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Посјета делегације Савјета за дјецу Републике Српске
У сарадњи са Министарством породице, омладине и спорта Републике Српске
организован је сусрет Савјета за дјецу Републике Српске са представницима
Министарства рада и социјалне политике и Савета за права детета Републике Србије.
Делегацију из Републике Српске, која је 22. и 23. марта ове године била у радној посјети
у Београду чинили су: Јованка Вуковић, предсједница Савјета за дјецу Републике
Српске; Нада Липовац, потпредсједница Савјета и начелница Одјељења за породицу;
Сања Партало, Стака Николић, Борка Вукајловић и Мира Лолић Мочевић - чланице
Савјета; затим Горан Тривић и Дијана Јуришић, виши стручни сарадници у Министарству
породице, омладине и спорта. Посјета је организована с циљем да се размјену искустава
и успостави међусобна сарадња како би се постизали што бољи резултати и унапредио
рад институција у области права дјетета и бриге о дјеци. У делегацији су, такође, били и
Љиљана Радовановић, начелник Одјељења за друштвене дјелатности Града Бањалука
и Биљана Бирач, начелник Одјељења за општу управу Града Бањалука за које је
организован састанак у Скупштини града Београда на тему - пројекат колективна
вјенчања. Првог дана посјете одржана је заједничка сједница Савета за права детета и
Савјета за дјецу у Влади Србије гдје је домаћин била Љиљана Лучић, државни секретар
у Министарству рада и социјалне политике. Послије овог састанка наша делегација је
посјетила Центар за права детета, а након тога, гости су посјетили наше
Представништво. Истог дана, за нашу делегацију приређена је вечера са министром
рада и социјалне политике у Влади Србије Расимом Љајићем и Љиљаном Лучић у Клубу
народних посланика. Другог дана, 23. марта, наши представници заједно су посјетили
Дом за незбринуту децу у Звечанској и упознали се са радом ове дјечије установе. Дио
делегације је боравио у посјети Истраживачкој станици Петница, а Јованка Вуковић и
Борка Вукајловић посјетиле су Прихватилиште за децу жртве насиља у Београду.
Представници Министарства Нада Липовац, Горан Тривић и Дијана Јуришић, и
представници Града Бања Лука Љиљана Радовановић и Биљана Бирач, одржали су
састанак са помоћником градоначелника Радмилом Хрустановић у Скупштину града
Београда на коме се разговарало о пројекту колективног вјенчања, које се ове године по
дванаести пут за редом организује под покровитељством Града Београда.
Министарство породице, омладине и спорта и Град Бањалука имају намјеру да
организују сличну манифестацију у Републици Српској.
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