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Врз основа на член 22 став 1 точка 7 и член 62 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на РМ“ број 05/02),а во согласност со член 15 став 1 точка 7 од
Законот за град Скопје (Службен Весник на РМ број 55/04), член 3, член 11, член 12 и
член 214 став 2 од Законот за социјална заштита („Службен весник на РМ“ број 79/09),
и член 16 став 1 точка 16 од Статутот на општина Ѓорче Петров-пречистен текст
(Службен гласник на општина Ѓорче Петров бр.18/13) и Статутарните одлуки за
измена и дополнување на Статутот на општина Ѓорче Петров (Службен гласник на
општина Ѓорче Петров број 13/14 и 3/19), советот на општина Ѓорче Петров на 49-тата
седница одржана на ден 28.12.2020 година, ја донесе следната
ПРОГРАМА
за остварување на социјална и здраствена заштита во
oпштина Ѓорче Петров за 2021 година

I.

ПОЈДОВНА ОСНОВА НА ПРОГРАМАТА
I ВОВЕД

Со оваа програма се уредува спроведувањето на социјалната заштита во општина
Ѓорче Петров преку превземање на следниве мерки и активности :
1. Превентивна заштита за намалување на основните социјални ризици на кои се
изложени граѓаните на општина Ѓорче Петров,
2.Намалување на сиромаштијата и социјална исклученост,
3.Јакнењe на капацитетот на општината и општинската администрација за
унапредување на системот за социјална заштитана локално ниво
4.Превентивна здравствена заштита
5.Подобрување на соработка со НВО сектор

Главна цел на Програмата за активностите во областа на социјална и здравствена
заштита , во Општина Ѓорче Петров е да предложи форми на социјална и здравствена заштита
и да одреди приоритети во решавање на истите во рамките на своеите законски овластувања
за добробитта на своите граѓани, врз основа на направена анализа на состојбите на
целокупната сфера на социјалното живеење и идентификуваните проблеми во неа .

Општа цел
x
Донесување развојни програми за социјална заштита
x
Основа јавни установи за социјална заштита
x
Развива вонинсуционални форми за социјална заштита ;
x
Релизира социјални програми во соработка со останатите сегменти на јавниот сектор ,
приватниот сектор и невладините организации.
x
Да се воведе родовата перспектива во дизајнот и доставата на социјалните услуги во
општина Ѓорче Петров
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Посебни цели
x
Унапредување на работата со корисниците на социјална помош во насока на зајакната
партиципација, вклученост во донесување одлуки, зајакнување и искористување на нивните
потенцијали ;
x
Развој на социјалната превенција како организирана континуирана и координирана
активност на територија на Општина Ѓорче Петров;
x
Зајакнување на вонинстуционалната заштита преку развивање на постојаните и
обезбедување на нови видови социјални услуги согласно со потребите на граѓаните, како и
унапредување на начините за обезбедување и нивно достигнување;
x
Здобивање со основни знаења, вештини и навики од здравствена заштита кај децата;
x
Подигање на свеста за општествена одговорност и активно вклучување во
општественииот живот, развивање на смисла за прифаќање, доживување и вреднување на
естетски вредности и градење правилен однос сперема животната средина.
x
Подигање на здравствено воспитание кај оваа категорија на социјано загрозени
граѓани;
x
Унапредување на родовата еднаквост кај сите групи особено со социјален ризик.
Реализирањето на програмата ќе се спроведе со низа активности од различни области
во рамките на социјалната заштита , здравствена и детска заштита утврдени во Програмата.

III . ОПИС НА ПРОЕКТНИТЕ АКТИВНОСТИ

Активностите во областа на социјалната заштита Општина Ѓорче Петров ќе ги насочи
кон поттикнување, поддржување и помагање во остварувањето на целите на оваа програма
Во текот на 2021 година, во Општина Ѓорче Петров се планирани да се спроведат следните
активности.

Крводарителска акција во
соработка со Црвен крст и
Институтот за трансфузиона
медицина во на ниво на
македонија во Културен дом
Ѓорче Петров
-Физички лица корисници на
Еднократна парична помош , на
физички лица во сл категории
-Физички лица на кои е потребна
хируршка интервенција
-Тешко болни лица и приматели
на терапија
-Самохрани родители со висок
степен на социјален ризик
-Деца без родители и родителска
грижа
минимална социјална помош
-Семејство во кои нема вработени
Еднократна материјална
поддршка во дрва

1

3.

2

Име на Програмата
активност

Бр.

Општина Ѓорче
Петров
Одд за јавни дејности

Општина Ѓорче
Петров и Црвен Крст

Спроведувач/ Носител
(сектор/одделение)
Проектен тим
(меѓусекторски)

промена на правилникот Општина Ѓорче
и формуларот за
Петров
Одд за нормативно
доделување на

Да се обезбеди
рамномерна
распределба на јавните
финансии и до
најранливите групи на
жени

Родова димензија

Буџет на Општина
Ѓорче Петров

Буџет на Општина
Ѓорче Петров

Буџет на општина
Ѓорче Петров

Извор на
финансирање
Буџет ОЃП
Програми на Влада
Донатор

Еднаш во
годината

Еднаш во
годината

2 пати во
годината

Временск
а рамка

50.00
0 , 00

1.600.
000,0
0

40.000.
00

Процен
т
Буџет

Патролна социјална служба

Прoект за социјални услуги од
МТСП

5.

6.

Вкупно сретства

Еднократана парична помош за
секое новородено дете во 2021
год

4.

Да се обезбедат
социјални услуги на
социјало ранливи мажи
и жени како и жртви на
родово базирано
насилство, и да се
зголеми нивната
вработливост и
социјална инклузија

еднократна помош на
лица во социјален ризик

Општина Ѓорче
Петров
Одделение за јавни
дејности

Општина Ѓорче
Петров
Одд. за јавни дејности
и Комисија за
разгледување на
барања за еднократни
финансиски сретства
-Во соработка со 3ца
волонтери од Црвен
крст

Општина Ѓорче
Петров

правни работи

3.420,000,
00

Во текот на /
годината
Програма на Влада –
МТСП
Со сретства од
Светска банка

1

130.00
0,00
ден

1.600.
000,0
0 ден

12 месеци

Еднаш во
годината

Буџет на општина
Ѓорче Петров

Буџет на Општина
Ѓорче Петров

ден
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IV ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ
-Формирање на сервис за граѓаните патролна социјална служба,
- Помош на лица во социјален ризик,
-Едукација на ромската популација како
- Унапредување на социјалниот систем преку разни форми на хуманитарни активности во
општината .
- Јакнење на капацитетот на општинската администрација преку унапредување на системот
за социјална зачтита на локално ниво
- Превентивна здравствена заштита
- Подобрување на сопработка со НВО секторот .

IV. МОНИТОРИНГ
Процесот на мониторинг на Програмата од областа на социјалната заштита на
Општина Ѓорче Петров за 2021 година ќе се состои од собирање и анализирање на
податоци и повратни информации за постигнувањата и напредокот на програмата .
Мониторингот ќе го врши Одделенито за јавни дејности преку селдење на
активностите , нивната ефикасност , постигнатите резултати, употребливите ресурси
и потрошените финансиски сретства .
Преку мониторинг на активностите ќе се обезбедат навремени и корисни
информации за анализа на состојбата, искористеност на ресурсите,, идентификување
на проблемите со кои се соочува проктот и наоѓање на соодветни решенија,
потенцијални проблеми , обезбедување навремено спроведување на активностите и
утврдување на најефикасниот начин за негова релизација.
За мониторинг на Програмата од областа на социјалнта заштита на Општина
Ѓорче Петров за 2021 година ќе се користат следните инструменти :
-Mесечен план за работа на одделението за јавни дејности
-Редовни состаноци на ниво на одделение ;
- Усна и писмена комуникација ;
- Работни состаноци со патролната служба
- Извештај за релизација на активностите
- Финансиски извештаи за програмата , квартален и годишен извештај .
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x

ϭ͘

ˈ̛̱̥̦̬̦̌̌̌ ̶̡̛̠̌̌ ̌̚
̨̧̖̣̱̖̔̔̏̌ ̦̌ ̡̛̪̖̯̌
̨̭ ̵̬̦̌̌ ̛ ̵̡̛̛̛̖̦̭̐
̭̬̖̯̭̯̏̌
ˁ̨ ̶̬̖̦̏ ̡̬̭̯
̵̛̱̥̦̬̯̦̌̌̌ ̨̨̪̥̭̹

ϯ͘ ʶ̨̡̛̬̬̯̖̣̭̏̔̌̌ ̶̡̛̠̌̌ ̨̏
̨̨̡̭̬̯̌̍̌ ̨̭ ˉ̬̖̦̏ ̡̬̭̯ ̨̏
ʶ̱̣̯̱̬̖̦ ̨̥̔ ʨ̸̨̬̖ ʿ̨̖̯̬̏
ʥ͘
ʿ̸̛̬̦̌̌
̨̨̪̥̹
̛
̨̧̖̖̱̖̍̍̔̏̌̚ ̦̌ ̨̛̪̭̖̦̍
̡̛̥̖̬ ̛ ̛̱̭̣̱̐ ̌̚ ̶̨̛̭̠̣̦̌̌
̶̛̪̬̖̖̦̠̏̌ ̛ ̛̹̯̯̌̌̚ ̌̚
̨̛̬̖̖̦̔̔ ̡̨̛̛̯̖̬̌̐ ̦̌ ̶̛̣̌

ʦ̡̨̱̪̦ ̨̪ ̡̨̛̯̦̭̯̌̏

˃̴̨̬̦̭̖̬̌̔ʻʦʽ

ˁ̛̛̛̖̥̦̬̌
̴̶̡̨̛̛̦̖̬̖̦




ʪ̴̛̛̬̱̯̬̦̭̖̬̐̌


ʪ̨̨̨̛̛̬̱̬̦̐̔̐̏
̛̱̭̣̱̐


ʿ̨̨̥̹̌̚
̸̨̨̨̦̬̖̦̖̏̔




ʤ͘ ʿ̛̬̖̖̦̯̦̏̏̌ ̛ ̬̭̯̖̦̔̌̏̏̌̚
̛̹̯̯̌̌̚



ʫ̸̨̡̛̦̬̯̦̪̬̦̔̌̌̌̌
̨̨̪̥̹

ˀ̡̛̖̪̯̱̣̬̌̌ ̨̪ ̶̨̛̛̛̪̚ ̌̚
̶̛̛̬̖̣̠̌̌̌̚ ̦̌ ̛̛̪̬̖̖̦̯̖̔̏̔
̡̨̛̛̯̦̭̯̌̏ ̌̚ ϮϬϮϭ ̨̐̔ ̨̐̔ ̨̔
ʿ̨̬̬̥̯̐̌̌̌ ̌̚ ̶̨̛̭̠̣̦̌̌ ̛
̬̭̯̖̦̔̌̏̏̌̚ ̛̹̯̯̌̌̚
ʤ̶̡̨̨̛̛̛̯̦̭̯̪̠̏ͬ̌̚

x

ʺ̨̨̨̯̖̬̠̣̦̪̥̹̌̌̌̏
̬̔̏̌

РЕКАПИТУЛАР















Ϭ













40.000,0
0


1.600.00
0,00

























ϭϲϬϬ͘ϬϬϬ͕Ϭ
Ϭ

ϰϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Ϯ͘

ϭ͘ ʫ̨̡̦̬̯̦̔̌̌ ̸̛̪̬̦̌̌ ̨̨̪̥̹

ϯ͘

Ϯ͘ ʫ̨̡̦̬̯̦̔̌̌ ̛̥̯̖̬̠̣̦̌̌̌
̨̡̪̬̹̔̔̌ ̨̏ ̬̔̏̌ ̛̛̣ ̭̣͘



50.000,
00











ϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϰ͘

ϯ͘ ʫ̨̡̦̬̯̦̔̌̌ ̸̛̪̬̦̌̌ ̨̨̪̥̹
̌̚ ̡̨̭̖̖ ̨̨̨̨̦̬̖̦̏̔ ̖̯̖̔ ̨̏
ϮϬϮϬ





1.600.000,0
0









ϭϲϬϬ͕ϬϬϬ͕Ϭ
Ϭ͘







130.000,00







ϭϯϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ















Ϭ


ϭϲϬϬ͘ϬϬϬ
͕ϬϬ


ϱϬ͕ϬϬϬ͕
ϬϬ










ϰϬ͘ϬϬϬ͕Ϭ
Ϭ

ϱ͘

ϰ͘ ʿ̨̯̬̣̦̌̌ ̶̨̛̭̠̣̦̌̌ ̭̣̱̙̍̌

ϲ͘͘

ʽ̧̯̬̖̏̌̌ ̦̌ ̶̡̛̦̖̣̬̠̌̌̌ ̌̚
̶̨̛̛̭̠̣̦̌ ̛̱̭̣̱̐ ̨̏ ʺʯ ʪ̥̖̌
ʧ̬̱̖̏ ̨̏ ̨̨̡̭̬̯̌̍̌ ̨̭ ʺ˃ˁʿ ̛
ˉˁˀ͘
ʦ̡̨̱̪̦ ̨̨̛̪̯̬̹̖̦ ̭̬̖̯̭̯̏̌
ʦ̡̨̱̪̦ ̛̛̪̣̦̬̦̌̌ ̭̬̖̯̭̯̏̌

ϭϲϬϬ͕ϬϬϬ͕Ϭ
Ϭ

ϭϯϬ͕ϬϬϬ͕ϬϬ

ϯ͘ϰϮϬ͕ϬϬϬ͕Ϭ
Ϭ

VI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Програмата влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Ѓорче Петров“.
Број 08-2040/3
Од 28.12.2020 година
Скопје

Совет на општина Ѓорче Петров
Претседател,
Илија Спасовски с.р.

