клуба лијечених алкохоличара града Приједора и удружења „Мрежа“;
4. Новоидентификовани проблеми;
5. Остала питања.

1. Увод и поздравна ријеч предсједавајућег
Замјеник Предсједнице Форума Драшко Ђенадија поздравио је све присутне, зажелио
им добродошлицу, те прочитао приједлог дневног реда. Исти је једногласно усвојен и
није било приједлога за његову измјену.
2. Усвајање записника са прошлог састанка
Записник са прошлог састанка Форума једногласно је усвојен.
3. Рад клуба лијечених алкохоличара града Приједора и удружења „Мрежа“
Вања Дејановић је испред Центра за ментално здравље упознала присутне са радом
удружења „Мрежа“ које окупља људе који имају проблема са зависности, у овом
случају зависност алкохолом. Дејановићева је истакла да је алкохолизам болест која
настаје због неконтролисаног пијења алкохолних пића и њихове злоупотребе.
Злоупотреба алкохола повезана је са низом негативних послиједица по здравље и
друштвени жвот. Алкохолизам је социо-медицинска болест и економски проблем који
треба лијечити, а алкохоличар је особа која није у стању да контролише пијење
алкохола. Таква особа има потешкоћа у породици, на радном мјесту и сама са собом.
Алкохол делује тако да:
уништава особу која пије, реметећи јој живот уништавањем самопоуздања и
поштовања од других, нарушава здравље, сигурност, срећу и на крају скраћује
живот;
оштећује породицу, јер доводи до сиромаштва, болести, развода, криминала,
самоубиства, онемогућује развој дјеце;
штети рандом мјесту, тако што доводи до смањења ефикасности, повећава број
несрећа на послу, доводи у опасност остале из своје околине, доводи до лажног
осјећаја бољег рада.
Алкохол у мањој количини дјелује на контролу и норме понашања. У већој количини
успорава рефлексе, мијења нормално мишљење, доводи до неразумљивог говора и
ошамућује свијест. У великој количини доводи до несвјесног стања, а понекад и до
смрти. Сваки алкохоличар живи 10-12 година мање од оних који не пију!
Алкохолизам се може лијечити. Најважније у лијечењу је остварити уздржавање од
алкохола (апстиненцију). То не зависи само од "снажне воље", јер је алкохоличар
завистан од алкохола. Ово се може остварити само стручним лијечењем, ако
алкохоличар хоће да оздрави. Обратити се за помоћ није срамота, већ људска обавеза.
Удружење грађана “Клуб лијечених алкохоличара Града Приједора” је специјализована
друштвено-терапијска организација у коју се на основу добровољног укључивања
окупљају лијечени алкохоличари, чланови њихових породица и професионалци из те
области у Граду Приједору. Поред добровољности, клуб је друштвена, невладина,
хуманитарна, ванстраначка, мултиетничка и непрофитна организација.

Клуб је основан у децембру 2012. године на иницијативу професионалаца из области
менталног здравља и уз финансијску подршку Пројекта менталног здравља у БиХ.
Основна улога клуба је:
1. Учвршћивање апстиненције, њено одржавање и стабилизација како психичка,
тако и физичка;
2. Промјена старих и стицање нових навика;
3. Лакше савлађивање апстиненцијских криза у сличној групи са сличним или
истим проблемима;
4. Помагање да и други почну лијечење и истрају у апстиненцији;
5. Рехабилитација и успостављање изгубљених улога у животу и укључење у
нормалне свакодневне токове живота.
Састанци клуба се одржавају једном недељно, одређеног дана и у одређено вријеме.
Састанак клуба има три фазе:
1. Фаза окупљања чланова – одликује се спонтаним комуникацијама чланова;
2. Тематска фаза – то је терапијски дио рада клуба. Обрађују се разне теме из
алкохолизма и из свакодневног живота, при чему су чланови активни;
3. Забавно-рекреативна фаза – чланови у опуштеној и пријатној атмосфери, уз кафу
или сок, користе просторије клуба за разне активности.
У клуб сваки пацијент улази током или након фазе интензивног лијечења, са обавезом
да ту проведе најмање једну или двије године. У пракси се дешава да знатан број
чланова наставља да активно учествује у раду клуба и након истека овог времена.
Очигледно је да су искуства и подршка која се тамо добија нешто што је за многе
чланове драгоцјено и чега не желе да се одрекну.
Стручни тим Клуба лијечених алкохоличара Града Приједора чине:
Вања Дејановић, дипломирани психолог / савјетник системске породичне
психотерапије;
Игор Бркић, едуковани медицински техничар у области менталног
здравља;
Бранка Здјелар, магистар социјалног рада.
Европска повеља о алкохолу, усвојена од чланица држава 1995. године, поставила је
водеће принципе и циљеве ради помагања и заштите здравља и добробити свих људи.
Декларација афирмише пет начела Европске Повеље о Алкохолу:
Сви људи имају право на породицу, заједницу и радни живот заштићену од
незгода, насиља и других негативних послиједица потрошње алкохола;
Сви људи имају право на ваљану и објективну обавјештеност и образовање,
почевши рано у животу, о послиједицама потрошње алкохола на здравље,
породицу и друштво;
Сва деца и младе особе имају право на одрастање у једној животној средини,
заштићеној од негативних послиједица потрошње алкохола и, за могући степен,
од рекламирања алкохолних пића;

Сви људи са ризичном или штетном потрошњом алкохола, и чланови њихових
породица имају право на приступачно лијечење и његу;
Сви људи који не желе употребљавати алкохол, или који то не могу из
здравствених или других разлога, имају право на заштиту од притисака да
попију алкохолна пића, и да буду подржани у њиховом понашању не-пијења.
Удружење је отворено за лица са потешкоћама у менталном здрављу, породице које
имају члана са потешкоћама у менталном здрављу, сарадњу и међусобне односе са
физичким и правним лицима, органима власти, невладиним и другим организацијама.
УГ „Мрежа“ основано је 29.08.2012. године након иницијативе групе грађана,
запослених у јавним установама које су у контакту са особама које имају менталноздравствене тешкоће, а у склопу својих интереса и квалификација, потакнути
позитивним иницијативама и добрим праксама других сличних организација и
удружења.
Планиране активности су едукативно-психолошке радионице, креативне радионице,
забавно-музичке радионице, остале активности ( излети, посјете културним
догађајима...).
Мисија УГ „Мрежа“ је:
Помоћ и подршка лицима са поремећајима у менталном здрављу и члановима
њихових породица;
Укључивање породице и корисника са душевним обољењима у систем изградње
политике менталног здравља;
Подизати свијест заједнице за бољу заштиту менталног здравља као основе за
квалитетнији живот људи и спрјечавања настанка или развоја душевних или
физичких обољења;
Смањењем изолације промијенити мишљење обољелих и њихових најближих да се
обољевањем не завршава њихов живот;
Програмима смањења стигме и дискриминације утицати да ове особе не морају и не
смију бити терет друштва;
Промовисати заштиту људских права душевно обољелих особа;
Обезбједити услове за кориштење преосталих способности обољелих ради радне,
социјалне рехабилитације и постизања друштвене користи.
Циљ УГ „Мрежа“ је:
Побољшање психичког благостања особа које пате од проблема у менталном
здрављу;
Промоција менталног здравља у заједници;
Заштита и промоција људских права и равноправности лица са проблемима у
менталном здрављу;
Подршка и помоћ породицама лица са проблемима у менталном здрављу;
Очување и превенција менталног здравља у заједници;
Укључивање лица са менталним проблемима у едукационе и друге програме са
циљем промоције менталног здравља;
Стварање услова за радну и социјалну рехабилитацију и интеграцију;
Доступност информација за потребе својих чланова;

Истраживање потреба лица са проблемима у менталном здрављу;
Поштовање принципа достојанства и индивидуалне аутономије ових особа са
искључењем било каквих облика злостављања и понижавања;
Успостављање што квалитетније сарадње са другим јавним установама, невладиним
организацијама и удружењима грађана која дају подршку лицима са проблемима у
менталном здрављу у Републици Српској, БиХ и шире.
Удружење грађана „МРЕЖА“ Приједор се налази у улици Краља Александра бр. 23 у
Приједору, а може се контактирати на mail udruzenje.mrezapd61@gmail.com
Форум за безбједност заједнице дао је пуну подршку у раду удружењу „Мрежа“ уз закључак
остваривања сарадње овог удружења и релевантних институција кроз формирање радне
групе. Подршку удружењу „Мрежа“ дали су и присутни представници ОСЦЕ у БиХ.
4. Новоидентификовани проблеми
Зоран Инђић упознао је присутне да полиција има дојаве од стране грађана да се
улицама шетају често ментално обољела лица, те позвао чланове Форума, представнике
институција, да се укључе у рјешавање овог све присутнијег проблема.
Драшко Ђенадија је истакао проблем на који указују грађани, а то је извођење кућних
љубимаца од стране власника у паркове и на друге јавне површине. Наиме, приликом
извођења у паркове кућни љубимци врше нужду у истим, а познато је да дјеца бораве у
парковима. Обзиром да на састанку (због раније преузетих обавеза) није присуствовао
представник Комуналне полиције, договорено је да се проблем кандидује на неком од
следећих састанака како би се допринјело бољем регулисању овог питања, односно да
се одговарајућом одлуком предвиди означавање зона у парковима у којима се не би
смјели изводити кућни љубимци, као и друге потребне мјере које би биле обавеза
власника кућних љубимаца, а све у циљу смањења негативног утицаја ове појаве по
становништво.
5. Остала питања
Зоран Инђић информисао је присутне, а истакао као добар примјер сарадње полиције и
локалне заједнице, да је полиција имала дојаву грађана који су намјеравали блокирати
пут Брезичани - Јутрогошта којим саобраћају камиони који превозе камени агрегат.
Полиција је том приликом обавијестила Градску управу, те су заједнички приступили
рјешавању овог проблема договором око уређења пута, након чега су грађани одустали
од блокаде.
Драшко Ђенадија упознао је присутне да је у Приједору одржан округли сто у
организацији ОСЦЕ на тему „Толеранција“ на којем се причало о дјелима почињеним
из мржње. Представници ОСЦЕ у БиХ истакли су да је улога ОСЦЕ у овом пројекту
идентификовање дјела мржње (мржња по свим основама) и праћење даље шта се
дешава након идентификације (процесуирање и судски исход и реакција локалне
заједнице), као и адекватни напори релевантних институција на превенцији
потенцијалних испољавања мржње у локалној заједници.

Овом приликом је констатовано да је сарадња мисије ОСЦ-а и институција са подручја
Града Приједора од самог почетка веома коректна и да је у функцији унапређења
демократије, законитости рада институција, опште безбједности и других фактора који
су предуслов квалитетнијег живота свих грађана града Приједора.,
Примјећено је такође да одређени појединци или групе, који најчешће нису са подручја
града Приједора, а који узимају учешће на оваквим и сличним скуповима, користе исте
за изношење неистина и напад на изабране фуккционере и институције наше локалне
заједнице. Након више дискусија Чланови Форума су се усагласили око слиједећег
става:
Поводом све учесталијих изјава представника једног дијела невладиних
организација као и неформалних група и појединаца, који узнемиравају јавност и
изазивају различите реакције грађана, Форум за безбједност града Приједора на својој
сједници одржаној дана 27.06.2013. године доноси слиједећи
ЗАКЉУЧАК
1.Форум за безбједност града Приједора сматра неприхватљивим и
увредљивим изјаве представника појединих невладиних организација и неформалних
група у којима се препознаје говор мржње и износе произвољне и неистините
квалификације усмјерене према појединим носиоцима функција и према институцијама
града Приједора.
2. Истовремано Форум охрабрује дјеловање и захваљује се свима онима
који улажу напоре на изградњи Приједора као мултиетничког проевропског града кога
красе добри међунационални односи и чији грађани и институције заједничким снагама
у међусобној толеранцији граде повјерење и бољи живот за себе и за генерације које
долазе.

Такође, Ђенадија је упознао чланове Форума о учешћу на Округлом столу на тему
„ Којег рода је сигурност „ у организацији Оружаних снага БиХ и команде НАТО у
БиХ, као и о одржаној промоцији „ Водича за жене кроз реформу сектора безбједности“
у организацији Атлантске иницијативе и DCAF-a, као водеће свјетске институције у
подручју управљања сектором безбједности. У поменутој публикацији споменута су
искуства 12 земаља у свијету, а БиХ је представљена преко примјера приједорског
Форума за безбједност.
Састанак завршен у 15:00 часова
Записник сачинила Драгица Јанковић
ПРЕДСЈЕДНИК ФОРУМА
ЗА Сања Муњиза
Драшко Ђенадија, с. р.

