Врз основа на член 11 став 1 од Законот за социјална заштита („Службен
весник на РМ“ број 79/09, 36/11, 51/11, 15/13, 79/13, 164/13, 187/13, 38/14,
44/14, 116/14, 180/14, 33/15, 72/15, 104/15, 150/15 и 192/15) и член 21 став 1
точка 11 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“
број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11 и 13/14), Советот на Општина Штип
на седницата одржана на 26 ноември 2015 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА СОЦИЈАЛНАТА, ДЕТСКАТА И
ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА ВО ОПШТИНА ШТИП
ЗА 2016 ГОДИНА
Вовед
Основна цел на оваа Програма е развој на интегрален, транспарентен и
одржлив и ефективен систем на социјална заштита кој ќе обезбеди достапни,
ефикасни и квалитетни мерки и услуги креирани според потребите на
корисниците кои живеат на територијата на Општина Штип.
Помеѓу другото, оваа програма ја регулира и поблиската соработка помеѓу
централната власт претставувана од Министерството за труд и социјална
политика и центрите за социјална работа, со локалната власт, на полето на
социјалната заштита.
Остварувањето на социјалната, детската и здравствената заштита во
Општина Штип се заснова на Законот за социјалната заштита, Законот за
заштита на децата; Законот за семејство; Програмата за остварување на
социјална заштита во РМ; Програмата за развој на заштитата на децата во РМ и
други закони и подзаконски акти кои се однесуваат на социјалната, детската и
здравствената заштита во Република Македонија, како и надлежностите дадени
на општините со Законот за локалната самоуправа и Статутот на Општината
Штип, со кои се уредени правата од областа на социјалната, детската и
здравствената заштита.
Основен документ со кој е уредено остварувањето на социјалната заштита
во Република Македонија е Законот за социјална заштита (,,Службен весник на
Република Македонија“ бр.148/13). Според овој закон, општината, градот Скопје
и општините во градот Скопје организираат и обезбедуваат спроведување на
социјалната заштита во согласност со овој закон, преку донесување сопствени
Развојни програми за специфичните потреби на граѓаните од областа на
социјалната заштита (за лица со телесна попреченост, децата без родители и
родителска грижа, децата со посебни потреби, децата на улица, децата со
воспитно социјални проблеми, децата со еднородителски семејства, лицата
изложени на социјален ризик, лицата засегнати со злоупотреба на дроги и
алкохол, старите лица без семејна грижа, преку вонинституционални и
институционални облици на социјална заштита, домување на лицата изложени
на социјален ризик, подигање на свеста на населението за потребите од
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обезбедување на социјална заштита) и ги обезбедуваат обврските утврдени со
овој закон и донесуваат општи акти од областа на социјалната заштита.
Од аспект на надлежноста на единиците на локалната самоуправа во
областа на социјалната заштита, од особена важност е Законот за Локална
самоуправа каде во член 22 (став 7), општините помеѓу другото, се надлежни и
за Социјална заштита и заштита на деца .
Покрај овие два закони, од значење за креирањето на локалните
политики во сферата на социјалната заштита е и Законот за финансирање на
единиците на локалната самоуправа кој ги дефинира и поединечно ги
разработува изворите на приходи и тоа како сопствените приходи на општините,
така и оние што се обезбедуваат како трансфери од Буџетот на Републиката и
буџетите на фондовите и можноста за финансирање преку задолжување.
Исто така, во планирањето на социјалната заштита на локално ниво свое
значење има и Законот за меѓуопштинска соработка, согласно кој општините
можат да основаат заедничка јавна установа и од областа на социјалната и
детската заштита.
Во програмата се применети определбите на Локалната Самоуправа со
која се имплементираат стратешките приоритети на Општината за тековната
година, односно Буџетот на Општина Штип, но и од мерките утврдени со
политиката и документите на национално ниво.
Програмата го има предвид самиот процес на децентрализација неговата
специфичност и сложеност и функциите кои постапно се пренесуваат од
централно на локално ниво.
Во сферата на здравствената заштита Локалната Самоуправа е надлежна
во делот на здравственото воспитување, унапредување на здравјето,
превентивни активности, надзор над заразните болести и други области
утврдени со закон.
Програмата предвидува соработка со надлежниот Меѓуопштински центар
за социјална работа, односно со Министерството за труд и социјална политика,
Министерството за здравство и сите други министерства со кои ќе биде
потребно да се соработува, приватниот сектор и невладините организации.
Активностите во Програмата за остварување на социјалната, детската и
здравствената заштита во Општината Штип за 2016 година, се поделени зависно
од областите во кои делува. Тие активности се:
1. Активности во социјална и детска заштита
2. Aктивности во здравствена заштита.
Понатаму поделбата е 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.
1. Доделување на еднократна парична помош
2. Ран детски развој
3. Социјална заштита на стари лица
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4.
5.
6.
7.

Социјална заштита на лица со посебни потреби
Намалување на сиромаштијата и социјалната исклученост
Трговија со луѓе, семејно насилство и педофилија
Унапредување на на здравјето на населението

1. Доделување на еднократна парична помош
Еднократна парична помош ќе се доделува на семејства настрадани од
елементарни непогоди (пожари, поплави).
Помошта во зависност од причината штета е од две категории:
- Прва категорија до 20.000,00 денари
- Втора категорија до 10.000,00 денари
Составен дел на барањето е записникот од извршениот увид и
проценетата штета од СВР-Штип.
Предност за користење на средствата ќе имаат:
- жители на Општината Штип
- непотполни семејства
- самохрани родители
- семејства во кои живеат хендикепирани лица
- семејства во кои не работи ниту еден член
- семејства во кои работи само еден член од семејството
Барателите се должни да достават решение или потврда за социјалната
положба од надлежна институција.
Носител: Општина Штип;
Буџет: 500.000,00 денари;
Извор: Буџет на Општина Штип;
Рок: Континуирано, 2016
2.Ран детски развој
2.1 Програма од областа на детската заштита
Програмата од областа на детска заштита со која континуирано се
спроведуваат манифестациите: Априлијада, Велосипедски маратон, Детската
недела, одбележување на Велигден, организирање на различни предавања од
областа на здравјето, спортски активности за младите и други активности.
Носители:Општина Штип, ООУ,СОУ, детски градинки,Црвен крст, Дом на
млади –Штип, МВР-Штип, Општински совет за безбедност во сообраќајот на
патиштата
Буџет:50.000,00 денари;
Извор:Буџет на Општина Штип;
Рок:1 Април, 22 Септември,3-7 Октомври,1 Мај, ,2016
2.2 Инклузија на деца – Роми во јавните општински установи детски
градинки
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Овој проект подолг период се спроведува во општина Штип, односно во
ОЈУДГ „Астибо’’. Проектот е финансиран од Министерство за труд и социјална
политика, Ромскиот едукативен фонд и Општина Штип.
Целта на овој проект е подобрување и поддршка на интеграцијата и
намалување на запоставеноста на децата-Роми, преку зголемување на бројот на
деца Роми кои се згрижени во јавните општински установи. Целната група на
проектот се 30 деца од ромска националност на возраст од 3,8 до 5,7 години кои
бесплатно ќе посетуваат градинка.
Учеството на Општина Штип во проектот е да обезбеди превоз на децата од
нивното место на живеење до градинката и обратно, како и да обезбеди
средства за целодневен престој за 8 (осум) деца.
Носители:Општина Штип, МТСП,ОЈУДГ „Астибо‘‘,Ромски едукативен фонд-РЕФ
Буџет: 160.000,00 денари;
Извор: Буџет на Општина Штип;
Рок: јануари-јуни, септември-декември 2016
2.3 Изградба на детска градинка
Општина Штип во соработка со Министерство за труд и социјална
политика претходната година започна постапка за изградба на детска градинка
која ќе се наоѓа во населба Сењак 4, КО Штип 2, парцела КП 2655 клон кој ќе
биде во состав на детска градинка „Вера Циривири Трена“.
Обврска на општината е ревизија на проектот, издавање на градежно
земјиште и изведба на детската градинка.
Носители:Општина Штип, МТСП, ЈУДОДГ„Вера Циривири Трена‘‘
Буџет:12.400.000,00 денари;
Извор:Буџет на Општина Штип;
Рок:континуирано, 2016
3.Социјална заштита на стари лица
3.1 Проект “Дружбата помеѓу баба, дедо и децата од детските градинки
Проектот „Дружбата помеѓу баба, дедо и децата од детските градинки„ е
наменет за децата од детските градинки и стари лица од Здружението на
пензионери. Лицата по потреба ќе бидат ангажирани така што ќе одржуваат
креативни и тематски работилници кои се во согласност со планот и програмата
на градинките и ги покриваат темите од секојдневниот живот на децата и
возрасните.
Проектот ќе се реализира во континуитет, секоја година, во детските
градинки ЈУДОДГ „Вера Циривири Трена“ и ЈУДОДГ „Астибо“. Целта на овој
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проект е негување на традиционалните и морални вредности и зајакнување на
социјалните врски помеѓу децата и старите лица.
Оваа програма ќе придонесе до намалување на социјалната изолираност
на старите лица и нивна зголемена социјализација, со што и делумно ќе
влијаеме за исполнување и на стратешката цел под ред број 3 во Националната
Стратегија за стари лица 2010-2020–Интеграција на старите лица во
општествениот живот со реализација на мерките 3.3.8 Поттикнување на
воведување и спроведување на програми за активно користење на слободното
време.
Општина Штип е главен носител на овој проект, но во неговата
реализација, на иницијатива на Општина Штип, ќе се вклучат и други институции
(Здружението на пензионери кои ке бидат ангажирани во проектот, ЈУДОДГ
„Вера Циривири Трена“ и ЈУДОДГ “Астибо“) кои имаат обврска во
инкорпорирањето на оваа програма во нивните активности.
Општина Штип дава иницијатива за реализација на проектот, ги
координира работите и ја следи реализацијата на проектот. Старите лица од
Здружението на пензионери кои ќе бидат ангажирани во проектот, ЈУДОДГ
„Вера Циривири Трена“ и ЈУДОДГ „Астибо“ заеднички ја изготвуваат програмата
за работа во детските градинки.
Носители: Општина Штип, детски градинки „Астибо‘‘ и „Вера Циривири
Трена‘‘, Здружение на пензионери
Буџет: in kind Општина Штип, Здружение на пензионери и детски градинки
„Астибо‘‘ и „Вера Циривири Трена‘‘
Извор: Буџет на Општина Штип,
Рок: Континуирано, 2016
3.2 Дневен центар за стари лица
Согласно Акцискиот план за изградба на дневни центри за стари лица на
територијата на Република Македонија, Општина Штип во соработка на
Министерство за труд и социјална политика ќе етаблира Дневен центар за стари
лица. За отворањето на центарот општината ќе ги има следниве обврски:
коинвестирање со средства, обезбедување на простор, изготвување на проектна
документација, распишување и спроведување на јавна набавка за, градежни
работи како и јавна набавка за опрема. На овој начин ќе се овозможи на
организиран начин на минување на времето на старите лица, но и нивна
меѓусебна социјализација.
Дневниот центар за стари лица ќе обезбеди грижа на стари лица, а ќе
значат унапредување на квалитетот на животот на старите лица. Активностите
кои ќе се изведуваат во дневниот центар ќе се во функција на унапредување на
квалитетот на живот, здравјето и психофизичката состојба на старите лица, и
нивна социјализација. На овој начин на повозрасните граѓани ќе им биде
овозможено да живеат поздрав, активен и независен живот.
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На овој начин се развиваат форми на вонинституционална заштита и
обезбедување грижа на старите лица.
Преку отворањето на Дневниот центар за стари лица општината ќе
продолжи во континуитет да ги следи потребите на оваа возрасна категорија на
граѓани, и во рамките на своите можности секогаш да им излезе во пресрет.
Носители:Општина Штип и Министерство за труд и социјална политика
Буџет:396.200,00 денари
Извор:in kind Буџет на Општина Штип
Рок: Декември, 2016
4.Социјална заштита на лица со посебни потреби
4.1 Дневен центар за деца со аутизам
Општина Штип во соработка со Министерство за труд и социјална
политика во 2015 година се отвори Дневниот центар за деца со аутизам.
Министерство за труд и социјална политика ги обезбеди градежните зафати за
адаптирање и реновирање на просториите во дневниот центар, опремување на
дневниот центар, средства за режиски трошоци, трошоци за плати, материјални
работи и трошоци за прехранбени продукти а обврска на општината е да
обезбеди трошоци за плата за едно лице од персоналот во Дневниот центар.
Општината ќе обезбеди плата на едно лице
Носител: Општина Штип, МТСП и ЦСР
Буџет:200.000,00 денари
Извор: Буџет на Општина Штип
Рок: Континуирано, 2016
4.2 Одбележување на 15-ти октомври, меѓународниот ден на белиот стап
Општина Штип по повод меѓународниот ден на белиот стап, 15-ти
октомври за програмски активности ќе го подржи Здружението за слепи лица Штип.
Носител:Општина Штип, Здружение за слепи лица
Буџет:10.000,00 денари
Извор:Буџет на Општина Штип
Рок:15 Октомври, 2016
4.3 Одбележување на
3-ти
хендикепираните лица

декември,

Меѓународниот

ден

на

Со цел да се вклучи во одбележувањето на 3-ти декември меѓународниот
ден на хендикепираните лица, Градоначалникот на Општина Штип
традиционално ги посетува посебните паралелки во ООУ „Ванчо Прќе“, ДСУ
„Искра“ и Дневниот центар за деца со посебни потреби.
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На секоја од овие институции од Буџетот на Општина Штип за 2015
година, ќе им се доделат играчки, дидактички материјали, школски прибор,
ортопедски помагала, техничка стока или средства, согласно нивните потреби.
Носител:Општина Штип, ПП во ООУ „Ванчо Прќе“, ДСУ „Искра“ и Дневниот
центар за деца со посебни потреби
Буџет: 18.000,00 денари
Извор: Буџет на Општина Штип
Рок: 3 декември, 2016
4.4 Поддршка на Здружение на граѓани „Порака“
Општина Штип ќе го поддржи Здружението на граѓани „Порака“ кое ќе
има обврска да организира спортски или културно забавни активности за лицата
со посебни потреби за одбележување на 3-ти декември, меѓународниот ден на
хендикепирани лица.
Носител: Општина Штип и Здружението на граѓани „Порака
Буџет: 6.000,00 денари
Извор: Буџет на Општина Штип
Рок: 3 декември, 2016
4.5 Социјализација и активирање на младите со пречки во развојот
Во чест на денот на пролетта и денот на екологијата – 22 Март, Општина
Штип ќе распише ликовен конкурс за децата со пречки во развојот, од основните
и средните училишта.
Од пристигнатите ликовните творби - Трочлената комисија формирана од
страна на општината ќе избере три најдобри творби од ученици од основно
образование и три најдобри творби од ученици од средно образование.
На денот на пролетта ќе се организира изложба на дел од пристигнатите
творби и на најдобрите творби (претходно избрани од комисијата) ќе им бидат
доделени потврди за освоено место и пригодна награда.
Носител: Општина Штип, ООУ,СОУ, ДСУ „Искра“, ОУК Дом на млади, НУЦК„Ацо
Шопов‘‘
Буџет: 10.000,00 денари
Извор: Буџет на Општина Штип
Рок: 22 Март, 2016
4.6 Локален акционен план за лица со инвалидност 2011/2018 година.
Советот на Општината Штип на седницата на 25 ноември 2011 година го
донесе Локалниот акционен план за лица со инвалидност 2011/2018 година.
Носител: Општина Штип
Буџет: 20.000,00 денари
Извор: Буџет на Општина Штип
7

Рок: континуирано, 2016
4.7 Бесплaтен влез за децата со посебни потреби
Општината во соработка со закупецот на градскиот базен ќе обезбеди
целата летна сезона бесплатен влез за децата со посебни потреби со присуство
на еден родител.
Носители:Општина Штип, ООУ,СОУ, Градски базен-Штип, Дневен центар за
деца со посебни потреби, ПП во ООУ „Ванчо Прќе‘‘, ДСУ „Искра‘‘
Буџет: 50.000 денари
Извор:in kind на Градски базен-Штип
Рок: јуни-август, 2016
4.8 Подобрување на животот на лицата со инвалидитет
4.8.1 Изградба на пристапни рампи
Согласно Локалниот план за лица со инвалидитет 2011-2018 година, во
соработка со заедницата на инвалидски организации по одржаните состаноци
на кои беа истакнати проблемите со кои се соочуваат лицата со телесен
инвалидитет, Општина Штип ќе изврши мапирање на објекти кои се во
надлежност на локалната самоуправа каде има потреба од изградба на
пристапни рампи и ќе иницира да се започне постапка за изготвување на проект
и изведба на пристапни рампи за лица со инвалидите
Носител: Општина Штип и Заедница на инвалидски организации
Буџет: in kind Општина Штип
Извор:Буџет на Општина Штип
Рок: континуирано, 2016
4.8.2 Поддршка на слепите лица
Се со цел подобрување на условите за живот, односно прилагодување на
инфраструктурата за полесно движење на лицата со оштетен вид и слепи лица,
Општина Штип ќе поттикне иницијатива за започнување на постапка за
поставување на тактилни патеки за слепи лица.
Носител: Општина Штип
Буџет: in kind Општина Штип
Извор:Буџет на Општина Штип
Рок: континуирано, 2016
4.9 Општествено вклучување на децата со посебни потреби
За да се овозможи поголемо вклучување на децата со посебни потреби во
општественото живеење, Општина Штип ќе обезбеди превоз за децата од
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посебните паралелки од ООУ „Ванчо Прке‘‘ за посета на Велешко езеро и посета
на зоолошката градина во Скопjе.
Со оваа активност ќе се обезбедат услови за вклучување и учество во
културни активности на децата со посебни потреби кои ќе бидат во склад со
наставната програма кои ја следат овие ученици.
Носител: Општина Штип и ПП во ООУ „Ванчо Прќе‘‘
Буџет: in kind Општина Штип
Извор:Буџет на Општина Штип
Рок: април-мај, 2016
4.10 Одбележување на 2 април Меѓународниот ден на лицата со аутизам
По повод 2 Април Меѓународниот ден на лицата со аутизам, Општина
Штип во соработка со Игротека „Џамбо‘‘ ќе организира пригодна програма од
забавен карактер за децата од посебните паралелки при ООУ„Ванчо Прќе‘‘ со
што ќе се анимираат децата.
Носител: Општина Штип, ПП во ООУ„Ванчо Прќе‘‘, Игротека „Џамбо‘‘
Буџет: 10.000 денари
Извор:in kind на Игротека „Џамбо‘‘
Рок: 2 Април, 2016
4.11Проект Практиканска работа и вработување на лица со попреченост
Општина Штип е дел од проектот на УСАИД за практиканска работа и
вработување на лица со попреченост кој се спроведува од 15 август 2012 до 14
август 2016 година во повеќе општини.
Проектот ја подржува имплементацијата на Националната стратегија за
правата на лицата со попреченост во општеството со подобрување на нивните
вештини за вработување преку обуки и практиканска работа како и преку
поддршка на лицата со попреченост да започнат сопствен бизнис или да најдат
работа. Ова година се планира да се спроведат обуки за стратегии за барање
работа на лицата со попреченост, обуки на тема „Методологија за успешно
менторство на лицата со попреченост‘‘ и посредување при вработување.
Со проектот се очекува ќе се зголеми сензитивноста за потребите и правата
на оваа маргинализирана категорија на граѓани и ќе придонесе за ограничување
или отстранување на пречките заради кои се ускратува пристапот до целосно
учество на лицата со попреченост во општеството.
Општина Штип за потребите на проектот обезбедува логистичка поддршка,
просторен капацитет и техничка опрема.
Носител: Општина Штип, Здружение регионален центар за лица со
интелектуална попреченост „Порака наша‘‘, АВРМ Штип,
Буџет: in kind Општина Штип
Извор:Буџет на Општина Штип
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Рок: континуирано,2016
5.Намалување на сиромаштијата и социјалната исклученост
5.1 Доделување на хуманитарнa помош
Општина Штип ќе додели хуманитарни пакети од :
*облека
*вода
*постелнина
*хигиенски пакети
*прехранбени пакети
*лекови
*покуќнина
на социјално ранливи категории и лица од руралните средини.
Носител: Општина Штип, Бизнис заедница
Буџет: 240.000 денари
Извор:донација и спонзорства од Бизнис заедница
Рок: континуирано, 2016
5.2 Згрижување на бездомни лица
Општина Штип бесплатно згрижи 15 бездомни лица во Св. Недела и за
нивниот престој ги покрива трошоците за струја и обезбедува дрва.
Носител: Општина Штип
Буџет: 180.000,00 денари
Извор:Буџет на Општина Штип
Рок: континуирано, 2016
5.3 Обележување на меѓународниот ден на Ромите 8 април
Општината Штип ќе го одбележи меѓународниот ден на Ромите, 8 Април со
што ќе се реализираат активности кои имаат за цел да се намали социјалната
исклученост на овие граѓани.
Носител: Општина Штип
Буџет: 30.000,00 денари
Извор:Буџет на Општина Штип
Рок: 8 Април, 2016
5.4 Пакетчиња за деца со посебни потреби
Општина Штип ќе обезбеди околу 50 пакетчиња за децата со посебни
потреби по повод нова година и Божиќните празници.
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Носител:Општина Штип, Бизнис заедница
Буџет:8.000,00 денари
Извор:спонзорства и донација од Бизнис заедница
Рок: Декември,2016
5.5 Зголемување на бројот на деца од ромска националност во образовниот
процес
Општина Штип ќе организира акции за посета на ромски семејства на
деца кои не посетуваат редовна настава во основните училишта во Општина
Штип. Со оваа активност се овозможува семејствата да се запознаат со правата и
обврските за образовниот процес и бенифициите од него.
Со овие акции ќе се подобри редовноста и ќе се зголеми уписот на
децата Роми во основното образование и ќе се овозможи децата да се
интегрираат со социјалниот живот.
Носител:Општина Штип и ООУ
Буџет: in kind Општина Штип
Извор:Буџет на Општина Штип
Рок: континуирано,2016
5.6 Проект ‘‘Образованието е клуч за подобра иднина на родителите и
учениците Роми‘‘
Општина Штип го има имплементирано проектот и како потреба од
имплементирање на истиот и оваа година ќе се спроведува проектот Проект
‘‘Образованието е клуч за подобра иднина на родителите и учениците Роми‘‘.
Со овој проект ќе се реализираат 11 работилници, во градинките со родителите,
во сите основни и средни училишта и со студентите.
Со овој проект, преку работилниците и Јавната трибина ќе се подигне
свеста на родителите, учениците и студентите за важноста и значењето на
образованието и можностите и придобивките кои ги нудат програмите за
стипендирање и поддршка за Ромската заедница.
Носител:Општина Штип, ООУ, СОУ, родители на деца од детски
градинки,Универзитет „Гоце Делчев‘‘-Штип
Буџет: in kind Општина Штип
Извор:Буџет на Општина Штип
Рок: oктомври-мај, 2016
5.7Помагање на социјално ранливи категории во остварување на своите
права
Лицата од социјално ранливите категории кои немаат информации за
остварување на основите човекови права, Општина Штип преку лицата кои
работат во Одделението за односи со припадниците на заедниците ги
информираат за видовите и постапките за остварување на нивните права и
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извршуваат техничко административни работи се со цел за остварување на
одредено право.
Носител:Општина Штип
Буџет: in kind Општина Штип
Извор:Буџет на Општина Штип
Рок: континуирано, 2016
5.8 Намалување на бројот на лица кои питачат
Иницирање на постојано тело кое ќе ги вклучи сите институции кои имаат
ингиренции и надлежност за постапување и решавање на проблемот со
питачењето во Општина Штип. Телото ќе има за задача да изготви план за акција
кој ќе ги планира сите мерки и активности кои се неопходни во постапката за
вклучување и интегрирање на децата во воспитно образовниот процес и
обезбедување на социјални права на возрасните лица. Со цел вклучување на
социјално исклучените граѓани во Општина Штип бидат вклучени во
општественото живеење.
Носител:Општина Штип, ЦСР, МВР Штип
Буџет: in kind Општина Штип
Извор:Буџет на Општина Штип
Рок: континуирано,2016
5.9 Поддршка на ромски информативен центар
Општина Штип секоја година го подржува Ромскиот информативен центар
со што му обезбеди простор за непречено одвивање на работните активности.
Ромски информативен центар граѓаните ги информира за активните мерки за
вработување, здравствена заштита, социјални права, домување и образование.
Носител:Општина Штип
Буџет: in kind Општина Штип
Извор:Буџет на Општина Штип
Рок: континуирано,2016
5.10 Проект „Отворени денови за социјална заштита во рурални средини‘‘
Проектот „Отворени денови за социјална заштита во рурални средини‘‘има
за цел да се обезбеди информирање на жителите од руралните средини за
праватa и услугите од социјална заштита со што се овозможи рано откривање и
ран третман на граѓаните изложени на социјален ризик и ублажување на
штетните последици, како и поголема достапност на социјалната работа и
социјалните услуги во социјалната заедница.
Проектот опфаќа посета на неколку населени места еднаш неделно и
остварување на средби со локалното население кое има потреба од социјална
заштита.
Општина Штип во соработка со Центарот за социјални работи –Штип ќе
посетат неколку руралните средини каде ќе се организираат средби со
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жителите. Обврска на општината е да ги организира средбите и да се обезбеди
возило за реализација на средбите.
Носител:Општина Штип, ЦСР, МТСП
Буџет: in kind Општина Штип
Извор:Буџет на Општина Штип
Рок: континуирано,2016
5.11 Проект „Се грижиме за топол дом‘‘
Целта на проектот „Се грижиме за топол дом‘‘ 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. МТСП е носител на акцијата а Општина Штип, Центарот за социјални
работи и Црвен крст се партнери.
Граѓаните се јавуваат во кол центарот 15 505 или во Центарот за социјални
работи каде ќе се донираа определена ствар или пријавуваат потреба од
донација на одредена ствар.
Од страна на општината ќе биде обезбеден превоз (транспорт) и
работници за пренесување на стварите од местото на донација до местото каде
е потребна донацијата.
Носители:Општина Штип, МТСП,ЦСР, Црвен крст-Штип
Буџет: in kind Општина Штип
Извор:Буџет на Општина Штип
Рок: Континуирано, 2016
5.12 Програма „Општинско корисна работа‘‘
Програма Општинско корисна работа од УНДП –
-Создавање услови за одржлив работен ангажман на социјално ранливи
категории и долгорочно невработени лица на подрачјето на Општина Штип.
-Стекнување на работно искуство, професионални вештини и знаења на
ангажираните лица за конкурентен пристап на пазарот на трудот.
- Социјална вклученост на инвалидизирани лица од различни категории како
корисници на услуги од предлог проектот.
Основна цел е обезбедување на помош и поддршка на лица кои поради
инвалидитет не се во состојба да се грижат за себе и не можат самостојно да ги
задоволат своите животни потреби.
Носители:Општина Штип, УНДП
Буџет: 372.000,00 Буџет на УНДП, in kind Општина Штип
Извор:Буџет на УНДП и Буџет на Општина Штип
Рок: Февруари-Декември, 2016
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5.13 „И јас сум хуман‘‘
Општина Штип во соработка со основните училишта по повод 17
Октомври Светскиот ден на сиромаштија ќе организира хуманитарна акција во
собирање на школски прибор каде истиот ќе биде наменет за децата од
социјално ранливите семејства кои наредната година тргнуваат како првачиња.
Носители:Општина Штип, ООУ,
Буџет: in kind Општина Штип
Извор:Буџет на Општина Штип
Рок: 17 октомври, 2016
5.14 Згрижување на социјално ранливи категории
Со поплавите кои се случија во 2013 година,12 Ромски семејства кои беа
згрижени во Стара Кланица ги изгубија своите живеалишта како и други
семејства кои живеат во супстандардни услови и бездомни лица.
Општината во старото нервно одделение згрижи вкупно 45 семејства
односно го обезбеди престојот за нив, а по иницијатива на општината
Министерството за труд и социјална политика ги покрива трошоците за струја.
Општина Штип во соработка со Црвен Крст Штип, Здравствен дом „Панче
Караѓозов‘‘, Бизнис заедница ќе обезбеди хуманитарни пакети.
Носител:Општина Штип, МТСП, Црвен Крст Штип, Бизнис заедница, Здравствен
дом „Панче Караѓозов‘‘
Буџет: in kind Општина Штип
Извор:Буџет на Општина Штип
Рок: континуирано, 2016
5.15 Подобрување на квалитетот на живеење на маргинализираните групи
По повод Бадник, Градоначалникот на Општина Штип и претставници од
општинската администрација ќе ги посетат бездомните лица кои веќе неколку
години се згрижени во Св. Недела и ќе организира заедничка вечера и
меѓусебно дружење. Со оваа активност ќе се овозможи подобрување на начинот
на живот и психосоцијална поддршка се со цел да се намали осаменоста на
лицата.
Носител:Општина Штип,Бизнис зaедница
Буџет: 7.000,00 денари
Извор: спонзорства и донација од Бизнис заедница
Рок: 6 Јануари, 2016
6.Трговија со луѓе, семејно насилство и педофилија
Превенција на појавата на трговија со луѓе преку воспитно образовниот
процес и подигање на јавната свест за трговија со луѓе како кршење и
злоупотреба на човековите права и слободи на жртвите. Оваа цел ќе се
постигне преку јакнење на соработката со здруженијата на граѓани, образовните
институции, Локалната самоуправа и други институции, кои работат со жртви на
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трговија со луѓе за превенција на појавата. Информирањето на младите за
препознавање на облиците на трговија со луѓе и навремено откривање ќе се
постигне преку едукативно-информативни филмови (основно, средно училиште,
совет на родители, стручните служби во училиштата), Организирање на обуки за
облици на трговија на луѓе за наставниот кадар, стручните служби и Совет на
родители во основните и средните училишта. Стручните лица во областа, ќе се
појават на локалните медиуми, за да се подигне јавната свест за трговија со луѓе
како кршење и злоупотреба на човековите права и слободи на жртвите.
Во областа на семејното насилство, се планира превенција на појавата на
семејно насилство преку воспитно образовниот процес и подигање на свеста кај
општата популација за законската регулатива на семејното насилство со осврт на
психолошко и сексуално насилство, информираност за заштитата која се
обезбедува во рамките на кривично правниот систем. Ова ќе се постигне преку:
детектирање на семејното насилство во семејствата на основците и
средношколците од страна на стручните служби, информирање на младите
(градинки , основно, средно и студенти и совет на родители, стручните служби
во училиштата) за облици на насилство во односите родител-дете, меѓу деца и
меѓупартнерско однесување, и негово навремено откривање, организирање на
обуки за сензибилизација на стручните кадри во градинки, основно, средно и
совет на родители, училиштата) за облици на насилство и негово навремено
откривање, вклучување на содржини за превенција од секаков вид на насилство
во годишните програми за работа на училиштата и советите на родители во
истите.
*Активностите кои се во рамки на овој програмски дел ќе се реализираат во
координација со ЛАП за еднакви можност каде истите се дефинирани.
Носители: Одделени за јавни служби-Општина Штип, КЕМ, Координатор за
еднакви можности, ЦСР, МВР Штип, Развојно советувалиште при ЈЗО
,,Здравствен дом“-Штип, Основен суд Штип и здруженија на граѓани;
Буџет: in kind Општина Штип;
Извор: Општина Штип;
Рок: Континуирано, 2016
7.Унапредување на здравјето на населението
7.1 Зголемување на бројот на не вакцинирани деца
Општина Штип во соработка со патронажната служба при ПЗУ Здравствен
дом Панче Караѓозов и ромските здравствени медијатори ќе организира акции
за вакцинација на деца од ромска националност до 18 години. Преку овие акции
ќе се зголеми бројот на вакцинирани деца.
Носител:Општина Штип, ПЗУ Здравствен дом „Панче Караѓозов‘‘ и ромски
здравствени медијатори
Буџет: in kind Општина Штип
Извор:Буџет на Општина Штип
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Рок: континуирано,2016
7.2 Здравствено воспитување на населението преку одржување на
предавања, трибини и др. активности
Носител:Општина Штип, ПЗУ Здравствен дом „Панче Караѓозов‘‘, Здруженија
на граѓани
Буџет: in kind Општина Штип
Извор:Буџет на Општина Штип
Рок: континуирано, 2016
7.3 Функционирање на Центар за работна терапија на апстиненти од
алкохол
Општина Штип со одлука на Совет на Општина Штип број 08-3646/1 од 16
април 2015 година на Здружението на апстиненти за едукација, мотивација,
рехабилитација и превенција од алкохол, тутун, таблети и друго „Здрав живот‘‘
од Скопје им предаде на користење недвижен имот-дел од зграда и двор,
сопственост на Општина Штип, со КП број 2892 за КО Лесковица, евидентиран во
Имотен лист број 61, без надомест за период од 10 години.
Објектот ќе се користи од страна на здружението „Здрав живот“ од Скопје
како Центар за работна терапија на апстиненти од алкохол. Обврска на
здружението е да ги обезбеди сите трошоци за реконструкција и адаптација на
недвижниот имот, како и тековните трошоци настанати со употребата на
објектот. Со функционирањето на Центарот ќе им се помогне на лицата кои
веќе имаат проблеми со алкохолот да ја одржат апстиненцијата.
Носители:Општина Штип и Здружение „Здрав Живот‘‘-Скопје
Буџет: in kind Општина Штип
Извор:Буџет на Општина Штип
Рок: континуирано,2016
Финансирање
Активностите од областа на социјалната,детската и здравствената заштита
утврдени со оваа Програмата ќе се финансира од средства од Буџетот на
Општина Штип предвидена за 2016 година.
Градоначалникот на Општина Штип го обезбедува спроведувањето на
Програмата за социјална, детска и здравствен заштита, го следи реализирањето,
покренува иницијативи, дава мислења и поднесува предлози во врска со
остварување на нејзините цели.
За остварување на Програмата за социјална, детска и здравствена
заштита во Општината Штип за 2016 година ќе бидат користени средствата од:
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