Врз основа на член 11 став 1 од Законот за социјална заштита („Службен
весник на РМ“ бр.148/13), член 22 точка 7 и 9 од Законот за локална
самоуправа („Службен весник на РМ“ број 5/02), член 15 точки 7 и 9 и член 21
точка 11 од Статутот на Општината Штип („Службен гласник на Општината
Штип“ број 1/03, 18/07, 11/08 и 07/09), доставува
ИЗВЕШТАЈ
за реализирани активности на Општина Штип од областа на социјалната,
детската и здравствената заштита за 2015 година
Програмата за остварување на социјалната, детската и здравствената
заштита во Општина Штип во текот на 2015 година се реализираше во
согласност со расположливите материјални можности.
Програмата се реализираше во соработка со надлежниот Центар за
социјална работа, односно со Министерството за труд и социјална политика,
Министерството за внатрешни работи, Министерството за образование,
Министерство за здравство и сите други министерства со кои се појави потреба
од соработка, приватниот сектор и невладините организации.
Активностите во Програмата за остварување на социјалната, детската и
здравствената заштита во Општината Штип за 2015 година, беа поделени
зависно од областите во кои делува:
1. Активности во социјалната и детската заштита
2. Aктивности во здравствената заштита.
Понатаму поделбата беше направена според целните групи кои се
опфатени: социјално загрозени и исклучени граѓани, жени, стари и
изнемоштени лица, ран детски развој, социјална заштита на лица со посебни
потреби, жртви на трговија со луѓе, жртви на семејно насилство.
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Доделување на еднократна парична помош
Ран детски развој
Социјална заштита на стари лица
Социјална заштита на лица со посебни потреби
Намалување на сиромаштијата и социјалната исклученост
Трговија со луѓе, семејно насилство и педофилија
Здравствено воспитување на населението и поддршка на
Здружениja на граѓани кои ќе организираат одбележување на
значајни датуми и здравствени активности од областа на здравјето

1. Доделување на еднократна парична помош
Во тековната 2015 година од Буџетот на Општина Штип за еднократна
парична помош и помош во натура и друг вид на социјална парична помош
исплатен е износ од 93.500 денари по основ на поднесени 15 барањa од
граѓани од кои 8 барања се за опожарени објекти, 4 барања се за лекување и 2
за социјално ранливи семејства.

2. Ран детски развој
2.1 Програма од областа на детската заштита
Од програмата од областа на детската заштита реализирани се повеќе
активности меѓу кои се манифестациите Велосипедски маратон, Априлијада,
одбележување на Велигден, Детската недела.
По повод први Април –денот на шегата традиционално Општина Штип во
соработка со детските градинки и основните училишта ја организираше
манифестацијата Априлијада која се одржа во НУЦК Дом на култура-Ацо
Шопов. Домаќин на овогодинешната
манифестацијата беше ООУ„Гоце
Делчев‘‘ каде имаа подготвено пригодна програма. Од страна на Општина
Штип беа обезбедени награди за најуспешните маски.
Недела на детето се одбележа со дебата за Праватa на децата согласно
Конвенцијата на правата на децата која се организираше во детските градинки
со воспитувачките и стручните служби. Од страна на децата од детските
градинки по повод недела на детето го посетија градоначалникот каде имаа
кратка програма и ги адресираа своите желби до градоначалникот.
Во соработака со НУЦК „Ацо Шопов‘‘ по повод Велигденските празници по
четврти пат традиционална беше реализирана изложба „Шарено Велигденско
јајце‘‘. На манифестацијата зедоа учество децата од основните училишта и
детските градинки каде секој штанд беше декориран и на него поставени
украсените велигденски јајца. Од страна на општината беа обезбедени
награди дидактички материјал за најдобро аранжирани штандови и тоа за
учениците од основните училишта и за децата од детските градинки.
За реализација на горенаведените манифестации средствата беа
обезбедени од спонзорстава.
Општина Штип во соработка со Отсек за превенција при СВР Штип се
реализираше проектот „Учиме да бидеме побезбедни во сообраќајот‘‘ .
Проектот започна да се реализира во првата половина на 2015 година и
со истиот беа опфатени учениците од седмо, осмо и девето одделение од

основните училишта при што се организираше квиз натпревар на тема -Kолку
го познаваш сообраќајот.
Од страна на општината беше обезбедена логистичка подршка.

2.2 Инклузија на деца – Роми во јавните општински установи детски
градинки
За реализација на проектот „Инклузија на деца Роми во предучилишните
установи во Република Македонија“ од Буџетот на Општина Штип за 2015
година се потрошени средства во висина од 123.000,00 денари за престој и
храна. Во проектот се вклучени 30 деца, општината за 8 деца ги покрива
трошоците за престојот а останатите 20 деца трошоците за престој и храна ги
покрива МТСП и Ромски едукативен фонд.

2.3 Реализација на активностите во Центарот за ран детски развој за
децата од населба Баби
За Центарот за ран детски развој во населбата „Баби“ вкупно средства се
потрошени во висина од 126.181,00 денари за исплата на едукаторот.

2.4 Бесплатен влез за децата со посебни потреби
Општина Штип во соработка со закупецот на градскиот базен обезбеди
во текот на целата летна сезона бесплатен влез за децата со посебни потреби
со присуство на еден родител.

3.Социјална заштита на стари лица

3.1 Проект “Дружбата помеѓу баба, дедо и децата од детските градинки
Со цел да се намали социјалната изолираност на старите лица и нивна
зголемена социјализација, Општина Штип го реализираше проектот „Дружбата
помеѓу баба, дедо и децата од детските градинки‘‘.
Проектот е наменет за децата од детските градинки и стари лица од
Здружението на пензионери. Лицата по потреба беа ангажирани така што
одржуваа креативни и тематски работилници кои беа во согласност со планот и
програмата на градинките и ги покриваат темите од секојдневниот живот на
децата и возрасните.

За реализација на овој проект не беа потребни финансиски средства од
Буџетот на Општина Штип.

4.Социјална заштита на лица со посебни потреби
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По повод 3 декември меѓународниот ден на хендикепираните лица
Градоначалникот на Општина Штип традиционално ги посети посебните
паралелки во ООУ „ Ванчо Прќе“, ДСУ „Искра“ и Дневниот центар за деца со
посебни потреби и им се доделија играчки и дидкатички материјал согласно
нивните потреби и од буџетот за 2015 година се потрошени средства во износ
од 5.879,00 денари.
4.2. Социјализација и активирање на младите со пречки во развојот
Во чест на денот на пролетта и денот на екологијата – 22 Март, Општина
Штип распиша ликовен конкурс за децата со пречки во развојот, од основните и
средните училишта на тема „Пролетта-моја вечна инспирација“.
Трочлената комисија формирана од страна на општината избра три
најдобри творби од ученици од основно образование и три најдобри творби од
ученици од средно образование
На денот на пролетта се организираше изложба на дел од пристигнатите
творби во фоајето на НУКЦ „Ацо Шопов‘‘ Штип, и на најдобрите творби
(претходно избрани од комисијата) се доделија потврди за освоено место и
пригодна награда.
За реализирање на оваа активност се обезбедија средства од Буџетот
на Општина Штип за 2015 во висина од 9.000,00 денари.
4.3 Локален акционен план за лица со инвалидност 2011/2018 година.
Согласно Локалниот акционен план за лица со инвалидност 2011/2018
година е предвидено формирање на „Функционални сервисни служби за лица
со инвалидитет и нивните семејства‘‘. За таа цел општина Штип аплицираше
на јавен повик од страна на УНДП проект „Промовирање на одржливи
вработувања 4‘‘ програма Општинско корисна работа.
Преку овој проект се реализираше активноста „Функционални сервисни
служби за лица со инвалидитет и нивните семејства‘‘ при што беа работно
ангажирани 5 испорачувачи на сервисни услуги во и надвор од домот со кои
беа опфатени вкупно 30 лица со инвалидитет на кои им се испорачани
сервисни услуги (здравствена грижа и нега, помош при извршување на
обврските надвор од домот,, помош при одржување на хигиента во домот и
личната хигиена, набавка на лекови, доставување и приготвување на оброци

до домот и во домот, придружба и помош при посета на културни настани,
прошетки и екскурзии).
За реализација на активностите односно за платите на лицата кои се
ангажирани преку проектот се потрошени 1.860.000,00 денари и истите се се
обезбедени од УНДП а општината го имплементра и моноторира проектот.
Општина Штип во соработка со Министерство за труд и социјална политика
го пушти во употреба Дневниот центар за деца со аутизам кој го посетуваат 9
деца.
Општината го изнајде просторот за отварање на центарот како и обезбеди
трошоци за плата за едно лице од персоналот во Дневниот центар а
Министерството за труд и социјална политика
направи адаптирање,
реновирање и опремување на објектот како и обезбеди трошоци за плати за
останатиот персонал во Дневниот центар.
Општина Штип е дел од проектот на УСАИД за практикантска работа и
вработување на лица со попреченост кој ја поддржува имплементацијата на
Националната стратегија за правата на лицата со попреченост во Македонија,
и оттаму има за цел да се зголеми учеството на лицата со попреченост во
општеството со подобрување на нивните вештини за вработување преку обуки
и практикантска работа, како и преку поддршка на лицата со попреченост да
започнат сопствен бизнис или да најдат работа.
Проектот работи на зголемување на сензитивноста за потребите и правата
на оваа маргинализирана категорија. Во текот на изминатата година се
реализираа 2 обуки за стратегии за барање работа за лица со попреченост на
вкупно 41 лице, 1 обука за претприемништво на 19 лица со попреченост, една
обука на тема Методологија за успешно менторство на лица со попреченост на
20 лица преставници од 14 јавни институции, компании и државни училишта.
Преку проектот во Општина Штип се овозможи вработување на 30 лица со
инвалидитет и еден практикантски ангажмани во различни приватни компании.
За потребите на Дневниот центар за деца со посебни потреби преку проектот
Општинско корисна работа за период од 6 месеци беа ангажирани две лица
еден физотерапевт и еден професор по физичко образование.
Услуги кои им беа испорачани на 13 лица од Дневниот центар на деца со
посебни потреби се овозможи полесна интеграција на лицата во локалната
заедница, осознавање и учење од конкертни ситуации, спортски игри,
корективни игри за развој на социо-емоционалните вештини и социјализација.
Средствата за паричниот надоместок беа обезбедени од УНДП и вкупно за
двете лица беа потрошени 74.400 денари.

5.Намалување на сиромаштијата и социјалната исклученост
5.1 Одбележување на меѓународниот ден на Ромите 8 ми Април
За одбележување на Меѓународниот ден на Ромите 8 ми
Општина Штип организираше низа активности.

Април

Меѓународниот ден на Ромите 8ми Април беше отворен со прием кај
Градоначалникот на Општина Штип Прим.м-р Илчо Захариев каде заедно со
претставниците на Ромската заедница се разговараше за приоритетите на
Ромите за решавање на нивните проблеми понатаму манифестацијата
продолжи со културно забавна вечер во ресторан „Черења“Штип.
За одбележување на меѓународниот ден на Ромите 8 ми
потрошени се 59.480,00 денари.

Април

5.2 Хуманитарни пакети и пакетчиња за деца од семејства
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Се со цел да се намали социјалната исклученост на граѓаните на Општина
Штип од страна на градоначалникот на Општина Штип преку донација беа
доделени околу 400 прехрамбени пакети и пакети за лична хигиена, 40 пакети
од облека и обувки, постелнина на 50 лица и вода на 40 лица од социјално
ранливи категории, граѓани од руралните средини и стечајни работници и 200
пакетчиња за децата од детските градинки, основните училишта.
По повод Бадник Градоначалникот на Општина Штип прим. м-р Илчо
Захариев и преставници од општинската администрација организираше
заедничка бадникова вечера и меѓусебно дружење со бездомните лица и
заедно го споделија овој голем христијански празник кои веќе неколку години
се згрижени во Св.Недела.
Со оваа активност се овозможи подобрување на начинот на живот,
психосоцијална подршка како и намалување на осаменоста на лицата.
За реализација на оваа активност финансиски средства беа обезбедни
од донација.
5.3 Проект „Отворени денови за социјална заштита во рурални средини‘‘
Проектот „Отворени денови за социјална заштита во рурални средини‘‘ се
имплеметираше и во 2015 година во организација на МТСП преку Центарот за
социјална работа и Општина Штип, чија основна цел е овозможување на

достапноста на социјалната работа и социјалните услуги кон лицата кои живеат
во руралните средини преку обезбедување на потребните информации и
поврзување со други институции во зависност од нивните специфични
проблеми.
Проектот се имплементираше во две фази, и тоа во период од мај до јуни и
од септември до октомври 2015 година.
Во 2015 година со проектот реализирани се 9 средби во Општина Штип,
информирани се повеќе од 100 лица за правата и услугите од социјална и
детска заштита каде претежно беа посетени лицата корисници на социјална
парична помош.
Општина Штип во целост го подржи проектот, преку навремено
информирање за жителите за одржување на средбите, овозможи техничка
подршка , преставник од општината како дел од стручниот тим за посета и
реализација на информативните средби, се обезбедија директни контакти со
жителите, се обезбедија навремени информации, се овозможи ран третман на
лицата изложени на социјален ризик.
5.4 Проект„Се грижиме за топол дом‘‘
Во 2015 година се спроведуваше проектот „Се грижиме за топол дом‘‘,
МТСП беше носител на акцијата а општината, Центарот за социјални работи и
Црвен крст се јавија како партнери.
Целта на проектот е активно вклучување на сите граѓани преку нивна
донација од покуќнина, мебел бела техника, електрични апарати, апарати за
домаќинство, опрема за деца и друго заради задоволување на потребите на
лицата на кои им е најпотребна помошта, односно би се намалил социјалниот
ризик од социјално исклучување на граѓаните. Граѓаните се јавуваа во кол
центарот 15 505 или во Центарот за социјални работи каде донираа
определена ствар или пријавуваа потреба од донација на одредена ствар.
Од страна на општината беше обезбеден превоз (транспорт) и работници за
пренесување на стварите од местото на донација до местото каде е потребна
донацијата.
Согласно овој проект на едно семејства им беше донирана покуќнина.
Во организација на РИЦ-Ромски информативен центар и Општина Штип се
одржа јавна трибина на тема „Искористување на активните мерки за
вработување на Владата на РМ‘‘, истата беше наменета за преставниците на
ромската зедница.
Општина Штип во соработка со Тимот Барвалипе Штип организираше
локален панел на тема„Ромските деца на улица кои питачат и се исклучени
од воспитно образовниот процес во Општина Штип‘‘.

Од страна на Центарот за социјална работа во соработка со Општина Штип
беше одржана трибина на тема „Згрижувачки семејства‘‘ и истата беше
реализирана со претседателите на урбаните заедници каде истите беа
запознаени што е згрижувачко семејство, кој може да биде згрижувач, што
добиваат како згрижувач.

6.Трговија со луѓе, семејно насилство и педофилија
Приклчување во реализирање на активности на Здруженија на граѓани во
Општина Штип и МТСП кои работата на проблематиката за спречување на
трговијата со луѓе , семејното насилство и педофилија.
Во организација на МТСП и УНДП а во соработка со општината се
организираше специјализирана обука за мулти секторски тим кој работи на
случаите на семејно насилство на ниво на општина Штип.
Обуката се фокусираше на новите законски решенија кои се воведоа во 2015
година со новиот закон за превенција, спречување и заштита од семејно
насилство. Целта на обуката беше инситуции да добијат инфрмација како на
најдобар начин да соработуваат меѓусебно се со цел да ги заштитат жртвите и
децата

7. Здравствено воспитување на населението и поддршка на
Здружениja на граѓани кои ќе организираат одбележување
на значајни датуми и здравствени активности од областа
на здравјето
Општина Штип во соработка со Здружението за цистична фиброза –
Македонија, Црвен крст Штип и ДМУЦ„Сергеј Михајлов‘‘ Штип организираше
хепенинг за подигнување на свеста за „Цистична фиброза‘‘.
Настанот беше проследен со следниве активности, крводарителска акција
во просториите на РЕ Трансфузиологија, предавања за студентите од
Факултетот за Медицински науки и Мини хепенинг со настап на ученици од
ДМУЦ„Сергеј Михајлов“ Штип, со промотивен штанд и делење на промотивни
материјали за подигнување на свеста за „Цистична Фиброза“ на Плоштадот на
пријателството.
Општината во соработка со Клиничка болница Штип организираше трибина
на тема „Остеопороза и исхрана во остеопороза‘‘ кои како предавачи се јавија
Др.Светлана Јосифовска Тофиловска и Др.Татјана Бајрактарова Прошева.
За реализација на гореневедените активности не се потрошени средства од
буџетот на општина Штип за 2015 година.

