На основу члана 53. став 1. Закона о социјалној зашти- ти (“Службени гласник Републике
Српске”, број 37/12) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник
Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10,
24/12 и 121/12), министар здравља и социјалне заштите д о н о с и
П РА В И Л Н И К
О ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА НА ДНЕВНО ЗБРИЊАВАЊЕ
Члан 1.
Овим правилником утврђује се начин вршења услу- га дневног збрињавања и учешће
у трошковима дневног збрињавања корисника и њихових сродника обавезних за
издржавање.
Члан 2.
Право на дневно збрињавање има дијете и пунољетно лице које има право на смјештај у
установу или збриња- вање у хранитељску породицу и друго лице које због својих
психосоцијалних тешкоћа и других неповољних животних околности има потребу за овим
обликом заштите, у складу са законом.
Члан 3.
(1) Услуге дневног збрињавања могу вршити установе социјалне заштите, друге
породице, засебни центри или дневни боравци који организују и пружају јавне установе,
удружења грађана, вјерске заједнице и друга правна лица (у даљем тексту: пружаоци
услуга).
(2) Право на дневно збрињавање остварује се упући- вањем корисника код пружаоца
услуга и другу породицу, у складу са законом.
Члан 4.
Признавањем права на дневно збрињавање корисни- цима се обезбјеђује пружање
различитих врста услуга и боравка изван властите породице у виду исхране, његе, чувања,
бриге о здрављу, васпитању и образовању, психо- социјална рехабилитација, радна
окупација и друге врсте услуга.
Члан 5.
Средства за финансирање права на дневно збрињавање обезбјеђују се из средстава
корисника, његових сродника, уколико таква обавеза постоји и из буџетских средстава јединице локалне самоуправе, у складу са законом.
Члан 6.
Цијена смјештаја дневног збрињавања утврђује се на мјесечном нивоу и не може бити
већа од 50% од износа просјечне цијене смјештаја за текућу годину у установу социјалне
заштите чије је оснивач Република, у складу са законом.
Члан 7.
(1) Учешће корисника и сродника у трошковима днев- ног збрињавања одређује се
увидом у социјално и економ- ско стање корисника, односно сродника.
(2) Висина учешћа корисника, односно сродника утврђује се на мјесечном нивоу у износу
до 70% од цијене трошкова дневног збрињавања, у складу са законом.

Члан 8.
(1) Пружалац услуга уз консултације са корисником, од- носно старатељем, члановима
породице и надлежним цен- тром за социјални рад сачињава индивидуални план услуга
за сваког корисника.
(2) План услуга треба да буде доступан кориснику, од- носно старатељу, члановима
његове породице и надлежном центру за социјални рад.
Члан 9.
Пружалац услуга дневног збрињавања услугу пружа кориснику поштујући правила
понашања стручних радни- ка и радника ангажованих на осталим пословима социјалне
заштите, водећи рачуна о најбољем интересу корисника.
Члан 10.
Пружалац услуга према индивидуалном плану из члана 8. овог правилника
доставља извјештај надлежном центру за социјални рад о пруженим услугама дневног
збрињавања једном мјесечно, а по потреби и чешће.
Члан 11.
Пружалац услуга, за сваку календарску годину, израђује програм услуга, односно
програм рада дневног збриња- вања корисника.
Члан 12.
Пружалац услуга обезбјеђује уредно вођење администрације и евиденције рада са
корисником, коју сачињавају:
а) матична евиденција у коју се уносе основни подаци о кориснику,
б) дневник рада о пруженим услугама са описом стања корисника, евентуално
инцидентним ситуацијама, потеш- коћама, ризицима, као и приједлозима за рјешење
таквих ситуација и
в) досије корисника са пратећим индивидуалним планом услуге и евиденцијама
рада.
Члан 13.
(1) Радник на пословима дневног збрињавања задужен за непосредан рад са
корисницима треба да има завршену средњу школу.
(2) Пружалац услуга, у зависности од потреба корисни- ка, у свом раду може да
ангажује стручне раднике у складу са Законом о социјалној заштити.
Члан 14.
(1) Корисник, чланови његове породице, односно ста- ратељ може да поднесе
примједбу на квалитет пружене услуге.
(2) Надлежни центар за социјални рад разматра поднесену пријаву из става 1. овог
члана и по њој поступа.

Члан 15.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од објављивања у “Службеном гласнику
Републике Српске”.
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