27 ПРОГРАМA ПОДРШКЕ
ПОРОДИЦИ

Град Требиње од 2017. године
у континуитету спроводи бројне
пројекте подршке породици и то
кроз више програма. Прва смо
локална заједница која
награђује најбоље студенте,
први смо и по питању подршке
дјеци из руралних подручја, а
по угледу на наш програм
данас бројне локалне заједнице
покрећу изградњу станова за
младе брачне парове. Скоро да
је немогуће пронаћи студента
који не добија стипендију да ли
са локалног, републичког или из
из неког другог извора.

Први смо у Српској и по питању
подршке пензионерима.
Отворили смо продавницу у
којој управо они могу да купују
најосновније производе по
знатно повoљнијим цијенама.
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ПОДРШКА ВАНТЈЕЛЕСНОЈ ОПЛОДЊИ

Дан кад су наши суграђани
послије 25 година постали
родитељи!

Подршка пронаталитетној политици
један је од приоритета Градске управе.
Град Требиње у цјелости финансира
једну вантјелесну оплодњу у клиникама
које препоручи струка. Такође, од 2020.
до 2022. подржано је укупно 10 парова.
Ово је један од најзначајнијих програма
који се у континуитету спроводи од 2017.
године.
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Овај програм подршке помаже
брачним паровима да се
остваре као родитељи, јер само
они знају колико је снаге и
воље потребно да би постали
родитељи. Један од
позитивнијих примјера је
Удружење "Бебе", које данас
броји 165 беба. И у 2022.
години спроводе се активности
на овом програму и Град
буџетски планира средства у
износу од 60.000 КМ за ову
намјену. Подршка неће
изостати ни у будућности.

ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ЗА НОВОРОЂЕНО ДИЈЕТЕ

Износ помоћи је од 150 до
2.400 КМ, у зависности од
социјалног статуса родитеља.

Програм подршке
незапосленим мајкама
породиљама, који је покренут
2017, био је одличан примјер
надлежним у Влади Српске
да измјеном Закона о дјечијој
заштити све незапослене
мајке остваре мјесечни
додатак од 405 КМ, током 12
мјесеци.

ПОДРШКА НЕЗАПОСЛЕНИМ
МАЈКАМА ПОРОДИЉАМА
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ПОДРШКА ЗА НАЈБОЉЕ ЂАКЕ И СТУДЕНТЕ

Најбољи ђаци и студенти
сваке године буду
награђени за труд и успјех.

Ове године, 26 најбољих студента са
просјеком оцјена изнад 9,00, као
награду, добили су вишедневно
путовање у Будимпешту. Циљ Градске
управе је да се сви студенти додатно
стимулишу да на својим факултетима
постижу добре оцјене и да се додатно
посвете областима за које су се
опредијелили приликом уписа.
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Ученици генерације као
награду добијају 300 КМ,
имаоци Вукове дипломе
награђују се са 250 КМ,
ученици који су током све
четири године остварили
одличан успјех са по 100 КМ,
док они који су постигли успјех
на републичком такмичењу
добијају од 50 до 150 КМ у
зависности од тога које мјесто
су освојили. Град је, такође,
подржао и 24 основца из
социјално осјетљивих
породица да оду на екскурзију.

СТИПЕНДИЈЕ ЗА СТУДЕНТЕ

Град Требиње стипендира
100 студената са мјесечним
износом од 100 до 250 КМ.

Бесплатна припремна
настава за свршене
средњошколце је нови
програм Градске управе.
Током протекле двије године,
припремну наставу је прошло
око 80 матураната. Најчешћи
предмети за које се ђаци
припремају су математика и
хемија. Припремну наставу
држе професори средњих
школа са подручја града.

БЕСПЛАТНА ПРИПРЕМНА
НАСТАВА ЗА МАТУРАНТЕ
ЗА УПИС НА ФАКУЛТЕТ
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ПОМОЋ ЂАЦИМА БЕЗ ЈЕДНОГ/ОБА РОДИТЕЉА

ПОМОЋ ЂАЦИМА КОЈИ
ПОХАЂАЈУ ПОДРУЧНА
ШКОЛСКА ОДЈЕЉЕЊА

Град Требиње већ шесту годину
заредом издваја средства за помоћ
дјеци без једног/оба родитеља. Накнаду
добијају ученици основних и средњих
школа у висини од 100, 125 и 150 КМ у
зависности од тога да ли дијете има
једног родитеља који је пензионер или је
незапослен, односно уколико је под
старатељством јер је без оба родитеља.
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Од 2017. године Град Требиње
обезбјеђује средства за
реализацију програма подршке
ученицима који похађају
подручна школска одјељења.
Током 2020. године, право на
ову подршку остварила су 142
ученика, док је у 2021. години
исто добило 128 ђака. Програм
ће бити реализован и у 2022.
године, а планирана су
средства у износу од 100.000
КМ. Овим програмом Град
жели да побољша услове
живота у руралном подручју.

ПОДРШКА ПОВРАТНИЦИМА У ОПШТИНУ РАВНО

Град Требиње издваја око
40.000 КМ за помоћ српским
повратницима у Равно.

Средства су најчешће
намијењена за санацију
инфраструктуре, обнову
порушених и запаљених кућа,
куповину пољопривредне
механизације, санацију
вјерских објеката и гробаља.
Програм се реализује већ
неколико година, а у 2022.
повратници су директно
конкурисали за грантовска
средства.

Трећина пријератне
требињске општине данас
припада Општини Равно.
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ПОДРШКА ДЈЕЦИ И МЛАДИМА СА ДИЈАБЕТЕСОМ ТИП-1

Ово је нови програм
Градске управе који се
спроводи од 2022. године.

Бројне активности које се предузимају
на превенцији и лијечењу дијабетеса и
те како су значајне посебно ако имамо у
виду да је велики број дјеце и младих до
26 година којима је дијагностификован
дијабетес ТИП 1. Ова подмукла болест
захтјева правовремену реакцију, али и
значајна финансијска средства за
адекватно лијечење.
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Град Требиње је из тог разлога
у 2022. години покренуо
програм подршке породицама
дјеце и младих са дијабетесом
ТИП 1. Подршка је упућена ка
особама до 26 година живота,
односно ка 14 дјеце и младих
којима је дијагностификован
дијабетес ТИП 1. Подршка је у
виду финансијске помоћи од по
160 КМ мјесечно, како бисмо
овим људима, колико-толико,
олакшали њихову борбу и
подржали њихову храброст и
одлучност!

СМЈЕШТАЈ ЗА ПАЦИЈЕНТЕ ЗА ЛИЈЕЧЕЊЕ У УКЦ РС

Програм је усмјерен ка
пацијентима и њиховој
пратњи.

Ријеч је о новом програму
Градске управе којим се жели
помоћи пацијентима и
њиховој пратњи приликом
дијагностичких и контролних
прегледа у Универзитетском
клиничком центру. Путем
јавног тендера, Град је
изабрао смјештај у
Бањалуци, у близини УКЦ,
који ће наши суграђани моћи
да користе бесплатно.

Средства за програм
планирана су у буџету.
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САМОЗАПОШЉАВАЊЕ

Програм се спроводи од
2017. До сада је запослено
више од 180 лица.

Програм подршке самозапошљавању
подразумијева запошљавање лица са
евиденције Завода за запошљавање
Српске, биро Требиње, који активно
траже запослење и заинтересовани су
за започињање властите дјелатности у
производним, занатским и услужним
областима. Програм у цјелости
финансира Град.
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Од 2020. године посредством
овог програма посао је добило
око 50 наших суграђана. Они су
покренули сопствени бизнис и
данас успјешно остварују своју
дјелатност. За ове намјене
укупно је издвојено више од
325.000 КМ. До краја 2022.
године је активан позив за
самозапошљавање, па се
очекују и нове апликације за
покретање сопственог бизниса.
Овим програмом омогућава се
нашим суграђанима да своје
бизнис идеје претворе у дјело.

ПРИПРАВНИЧКИ СТАЖ

Ово је један од
најуспјешнијих програма у
Републици Српској.

Заједничким пројектима
Града и Завода за
запошљавање, од 2020.
године, могућност да одради
приправнички стаж добило је
150 свршених студената. Они
су запослени у јавни и
реални сектор. Укупна
средства за ову намјену већа
су од 1.000.000 КМ и
програми се планирају сваке
буџетске године.

Већина свршених
студената кроз програме
добије први посао.
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НОВА РАДНА МЈЕСТА

Програм се спроводи у
сарадњи Града и Завода за
запошљавање.

Посредством Бироа - Завода за
запошљавање Српске, од 2020. године
спроведено је више програма
запошљавања различитих категорија
становништва. Међу програмима који су
реализовани свакако су најзначајнији
запошљавање приправника, подршка
самозапошљавању и подршка
запошљавању борачких категорија.
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Уз подршку Завода од 2020.
године запослено је додатних
107 младих са високом
стручном спремом, тј.
приправника - како у јавни, тако
и у реални сектор. Кроз
пројекат "Заједно до посла"
посао је добило 259 наших
суграђана. Још један важан
програм Завода јесте поврат
пореза и диприноса
послодавцу који запосли новог
радника. Кроз овај програм
почело је да ради 80 Требињки
и Требињаца.

НАКНАДЕ НЕЗАПОСЛЕНИМ ДЕМОБИЛИСАНИМ БОРЦИМА

Ријеч о годишњој накнади,
коју прими у просјеку око 200
бораца.

Накнада се додјељује
незапосленим
демобилисаним борцима
Војске Републике Српске и то
прве, друге и треће
категорије. У 2020.
обухваћено је 296 бораца, у
2021. њих 174, а у 2022.
години 184 борца. Борци прве
категорије имају годишњу
накнаду од 400 КМ, друге 300
КМ, а треће 200 КМ.

Програм се спроводи од
2017. године.
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НАКНАДЕ СУПРУГАМА УМРЛИХ БОРАЦА

АДАПТАЦИЈА СТАМБЕНИХ
ЈЕДИНИЦА РОДИТЕЉА
ПОГИНУЛИХ БОРАЦА

Право на накнаде из овог програма
омогућено је супругама умрлих бораца
којима је право на борачки додатак било
утврђено као мјесечно или годишње
примање Предвиђене су три категорије
додјеле: незапослене супруге, супруге
које су оствариле право на пензију,
запослене супруге. Током 2020 и 2021.
ово право имало је око 540 жена.
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Од 2020. године адаптирани су
домови 35 родитеља погинулих
вораца Војске РС. За те
намјене из градског буџета
издвојено је укупно нешто више
од 215.000 КМ. Исти програм
наставља се и у 2022. години.
Планом буџета предвиђено је
да за ове намјене буде
издвојено 100.000 КМ. Јавни
позив биће расписан до краја
године, након чега ће
родитељи погинулих бораца
моћи да подносе захтјев за
адаптацију домова.

СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ БOРАЧКИХ КАТЕГОРИЈА

Од 2020. је за запошљавање
борачких категорија
издвојено 230.000 КМ.

Кроз заједничке пројекте
Града и Завода, од 2020.
године запослено је 40 лица,
углавном демобилисаних
бораца ВРС. У буџету за 2022.
годину планирано је 150.000
КМ за запошљавање ових
категорија. Исто тако, и Завод
за запошљавање предвидио
је додатна средства за
запошљавање ове категорије
становништва.

Програм се спроводи од
2017. године.
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ДРУГИ ВИДОВИ ПОДРШКЕ ЗА БОРАЧКЕ КАТЕГОРИЈЕ

ГРАНТ ЗА БОРАЧКА
УДРУЖЕЊА, НОВЧАНА И
ПОМОЋ ЗА ЛИЈЕЧЕЊЕ

Грантове из градског буџета добијају
удружења која се баве борачком
проблематиком на подручју града
Требиња. Грантовска средства се
користе за финансирање програма
везаних за борачке категорије. Од 2020,
за ове намјене издвојено је око 246.000
КМ.
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Новчана помоћ додјељује се
породицама погинулих бораца,
РВИ и незапосленим борцима
прве, друге и треће категорије.
Новчана помоћ подразумијева
плаћање дијела трошкова
сахране члана породице
погинулог борца, обилазак
гроба погинулог борца,
лијечење члана породице
погинулог борца, лијечење
РВИ, набавку лијекова, бањско
лијечење. Укупно је од 2020.
издвојено око 70.000 КМ.

ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ

Програм је намијењен
социјално угрженим
категоријама грађана.

Новчане помоћи
представљају појединачне
дознаке на захтјев лица, за
различите потребе нпр.:
трошкове лијечења, лијекова,
медицинских средстава/
помагала, превоза... Током
године се у просјеку додијели
око 500 једнократних помоћи,
а у просјеку се издваја око
130.000 по буџетској години.

Програм се спроводи од
2017. године.
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ПОДРШКА ПОЉОПРИВРЕДНИМ ПРОИЗВОЂАЧИМА

Од 2020. расадни и
сјеменски материјал
добило је око 700
пољопривредника.

Расадни и сјеменски материјал, који је
дијелом произведен од стране Аграрног
фонда, подијељен је требињским
пољопривредницима, али и свим
заинтересованим лицима која су имала
намјеру да се почну бавити
производњом органске хране која је све
више тражена како на домаћем, тако и
на захтјевном свјетском тржишту.
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Аграрни фонд је подијелио
расадни материјал паприке,
краставаца и парадајза, те
сјеменски материјал кромпира,
лука и грашка. Поједини
пољопривредници са Аграрним
фондом имају потписан и
кооперантски уговор о откупу
својих производа. У
пластеницима овог фонда
годишње се производе и око
3.000 садница шипка и смокве,
које се затим подијеле
пољопривредницима са
подручја нашег града.

БЕСПЛАТНО ПРИВОЂЕЊЕ ЗЕМЉИШТА КУЛТУРИ

Редовно се помажу и
Удружења корисника
вода за наводњавање.

Овим програмом су обухвћени
орање, фрезање, кошење,
балирање... Програмом је
помогнуто више од 150
пољопривредника. Аграрни
фонд за ове намјене има два
сопствена трактора са 16
неопходних прикључака те
четири хладњаче и
лабораторију за испитивање
здравствене исправности
прозвода.

Ово доприноси и
редовном снабдијевању
Херцеговачке куће.
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ПЧЕЛАРСКИ ПАКЕТИ

Осим опреме, пчелари на
располагању имају и
савјетодавне услуге!

Програмом настојимо да стимулишемо
развој пчеларства кроз додјелу
бесплатних пчеларских пакета. Програм
се реализује преко Аграрног фонда
града Требиња. Од 2020. године
подијељено је 100 пчеларских пакета
који су, осим већ постојећих пчелара,
обухватили и лица која тек почињу да се
баве пчеларством.
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Све већа потражња за
органским медом, прополисом,
ракијом медовачом и другим
производима од меда,
подстакли су надлежне у
Аграрном фонду да сваке
године обезбиједе реализацију
програма подршке пчеларима.
На подручју Требиња тренутно
има око 500 пчелара, а неки од
њих своје производе увелико
продавају у Херцеговачким
кућама у Требињу, Бањалуци и
Источном Сарајеву, а ускоро и
у Београду.

ПОДРШКА СТОЧАРСКОЈ ПРОИЗВОДЊИ

Подршком кроз додјелу
мини грантова помогнуто
је 55 пољопривредника.
Програмом подршке
сточарској производњи
извршена је обнова објеката
за укупно 22 лица која се баве
сточарством, у вриједности од
35.000 КМ. Подијељено је и 90
товне прасади за 30
домаћинстава са руралног
подручја. Вриједност пројекта
је око 30.000 КМ.

Подршком индивидуалним
произвођачима помогнуто
је 60 пољопривредника.
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