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ВОВЕД
Социјалната заштита е дејност од јавен интерес кој се остварува преку јавни мерки и
активности заради заштита од ризици, превенција и надминување на социјални
проблеми кои неповолно се одразуваат врз добросостојбата на граѓаните за
спречување на социјалната исклученост, подобрување на квалитетот на живот и
посебнона зајакнување на капацитетите за водење на самостоен живот.
Горенаведените состојби ги дефинираме како ризици по основ на мајчинство, болест,
смрт, повреда и попреченост.Транзиционите периоди во Република Македонија и во
Општина Крива Паланка предизвикуваат системот на социјална заштита да се
прилагодува на ново настанатата сосотојба односно проблеми, пад на животниот
стандард, намален бруто домашен производ кои предизвикуваат спроведување на
низа реформски процеси во областа на социјалната заштита.Со стапување во сила на
Законот за локална самоуправа и Законот за социјална заштита и со негово
изменување,голем дел од надлежностите преминуваат непосредно на локално
ниво.Тоа претставува мошне значаен, но и напорен чекор кој пред се претставува
процес на зајакнување на капацитетите на субјектите во локалната заедница.За
поддршка на Општината во креирање и планирање на активностите и целите за
изработка на Програма за Социјална заштита,детска и здраствена заштита за 2020
година,а врз основа на новиот Законот за социјална заштита во Член 141 е формиран
Општински совет за социјална заштита кој има за цел мапирање на социјалните
проблеми на ранливи групи во општината, да изврши анализа на сегашната состојба и
капацитетите и расположливите социјални услуги, а посебно да ги утврди
специфичните потреби за развој на социјални услуги во општинатаза да се дадат
квалитетни индикатори за следење и анализа на социјалните аспекти на човечкиот
развој на национално односно на локално ниво конкретно во областа на Социјалната
заштита.
Основните насоки за развој на социјалната заштита, детската и здраствената заштита
се Законот за локална самоуправа, целосно новиот донесен Законот за социјална
заштита, Законот за заштита на деца, Законот за семејство, Уставот на РСМ каде се
потенцира дека РСМ е социјална држава, Националната програма за развој на
социјалната заштита, Стратегијата за деинституционализација,Конвенцијата за лицата
со интелектуална и телесна попреченост,Конвенцијата за правата на
деца,Меѓународните универзални декларации за човекови права, Конвенцијата за
елиминирање на дискриминацијата, Националанта стратегија за семејно насилство,
Страегија за домување , Стратегијата за стари лица 2010-2020 година, Одлуките
донесени од страна на Советот на Општина Крива Паланка и други подзаконски акти
со кои се регулира социјалната заштита.
Оваа програма ги уредува подрачјата на социјалната, детската и здраствената
заштита за специфичните потреби на населението на општина Крива Паланка и
начинот на остварување на предвидените активности.
Програмата за социјалната заштита за 2020 година на Општина Крива Паланка
предвидува соработка со Министерството за труд и социјална политика на Република
Северна Македонија,Јавна установа Меѓуопштински Центар за социјална работа,
Дневниот центар за лицата со интелектуална попреченост, Црвен Крст на Република
Северна Македонија, Општинска Организација-Крива Паланка, Општинска јавна
установа Детска Градинка „Детелинка“,Основните Општински училишта „Илинден“ и
„Јоаким Крчовски“,Средното Општинско училиште „Ѓорче Петров“ во Крива
Паланка,Центарот за вработување-Крива Паланка односно со Агенцијата за
2

вработување во Република Северна Македонија, Здраствениот Дом,Проф.д-р
ДимитарАрсов-Крива Паланка, УНДП, приватниот сектор и невладините организации.
ГЛАВНА ЦЕЛ
Главна цел на Програмата за социјална, детска и здраствена заштита се:
-Активна соработка со институциите на локално и национално ниво, со невладиниот и
приватниот сектор.
-Изнаоѓање форми за квалитетно живеење на лицата кои имаат потреба од социјална
заштита.
-Изнаоѓање форми за социјализација на маргинализирани групи на граѓани.
-Подобрувањена животниот стандард на населението во општината.
-Создавање услови за поквалитетни услуги на децата и младите во локалната
заедница.
-Инклузија на деца со попреченост во редовниот процес на образование.
-Социјално вклучување на пазарот на трудот на невработени лица кои се на листата
на невработени во Центарот за вработување-Крива Паланка.
-Остварување и унапредување на човекови права на лицата со социјален ризик.
-донесување на Одлуки согласно законските прописи за потикнување на еднакво
учество и вклучување во граѓанското општество.
-развивање на социјални сервисни служби во местото на живеење според принципите
на изедначување на можностите на лицата во ризик согласно законските прописи.

ОБЛАСТИ
1.СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
2.ДЕТСКА ЗАШТИТА
3.ЗДРАСТВЕНА ЗАШТИТА
ЦЕЛНИ ГРУПИ СПОРЕД ОБЛАСТИ
1.СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
-Лица кои се социјално загрозени,бездомни лица;
- лица кои се приматели на одредена помош од ЈУ МЦРС кои се неспособни за работа
или им е одземнена работната способност;
-Стари и изнемоштени лица без семејна грижа;
-Лица со интелектуална, телесна попреченост и друг вид на попреченост;
Лица со интелектуална попреченост кои сештитеници во Дневниот центар за лица со
интелектуална попреченост;
-Невработени лица кои се на листата на невработени во Центарот за вработување во
Крива Паланка;
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2. ДЕТСКА ЗАШТИТА
-Деца со воспитно социјални проблеми;
-Деца без родители и родителска грижа;
-Деца на улица;
- Деца на самохрани родители;
-Деца со интелектулана и телеска попреченост;
-Деца со одредена попреченост интегрирани во редовниот процес на образование;
-Деца вклучени во воспитно предучилишното образование;

3.ЗДРАСТВЕНА ЗАШТИТА
- Возрасна категорија на граѓани над 62 години;
- Деца на самохрани родители;
-Деца на семејства кои се социјално загрозени;
-Деца кои ја посетуваат предучилишната воспитно-образовна установа;
-Ученици во основното и средното образованаие;

АКТИВНОСТИ
Активности во програмата за социјална, детска и здраствена заштита за 2020 година
во Општина Крива Паланка се поделени во областите во кој ќе се делува, а ќе бидат
обезбедени одредени права, правно парични надоместоци и права предвидени со
оваа програма.
1.Активност во социјалната заштита:
-изработка на техничка документација за изградба на Дом за стари лица,
- еднократна парична помош за основни животни потреби, обезбедување на огревно
дрво,елементарни непогоди, обезбедување на градежни материјали и други потреби
за подобрување на условите за живеење,
-еднократна парична помош за домување на семејства
живеалиште,

кои немаат сопствено

- живеење со подршка на стари, изнемоштени лица и лица со попреченост во посебни
стамбени единици,
-вклучување на негователи на пазарот на трудот (лица кои се евидентирани на
листата како невработени во Центар за вработување) за стари и изнемоштени лица во
градските и руралните населби,
--формирање на дневен центар за стари лица и центар за давање помош во домашни
услови,
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-формирање на групен дом,
-соработка и помош на лица со интелектуална попреченост и телесни инвалиди,
-обезбедување на семејна подршка преку соодветни сервиси за подршка во домашни
услови,
- вклучувањеВоспитно-образовни асистенти во редовниот процес на образование,
-Изработка на социјална карта,
- набавка на моторно возило за реализација на предвидените активности за
задоволување на потребите на старите лица и лицата со попреченост,
-формирање на мобилна продавница за набавка и достава на прехрамбени продукти,
лекови и други потреби за домаќинството на лицата на кои најмногу им е потребно.
2. Активности во областа на детската заштита
-помош на деца кои потекнуваат од социјално загрозени семејства,
- ослободување од финансиски средства, а за учество на организирани екскурзии во
училиштата на деца кои се од социјално загрозени или еднородителски семејства,
-субвенционирање на матуранти од социјално загрозени семејства и еднородителски
семејства,
-доделување на еднократен надоместок за новороденчиња за првите пет родени во
годината,
- право на партиципација во ОЈУДГ „Детелинка“ се остварува на дете на самохрани
родители со плата и други месечни приходи во износ на минимална плата,
- поддршка за реконструкција и адаптација на ОЈУДГ „Детелинка“,
- новогодишни пакетчиња за децата ,
3.Активности во областа на здраствена заштита
-еднократна парична помош на деца кои боледуваат од ретки и специфични болести,
-формирање, екипирање и опремување на Сензорна соба за деца со специфични
потреби (аутизам, даунов синдром..),
-мобилна амбуланта за давање на превентивни, здравствени, социјални, психолошки
и советодавни услуги во домашни услови од страна на стручен тим,
-здраствено воспитување на населението преку организирање на едукативни трибини,
-здраствено воспитување на деца и младинци во предучилишната установа
училиштата преку организирање на едукативни трибини,

и

-едукативни трибини за штетното влијание врз развојот и здравјето на децата од
прекумерната употреба на мобилните телефони ,
-едукативни трибини за зависници од наркотични средства,
-подршка на Здруженија на граѓани кои ќе органзираат одбележување на значајни
датуми и здраствени активности од областа на здравјето.

5

АКЦИОНЕН ПЛАН,ВРЕМЕНСКА РАМКА И БУЏЕТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА
АКТИВНОСТИТЕ
Област1 Активности

1.

2.

3
4.

5.

6.

7
8.

9

10

11
12

Финанскиски
средстваопштина
Изработкатехичкадокументација 300.000,00 МКД
за Изградба на Дом за стари
лица
еднократна парична помош за
200.000,00 МКД
основни животни потреби,
обезбедување на огревно
дрво,елементарни непогоди,
обезбедување на градежни
материјали и други потреби за
подобрување на условите за
живеење
еднократна парична помош за
60,000 МКД
домување на семејства кои
немаат сопствено живеалиште
живеење со подршка на стари,
60.000 МКД
изнемоштени лица и лица со
попреченост во посебни
стамбени единици
вклучување на негователи на
300.000 мкд
пазарот на трудот (лица кои се
евидентирани на листата како
невработени во Центар за
вработување) за стари и
изнемоштени лица во градските
и руралните населби
-формирање на дневен центар
600.000 МКД
за стари лица и центар за
давање помош во домашни
услови
формирање на групен дом
30.000,00 МКД
соработка и помош лица со
интелектуална попреченост и
телесни инвалиди
обезбедување на семејна
подршка преку соодветни
сервиси за подршка во
домашни услови
вклучување Воспитнообразовни асистенти во
редовниот процес на
образование
Изработка на социјална карта
набавка на моторно возило за
реализација на предвидените
активности за задоволување на

Финансиски
средства-други
донатори
200.000,00

Рок на
имплементација
Во текот на
годината
Во текот на
годината

Во текот на
годината
600,000 МКД
Во текот на
годината
900.000 МКД
Во текот на
годината

2.000.000,00
Во текот на
годината
500.000,00 МКД

50.000,00 МКД
Во текот на
годината
100.000,00 МКД

1.000.000,00
МКД
Во текот на
годината

500.000 МКД

50.00,00МКД

700.000,00 мкд

100.000,00МКД

Во текот на
годината
Во текот на
годината

800.000,00МКД
Во текот на
6

потребите на старите лица и
лицата со попреченост
формирање на мобилна
продавница за набавка и
достава на прехрамбени
продукти, лекови и други
потреби за домаќинството на
лицата на кои најмногу им е
потребно
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ВКУПНО

годината
100.000,00МКД

500.000,00МКД
Во текот на
годината

2.350,000,00МКД 7.300,000,00МКД 9.650,000,00МКД
1.Активности во областа на социјалната заштита

2.Активности во областа на детската заштита
Област
2
1

2

3

4

5

Активности

Финанскиски
Финанскиски
средства од средства од
општина
општина
помош на деца кои 30.000,00 МКД
потекнуваат
од
Во текот
социјално
годината
загрозени
семејства
ослободување од
102.000,00
Во текот
финансиски
МКД
годината
средства, а за
учество на
организирани
екскурзии во
училиштата на
деца кои се од
социјално
загрозени или
еднородителски
семејства

на

на

субвенционирање
на матуранти на од
социјално
загрозени
семејства и
еднородителски
семејства
доделување на
еднократен
надоместок за
новороденчиња за
првите пет родени
во годината

44.000,00 МКД

Мај-Јуни 2020

33.335.00 МКД

Во текот
годината

право на
партиципација во
ОЈУДГ „Детелинка“
се остварува на

100.000,00
МКД

Во текот на
годината

на

7

6

7

дете на самохрани
родители со плата
и други месечни
приходи во износ
на минимална
плата
поддршка за
надградба и
реконструкција
ОЈУДГ „Детелинка“
новогодишни
пакетчиња за
децата

ВКУПНО

23.500.000,00
МКД

Декември 2020

80.000,00МКД
389.335,00МКД

Во текот на
годината

23.500.000МКД

23.889.335МКД

3.Активности во областа на здраствена заштита
Област 3

Активности

Финансиски
средстваод
општина

еднократна
парична помош
на деца кои
боледуваат од
ретки и
специфични
болести

120.000,00
МКД

30.000,00
МКД

300.000,00
МКД

Во текот на
годината

3

формирање,
екипирање и
опремување на
Сензорна соба
за деца со
специфични
потреби
(аутизам,
даунов
синдром..)
мобилна
амбуланта за
давање на
превентивни,
здравствени,
социјални,
психолошки и
советодавни
услуги во
домашни услови
од страна на
стручен тим

100.000,00МКД

300.000,00МКД

Во текот на
годината

4

здраствено

10.000.00МКД

Здраствена
заштита
1

2

Финансиски
средства од
донатори

Рок на
имплементација

Во текот на
годината

Во текот на
8

5

6

7

8

воспитување на
населението
преку
организирање
на едукативни
трибини
здраствено
10.000,00 МКД
воспитување на
деца и
младинци во
предучилишната
установа и
училиштата
преку
организирање
на едукативни
трибини

годината

едукативни
трибини за
штетното
влијание врз
развојот и
здравјето на
децата од
прекумерната
употреба на
мобилните
телефони
едукативни
трибини за
зависници од
наркотични
средства
подршка на
Здруженија на
граѓани кои ќе
органзираат
одбележување
на значајни
датуми и
здраствени
активности од
областа на
здравјето

10.000,00МКД

Во текот на
годината

10.000,00МКД

Во текот на
годината

20.000,00МКД

Во текот на
годината

ВКУПНО

310.000,00
МКД

Буџет од Општина Крива Паланка

Во текот на
годината

600.000,00МКД 910.000,00 МКД

3.049.335,00 МКД

Буџет од други донатори
31.400.000,00 МКД
9

ВКУПНО

34.449,335 МКД

ФИНАНСИРАЊЕ
Средствата потребни за реализација на Програмата за социјална, здраствена и детска
заштита за 2020 година ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Крива Паланка,
средствата добиени преку аплицирање од Министерствотот за труд и социјалана
полититка на Република Северна Македонија, средства добиени од УНДП, грантови
добиени од организации, амбасади, заинтересирани партнери за меѓусебна соработка
во земјата и странство.

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Градоначалникот на Општина Крива Паланка се грижи за обезбедување на
Програмата за социјална , детска и здраствена заштита.
Општина Крива Паланка преку Одделението за јавни дејности, економски развој и
информатичка технологија ќе го следи спроведувањето на програмата, ќе покренува
иницијативи, дава мислења и дава предлози во врска со остварување на предвиденте
активности.
Програмата за социјална , детска и здраствена заштита за 2020 година не е конечна и
истата може да се надополнува согласно новонастаната состојба.

Бр.09-3567/21
06.11.2019.година
Крива Паланка

Совет на Општина Крива Паланка
Претседател
Изабела Павловска
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