PROVEDBA UNFPA
PROGRAMA ZA
BOSNU I HERCEGOVINU

Jahorina, Bosna i Hercegovina; 12.-13. decembar 2017. godine

1 DAN
Uvod:
Godišnji sastanak Populacijskog fonda Ujedinjenih nacija (UNFPA) za predstavljanja postignuća proisteklih iz implementacije programa za Bosnu i Hercegovinu (CPD) je platforma koja služi za razmjenu iskustava, sumiranje postignuća i određivanje daljih pravaca rada. CPD godišnji sastanak je prilika za strateške
diskusije po pitanju intervencija koje se odnose na ključne oblasti rada UNFPA: seksualno i reproduktivno
zdravlje, omladina i adolescenti, rodna ravnopravnost i osnaživanje žena i populacione dinamike. Pored
toga, ovaj sastanak je iskorišten i kao prilika za dodjelu UNFPA nagrada za značajne doprinose i dostignuća od strane pojedinaca ili organizacija koje su djelovale u navedenim oblastima UNFPA rada.
Godišnji CPD sastanak okupio je oko 70 učesnika; donosioce odluka, aktiviste civilnog društva, pružaoce
javnih usluga, stručnjake, akademike i mlade, koji su imali priliku dati svoj doprinos u izradi akcionog plana
UNFPA za 2018. godinu.
Sastanak je podijeljen na tri dijela:
1 Predstavljanje strateškog okvira rada UNFPA, ciljeva održivog razvoja relevantnih za rad UNFPA
i ocjenjivanjem dosadašnjeg napretka koji je predstavljen od strane UNFPA partnera za svaku od
programskih oblasti
2 Svečana ceremonija dodjele UNFPA nagrada
3 Planiranje zajedničkih aktivnosti UNFPA i partnera za 2018. godinu

Sesija 1 Uvodne napomene
Uvodnu sesiju su vodile dr. Doina Bologa,
predstavnica UNFPA u BiH i gđa. Gabrijela
Jurela, zamjenica predstavnice UNFPA. Fokus
je stavljen na UNFPA programske oblasti kao
i na strateški okvir rada UNFPA i ciljeve održivog razvoja relevantne za rad UNFPA. Također
je naglašena i UNFPA posvećenost budućem
radu u BiH.

Sesija 2 Programska diskusija
U panel diskusiji su učestvovali ključni programski partneri UNFPA iz vladinog i nevladinog sektora.
Ova diskusija je imala za cilj da objedini ranije uspjehe i postignuća učesnika (i institucija koje predstavljaju), kao i kratku diskusiju o planovima i dolazećim inicijativama. Glavni zaključci partnera odnose se
na činjenicu da je UNFPA uspio postići značajne rezultate sa skromnim sredstvima kao i na činjenicu
da je mandat UNFPA zaista relevantan.
Ulaganje u oblast seksualnog i reproduktivnog zdravlja, rodne ravnopravnosti i populacionih dinamika
omogućava korištenje jedinstvenog spoja alata, pristupa i metoda u pravcu postizanja održivog razvoja za građane BiH. Dr. Doina Bologa je naglasila da je BiH CPD usklađen sa novim globalnim strateškim
planom UNFPA, ali se očekuje veća podrška izgradnji kapaciteta relevantnih institucija za pružanje
usluga u slučajevima prirodnih nepogoda i drugih hitnih situacija.
Nadalje, ona je takođe naglasila da će se pojačati fokus na postizanje ciljeva iz agende za održivi razvoj
(i programski i kroz pružanje tehničke podrške praćenju i izvještavanju o napretku u postizanju ciljeva
održivog razvoja) u zemlji.
U cjelini, ova sesija je bila usmjerena ka uspostavljanju početnih vrijednosti (ranijih postignuća), i izradi
planova za budućnost (iz oblasti relevantnih institucija sa UNFPA u 2018. godini). Zaključci iz ove sesije
su šire razmatrani tokom struktuiranih diskusija tokom drugog dana.

UNFPA nagrada
UNFPA nagrada je uspostavljena tokom 2016. godine kako bi se odalo priznanje aktivnostima poduzetim
u BiH s ciljem prikazivanja dominantnih izazova društvenih stereotipa, analiziranjem predrasuda o
marginalizovanim grupama ili za značajan doprinos u unaprjeđivanju prava ljudi po pitanju jedne
od četiri ključne oblasti rada UNFPA: seksualno i reproduktivno zdravlje, adolescenti i mladi; rodna
ravnopravnost i osnaživanje žena s fokusom na seksualno nasilje u konfliktu; i populacione dinamike s
fokusom na starenje stanovništva.
Panel za odabir najboljih postignuća za 2017. godinu sastojao se od sedam članova: 3 predstavnika
UNFPA i 4 predstavnika iz BIH javnog života. Gđa. Jasminka Džumhur, Institucija ombudsmena za
ljudska prava BiH, dr. Tatjana Barišić, Sveučilišna klinička bolnica Mostar, g.. Jasmin Jašarević, aktivista
civilnog društva (Proni centar Brčko), g. Dalibor Pejović, Ministarstvo civilnih poslova BiH.
Dobitnici UNFPA nagrade za 2017. godinu su:
U kategoriji “seksualno i reproduktivno zdravlje”, nagrada je dodijeljena Domu zdravlja Banja
Luka.
U kategoriji “adolescent i mladi” nagrada je dodijeljena NVO Asocijaciji XY.
U kategoriji “rodna ravnopravnost i osnaživanje žena s fokusom na seksualno nasilje u konfliktu”
nagrada je dodijeljena gđi. Dragani Miljković za njen inovativan rad na razvoju forumske pozorišne predstave s fokusom na stigmatizaciju preživjelih žrtava seksualnog nasilja u konfliktu
U kategoriji “populacione dinamike s fokusom na starenju stanovništva” nagrada je dodijeljena
Općini Stari Grad, Kantona Sarajevo za pokretanje Centra za promociju i unaprjeđenje zdravlja
starijih osoba na svom području.

2 DAN
Radne grupe
Učesnici su podijeljeni u tri multi-sektorske radne grupe
koje su uključivale predstavnike iz vladinih institucija, organizacija civilnog društva, međunarodne zajednice, itd. koji
su bili međusobno uvezani u svojim diskusijama uz podršku voditelja sastanka. Zadatak je bio uvezati diskusiju između učesnika u svakoj radnoj grupi i uspostaviti sinergiju
među programskim oblastima rada UNFPA, koje su kasnije
predstavljene svim učesnicima.
Zaključci i preporuke za fokus oblasti rada UNFPA za 2018.
godinu, proizašli iz diskusija radnih grupa:

Seksualno i reproduktivno zdravlje
Nastavak podrške za:
Razvoj politike za seksualno i reproduktivno zdravlje i pratećih akcionih planova
Izgradnju kapaciteta iz oblasti planiranja porodice i integrisanih usluga za seksualno i reproduktivno zdravlje na nivou primarne zdravstvene zaštite
Konstantno unaprjeđivanje kvaliteta maternalne zaštite (uključujući razvoj kliničkih vodilja)
Uključivanje MISP-a (Minimalni inicijalni paket usluga u hitnim situacijama) u plan odgovora na krizne situacije na svim administrativnim nivoima BiH

Adolescenti i mladi
Nastavak podrške za:
Promovisanje Zdravih životnih stilova/sveobuhvatno obrazovanje o seksualnosti kroz uključivanje
nastavnika, učenika i roditelja (kroz vijeća roditelja/nastavnika).
Povezivanje postojećih aktivnosti koje se odnose na mlade sa aktivnostima drugih programskih
oblasti, kao što je rodno zasnovano nasilje i seksualno i reproduktivno zdravlje.
Razmotriti načine za:
Bolje fokusiranje na osnaživanje mladih da
učestvuju u procesu donošenja odluka i
uspostavljanju sinergija sa postojećim institucionalnim strukturama za mlade kao
što su vijeća mladih na različitim nivoima.
Modalitete za vršnjačko obrazovanje po
pitanju Zdravih životnih stilova/sveobuhvatno obrazovanje o seksualnosti, jer je
isto predloženo kao preferirani modalitet
učenja o ovoj oblasti od strane mladih.
Prepoznavanje uloge mladih u sprječavanju rodno zasnovanog nasilja. Vidjeti ulogu
mladih kao vrstu ‘ranog sistema upozoravanja’ u lokalnim zajednicama usmjerenog
ka prepoznavanju i odgovaranju na rodno
zasnovano nasilje na inovativan način, korištenjem IT sistema i neformalnih vršnjačkih
mreža čime bi mladi postali pokretači socijalnih promjena u zajednicama po pitanju
različitih problema.

Rodno zasnovano nasilje
i seksualno nasilje u kofliktu
Nastavak rada na u oblastima rodno zasnovanog nasilja
i seksualnog nasilja u konfliktu s posebnim fokusom na:
Ublažavanje stigme u lokalnim zajednicama (širenje
na druge lokacije)
Nastavak podrške razvoju kapaciteta osoba koje prve
poduzimaju akciju po pitanju podrške žrtvama rodno
zasnovanog nasilja i seksualnog nasilja u konfliktu.
Razmotriti načine da se:
Pruži dodatna podrška u vezi sa psihosocijalnom podrškom počiniocima nasilja – zakonodavstvo
nije usklađeno
Harmonizuju pravni propisi po pitanju porodiljskog odsustva u cijeloj BiH

Populacione dinamike:
Izgraditi kulturu solidarnosti;
ideje za saradnju i širenje usluga u centrima za starije osobe
između osoba različitih dobnih
skupina i unaprjeđivati volonterske aktivnosti kroz širenje
usluga u centrima za zdravo
starenje
Mediji i javni doseg i unakrsna pitanja:
Unaprijediti saradnju sa medijima (uključujući i
glavne urednike) kao partnerima na povećanju javne svijesti o temama koje se tiču ključnih oblasti
rada UNFPA.
Nastavljen rad na uspostavljanju sinergija između
programa i uspostavljanje održivosti kroz sistem.
Aktivnosti i njihovi rezultati trebaju biti obuhvaćene ili uvršteni u zakonodavne odredbe, osiguravajući dugoročnu održivost.
Naglašeno je da je UNFPA ostvario sjajne rezultate sa relativno malim sredstvima, posebno kada se
usporedi sa ostalim međunarodnim akterima koji imaju ogromna sredstva ali ih ne usmjeravaju efektivno. Također je naglašeno da su partnerstva sa UNFPA do sada rezultirala sadržajnijim dokumentima
i unaprijeđenim aktivnostima. Kvalitet rada se treba održati na svim nivoima.

Moderator sastanka: g. Adnan Rondić
Voditelji radnih grupa: g. Aleksandar Živanović, gđa. Snježana Filipović, gđa. Mirela Grunther Đečević
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ПРОВОЂЕЊЕ UNFPA
ПРОГРАМА ЗА
БОСНУ
И
ХЕРЦЕГОВИНУ
Јахорина, Босна и Херцеговина; 12 -13. децембар 2017. године
ДАН 1
Увод:
Годишњи састанак Популационог фонда Уједињених нација (UNFPA) за представљања достигнућа проистеклих из
имплементације програма за Босну и Херцеговину (CPD) је платформа која служи за размјену искустава, сумирање
достигнућа и одређивање будућих праваца рада. CPD годишњи састанак је прилика за стратешке дискусије по питању
интервенција које се односе на кључне области рада UNFPA: сексуално и репродуктивно здравље, омладина и адолесценти,
родна равноправност и оснаживање жена и популационе динамике. Поред тога, овај састанак је искориштен и као прилика
за додјелу UNFPA награда за значајне доприносе и достигнућа појединаца или организација које су дјеловале у наведеним
областима UNFPA рада.
Годишњи CPD састанак је окупио око 70 учесника; доносиоце одлука, активисте цивилног друштва, пружаоце јавних услуга,
стручњаке, академике и младе, који су имали прилику дати свој допринос у изради акционог плана UNFPA за 2018. годину.
Састанак је подијељен на три дијела:
1 Представљање стратешког оквира рада UNFPA, циљева одрживог развоја релевантних за рад UNFPA и оцјењивање
досадашњег напретка, којег су представили UNFPA партнери за сваку од програмских области
2 Свечана церемонија додјеле UNFPA награда
3 Планирање заједничких активности UNFPA и партнера за 2018. годину

Сесија 1 Уводне напомене
Уводну сесију су водиле др Доина Болога,
представница UNFPA у БиХ и гђа Габријела Јурела,
замјеница представнице UNFPA. Фокус је стављен на
UNFPA програмске области као и на стратешки оквир
рада UNFPA и циљеве одрживог развоја релевантне за
рад UNFPA. Такође је наглашена и УНФПА посвећеност
будућем раду у БиХ

Сесија 2 Програмска дискусија
У панел дискусији су учествовали кључни програмски партнери UNFPA из владиног и невладиног сектора. Ова
дискусија је имала за циљ да обједини раније успјехе и достигнућа учесника (и институција које представљају), као и
кратку дискусију о плановима и будућим иницијативама. Главни закључци партнера односе се на чињеницу да је UNFPA
успио постићи значајне резултате са скромним средствима као и на чињеницу да је мандат UNFPA заиста релевантан.
Улагање у област сексуалног и репродуктивног здравља, родне равноправности и популационих динамика омогућава
кориштење јединственог споја алата, приступа и метода у правцу постизања одрживог развоја за грађане БиХ. Др
Доина Болога је нагласила да је БиХ CPD усклађен са новим глобалним стратешким планом UNFPA, али се очекује већа
подршка у изградњи капацитета релевантних институција за пружање услуга у случајевима природних непогода и
других хитних ситуација.
Надаље, она је такође нагласила да ће се појачати фокус на постизање циљева из агенде за одрживи развој (и
програмски и кроз пружање техничке подршке у праћењу и извјештавању о напретку у постизању циљева одрживог
развоја) у земљи.
У цјелини, ова сесија је била усмјерена ка успостављању почетних вриједности (ранијих достигнућа), и изради планова
за будућност (из области релевантних институција са UNFPA у 2018. години). Закључци из ове сесије су шире разматрани
током структуираних дискусија током другог дана.

UNFPA награда
UNFPA награда је успостављена током 2016. године како би се одало признање активностима подузетим у БиХ с
циљем приказивања доминантних изазова друштвених стереотипа, анализирањем предрасуда о маргинализованим
групама или за значајан допринос у унапређивању права људи по питању једне од четири кључне области рада
UNFPA: сексуално и репродуктивно здравље, адолесценти и млади; родна равноправност и оснаживање жена с
фокусом на сексуално насиље у конфликту; и популационе динамике с фокусом на старење становништва.
Панел за одабир најбољих достигнућа за 2017. годину састојао се од седам чланова: 3 представника UNFPA и 4
представника из БИХ јавног живота. Гђа Јасминка Џумхур, Институција омбудсмена за људска права БиХ, др Татјана
Баришић, Свеучилишна клиничка болница Мостар, г. Јасмин Јашаревић, активиста цивилног друштва (Прони центар
Брчко), г. Далибор Пејовић, Министарство цивилних послова БиХ.
Добитници UNFPA награде за 2017. годину су:
У категорији “сексуално и репродуктивно здравље”, награда је додијељена Дому здравља Бања Лука.
У категорији “адолесценти и млади” награда је додијељена НВО Асоцијацији XY.
У категорији “родна равноправност и оснаживање жена с фокусом на сексуално насиље у конфликту” награда
је додијељена гђи Драгани Миљковић за њен иновативан рад на развоју форумске позоришне представе с
фокусом на стигматизацију преживјелих жртава сексуалног насиља у конфликту
У категорији “популационе динамике с фокусом на старењу становништва” награда је додијељена Опћини
Стари Град, Кантона Сарајево за покретање Центра за промоцију и унапређење здравља старијих особа на
свом подручју.

ДАН 2
Радне групе
Учесници су подијељени у три мулти-секторске радне групе које су
укључивале представнике из владиних институција, организација
цивилног друштва, међународне заједнице, итд. који су били
међусобно увезани у својим дискусијама уз подршку водитеља
састанка. Задатак је био увезати дискусију између учесника у свакој
радној групи и успоставити синергију међу програмским областима
рада UNFPA, које су касније представљене свим учесницима.
Закључци и препоруке за фокус области рада UNFPA
за 2018. годину, произашли из дискусија радних група:

Сексуално и репродуктивно здравље
Наставак подршке за:
Развој политике за сексуално и репродуктивно здравље и пратећих акционих планова
Изградњу капацитета из области планирања породице и интегрисаних услуга за сексуално и репродуктивно
здравље на нивоу примарне здравствене заштите
Константно унапређивање квалитета матерналне заштите (укључујући развој клиничких водиља)
Укључивање МИСП-а (Минимални иницијални пакет услуга у хитним ситуацијама) у план одговора на кризне
ситуације на свим административним нивоима БиХ

Адолесценти и млади
Наставак подршке за:
Промовисање Здравих животних стилова/свеобухватно образовање о сексуалности кроз укључивање наставника,
ученика и родитеља (кроз вијећа родитеља/наставника).
Повезивање постојећих активности које се односе на младе са активностима других програмских области, као што
је родно засновано насиље и сексуално и репродуктивно здравље.
Размотрити начине за:
Боље фокусирање на оснаживање младих
да учествују у процесу доношења одлука
и успостављању синергија са постојећим
институционалним структурама за младе као
што су вијећа младих на различитим нивоима.
Модалитете
за
вршњачко
образовање
по питању Здравих животних стилова/
свеобухватно образовање о сексуалности, јер је
исто предложено као преферирани модалитет
учења о овој области од стране младих.
Препознавање улоге младих у спречавању
родно заснованог насиља. Видјети улогу
младих као врсту ‘раног система упозоравања’
у локалним заједницама усмјереног ка
препознавању и одговарању на родно
засновано насиље на иновативан начин,
кориштењем ИТ система и неформалних
вршњачких мрежа чиме би млади постали
покретачи социјалних промјена у заједницама
по питању различитих проблема.

Родно засновано насиље
и сексуално насиље у конфликту
Наставак рада у областима родно заснованог насиља и
сексуалног насиља у конфликту с посебним фокусом на:
Ублажавање стигме у локалним заједницама (ширење на
друге локације)
Наставак подршке развоју капацитета особа које прве
подузимају акцију по питању подршке жртвама родно
заснованог насиља и сексуалног насиља у конфликту.
Размотрити начине да се:
Пружи додатна подршка у вези са психосоцијалном подршком починиоцима насиља – законодавство није усклађено
Хармонизују правни прописи по питању породиљског одсуства у цијелој БиХ

Популационе динамике:
Изградити културу солидарности;
идеје за сарадњу и ширење
услуга у центрима за старије
особе између особа различитих
старосних група и унапређивати
волонтерске активности кроз
ширење услуга у центрима за
здраво старењe

Медији, јавна област и унакрсна питања:
Унаприједити сарадњу са медијима (укључујући
и главне уреднике) као партнерима на повећању
јавне свијести о темама које се тичу кључних
области рада UNFPA.
Настављен рад на успостављању синергија
између програма и успостављање одрживости
кроз систем.
Активности и њихови резултати требају бити
обухваћене или уврштени у законодавне одредбе,
осигуравајући дугорочну одрживост.
Наглашено је да је UNFPA остварио сјајне резултате са релативно малим средствима, посебно када се упореди
са осталим међународним актерима који имају огромна средства, али их не усмјеравају ефективно. Такође
је наглашено да су партнерства са UNFPA до сада резултирала садржајнијим документима и унапријеђеним
активностима. Квалитет рада се треба одржати на свим нивоима.

Модератор састанка: г. Аднан Рондић
Водитељи радних група: г. Александар Живановић, гђа Сњежана Филиповић, гђа Мирела Грунтхер Ђечевић

