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Ангажман грађана у заједници
Мисија ОЕБС-а у Босни и Херцеговини сарађује са локалним заједницама широм
земље, да би се подстакао њихов одрживи ангажман са локалним органима
власти и изградила истинска свеобухватна демократија на локалном нивоу.
Кроз иницијативу Локално је примарно, Мисија ради
на развоју истински свеобухватне и одговорне локалне
демократије. Посебан нагласак се ставља на повећање
нивоа учешћа младих, сеоског становништва, мањинских
група и лица која живе на економским и друштвеним
маргинама у локалним пословима, као и на развој њиховог
капацитета да изабране службенике држе одговорнима за
пружање основних услуга.
Програм Ангажман грађана у заједници фокусиран
је на развој ефикасних и одрживих механизама за
консултовање и укључивање грађана у процес доношења
одлука на локалном нивоу. Посебна пажња посвећена је
сљедећем:
•

•

•

•

Оживљавању мјесних заједница и других постојећих
механизама за демократске процесе на базичном
нивоу;
Подстицању учешћа младих у локалним питањима
кроз развој омладинских политика рада и изградњу
капацитета омладинских организација и омладинских
савјета;
Промоцији социјалног укључивања рањивих група
(посебно жена на селу, националних мањина,
повратника и лица с инвалидитетом), кроз пружање
подршке и стручних савјета њиховима асоцијацијама,
мрежама и политичким представницима, као и кроз
организовање пројеката, ради побољшања њиховог
приступа економским пруженим шансама; и
Побољшању способности грађана за праћење
одговорности званичника, кроз подршку тзв. Watchdog
иницијативама (иницијативе за надгледање и
заговарање).

Мјесне заједнице (МЗ)
Мисија ОЕБС-а у Босни и Херцеговини ради са мјесним
заједницама на изградњи њихових вјештина и подстицању
њихове способности да заступају интересе грађана
и у свом партнерству с општинским органима власти
лобирају у погледу захтјева грађана. Ова тијела на нивоу
заједнице, лоцирана у оквиру општина, формирана су у
склопу социјалистичког система бивше СФРЈ као средство
омогућавања већег грађанског ангажмана и као јавни
форуми.
Од завршетка рата у Босни и Херцеговини, у више
од 90% општина у земљи, мјесне заједнице су или
наставиле да постоје или су поновно успостављење.
Иако велика већина општина данас има такав систем
локалних заједница и пружа им одређену финансијску
подршку, вјештине, ресурси и капацитети мјесних
заједница знатно варирају од општине до општине. Кроз
активности Ангажмана грађана у заједници, Мисија
ради у 26 општина да би оснажила мјесне заједнице
да се боље организују и да ефикасније комуницирају с
општинским органима власти. Посебна пажња посвећена
је повезаности заједница и заступљености одбора МЗ-а,
кроз иницијативе којима је циљ унапређење изборних
процедура и статута мјесних заједница, као и кроз
кампање за подизање нивоа свијести.
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Учешће младих
Мисија интензивно ради са младима у склопу иницијативе
Локално је примарно, посвећујући посебну пажњу
локалном нивоу власти и радећи на развоју одговарајућих
механизама за младе, који ће им омогућити да постану
активнији у општинским пословима. Да би се најбоље
заступали интереси младих, посебно оних који живе
у сеоским срединама, и како би се повећала њихова
способност лобирања за своје интересе, Мисија подстиче
формирање омладинских организација и савјета младих,
те гради њихове капацитете кроз различите врсте обука.
Мисија подржава развој локалних омладинских политика
рада и стратегија, као и именовање комисија за младе,
референата за младе и омладинских савјетодавних
одбора, те њихово оснаживање кроз радионице и обуке.
Мисија такође ради са владиним тијелима на ентитетском
и државном нивоу, да би се обезбиједило постојање и
примјена одговарајућих закона и одредаба, којима се
омогућава већи ангажман младих у пословима заједнице.
Посебан акценат се ставља и на креирање јасних и
транспарентних критеријума и процедура за финансирање
омладинских пројеката.

Социјална укљученост
У склопу својих циљних активности, Мисија такође ради
на повећању видљивости и утицаја рањивих група,
које су тренутно лоше или никако организоване, што
за посљедицу има њихов недовољан утицај на јавне
послове у мјестима гдје живе. Мисија подржава групе,
као што су: националне и бројчане мањине, жене на селу
и лица с инвалидитетом, да би се успоставила њихова
удружења и изградили њихови капацитети за грађански

ангажман, укључујући и вјештине лобирања и заговарања.
Подржава се и креирање мрежа организација, којима се
рањиве групе подстичу да се и њихов глас, у заговарању
њихових потреба, што гласније чује. Мисија подржава веће
економско учешће рањивих група, кроз одржавање обука
и оснаживање појединаца да искористе доступне прилике.
У склопу свих активности Ангажмана грађана у заједници,
Мисија настоји да интегрише рад са сеоским заједницама
и осталим маргинализованим групама.

Watchdog иницијатива –
Иницијатива за надгледање и
заговарање
Мисија је, у 2011. години, кроз своју Watchdog иницијативу
почела дa ради на повећању капацитета грађана да
траже одговорност од власти и лобирају за побољшања.
Омладинске групе, организације за људска права,
удружења рањивих група, као и стручна удружења широм
земље обучавају се да врше мониторинг одабраних
области, од заштите човјекове околине и права жена до
етичког кодекса службеника и транспарентности процеса
доношења одлука на локалном нивоу. Они се подстичу да
извјештавају о својим налазима, да развијају препоруке за
јавне политике и лобирају за њихово усвајање, користећи
и притисак јавности и дијалог са локалним и вишим
органима власти. Кроз ову иницијативу Мисија жели да
пренесе улогу надгледања и заговарања, коју, претежно,
још увијек имају међународне организације, на локалне
актере грађанског друштва и да развије грађански
активизам.

Мисија ОЕБС-а у Босни и Херцеговини помаже БиХ у испуњењу обавеза које је она преузела као држава чланица
ОЕБС-а, као и напредовању ка остварењу свог декларисаног циља придруживања евроатлантским интеграцијама тако
што јача безбједност и стабилност, путем завршетка изградње мира унутар дејтонског оквира, те развија инклузивни
политички дискурс и демократски одговорне институције које поштују разноликост, промовишу консензус и поштују
владавину права. Мисија има свеобухватан и интегрисан приступ путем свог присуства на терену, што одсликава
нагласак који је стављен на развијање кохезивних заједница и на правовремену идентификацију препрека напретку.
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