ПРОГРАМА
НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА ОД ОБЛАСТА НА СОРАБОТКАТА СО
ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ ЗА 2019 година
Во областа на невладиниот сектор, општина Крива Паланка ќе се насочи кон
активности за продлабочување и унапредување на соработката со граѓанските
организации во насока накреирање на активен граѓански сектор, кој проективно ќе
учествува во креирањето на локалната политика и кој ќе придонесува во развојот на
современото општество втемелено на социјална правда и еднакви можности за сите
граѓани.
ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА:
Основни цели на Програмата за активностите на општина Крива Паланка за
поддршка на граѓанскиот сектор во 2019 година се:
▪
▪
▪

▪

Зајакнување и унапредување на партнерската соработка со граѓанскиот
сектор;
Создавање на услови за реализирање на активности на граѓаните и
здруженијата на граѓани;
Преку партиципативен демократски процес да се обезбеди средина, која
поттикнува ефективност и придонес на локалните граѓански организации
во имлементација на локални политики и стратегии;
Афирмација на општина Крива Паланка како општина со развиена
мрежа на НВО;

АКТИВНОСТИ:
За реализирање на целите на оваа Програма општина Крива Паланка ќе ги
преземе сите потребни активности и ќе стави на располагање сите свои технички и
човечки ресурси. Активностите ќе бидат насочени кон реализирање на партнерски
проекти од поширок интерес на заедницата, кон градење мрежи и коалиции во сите
области на делување, кои се во надлежносат на локалната самоуправа.
Активностите најмногу ќе бидат насочени кон:
1.Идентификација на тековните проблеми на граѓанскиот сектор;
2.Обезбедување и на просторни услови за работа на здруженијата на граѓани
од општината;
3.Реализација на единствен јавен повик за прибирање на барања за користење
на средствата од Буџетот на општина Крива Паланка за 2019 година, наменети за
финансирање на иницијативи за проекти и програмски активности на здруженија и
фондации.
4.Логистичка поддршка во реализација на акции и иницијативи, вмрежувања,
лобирање,остварување на партнерства.
5.Поттикнување на моделите за партнерство и заедничко
реализација на проекти , кои се од интерес на општината.

подготовување и

6.Поттикнување на соработка помеѓу невладиониот сектор, бизнис заедницата
и различни интересни групи на делување, заради подготовка на стратешки документи
на општината.
Временска рамка на активности
Месец
Јануар
и
Ре
ден
Бр
ој
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Февру
ари

Март

Апр
ил

Мај

Јуни

Јули

Активности

Авгус
т

Сеп
тем
ври

Октом
ври

Ноемв
ри

Комуникација
и
координација
со
ГО
заради идентификација
на проолеми
Обезбедување и на
просторни услови за
работа на здруженијата
на граѓани од општината;
Реализација
на
единствен јавен повик за
финансирање
на
активности и проекти на
ГО
Логистичка поддршка во
реализација на акции и
иницијативи,
вмрежувања,
лобирање,остварување
на партнерства.
Поттикнување на
моделите за партнерство
за заедниќки проекти
Поттикнување на
соработка помеѓу
невладиониот сектор,
бизнис заедницата и
различни групи

ФИНАНСИРАЊЕ:
Финанасирањето на активностите утврдени со оваа Програма,ќе се
финансираат од Буџетот на општина Крива Паланка, од спонзорства и донации. За
активностите од областа што ги опфаќа оваа Програма, а кои со својата актуелност,
квалитет и општ интерес, ќе се појават во текот на 2019 година, ќе бидат издвоени
дополнителни средства од Буџетот на општината од Програмите во соодветните
области.
Финансирањето на активностите ќе се реализира со средства од Буџетот на
Општина Крива Паланка со вкупно: 1 200 000 денари.
ДРУГИ ФОРМИ НА ДЕЛУВАЊЕ:
Општина Крива Паланка освен со финансиски средства,активностите на
граѓанските организации ќе ги помага и преку:
▪
▪
▪

Обезбедување настручна, техничка и друг вид на помош;
Покровителство;
Доделување на награди и признаниј;

Деке
мври

▪
▪

Учество на промотивни и ротоколарни средби;
Организирање на трибини, форуми, дебати, кампањи и сл. на теми од јавен
интерес;

За реализација на целите на Програмата, Општина Крива Паланка ќе ги превземе сите
потребни активности и ќе ги стави на раполагање техничките и човечките ресурси. Ќе
соработува со сите чинители (организации, институции и поединци) и засегнати
страни за унапредување на соработката со граѓанските организации кои и ќе бидат
еден од главните партнери во реализацијата на активностите.
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