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ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ
За реализација на Програма на општина Ѓорче Петров во остварување
на социјална, детска и здравствена заштита во 2020 година

Скопје, Март 2021 година
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ВОВЕД

Извештајот е изготвен во насока да даде целосна слика за реализација на
активностите предвидени во Програмата за остварување на социјална, детска и
здравствена заштита во Општина Ѓорче Петров за период од 01.01.2020 до 31.12.2020
година, кој беше донесена од Советот на Општина Ѓорче Петров.
Согласно наведеното, Извештајот ги вклучува реализираните активности и
финансиски средства поединечно за секоја категорија опфатена во Програмата.
II.

РЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИ
x

Во делот на социјалната и здравствената заштита остварени се следниве
активности :

1. Еднократен паричен надомест за новороденчиња
Краток опис на активноста
Во периодот од 01.01.2020 до 31.12.2020
поднесени 263 барања за новороденче, од кои
129 се машки баратели и 134 женски ,a се
близнаци се 5 пара.
Исплатени се вкупно 1.135.000,00 ден. За
новороденчиња.
За новороденчиња планирани се 1.600.000,00
ден
Време на реализација
Трошоци

01.01.2020-31.12.2020

Вкупно нето

1.135.000,00ден

2. Еднократна парична помош
Краток опис на активноста

Во периодот од 01.01.2020 до 31.012.2020
разгледани се поднесени 150 случаи.
Од одобрените 150 барања жени се 93 и
мажи 57, при што се исплатени вкупно
955.000 ден.
За еднократна парична помош планирани
се 1.600.000,00ден.

Време на реализација

Од 0.1.01 2020- 31.12.2020год

Трошоци

Вкупно нето
955.000 ,00ден
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3. Патролна Социјална служба
Краток опис на активноста
Проектот ,, Патролна социјлна служба
,, не се релизираше во изминатиот
период поради Ковид 19.
Планирани сретства се 130.000 ден за
12 месеци.
Време на реализација
Трошоци

Од 0.1.01 2020- 31.12.2020 год

0, ден

4. Еднократна матерјална поддршка во дрва и сл.
Краток опис на активноста
Во периодот од 01.01.2020 до
31.12.2020 доделена е матерјална
поддршка во дрва во вредност од
51.100,00 ден на 8 лица
За дрва се планирани 100.000,00
ден
Време на реализација
Трошоци

0.1.01.2020– 31.12.2020 год.

51.100,00 ден

5. Отварање на канцеларија во Даме Груев за административни права од областа на
социјалната заштита преку МТСП и Центар за социјална работа
Краток опис на активноста

Трошоци

Во тек е проектот за Отварање на
канцеларија во Даме Груев за
административни права од областа
на социјалната заштита.
Потпишан е
Меморандум за
соработка помеѓу Општина Ѓорче
Петров , МТСП и Центар за
социјална работа .
Канцеларијата е целосно опремена
и треба да започне со работа .
Очекуваме
од
центарот
за
социјална работа да пратат луге.
Поради Ковид 19 одложено е
отварањето.
Проектот е финансиоран од МТСП
и Светска банка
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6. Крводарителска акција во Културниот дом Ѓорче Петров по повод Празникот на
Општина Ѓорче Петров во соработка со Црвен крст и уште една крводарителска
акција со црвен крст на Република северна Македонија во месец Декември 2020 год.

Дата 20.јуни Крводарителска
акција
Во соработка со Црвен крст на Град
Скопје.

18.12.2020 . Крводарителска
акција со Црвен крст на РСМ општинаска организација Карпош.

Трошоци

На
ден.
20.06.2020
одржана
е
крводарителска акција во Културниот дом во
Општина Ѓорче Петров. Дадоа крв
64
крводарители.
Од Општина Ѓорче Петров помош за
крводарителската акција се: штампани 150
маици, 60 води и60 сокчиња.

На
ден
18..12.2020
год
оджана
е
крводароителска акција со Црвен крст на РСМ
-општинска организација Карпош. Дадоа крв
33 крводарители.
Од Општина Ѓорче Петров за оваа акција
штампани се 60 маици , 60 води и 60 сокчинја
.
Планирани сретства 40.000 ден
35.756,00 ден

7. Хуманитарни акции во текот на целата година
Краток опис на активноста

-Хуманитарни акции

За време на Ковид 19 организирана е
хуманитарна акција за социјално загрозени
лица во соработка со повеќе фирми на
територија на Општина Ѓорче Петров .Дадени
се 50 пакети со храна и хигиенски сретства на
социјално загрозени лица.

-Со црвен крст и волонтери
помогнато е на лица во социјален За време на Ковид 19 ангажирани се
ризик кои сами неможат да си волонтери за помош на старите лица при
набават лекови и храна
набавка на лекови и прехранбени продукти во
соработка со Црвен крст . Помогнато е над 100
лица социјално загрозени.
Трошоци

/
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8. Советувалишен центар за семејно насилство во Општина Ѓорче Петров
Општина Ѓорче Петров во соработка со Национална мрежа против насилство
врз жените и семејно насилство
Буџет на општина Ѓорче Петров 200.000,00 ден.-планирани
Трошоци 0
V. Рекапитулар за потрошени финансиски срества
За активностите од областа на социјалната заштита за период од 01.01.2020 до
31.12.2020 година планираните од 3.670.000,00 ден, потрошени се вкупно
2.176.856,00 ден.
Планирани: 3.670.000,00 денари .
Потрошени: 2.176.856,00 денари.

1.Еднократен паричен надомест за
новороденчиња
2. Еднократна парична помош,

1.135.000,00
955.000,00

3.Патролна Социјална служба
4. Еднократна матерјална поддршка во дрва и
сл.
5.Отварање на канцеларија во Даме Груев за
административни права од областа на
социјалната заштита преку МТСП и Центар за
социјална работа
6.Крводарителска акција во Културниот дом
Ѓорче Петров .
7.Хуманитрана акција
8.Советувалишен центар за семејно насилство
планирано 200,000
Вкупно планирани финансиски средства
Вкупно потрошени финансиски сретства

0
51.100,00
Проектот е
финансиоран од
МТСП и Светска
банка
35.756,00
0.
Не се
потрошени
3.670.000,00
2.176.856,00

Вкупно по
активност

Трансфер до НВО

Семинари и
конференции
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Други трансфери

Други договорни
услуги

Помош за
новороденче

Преглед на релизирани
проекти во 2019 год од
Програмата за социјална и
здравствена заштита
Активност/позиција

Матерјална помош
во дрва

Еднократна
парична помош
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А. Превентивна и
здравствена заштита

1

x

Хуманирана акција за
доделување на пакети со
храна и хигиенски
сретства

x

Со црвен крст
хуманиратна помош

0

Еднократна парична
помош за секое новородено
дете во 2020 год

2

Еднократна парична помош

3

Патролна социјална служба

4.

2. Еднократна материјална
поддршка во дрва или сл.

5

Отварање на канцеларија
за социјални услуги во МЗ
Даме Груев во соработка со
МТСП и ЦСР

6

Крводарителска акција

7

5. Советувалишен центар за
семејно насилство

8

Вкупно

1.135.000
,00

1.135.000,00

955.000
,00

955.000,00
0.
51.10
0,00

0

51.100,00

0

0
35.756,00

35.756,00
0

955.000
,00

51.10
0,00

1.135.000,
00

35.756,00

2.176.856,00

Од планираните активости во Програмата за социјална детска и здравствена заштита,
релизирани се следните активности; еднократен паричен надомест за новороденче,
еднократна парична помош, еднократна материјална поддршка во дрва,
крводарителска акција, хуманитарна акција,
Активности кои не се реализирани поради ковид 19 се; Патролна социјална служба,
отварање на канцеларија во Даме Груев за административни права од областа на
социјалната заштита, Советувалишен центар за семејно насилство.
Извештајот за реализација на Програмата за активностите на општина Ѓорче Петров
во областа на социјална, детска и здравствена заштита за 2020 година за период од
01.01.-30.12.2020 година, градоначалникот како Предлагач на истиот го доставува до
советот на општина Ѓорче Петров на разгледување и усвојување.
ГРАДОНАЧАЛНИК
Александар Наумоски с.р.

