АКЦИСКИ ПЛАН ЗА ЗАШТИТА И СПРЕЧУВАЊЕ НА ДИСКРИМИНАЦИЈА
НА ОПШТИНА ШТИП

Јуни 2018

Главна цел: Зголемување на јавната свест и механизмите на локално ниво за заштита од дискриминација
Специфична цел: Зајакнување на работата, ефикасноста и медиумската видливост на локалното
координативно тело за заштита од дискриминација (ЛКТЗД)
Активност
Временска
Резултати
Извор на
Буџет
рамка
верификација
Усвојување на акцискиот план за
заштита од дискриминација од
страна на Советот на општина
Штип
Организирање на редовни
состаноци на ЛКТЗД
Постапување по претставки од
страна на ЛКТЗД за сторена
дискриминација

Обезбедување на бесплатна
правна помош за граѓаните кои
претрпеле дискриминација
согласно исполнетите законски
критериуми
Учество на претставници на
ЛКТЗД во медиумите за
промоција на својата работа и
подигање на јавната свест од
дискриминација
Креирање на Фејсбук профил за

Јуни 2018

Усвоен акциски план од
Советот на општината на
Штип

Март –
Декември
2018
Континуирано

6 оддржани состаноци

Континуирано

Број на лица кои
претрпеле
дискриминација за кои е
обезбедена бесплатна
правна помош
Број на гостувања во
медиуми

Април 2018

Март 2018

Број на поднесени
претставки

Креирана фб страница на

Одлука од усвоениот
акциски план од Советот
на општина Штип,
Службен гласник
Записници од состаноци
Листи на присутни

Без финансиски
импликации

Записници од состаноци
Листа на граѓани кои се
пожалиле со опис на
правниот проблем и
добиена услуга
Листа на граѓани кои
добиле бесплатна правна
помош со опис на
правниот проблем

Без финансиски
импликации

ХЕРА

Без финансиски
импликации

Press клипинг

Без финансиски
импликации

Број на следачи добиени

Без финансиски

работата на ЛКТЗД
Подготовка на информативен
текст на веб страницата на
општина Штип за работата на
ЛКЗТД
Локална кампања за
подигнување на јавната свест за
дискриминацијата
Организирање на јавни дебати
со граѓаните за подигање на
јавната свест од дискриминација
и промоција на видео спотовите
Унапредување на знаењето на
стручните служби на локалните
институции под надлежност на
Општината
Изработка на образец за
пријавување на дискриминација
од страна на граѓаните достапен
на веб страницата на општина
Штип
Изработка на годишен извештај
за работата на ЛКТЗД

од граѓани
Креиран соодветен таб за
телото на страната на
Општината

импликации
Без финансиски
импликации

Медиа план
Press клипинг
Опфат на социјални
медиуми
Листи на присутни
Press клипинг

ХЕРА

Октомври
2018

телото
Број на поставени
информативни текстови
на страната на
Општината
Продуцирани две видеа
Емитувани видеа на
локална телевизија во
период од еден месец
Број на организирани
дебати

Октомври
2018

Организирана една
обука

Извештај
Листа на присутни

ХЕРА

Јуни 2018

Прилагоден тип на
образец
Број на дистрибуирани
образци

Поставен образец на веб
страната на Општината

ХЕРА

Декември
2018

Изработен годишен
извештај

Објавен Годишен извештај
на веб страната на
Општината

ХЕРА

Јуни 2018

Јули –
Септември
2018

ХЕРА

