
Министарство за рад и социјална питања доделило Институту Владимира Бебе Поповића 80.000 евра за "унапређење положаја старих особа"
среда, 10 октобар 2018 19:16

 Министарство за рад и социјална питања донело је одлуку да Институту за јавну
политику додели 9,48 милиона динара на конкурсу за унапређење система социјалне
заштите за 2018. годину.

  Институт Владимира Бебе Поповића добио је око 80.000 евра за пројекат под називом
„Град пријатељ старих“ који за циљ има унапређење положаја старих особа.

  

Одлуку донету 14. септембра потписао је државни секретар у министарству, Ненад
Нерић. У њој нема детаља о конкретном пројекту, али остаје питање на основу чега је
Институт за јавну политику добио толико средстава за област унапређења социјалне
заштите старих, када то није њихов фокус деловања.

  

„Развој и јачање социјалне и здравствене подршке старим особама“, како је наведено у
јавном позиву за подношење предлога пројеката за конкурс унапређења система
социјалне заштите у 2018, није област која је у фокусу Института за јавну политику.

  

Наиме, на сајту Института наводи се да је његов циљ „да спроводи пројекте који су
важни за политички прогрес, организује јавне дебате, идентификује потенцијалне
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претње друштвеном напретку и предвиди проблеме у будућности, понуди нове идеје за
политике које имају за циљ решавање проблема, представља везу између академије,
политике, медија и цивилног сектора и настави да развија мрежу сарадника коју чине
стручњаци из различитих академских институција, бројни друштвени и политички
актери“.

  

Министарство за рад и социјална питања јуче није одговорило на питање на основу чега
је определило средства за финансирање пројекта који се бави социјалном и
здравственом подршком старих особа Институту за јавну политику Београда, када то
уопште није њихово поље делатности. Остали смо и без одговора на питање да ли је још
неко удружење или организација добило средства на конкурсу за унапређење система
социјалне заштите у 2018. години, сем Института. Ни у Институту, на чијем сајту се
Владимир Беба Поповић води као директор, нисмо добили одговоре на питања откуд
они на конкурсу социјалне заштите нити да прецизирају шта пројекат „Град пријатељ
старих“ тачно подразумева.

  

(Данас)
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