Кључне информације о пројекту

БЕБО, ДОБРО ДОШЛА НА СВЕТ
Назив пројекта: “Бебо, добро дошла на свет”, фаза 2.
Почетак примене: јануар 2018. године

ОПИС ПРОЈЕКТА
Пројекат омогућава родитељима новорођене деце (беба) да за 15 минута, док су још у породилишту, на једном месту, бесплатно и без попуњавања било каквих формулара, обаве све
потребно да се дете упише у Матичну књигу рођених, да се пријави на пребивалиште и здравствено осигурање. За све ове радње довољан је важећи идентификациони документ оба родитеља. Услуга је проширена и могућношћу подношења захтева за родитељски додатак за мајке
које су српске држављанке са пребивалиштем на територији Републике Србије.
Пројекат су заједно реализовали Канцеларија за информационе технологије и електронску
управу, Министарство државне управе и локалне самоуправе, Министарство здравља, РФЗО,
ЦРОСО, Министарство унутрашњих послова и Министарство за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања.

КОРАЦИ

Kако изгледа процедура у породилишту?
Здравствени радник уноси податке у електронски образац на Порталу еУправа.
Нема више одласка у општину, полицијску станицу, филијалу РФЗО-а и градски
секретаријат/одељење за дечју заштиту и центар за социјални рад.
 одитељи од Портала еУправа добијају обавештење о статусу предмета путем
Р
мејла или смс-а.
 колико су се за то определили, након успешно завршених процедура родитељи
У
добијају на адресу на којој је пријављена беба следећа документа: извод из Матичне књиге рођених и картицу здравственог осигурања, као и решење о одобреном родитељском додатку. У супротном, документа могу покупити у општини,
односно одговарајућој филијали РФЗО-а, односно надлежном градском секретаријату/одељењу за дечју заштиту.

УШТЕДЕ
Све процедуре завршавају се за 15 минута. Под конзервативном претпоставком да су до сада
била потребна три одласка мајке на шалтер (подношење захтева у општини, одлазак у центар
за социјални рад, преузимање решења у општини) и да сваки одлазак одузима у просеку сат
времена (пут, чекање на ред, шалтерски контакт), и да ће услугу да користи око 80% мајки,
годишњу уштеду времена за мајке процењујемо на 150.000 сати, поред 400.000 сати укупне
годишње уштеде времена коју је родитељима донела прва фаза пројекта. То је време које ће
маме моћи да проведу на много лепши и кориснији начин - са својом бебом.

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА
Пројекат је уведен у 54 болнице, тј. у 47 јединица локалне самоуправе широм Србије, и тренутно
електронска пријава беба обухвата око 90% укупног броја новорођене деце. Фаза 2 пројекта
пуштаће се сукцесивно, а до краја 2018. године биће имплементирана у свим болницама.
Пројекат „Бебо, добро дошла на свет“ први је корак у реформи јавне управе ка томе да она буде
ефикасан сервис за грађане и привреду, да се укину бирократске баријере и уведе здрав разум
у управне процедуре које ће се даље поједностављивати. Важно нам је да наши грађани овај
пројекат разумеју на прави начин и да све информације буду јасне, концизне и не остављају
простор за збуњеност. Подршка медија нам је од кључног значаја и у вама видимо партнере
који нам могу помоћи да ове информације дођу до сваког грађана Србије.

ПОСТОЈЕ ОДРЕЂЕНИ ТЕРМИНИ КОЈИ СЕ ИЗБАЦУЈУ
ИЗ УПОТРЕБЕ, И ОВДЕ СКРЕЋЕМО ПАЖЊУ НА ТЕ ПРОМЕНЕ:
Документа се достављају на адресу на којој је беба пријављена, а не на кућну адресу. Кућна
адреса може збунити родитеље и успорити процес, па молимо да у вашим извештајима користите термин адреса на којој је беба пријављена.
Уместо термина “здравствена књижица” треба користити термин “картица здравственог осигурања”, јер се здравствене књижице на које смо навикли, избацују из употребе.

Пројекат су заједно реализовали Канцеларија за информационе технологије и електронску управу, Министарство државне управе и локалне самоуправе, Министарство
здравља, РФЗО, ЦРОСО, Министарство унутрашњих послова и Министарство за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања.

