ПРОГРАМ РАДА
ФОРУМА ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ ЗАЈЕДНИЦЕ ГРАДА ПРИЈЕДОРА
ЗА 2015. ГОДИНУ
Рад Форума за безбједност заједнице Града Приједора у 2015. години базираће
се на реализацији програмских задатака дефинисаних у Безбједносном оперативном
плану Града Приједора за 2014. – 2017., као и на реализацији задатака који проистекну
из актуелне безбједносне ситуације на подручју града Приједора у току 2015. године, а
све у циљу унапређења до сада достигнутог нивоа рада у овој области.
Реализација програмских задатака Форума спроводиће се кроз слиједеће
активности :
- Унапређење постојећих процедура за ефикаснији рад Форума за безбједност,
- Наставак започетих активности на коначној реализацији покренутих
иницијатива на питањима формализације рада Форума за безбједност како у
легислативи републичког тако и локалног нивоа власти,
- Проширење броја субјеката, учесника у раду Форума,
- Подршка у раду Дневним центрима за рад са дјецом у ризику,
- Представљање начина рада Форума у општинама приједорске регије,
- Допринос јачању капацитета субјеката у области спречавања породичног
насиља и проширењу броја потписника протокола за заједничко дјеловање у овој
области,
- Унапређење начина и облика комуникације грађана са Форумом за безбједност
кроз рад регионалних канцеларија МЗ , вјерских заједница и невладиних организација,
- Наставак рада на имплементацији Плана активности на сузбијању
малољетничке деликвенције и вршњачког насиља у основним и средњим школама, као
и у превенцији других социопатолошких појава,
- Учешће у различитим кампањама „ Заштитимо дјецу у саобраћају „ , „
Безбједност и превенција криминала почињу са вама „ , „ Сузбијање просјачења „ и
др.,
- Промоција добрих пракси помоћи угроженим категоријама становништва,
- Подршка програмима обуке школске дјеце из области пружања прве
медицинске помоћи и упозорења на опасност од мина и неексплодираних убојних
средстава,
- Редовно праћење актуелне безбједносне проблематике по свим сегментима и
по потреби покретање одговарајућих иницијатива и акција у заједници,
- Промоција програма на заштити здравља становништва и заштити животне
средине,
- Подршка активностима на уклањању опасности од мина и НУС-а,
- Подршка програмима материјално техничког опремања и обучавања
структура за заштиту становништва у условима елементарних непогода и
техничко технолошких акцидената.
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