Ревизија учинка ''Збрињавање и заштита дјеце без родитељског старања''
Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске је провела ревизију учинка ''Збрињавање и заштита дјеце без
родитељског старања''. Сврха ове ревизије је да испита да ли дјеца без родитељског старања имају адекватан ниво
збрињавања и заштите.
Налази ове ревизије показују да сва дјеца без родитељског старања остварују одређен ниво заштите и збрињавања, али да
постојећи ниво заштите и збрињавања дјеце без родитељског старања и укупност мјера које се примјењују на заштити и
збрињавању не осигуравају у потпуности достизање циљева дефинисаних Стратегијом.
Од укупног броја дјеце без родитељског старања у Републици Српској око 25% су дјеца без родитеља, а око 75% су дјеца без
адекватног родитељског старања. Половина дјеце без родитељског старања збринута је у сродничким породицима, четвртина
у хранитељским породицима и четвртина у јавним установама. Иако се приоритет у збрињавању даје ванинституционалним
формама збрињавања, знатан број дјеце је збринут и институционално у јавним установама. Смјештај у јавне установе би
требао бити привременог карактера. Међутим, подаци показују да свако пето дијете борави у Дому пет и више година, а свако
десето борави у Дому дуже од десет година, док нека дјеца у Дому бораве и до пунољетства и/или завршетка школовања.
Усвојење као институт трајног збрињавања дјеце није у довољној мјери афирмисано. Број усвојене дјеце у посматраном
периоду се смањивао са 30 усвојења у 2015. години на свега пет усвојења у 2017. години.
Значајне су разлике у финансирању институционалног и ванинституционалног збрињавања. Евидентне су и разлике у
финансирању хранитељских породица као и разлике између хранитељских и сродничких породица. Посебно су изражене
разлике у финансирању сродничких породица у којима се збрињава највише дјеце без родитељског старања, у погледу висине
накнада, времена и редовности исплата накнада. Само 1/3 сродничких породица остварује право на накнаде за збрињавање
дјеце.
Организоване облике збрињавања у посматраном периоду годишње напушта 50-60 дјеце из разлога пунољетства и/или
завршетка школовања. Нису креирани посебни програми подршке младима који излазе из организованих облика збрињавања.
Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске у извјештају о ревизији учинка упућује препоруке Министарству
здравља и социјалне заштите, јединицама локалне самоуправе и центрима за социјални рад у циљу унапређења збрињавања
и заштите дјеце без родитељског старања.
Комплетан извјештај ревизије учинка је доступан на интернет страници Главне службе за ревизију јавног сектора Републике
Српске.
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