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Са же так
Чла нак се ба ви са вре ме ним трен до ви ма у уло га ма и функ ци-

о ни са њу со ци јал не др жа ве, те о риј ским при сту пи ма ус по ста вља-
ња ме шо ви тог мо де ла со ци јал не по ли ти ке, по себ но парт нер ства и 
парт нер ских мо де ла со ци јал них услу га, на гла ша ва ју ћи Евер со ву 
еко ном ску, со ци о ло шку и по ли тич ку ди мен зи ју ме шо ви те со ци-
јал не по ли ти ке. Кроз парт нер ство и парт нер ске мо де ле со ци јал-
них услу га, у по љу со ци јал не за шти те, иден ти фи ку је се при ме-
на ме шо ви тог мо де ла со ци јал не по ли ти ке у ре ал ном жи во ту. На 
кра ју члан ка при ка за ни су и ре зул та ти ем пи риј ског ис тра жи ва ња 
о за сту пље но сти парт нер ских со ци јал них услу га у Бо сни и Хер це-
го ви ни, ко је је по ка за ло да су парт нер ске со ци јал не услу ге ма ло-
број не, си ро ма шне по вр ста ма, об ли ци ма и об у хва ту и не јед на ко 
те ри то ри јал но за сту пље не, као и да по сто је пред но сти ових услу га 
у од но су на со ци јал не услу ге ко је се пру жа ју без ус по ста вља ња 
парт нер ских од но са.
Кључ не ре чи: со ци јал на по ли ти ка, ме шо ви ти мо дел со ци јал не по ли ти-

ке, со ци јал на за шти та, парт нер ство, парт нер ске со ци јал не 
услу ге. 

* Ре дов ни про фе сор Уни вер зи те та у Бањој Луци, у пен зи ји, со ци јал ни рад ник 
** Док тор на у ка из обла сти Со ци јал ног ра да, стручна саветни ца у Ми ни стар ству за рад, 

со ци јал ну по ли тику и по вра так Ту злан ског кан то на, со ци јал ни рад ник
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1. САВРЕМЕНИ ТРЕНДОВИ У УЛОГАМА И 
ФУНКЦИОНИСАЊУ СОЦИЈАЛНЕ ДРЖАВЕ

Све до пр ве озбиљ ни је ре це си је гра ђан ске др жа ве, по чет ком 
70-тих го ди на, др жа ва бла го ста ња оба вља ла је сво је основ не функ-
ци је на за до вољ ство свих. Та да се ја вља ју пр ве озбиљ ни је сум ње 
у ње ну еко ном ску рен та бил ност. Кри ти ча ри ове док три не сма тра ју 
да је „др жа ва бла го ста ња“ су ви ше ску па и гло ма зна, да ни је по-
сти гла аде кват не ре зул та те с об зи ром на уло же на сред ства, те да 
са мим тим ни је еко ном ски рен та бил на, услед че га је све при сут ни-
ја иде ја о тран сфор ма ци ји „др жа ве бла го ста ња“ у „дру штво бла го-
ста ња“‘1). 

Да се кон цепт „др жа ве бла го ста ња“ по ка зао не рен та бил ним, 
ка ко са еко ном ског, та ко и са ста но ви шта со ци јал них услу га, што 
је зах те ва ло дру га чи ји си стем со ци јал не функ ци је др жа ве ко ји ће 
ува жа ва ти ин те ре се гра ђа на и дру штва у це ли ни, на во ди и Бр кић2). 
Исти аутор сма тра да је „ре ше ње из на ђе но у та ко зва ном кон цеп-
ту ‘wel fa re plu ra lism’ ко ји по чи ва на иде ји о по сто ја њу ме шо ви-
тог си сте ма услу га (др жав ни, не фор мал ни, до бро вољ ни, при ват-
ни и кор по ра тив ни сек тор) у свим обла сти ма со ци јал не по ли ти ке, 
а на ро чи то у сег мен ту у окви ру ко јег се за до во ља ва ју со цио-за-
штит не по тре бе“3). У про гра ми ма со ци јал них по ли ти ка у раз ви је-
ним зе мља ма, као по сле ди ца кри зе „др жа ве бла го ста ња“ на сту па-
ју зна чај не про ме не ко је се огле да ју, из ме ђу оста лог, и у при ме ни 
парт нер ских мо де ла со ци јал не за шти те. То зна чи да ег зи сти ра ју 
три обла сти из ко јих се мо гу оства ри ти из во ри со ци јал них услу га: 
тр жи ште, др жа ва и гра ђан ско дру штво у ко ји ма де лу ју раз ли чи ти 
ин стру мен ти: но вац, моћ и со ли дар ност, чи јом се ком би на ци јом 
оства ру је ни во и ква ли тет со ци јал не за шти те по је дин ца. 

Пре ма те о ри ји кон вер ген ци је, со ци јал на др жа ва је по сле-
ди ца раз во ја ин ду стриј ског дру штва. Ве ли чи на со ци јал них да ва-
ња за ви си од де мо граф ских про ме на и сте пе на еко ном ског раз во-
ја. Пре ма овој те о ри ји, ка ко др жа ва по ста је бо га ти ја, та ко ра сте и 
со ци јал на по тро шња. Дру га те о ри ја је те о ри ја со цио-по ли тич ког 
про це са, ко ја има две стру је. Пр ва гру па ауто ра про у ча ва со ци јал-
не тро шко ве кроз кла сну бор бу рад ни ка и ка пи та ли ста. Пре ма њи-

1) Ла ки ће вић Ми ра и Га ври ло вић Ана, Социјалниразвојипланирање,Фи ло зоф ски фа кул-
тет, Ба ња Лу ка, 2009.

2) Бр кић Ми ро слав, ‘’Ци вил но дру штво, не вла ди не ор га ни за ци је и со ци јал ни рад’’, у 
збор ни ку: Социјалнирадидобровољнесоцијалнеактивности (при ре ди ли: Ми ло са вље-
вић Ми ло сав и Ви да но вић Иван. Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Бе о град, 1999.

3) Исто, стр. 143.
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ма, нај ви ши ни вои со ци јал не по тро шње би ће у зе мља ма с ја ким 
син ди ка ти ма и над мо ћи со ци јал де мо крат ских стра на ка. Дру га гру-
па, твр ди да со ци јал ну др жа ву об ли ку ју ин те ре сне гру пе. Услед 
то га, со ци јал на по тро шња ра сте због при ти са ка ин те ре сних гру па 
(нпр. ра сних и на ци о нал них ма њи на). По ли ти ча ри ће им ис пу ни-
ти зах те ве са мо да би до би ли њи хо ве гла со ве на из бо ри ма. Оста ле 
ин те ре сне гру пе не ће би ти про тив тих зах те ва, јер ће се со ци јал на 
да ва ња од но си ти на све ко ји за до во ља ва ју кри те ри ју ме, а не са мо 
на при пад ни ке ин те ре сне гру пе ко ја ло би ра за по ве ћа ње со ци јал не 
по тро шње. Ко нач но, ин те рес за по ве ћа ње со ци јал них про гра ма и 
по тро шње има и би ро кра ти ја, ко ја у ши ре њу др жа ве ви ди при ли ку 
за ши ре ње сво је ба зе и мо ћи.4) 

На осно ву број них ана ли за раз во ја со ци јал не по ли ти ке мо же 
се, с пра вом, за кљу чи ти да је 20. век ис цр тао пу ни круг од са мих 
по че та ка раз во ја пр вих со ци јал них про гра ма, њи хо ве по ступ не 
им пле мен та ци је и ши ре ња (по себ но на кон Дру гог свет ског ра та), 
до сти за ња тзв. злат ног до ба со ци јал не др жа ве (70-те и 80-те го ди-
не 20. ве ка), до кри зе со ци јал не др жа ве ко ја за и ста по тре са ње не 
те ме ље. Бе жо ван5) , на во ди да те про ме не под сти чу сле де ћи дру-
штве ни про це си: про ме не у струк ту ри ра да и за по шља ва ња, про-
ме не у струк ту ри по ро ди це и жи вот ним сти ло ви ма и де мо граф ске 
про ме не. „Све про мје не ко је се де ша ва ју кра јем 20. сто ље ћа, а ко-
ји ма је за јед нич ки име ни лац кри за со ци јал не др жа ве, по ку ша ва ју 
се па ра диг мат ски опи са ти за о кре том од кеј не си јан ске на ци о нал не 
со ци јал не др жа ве ка шум пе те ри јан ском пост на ци о нал ном рад ном 
ре жи му“6). 

Ов де се го во ри о за о кре ту ко ји је ја ко по ве зан с иде о ло шким 
рас пра ва ма о со ци јал ној др жа ви кра јем 20. ве ка, тј. са ста но ви-
штем ко је се мо же на зва ти со ци јал но-пе си ми стич ним. За сни ва се 
на по став ка ма, да со ци јал на др жа ва пред ста вља са мо не по тре бан 
тро шак, да по др жа ва за ви снич ку кул ту ру и да пот ко па ва дру штве-
ни мо рал. На су прот ова квом схва та њу, мно ги ауто ри ја сно по ка зу ју 
да је со ци јал на за шти та про дук ти ван фак тор раз во ја, што се ја сно 
ви ди и у под руч ју при вред ног и це ло куп ног дру штве ног раз во ја. 

Да нас по сто је раз ли чи те со ци јал не др жа ве и со ци јал не по ли-
ти ке ко је у раз ли чи тој ме ри пре ра спо де љу ју на ци о нал ни до хо дак 
и ин тер ве ни шу у збри ња ва њу си ро ма шних сло је ва ста нов ни штва. 

4) Neil Gil bert, TransformationoftheWelfarestate, New York: Ox ford Uni ver sity Press, 2004.

5) Be žo van Goj ko i Zrin ščak Si ni ša. Mogućnostidecentralizacijeusocijalnojpoliticiinoveulo
gelokanihvlasti,Stu dij ski cen tar so ci jal nog ra da Prav nog fa kul te ta, Sve u či li šte u Za gre bu, 
2001.

6) Jes sop, пре ма: Be žo van Goj ko i Zrin ščak Si ni ša., исто, стр. 240.
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Бе жо ван7), на во ди да ни је до вољ но ра ди ти са мо на про мо ви са њу 
“со ци јал не др жа ве” и го во ри ти о де ло ва њу со ци јал не по ли ти-
ке, не го да тре ба пре ци зи ра ти њи хо ва обе леж ја, обим, ква ли тет 
и усме ре ност и де фи ни са ти на чин њи хо вог пра ће ња. Уоби ча је ни 
ин ди ка тор ко ји се ко ри сти за пра ће ње де ло ва ња со ци јал не по ли-
ти ке је удео со ци јал них тро шко ва у на ци о нал ном бру то про из во ду. 
Пре ма то ме, мо же се го во ри ти о за сту пље но сти со ци јал них пра ва 
у дру штву. 

Ста ње по ста је сло же ни је у плу ра ли стич ким си сте ми ма со ци-
јал не по ли ти ке, у ко ји ма се као зна ча јан ди стри бу тер услу га со ци-
јал не за шти те ја вља ју не вла ди не и при ват не ор га ни за ци је, ло кал не 
за јед ни це и дру ги су бјек ти8), што зна чи да се у си стем про из вод ње 
и рас по де ле со ци јал них услу га мо ра ју ин те гри са ти еле мен ти не др-
жав не при ват не ини ци ја ти ве и пред у зет ни штва, од но сно да тре ба 
пре вла да ти не по ве ре ње пре ма не вла ди ним ор га ни за ци ја ма. 

По ста ло је ја сно да се плу ра ли зам људ ских по тре ба и про-
бле ма не мо же ре ши ти па сив ном „бри гом“ о чо ве ку од стра не 
др жа ве, „за шти тар ским“ ме ра ма чи ји је је ди ни циљ спре ча ва ње 
про ме на. Ме ђу тим, Зрин шчак9) ис ти че да европ ска са да шњост и 
бу дућ ност те шко да се мо гу за ми сли ти без со ци јал не си гур но сти 
ко ју оси гу ра ва со ци јал на др жа ва, не за ви сно о ти пу те др жа ве, те да 
би уру ше ње со ци јал не др жа ве дра ма тич но про ме ни ло на чин жи во-
та са вре ме ног европ ског чо ве ка.

За јед нич ка ка рак те ри сти ка ко ја про из ла зи из на ве де них ста-
во ва је да, са вре ме на др жа ва, без об зи ра ка ко се она зва ла и ка кве 
су јој над ле жно сти у обла сти со ци јал них функ ци ја, ни је у ста њу 
да за до во љи плу ра ли зам људ ских по тре ба и про бле ма. Си стем 
со ци јал ног бла го ста ња ба зи ра се на кон цеп ци ји со ци јал ног парт-
нер ства. То је про цес у ко ме уче сни ци ускла ђу ју сво је ме ђу соб не 
раз ли ке и раз ви ја ју и ускла ђу ју за јед нич ку стра те ги ју де ло ва ња. 
У том сми слу ис ти че се зна чај уло ге НВО-а у со ци јал ној за шти ти 
по сред ством ко јих би љу ди за до во ља ва ли ве ћи део сво јих по тре ба, 
пре све га у ме сту жи вље ња.

7) Be žo van Goj ko i Zrin ščak Si ni ša, исто

8) Be žo van, Gојко, ‘’Ne pro fit ni sek tor i kom bi ni ra ni mo del so ci jal ne po li ti ke’’, Revijasocijalna
politika hr čak.sr ce.hr/pro či ta no: 10.11.2012.

9) Zrin ščak Si ni ša, „So ci jal na po li ti ka u pro cje pi ma glo ba li za ci je i euro pe i za ci je“, u zbor ni ku: 
Socijalnadržavau21.stoljećuprividilistvarnost (ure dio: Si ni ša Zrin ščak), Prav ni fa kul tet 
sve u či li šta u Za gre bu, 2006. 
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2. ПАРТ НЕР СТВО И ПАРТ НЕР СКИ 
МОДЕЛИ СО ЦИ ЈАЛ НИХ УСЛУ ГА

2.1.Основнетеоријепартнерских
моделаусоцијалнимуслугама

Кад је реч о те о риј ским осно ва ма парт нер ства и парт нер ских 
мо де ла со ци јал них услу га, Еверс10) те ма ти зу је еко ном ску, со ци о ло-
шку и по ли тич ку ди мен зи ју ме шо ви те со ци јал не по ли ти ке, об ја-
шња ва ју ћи их у окви ру три мо де ла: 

1) Ме шо ви ти мо дел со ци јал не др жа ве као ме шо ви та еко-
но ми ја 

2) Ме шо ви ти мо дел со ци јал не др жа ве као си стем ин тер ак-
ци је тр жи шта, др жа ве и дру штва 

3) Ме шо ви ти мо дел со ци јал не по ли ти ке као ме шо ви то вла-
да ње – ком би на ци ја ра зних об ли ка упра вља ња. 

У пр вом при сту пу - „ме шо ви ти мо дел со ци јал не др жа ве као 
ме шо ви та еко но ми ја“, Еверс11) по ла зи од ста но ви шта да еко ном ски 
про ра чу ни мо де ла, ко ји се ра чу на ју у ка те го ри ја ма бро ја са ти ра да 
у обла сти не ге ста рих, пред ста вља ју ме шо ви ти мо дел со ци јал них 
услу га и сма тра да се про це на тро шко ва услу га (као што су не га, 
по ди за ње де це), ра чу на пу тем про це не вред но сти до при но са по ро-
ди це пру жа њу тих услу га. Про це на вред но сти до при но са по ро ди-
це до би ја се по ре ђе њем те вред но сти (бро ја са ти ра да) са из но сом 
др жав них нов ча них тран сфе ра за исти број са ти (вре мен ски пе ри-
од). На овај на чин, за број не обла сти со ци јал них услу га до би ја ју се 
ва жне ем пи риј ске ин фор ма ци је о до при но су раз ли чи тих пру жа ла-
ца ме шо ви том мо де лу со ци јал них услу га.

Пре ма овој те о ри ји ни је мо гу ће чи сто еко ном ски об ја сни ти 
за што од ре ђе ни об ли ци по ну да со ци јал них услу га опа да ју или ра-
сту у обла сти у ко јој ко ег зи сти ра ју ко мер ци јал ни да ва о ци, др жав-
ни фи нан си је ри и си сте ми тран сфе ра, ма ли и ве ли ки „но са чи“, те 
раз ли чи ти ти по ви при ват них до ма ћин ста ва. „Кон цеп ти ме шо ви тог 
мо де ла со ци јал не за шти те до би ја ју (со цио) еко ном ску те о рет ску 
по ла зну тач ку кроз са зна ња при вред не со ци о ло ги је. Кључ ни пој-

10) Evers Ada belt et al. (Hrsg.), „Wohlfa hrt smix und so zi a le Din ste“, HandbuchSozialeDienste,
Ver lag für So zi al wis sen schaf ten, Sprin ger Fac hme dien Wi es ba den GmbH, 2011.

11) Evers, Ada belt, isto
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мо ви ов де су ‘сме шта ње’ и ‘из ме шта ње’, као и пој мо ви мо рал не и 
со ци јал не/со ли дар не еко но ми је“12). 

Пре ма то ме, де ло ва ње при ват них при вред них да ва ла ца не 
за ви си са мо од оп штих тр жи шних за ко на, не го и од то га ко ли ко су 
под ре ђе ни ре гу ла тив ним ве за ма и си сте ми ма пре го ва ра ња, а пре ко 
то га и ка ко су сме ште ни у спе ци фич не (ме сне) кул ту ре и сре ди-
не. Еверс13) за кљу чу је да са мо кон цеп ти мо рал не еко но ми је мо гу 
об ја сни ти за што у по ро ди ца ма на ла зи мо об ли ке услу га ко ји пред-
ста вља ју по себ но ве ли ки те рет за же не или за што се и да нас кон-
стант но од би ја бес плат на по моћ „из ва на“. 

У по ли тич кој со ци о ло ги ји, кад је реч о дру гом мо де лу - ме-
шо ви ти мо дел со ци јал не др жа ве као си стем ин тер ак ци је тр жи шта, 
др жа ве и дру штва, во ди се ди ску си ја о то ме ка ко се у мо дер ним 
дру штви ма, ко ја су с јед не стра не од ре ђе на тр жи штем, а с дру ге 
де мо крат ским по ли тич ким ин сти ту ци ја ма, од ре ђу ју ти пич не ка-
рак те ри сти ке ме шо ви тог мо де ла со ци јал не др жа ве, ко је се че сто 
озна ча ва ју као сфе ре тр жи шта, др жа ве, за јед ни ца и дру штве них 
асо ци ја ци ја. Иза зов за дру штво ле жи у „стал ном ре мо де ло ва њу, 
по нов ном при ла го ђа ва њу и фи ном ускла ђи ва њу ком плек сне и аде-
кват не ком би на ци је сва три са став на де ла со ци јал ног ре да“14). 

Уко ли ко про це њу је мо стан дар ди зо ва не и уни вер зал не аран-
жма не и си сте ме збри ња ва ња с из у зет но ви со ким стан дар дом, он-
да њих ка рак те ри ше пре све га ја ка др жа ва. На су прот то ме, ра зно-
вр сност не мо же мо има ти без ак ти ви ра ња и укљу чи ва ња за јед ни ца 
и ор га ни за ци ја тре ћег сек то ра. „У по ли тич кој со ци о ло ги ји по сто је 
до дат ни слич ни кон цеп ти дру штва као ко ор ди ни ра ног си сте ма ра-
зних сфе ра или као си стем под си сте ма“15). Кон цеп том ме шо ви тог 
мо де ла со ци јал не др жа ве ство рен је мост из ме ђу ових оп штих дру-
штве но-те о рет ских по ла зи шта и по ла зи шта за раз у ме ва ње со ци-
јал не др жа ве и по ли ти ке, при че му су, пре ма Евер су и Ол ку16) ка-
рак те ри сти ке сек то ра ко ји де лу ју у ме шо ви тим мо де лу со ци јал не 
по ли ти ке сле де ће: за тр жи ште - бла го ста ње, за др жа ву - си гур ност, 
за дру штво - лич ни удео и за ци вил ни дру штве ни сек тор - со ци јал-
но и по ли тич ко ак ти ви ра ње. 

12) Evers, Ada belt et al. (Hrsg.), isto, стр. 270

13) Evers, исто

14) Of fe, пре ма: Evers, исто, стр.:271

15) Ka uf mann, Franz Xa ver (2005), SozialpolitikundSozialstaat:SoziologischeAnalysen, Wi es-
ba den, VS Ver lag, стр. 212.

16) Evers i Olk, пре ма: Evers, Ada belt, 2011.



АнаМ.Гавриловић,СуадаA.Селимовић Партнерскесоцијалнеуслуге...

61

Са ста но ви шта тре ћег ме шо ви тог мо де ла со ци јал не по ли ти-
ке као ме шо ви тог вла да ња, др жав ни си сте ми не пред ста вља ју са мо 
је дан сек тор про дук ци је услу га, већ је др жа ва по себ на по то ме што 
по ли тич ки про стор ко ји она ства ра и га ран ту је, укљу чу је и по кри-
ва све дру ге сек то ре: по ро ди це, за јед ни це и ор га ни за ци је тре ћег 
сек то ра17). 

По ред аран жма на у ко јем др жа ва, у јед ној обла сти по ли ти-
ке, са ма фи нан си ра и пру жа услу ге, по сто је број ни дру ги об ли ци, 
пу тем ко јих др жав на по ли ти ка мо же ути ца ти на дру ге ак те ре. У 
том сми слу, тр жи шта со ци јал них услу га мо гу ће је ма ње или ви ше 
ре гу ли са ти, што се, на при мер, од но си на ква ли тет услу га; др жа ва 
мо же, као у Не мач кој, са ор га ни за ци ја ма тре ћег сек то ра, као чла-
ни ца ма са ве за са со ци јал ну по ли ти ку, ства ра ти по себ не „кор по ра-
тив не“ ко а ли ци је. 

Ак ту ел но ста ње ди ску си је о упра вља њу за област со ци јал-
них услу га про из ла зи из кон тек ста по ме ра ња ме шо ви тог мо де ла 
со ци јал не по ли ти ке, ко је ко нач но ути че на све оне ко ји су у то 
укљу че ни. Сва ка но ва ор га ни за ци ја об ли ка упра вља ња, би ло да се 
ра ди о про ши ре њу при мар но тр жи шно ори јен ти са них обла сти, о 
фор мал ним од бо ри ма ко ри сни ка ко ји уче ству ју у до но ше њу од лу-
ка или о кор по ра тив ним ор га ни за ци о ним од бо ри ма за но ве ак те ре, 
дез ор га ни зу је исто вре ме но тра ди ци о нал не мо де ле со ци јал не по-
ли ти ке и њи хо ве об ли ке упра вља ња18). 

2.2.Еколошкосистемскеперспективе

За раз вој парт нер ских мо де ла со ци јал них услу га на ни воу 
ло кал не за јед ни це те о риј ске осно ве на ла зе се и у еко ло шко-си-
стем ским пер спек ти ва ма со ци јал ног ра да. Ка ко на во де Ју го вић 
и Бр кић19), за до во ља ва ње људ ских по тре ба и ре ша ва ње људ ских 
про бле ма у нај ве ћој ме ри за ви си од си сте ма у нај бли жем чо ве ко-
вом окру же њу. „Из тих раз ло га, основ ни за да ци со ци јал не за шти те 
је су раз ви ја ње, осна жи ва ње и ме ђу соб но по ве зи ва ње нај бли жих 
си сте ма и кли је на та. Овај при ступ на зи ва се „си стем ски ме наџ-
мент“ и у нај ши рем сми слу под ра зу ме ва ак тив но сти ко је спро во-
де со ци јал не слу жбе у ци љу ко ор ди на ци је про гра ма и де лат но сти 
раз ли чи тих си сте ма у ло кал ној за јед ни ци, ка ко би се це ло ви то за-

17) Evers, исто

18) Bo de, In go, „Ein bet tung und Kon tin genz. Wohlfa hrtsmärk te und ihre Ef fek te im Spi e gel der 
ne u e ren Wirtschaftsso zi o lo gie“, ZeitschriftfürSoziologie, 34 (4) S. 250, 269., 2005.

19) Алек сан дар Ју го вић и Ми ро слав Бр кић, „Со ци јал на за шти та и пре вен ци ја“, Годишњак
ФакултетаполитичкихнаукаБеоград, 2010.
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до во ља ва ле по тре бе ко ри сни ка и ти ме иза зи ва ле же ље не про ме не 
на раз ли чи тим ни во и ма20). 

По ред еко ном ске, функ ци је со ци ја ли за ци је и кон тро ле 
сво јих чла но ва, ло кал на за јед ни ца има и ди рект ну со ци јал-
но-за штит ну функ ци ју. У кон тек сту но вих те о риј ско-ме то-
до ло шких па ра диг ми у со ци јал ном ра ду, као и ли бе рал них 
по ли тич ких дис кур са, ја ча ју зах те ви за де цен тра ли за ци јом 
си сте ма со ци јал не за шти те и пре у зи ма њу од го вор но сти ло-
кал не за јед ни це у за до во ља ва њу со цио-за штит них по тре ба 
гра ђа на. У по је ди ним европ ским др жа ва ма раз ви ја се мо дел 
за шти те у за јед ни ци, чи ји су основ ни ци ље ви: „ре ор га ни за-
ци ја гло ма зног ин сти ту ци о нал но-ад ми ни стра тив ног си сте ма 
со ци јал не за шти те на ма ње, функ ци о нал ни је и флек си бил ни-
је це ли не; под сти ца ње кре а тив но сти, ак тив ног де ло ва ња и 
ме ђу соб не од го вор но сти про фе си о на ла ца и ко ри сни ка, ка ко 
би се из бе гла њи хо ва па си ви за ци ја и ду го трај на за ви сност од 
ту ђе по мо ћи; укљу чи ва ње при мар них, не фор мал них гру па, 
од но сно це ло куп ног во лон тер ског сек то ра у пла ни ра ње и ре-
а ли за ци ју со цио-за штит них про гра ма“21). 

У мо де лу за шти те у за јед ни ци, ка ко на во де Ми ло са вље-
вић и Бр кић22), ин си сти ра се на ста ву да се со ци јал не по тре бе 
и про бле ми за до во ља ва ју и ре ша ва ју та мо где на ста ју, те да је 
по треб но раз ви ја ти парт нер ске од но се у ло кал ној за јед ни ци 
са дру гим фор мал ним и не фор мал ним ор га ни за ци ја ма ра ди 
умре жа ва ња ре сур са. 

2.3.Дефиницијепартнерства

Не ма оп ште при хва ће не де фи ни ци је парт нер ства, а ра а зно-
ли кост се мо же ви де ти из сле де ћих при ме ра. 

„Парт нер ство пред ста вља за јед нич ко де ло ва ње јав ног и при-
ват ног сек то ра, са ци љем бо љег еко ном ског из вр ша ва ња јав них 
оба ве за“23). Ова де фи ни ци ја у фо кус ста вља по сти за ње еко ном ских 
ци ље ва, што не би тре ба ло да бу де основ на свр ха парт нер ства у 
обла сти со ци јал них услу га.

20)  Исто

21) Ми ло са вље вић Ми ло сав и Ми ро слав Бр кић, Социјални рад у заједници, Ре пу блич ки 
за вод за со ци јал ну за шти ту, 2010, стр. 212.

22) Исто, стр. 215.

23) Ri e sen fel der, An dre as., Wet zel, Pe tra., Handbuch,DerDritteSektoreinWirtschaftsbereich
mitVerantwortung,(L&R So zi al for schung), Wi en, EQU AL Ent wic klung spart ner schaft Drit-
ter Sek tor Wi en,2005. str. 24.
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„Јав но-при ват но парт нер ство пред ста вља ин тер ак ци ју из ме-
ђу јав ног и при ват ног сек то ра, ко ји пра те ком пле мен тар не ци ље ве, 
из во де си нер гиј ске по тен ци ја ле при за јед нич ком ра ду, не од у зи ма-
ју иден ти тет и од го вор ност парт не ра“24). Из на ве де не де фи ни ци је 
про из ла зе основ ни сег мен ти и ци ље ви парт нер ства као: ус по ста-
вља ње са рад ње оба сек то ра и за јед нич ко де ло ва ње (ин тер ак ци ја), 
де фи ни са ње за јед нич ких (ком пле мен тар них) ци ље ва, мо би ли са ње 
по сто је ћих ре сур са оба парт не ра ка ко би пре ва зи шли по је ди нач не 
не до ста та ке и по сти гли си нер гиј ске ефек те, за др жа ва ње вла сти тог 
иден ти те та и пре у зи ма ње обо стра не, за јед но де фи ни са не, од го вор-
но сти за ре а ли за ци ју по ста вље них ци ље ва.

Те о ре ти ча ри се сла жу да је прак са по ка за ла да при ступ у 
ко јем сва ки сек тор раз ви ја и спро во ди сво је про гра ме без ин тер-
ак ци је са дру гим сек то ри ма, не да је по жељ не ре зул та те. Ни је дан 
сек тор са мо стал но не мо же да се из бо ри са круп ним дру штве ним, 
еко ном ским и еко ло шким иза зо ви ма. 

Ри сен фел дер и Ве цел25), ко ри сте по јам јав но-со ци јал но-при-
ват на парт нер ства (ЈСПП), на во де ћи да за са да не по сто ји ја сна, 
пре ци зна и оп ште при хва ће на де фи ни ци ја ЈСПП. У ли те ра ту ри 
по сто је број не де фи ни ци је. „ЈСПП при то ме ни је спе ци фи чан, за-
кон ски де фи ни сан ин стру мент, ни ти је ја сно де фи ни сан ре до след 
ко ра ка не ке про це ду ре, већ је збир ни по јам раз ли чи тих фор ми за-
јед нич ког де ло ва ња пред став ни ка вла сти са при ват ним при вред-
ним објек ти ма: ка ко фор мал ним та ко и не фор мал ним, ре гу ли са ни 
уго во ри ма или до го во ром26). Ови ауто ри до да ју јав но-при ват ним 
парт нер стви ма (ППП) „со ци јал ни“ сег мент, на гла ша ва ју ћи ва-
жност уло ге НВО-а у раз во ју парт нер ских мо де ла на ни воу ло кал-
не за јед ни це.

Mar ga ret Har ris27), ме ђу тим, ка же: ‘’До ми на ци ја вла ди них ор-
га ни за ци ја у пру жа њу со ци јал них услу га на кон Дру гог свјет ског 
ра та за ми је ње на је то ком 80-их и 90-их го ди на про шло га ви је ка 
плу рал ним мо де лом со ци јал не по ли ти ке. Сто га се, са да, оче ку је 
да у за до во ља ва њу со ци јал них по тре ба и пру жа њу уоби ча је них 
со ци јал них услу га про фит не ор га ни за ци је и ор га ни за ци је тре ћег 

24) Gil lner, пре ма исто 

25) Ri e sen fel der, An dre as, Wet zel, Pe tra, Handbuch,DerDritteSektoreinWirtschaftsbereich
mitVerantwortung,(L&R So zi al for schung), Wi en, EQU AL Ent wic klung spart ner schaft Drit-
ter Sek tor Wi en,2005. str. 24.

26)  Исто

27) Har ris, Мargaret, pre ma Hegyesi, Ga bor: Odsocijalnedržavedosocijalnogadruštva,model
partnerstva, Stu dij ski cen tar so ci jal nog ra da Prav nog fa kul te ta, Sve u či li šte u Za gre bu, 2003., 
str. 144.
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сек то ра ра де ‘у парт нер ству’ с вла ди ним ор га ни за ци ја ма’’. Вр ло је 
ва жно раз ли ко ва ти по јам парт нер ства и не ми је ша ти ње го во зна че-
ње са са рад њом, ко ор ди на ци јом и за јед нич ким ак тив но сти ма. 

Парт нер ство се ба зи ра на пре по зна ва њу за јед нич ких ци ље ва 
и ко ри сти ко је сек то ри мо гу има ти, што под ра зу ме ва удру жи ва ње 
фи нан сиј ских сред ста ва, зна ња и струч ног ис ку ства у ци љу по-
бољ ша ња услу га за све ко ри сни ке. Ве ли ку пред ност пред ста вља и 
чи ње ни ца да се у парт нер ству дру штве на од го вор ност, ко ја обич но 
ка рак те ри ше не вла дин сек тор, ком би ну је са фи нан си ја ма, тех но-
ло ги јом и ефи ка сним упра вља њем. У ова квим од но си ма и за јед ни-
ца има ва жну уло гу као ко ри сник услу га. 

Ва жност парт нер ства у ме шо ви том мо де лу (wel fa re plu ra-
lism) со ци јал не за шти те ис ти че и Пу љиз28), на во де ћи да се „ком би-
ни ра ни мо дел со ци јал не по ли ти ке ис ка зу је та ко зва ним со ци јал ним 
тро ку том, у ко јем се си стем со ци јал не по ли ти ке пре зен ти ра као ре-
зул тан та дје ло ва ња три ју сек то ра: вла ди ног или др жав ног сек то ра, 
при ват ног про фит ног сек то ра, те не про фит ног сек то ра“. 

Раз вој парт нер ских од но са, у вре ме ка да је еви дент на кри за 
у свим под руч ји ма со ци јал не по ли ти ке и тренд пре но са од го вор-
но сти на по је дин це, по ро ди це и ор га ни за ци је ци вил ног дру штва, 
је вр ло зна ча јан као на чин од го во ра на кри зу др жа ве бла го ста ња и 
но ве по тре бе гра ђа на.

3. ЗА СТУ ПЉЕ НО СТИ ПАРТ НЕР СКИХ 
СО ЦИ ЈАЛ НИХ УСЛУ ГА У БиХ

Ис пи ти ва ње за сту пље но сти парт нер ских со ци јал них услу га 
у БиХ из вр ше но је ан ке ти ра њем уста но ва и ор га ни за ци ја. Узор ком 
су об у хва ће не 124 јав не, при ват не и не вла ди не уста но ве и ор га ни-
за ци је ко је оба вља ју де лат ност со ци јал не за шти те. За по тре бе овог 
ис пи ти ва ња ура ђе на је по себ на кла си фи ка ци ја со ци јал них услу га, 
на осно ву два ба зич на кри те ри ју ма: циљ на гру па и вр ста услу ге. 
Та ко је пре по зна то 12 ка те го ри ја услу га у окви ру ко јих је иден ти-
фи ко ва на 41 вр ста со ци јал них услу га.

Вр сте со ци јал них услу га, њи хо ва за сту пље ност, као и број 
ко ри сни ка, ис тра же ни су пу тем сле де ћих пи та ња: ко је вр сте со ци-
јал них услу га пру жа ва ша уста но ва/ор га ни за ци ја, ко ли ко је има ла 
ко ри сни ка у 2011. го ди ни, ко је вр сте ПСУ-а пру жа и ко ли ки је био 
број ко ри сни ка у 2011. го ди ни. Ис пи та ни ци су има ли мо гућ ност да 
на по ну ђе ној кла си фи ка ци ји со ци јал них услу га озна че вр сту со-

28) Vla do Pu ljiz, V. i sar., Socijalnapolitika,Prav ni fa kul tet , Za greb, 2005. str. 440.
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ци јал не услу ге ко ју пру жа ју и број ко ри сни ка за на ве де ну услу гу, 
пре ма по ну ђе не три ка те го ри је („до 50“, „50-100“ и „пре ко 100“). У 
дру гом пи та њу, тра жио се од го вор о вр ста ма ПСУ-а, а пре ма ис тој 
кла си фи ка ци ји и ка те го ри ја ма за број ко ри сни ка. 

Пре ма бро ју уста но ва и ор га ни за ци ја, ко је пру жа ју услу ге, 
нај ви ше их пру жа са ве то дав но-еду ка тив не услу ге за по је дин це и 
по ро ди це, а нај ма ње услу ге за ром ску по пу ла ци ју. Ме ђу тим, пре-
ма ни воу раз ви је но сти по је ди них вр ста со ци јал них и парт нер ских 
со ци јал них услу га (ПСУ-а), и оби му об у хва та ко ри сни ка, код свих 
вр ста услу га утвр ђе на је раз ли чи та, али не до вољ на за сту пље ност и 
раз ви је ност, у од но су на по тре бе на ни воу ло кал не за јед ни це.

У окви ру гру пе партнерских саветодавноедукативних
услугазапојединцеипородице, нај ви ше уста но ва и ор га ни за ци ја 
пру жа са ве то дав но-те ра пиј ске (50%), за тим услу ге про це не и пла-
ни ра ња (47,6 %), со цио-еду ка тив не услу ге (45%), а нај ма ње услу гу 
‘’спе ци фич ни трет ма ни’’ (11,3%).

Број ко ри сни ка са ве то дав но-еду ка тив них услу га за по је дин-
це и по ро ди це (та бе ла бр.1), та ко ђе, ука зу је на њи хо ву за сту пље-
ност. Ве ћи на уста но ва и ор га ни за ци ја на ве де ним ПСУ-а об у хва та 
„до 50“ ко ри сни ка. Ма њи број оста лих уста но ва и НВО-а об у хва-
та ју ве ћи број ко ри сни ка („50-100“ и „ви ше од 100“). Ови по да ци 
по ка зу ју да, и по ред зна чај ног бро ја уста но ва и ор га ни за ци ја ко-
је вр ше са ве то дав но-еду ка тив не услу ге за по је дин це и по ро ди це, 
ПСУ-а об у хва ћен је ма ли број ко ри сни ка у од но су на уку пан број 
по тен ци јал них ко ри сни ка. 

Та бе ла бр.1: Укуп ни до при нос раз ли ка ма у за ступљености 
парт нер ских са ве то дав но- еду ка тив них услу га за 
поједин це и по ро ди це у од но су на вр сту уста но ве 

ЦСР
Оста-

ле 
уста-
но ве

НВО При ват не 
ор га ни за ци је дпр %

Со цио-еду ка тив не услу ге <50* - - без од го во ра* 37,971
Услу ге про це-
не и пла ни ра ња <50* - - без од го во ра* 23,478

Са ве то дав но-те ра-
пиј ске услу ге <50* - - без од го во ра* 22,029

Спе ци фич ни трет ма ни - - - - 16,522
н/м 36/53 3/13 37/50 8/8
% 67,92 23,08 74,00 100,00

хмг - хо мо ге ност; дпр % - до при нос раз ли ка ма
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Од ПСУа за де цу и мла де нај ви ше је за сту пље на услу га 
„ор га ни зо а ње сло бод ног вре ме на“ (27,42% п=0,000), за тим услу га 
„со ци јал на за шти та са сме шта јем“ (25,81%) и „сме штај у дру гу по-
ро ди цу“ (24,19%). Као и код со ци јал них услу га, ма ње су за сту пље-
не услу ге „днев ни цен три, клу бо ви мла дих“ (15,32%) и „сме штај у 
при хва ти ли ште“ (9,68%). „Дру ге“ вр сте услу га пру жа 16,94% уста-
но ва и ор га ни за ци ја.

Зна чај на је за сту пље ност и ПСУа за лица саинвалидите
том,али је не што ма ња, у од но су на со ци јал не услу ге. Као и код 
со ци јал них услу га, нај ве ћа је за сту пље ност услу ге „со ци јал на за-
шти та са сме шта јем“ (31,45%), за тим услу ге „по моћ при укљу чи-
ва њу у про гра ме вас пи та ња и обра зо ва ња“ (24,19%), „по др шка 
са мо стал ном жи вље њу“ (22,58%), „бо ра вак за де цу“ (11,29%), 
„бо ра вак за од ра сле“ (11,29%) и „дру ге“ услу ге (7,26%). Утвр ђе-
на је ве ћа за сту пље ност со ци јал не услу ге „со ци јал на за шти та са 
сме шта јем“ код 43,55% у од но су на оста ле услу ге за ли ца са ин ва-
ли ди те том. Ови ре зул та ти по твр ђу ју да цен три за со ци јал ни рад и 
слу жбе со ци јал не за шти те, као уста но ве над ле жне за оства ри ва ње 
пра ва на сме штај ли ца у уста но ву со ци јал не за шти те, пре фе ри ра ју 
услу ге со ци јал не за шти те са сме шта јем.

Услуге застаријалица код уста но ва и ор га ни за ци ја за сту-
пље не су и као ПСУе. Од услу га ко је се пру жа ју, као и код со-
ци јал них услу га, нај ви ше је за сту пље на услу га „сме штај у дом 
за ста ри ја ли ца“ (33,87%), за тим „по моћ и не га у ку ћи“ (23,39%), 
„сме штај у дру гу по ро ди цу“ (18,55%), док је ве о ма ма ло за сту пље-
на услу га „днев ни цен тар, клу бо ви“ (8,87%), услу га „при хва ти ли-
ште“ (5,65%) и „дру ге“ услу ге (7,26%).

Код ПСУазаштитеипревенцијеоднасиљаупородици, та-
ко ђе, је нај ви ше за сту пље на услу га ‘’еду ка ци ја и пре вен ци ја на-
си ља’’ (41,13%), за тим ‘’скло ни ште за жр тве по ро дич ног на си ља’’ 
(24,19 %), ‘’СОС те ле фон, пси хо ло шка, прав на по моћ за жр тве 
на си ља’’ (21,77%), ‘’мо бил ни тим за жр тве по ро дич ног на си ља’’ 
(10,48%) и дру ге услу ге (8,06%). 

ПСУ-е ‘’пре вен ци ја за ви сно сти’’ и ‘’ре ха би ли та ци ја и ре со-
ци ја ли за ци ја’’ су, та ко ђе, ма ло за сту пље не. У окви ру по сто је ћих 
услу га нај ви ше су за сту пље не, као и код со ци јал них услу га: пре-
вен ци ја за ви сно сти (29,03%), за тим ре ха би ли та ци ја и ре со ци ја ли-
за ци ја (10,48%), дру ге услу ге (7,26%) и „клу бо ви, при хва ти ли шта 
за бив ше за ви сни ке“ (6,45%).

Ре зул та ти ис пи ти ва ња об у хва та ко ри сни ка по ка за ли су да је 
на ве де ним услу га ма обу ва ће но нај че шће „до 50“ ко ри сни ка што је, 
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и по ред зна чај не уче ста ло сти пру жа ња истих, не до во љан об у хват 
ко ри сни ка услу га у од но су на по тре бе. Ре зул та ти за сту пље но сти и 
об у хва та ко ри сни ка услу га по твр ди ли су да су ПСУ-е си ро ма шне 
по вр ста ма об у хва ту ко ри сни ка и да по сто је пред но сти ПСУ-а .

По зи тив но је што се на ве де не вр сте со ци јал них услу га и 
парт нер ски мо де ли со ци јал них услу га ус по ста вља ју, што зна чи да 
су у про це су раз во ја и што је утвр ђен еви ден тан тренд по ве ћа ња 
вр ста и оби ма со ци јал них услу га. 

Ре зул та ти ис тра жи ва њапоказујудаујавномсоцијалномсек
торудоминираинституционалнимоделсоцијалнезаштитеида
сусоцијалнеипартнерскесоцијалнеуслугемалобројнеисирома
шнеповрстамаиобухватукорисника.

Ана ли за ре зул та та о нај ма ње за сту пље ним вр ста ма со ци јал-
них услу га, ко је су ран ги ра не и та бе лар но при ка за не као „по след-
њих де сет“, ука зу је на ва жност ПСУ-а и њи хов до при нос укуп ном 
раз во ју услу га (та бе ла бр. 3).

Та бе ла бр: 2: Вр сте со ци јал них услу га и ПСУ  
ко је се нај ма ње пру жа ју (по след њих де сет)

 ВР СТЕ УСЛУ ГА
Со ци-
јал не 

услу ге 
(%)

ПСУ 
(%)

1. Услу ге бо рав ка за де цу - ли ца са ин ва ли ди те том 12.9 11.29 
2. Ор га ни зо ва ње ис хра не 12.9 13.71 
3. Мо бил ни тим за жр тве на си ља 12.1 10.48 

4. Ре ха би ли та ци ја и ре со цијализација 
бив ших за ви сни ка 12.1 10.48 

5. Укљу чи ва ње мла дих, социјално 
ста но ва ње за Ро ме 12.1 13.71

6. Услу ге бо рав ка за од ра сла ли-
ца са ин ва ли ди те том 11.29 11.29 

7. Днев ни цен тар, клу бо ви за ста ри је осо бе 6.45 8.87 
8. При хва ти ли ште за ста ри је осо бе 6.45 5.65 
9. При хва ти ли ште за бес кућ ни ке 5.65 4.84 
10. Клу бо ви, при хва ти ли шта за бив ше за ви сни ке 2.42 6.45 

Ре зул та ти ис тра жи ва ња при ка за ни у та бе ли бр. 2 по ка зу ју да 
су нај ма ње за сту пље не сле де ће вр сте услу га: клу бо ви и при хва-
ти ли шта за бив ше за ви сни ке, при хва ти ли шта за бес кућ ни ке, при-
хва ти ли шта за ста ри је осо бе, днев ни цен три и клу бо ви за ста ри ја 
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ли ца и услу ге бо рав ка за од ра сла ли ца са ин ва ли ди те том. Зна чај но 
је ис та ћи да је пет од де сет вр ста нај ма ње раз ви је них вр ста услу-
га ви ше за сту пље но као ПСУ-е и да их ве ћи ном пру жа ју НВО-е. 
На ве де ни ре зул та ти ука зу ју на до при нос ПСУ-а ус по ста вља њу и 
раз во ју но вих вр ста со ци јал них услу га.

Ис пи ти ва њем за сту пље но сти, со ци јал них и ПСУ-а мо же се 
за кљу чи ти да се ве ћи на вр ста со ци јал них услу га пру жа у парт нер-
ству, за хва љу ју ју ћи ко јем су се одр жа ва ле и раз ви ја ле. То је ви дљи-
во и на при ме ру услу га за де цу и мла де где услу ге ор га ни зо ва ња 
сло бод ног вре ме на вр ши 36,29% уста но ва и ор га ни за ци ја, а од то га 
у их у парт нер ству пру жа 27,42%, док услу ге днев них цен та ра и 
клу бо ва мла дих вр ши 19,35% уста но ва и ор га ни за ци ја, у парт нер-
ству 15,32%. 

Раз ви је ност парт нер ских мо де ла со ци јал них услу га 
(ПМСУ-а) ис пи та на је и пу тем при ку пља ња ин фор ма ци ја од уста-
но ва и ор га ни за ци ја о сле де ћим пи та њи ма: да ли пру жа те со ци-
јал не услу ге у парт нер ству са дру гим ор га ни за ци ја ма, да ли је 
парт нер ство фор мал но ре гу ли са но и ко јим ак том, на ко ји на чин 
се ре а ли зу је парт нер ство, ко ји је ни во за до вољ ства оства ре ним 
парт нер ством, ка кав је тренд ра ста бро ја ко ри сни ка со ци јал них и 
ПСУ-а у по след њих пет го ди на и ко ли ки је број об у хва ће них ко ри-
сни ка со ци јал них услу га ко је су ре а ли зо ва не у парт нер ству у од-
но су на про це ње ни број ли ца ко ја тре ба ју услу ге и ко је ге о граф ско 
под руч је сте об у хва ти ли со ци јал ним услу га ма у парт нер ству. 

Ка да је у пи та њу раз вој ПМСУ-а, ре зул та ти ис пи ти ва ња по-
твр ђу ју да има по зи тив них по ма ка. На и ме, ве ћи на уста но ва и ор-
га ни за ци ја (90%) од го во ри ла је да пру жа со ци јал не услу ге у парт-
нер ству са дру гим ор га ни за ци ја ма, што по твр ђу је да се ра ди на 
ус по ста вља њу парт нер ских од но са код пру жа ња со ци јал них услу-
га, од но сно да је њи хов раз вој у про це су. 

Ве ћи на уста но ва и ор га ни за ци ја из ја сни ла се да је парт нер-
ство ус по ста вље но нај ви ше са јав ним сек то ром (81,45%), за тим са 
НВО-а (65,32%), са НВО-има из ван БИХ (36,9%) и нај ма ње са при-
ват ним сек то ром (13,71%). Нај ви ше је за сту пљен став уста но ва и 
ор га ни за ци ја (36,29%) да је парт нер ство у БиХ фор мал но ре гу ли-
са но, и то уго во ром. Ре зул та ти ис тра жи ва ња по твр ђу ју ини ци ја ти-
ву не вла ди ног сек то ра за ус по ста вља ње парт нер ства, али и спрем-
ност вла ди ног сек то ра да при хва ти парт нер ство. 

То по твр ђу је и од го вор ве ћи не уста но ва и ор га ни за ци ја 
(82,26%) да број ко ри сни ка со ци јал них и ПСУ-а у по след њих пет 
го ди на има тренд ра ста. Ме ђу тим, ана ли зом про цен та об у хва ће них 
ко ри сни ка со ци јал них услу га ко је су ре а ли зо ва не у парт нер ству у 
од но су на про це ње ни број ли ца ко ји ма су услу ге по треб не, утвр-
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ђе но је да је нај ви ше уста но ва и ор га ни за ци ја об у хва ти ло до 20% 
ко ри сни ка.

На ве де ни ре зул та ти ис тра жи ва ња по ка за ли су да су со ци јал-
не услу ге, а по себ но ПСУ-е ма ло број не, си ро ма шне по вр ста ма, 
об ли ци ма и об у хва ту и не јед на ко те ри то ри јал но за сту пље не, као и 
да по сто је пред но сти ПСУ-а у вр ста ма и ве ћој ори јен та ци ји не вла-
ди них ор га ни за ци ја ка парт нер ским со ци јал ним услу га ма.
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Ana M. Gavrilovic, Suada A. Selimovic

PART NER SO CIAL SER VI CES  
IN BO SNIA AND HER ZE GO VI NA

Re su me
Cur rent di scus si ons and the so lu ti ons that are of fe red to over-

co me the cri sis of the wel fa re sta te are ne it her uni form nor uni ver sal. 
This pa per de als with one of the mo dels that se ems to at tract most of 
the sci en ti fic and prac ti cal at ten tion. It is a mi xed mo del of so cial po licy 
that es sen ti ally chan ges the ro le of go vern ment in pro tec ting the rights 
and in te rests of the in di vi dual. Chan ges flow from the aban don ment of 
the “sa fety” to esta blis hment of the “ac ti ve” ro le of the wel fa re sta te, 
me a ning that the wel fa re sta te tran sforms in to a wel fa re so ci ety. The o-
re ti cal ap pro ac hes and prac ti ces are ba sed on the pre mi se of “work to 
wel fa re” which me ans that the re la ti on ship bet we en the in di vi dual and 
the com mu nity is be ing de ter mi ned in a new way and that the rights and 
obli ga ti ons are be ing re de fi ned and pu blic, pri va te and non pro fit sec tors 
are asked to act in synergy.

One of the con tents of the so cial po licy mi xed mo del are part ner-
ship mo dels of so cial ser vi ces, me a ning part ner so cial ser vi ces. Evers’s 
un der stan ding of the part ner ship and the part ner ship mo del of so cial 
ser vi ces il lu mi na te the ir eco no mic, so ci o lo gi cal and po li ti cal di men-



АнаМ.Гавриловић,СуадаA.Селимовић Партнерскесоцијалнеуслуге...

71

sion thro ugh de fi ni tion of three mo dels: the mi xed mo del of the wel fa re 
sta te as a mi xed eco nomy (for exam ple el derly ca re) mi xed mo del of 
the wel fa re sta te as a system of in ter ac tion bet we en mar ket, sta te and 
so ci ety (a so ci o lo gi cal analysis) and mi xed mo del of so cial po licy as 
a mi xed go ver nan ce (po li ti cal analysis). In this con text, eco-syste mic 
per spec ti ve of so cial work is re le vant for the prac ti ce of mi xed so cial 
po licy.

Part ner so cial ser vi ces are de fi ned in dif fe rent ways, but a com-
mon fe a tu re is the ir emp ha sis on part ner ship bet we en pu blic, pri va te 
and vo lun tary sec tors, the fo cus on the eco no mic ef fects, synergy po-
ten ti als, com mon go als, ma na ge ment and risk re spon si bi lity. The ar tic le 
con ta ins the over vi ew of the part ner ship de fi ni tion and the part ner ship 
of so cial ser vi ces in the Euro pean Union and Bo snia and Her ze go vi na 
do cu men ta tion.

In the ab sen ce of re cords, da ta, da ta ba ses and in for ma tion abo ut 
the real si tu a tion of so cial ser vi ces part ner ship, and in or der to ac hi-
e ve in sight in to the si tu a tion and the le vel of de ve lop ment ac hi e ved 
in this re gard, em pi ri cal re se arch on the re pre sen ta tion of part ner so-
cial ser vi ces part ner ship in Bo snia and Her ze go vi na was con duc ted. 
The re se arch was con duc ted wit hin the tar get stra ti fied sam ple, and the 
pro por ti o nal ter ri to rial re pre sen ta tion of or ga ni za ti ons was ta ken in to 
ac co unt. The sam ple con si sted of 66 pu blic in sti tu ti ons, 50 lo cal and in-
ter na ti o nal NGOs, ci ti zen as so ci a ti ons and hu ma ni ta rian or ga ni za ti ons 
and eight pri va te in sti tu ti ons that pro vi de so cial ser vi ces. Sur veys we re 
used as an exa mi na ti on tec hni que and qu e sti on na i res as a tool. For the 
pur po se of this re se arch spe cial clas si fi ca tion of so cial ser vi ces was do-
ne, which in clu des 12 ser vi ce ca te go ri es with 41 types. The cri te ria for 
clas si fi ca tion we re tar get gro ups and the con tents of ser vi ces.

The re sults sho wed that the so cial ser vi ces, espe ci ally part ner 
so cial ser vi ce, are; few, lac king in types , sha pes and une ven co ve ra ge 
and ter ri to rial re pre sen ta tion, that the re are be ne fits to the part ner so-
cial ser vi ce in types and gre a ter ori en ta tion to wards non-go vern men tal 
or ga ni za tion af fi li a ted with the so cial ser vi ces, most of ten the types of 
ser vi ces pro vi ded are the ones that ta ke pla ce in in sti tu ti ons - advi sory, 
plan ning and pla ce ment of chil dren in anot her fa mily, and that the co ve-
ra ge of users is in suf fi ci ent . All this sug gests that the part ner so cial ser-
vi ces in Bo snia and Her ze go vi na are in the early sta ge of de ve lop ment.
Key words: so cial po licy, mi xed mo del of so cial po licy, so cial pro tec tion, part-

ner ship, part ner so cial ser vi ces.
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