ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА
АКТИВНОСТИТЕ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА ЗА ПОДДРШКА НА
ГРАЃАНСКИТЕ ЗДРУЖЕНИЈА ВО 2020

Одделението за јавни дејности, економски развој и информатичка технологија при Општина
Крива Паланка за периодот од 01.01.2020 год. до 31.12.2020 година, согласно Програмата
за активностите на Општина Крива Паланка за поддршка на граѓанските здруженија ги има
реализирано следните активности:
•

•

Идентификација на тековните потреби на граѓанскиот сектор и зголемување на
активизмот и проактивниот однос на здруженијата, во насока на позитивни
промени и придобивки на локалната заедница. За таа цел реализирани се работни
и
конструктивни средби, работилници, онлајн консултации и состаноци со
претставници на локалните здруженија на граѓани.
Во насока на остварување на акции и иницијативи, вмрежувања, лобирања,
остварување на партнерства и подготовка на заеднички проекти и воспоставување
соработка со здруженијата на граѓани од различни интересни групи на делување,
а согласно Програмата за поддршка на ЗГ во 2020 год. оставрена е соработка и се
реализираа неколку конкретени проекти:

1. Се реализираше регионален проект „Спорт за сите“, кој започна со имплементација
како пилот проект во Крива Паланка од 2019. Овој проект се имплементираше во Општина
Крива Паланка со финасиска поддршка од Министерството за економија и развој на
Германија, а го спроведоа Германското друштво за меѓународна соработка ГИЗ со ГИЗСеверна Македонија и Здружението за унапредување на меѓусебната доверба - ТАКТ, во
соработка со локалното партнерство - Спорт за развој од Крива Паланка и Општина Крива
Паланка. Во рамки на овој повеќегодишен проект се реализираа низа на на активности и
проекти за развој и подобрување на спортската инфраструктура во општината.
Проектот претставува една успешна приказна со видлив напредок во сегментот на
социјалната инклузија на децата од ромската етничка заедница и маргинализираните групи
на млади и децата од руралните средини, а со цел да се унапреди и подобри квалитетот на
живот на младите, но и развој на заедницата во целост.

2. Беше реализиран и проектот „Младите од Бугарија и Македонија заедно за туризам
како превенција за здравјето“. Проектот го имплементира СИПР од Република Северна
Македонија заедно со Фондацијата „Профилактика за здравје” од Благоевград, Република
Бугарија, во соработка со Општина Крива Паланка. Во рамките на овој проект во општина
Крива Паланка беа изградени мини голф терен и модерна фитнес зона на отворено на кејот на
Крива Река, а беа организирани и промотивни конференции и тркалезна маса, како и
спроведени работилници за здравство и туризам за младите и лицата со попреченост. Втората
фаза од проектот предвидува ораганизирање на детски и други видови на спортски игри и
натпревари, како годишна практика за децата од овој прекуграничен регион.
3. Во соработка со невладиниот сектор, бизнис секторот, јавната и државната
администрација, а модерирана од страна на Друштвото за консалтинг ТАРГЕТ КОМУНИКАЦИИ,
Општината изработи и Стратегија за развој на туризмот за период 2020-2025. Овој документ
претставува квалитетен, реален и остварлив стратешки план што го трасира правецот за развој
на туризмот во општина Крива Паланка во иднина, како еден од најзначајните приоритети на
локалната самоуправа, кој што е во функција на унапредување на социо-економската состојба
на локално ниво.
4. Општина Крива Паланка во соработка со Здружение на пензионери, Здружение на
лица со интелектуална попреченост „Порака”, како и Општинска организација на Црвен Крст,
ЈУ Меѓуопштински центари за социјална работа и Советот за социјална заштита, изработи
Социјален план за 2021-2024 година. Социјалниот план за Крива Паланка е изработен во рамки
на проектот „Поддршка на модернизацијата и деинституционализацијата на социјални
услуги”, финансиски поддржан од Делегацијата на Европската унија во Скопје, а
имплементиран од „ЕПТИСА”.
5. Општина Крива Паланка во соработка со Здружението за рурален развој Локална
акциона група „Осоговски лисец“ имплементираше проект со наслов „Унапредување на
туристичките потенцијали преку промоција, воведување на нови содржини и оплеменување
на постојни туристички локалитети – Туризам плус“.
Во рамки на проектот поставена е урбана опрема на територија на општина Крива Паланка,
патокази до девет туристчки локалитети, поставени се инфо-табли на двата влеза во Крива
Паланка, поставени се реквизити за детско игралиште и ивршена е припрема на теренот за
истото и извршено е поставување на парковски клупи и канти за отпадоци долж пешачката
патека на локалитет „Стара вада“ во Крива Паланка.

•

Во насока на зголемувањето и унапредувањето на влијанието на локалните
граѓански организации во процесите на донесување на одлуки за позитивни
промени од поширок јавен интерес, Општина Крива Паланка годинава, поради
пандемијата од COVID-19, а во согласност со препораките и протоколите на Комисијата
за здравство и Владата, не беше во можност да организира и спроведе буџетски форум
со работилници, како директна форма за влкучување на граѓанските организации во
планирањето и креирањето на програмите и буџетот на Општината. Од тие причини,
Општината спроведе поинаква постапка за прибирање на предлози, идеи и сугестии

од граѓани, невладини организации, бизнис секторот и севкупната локална јавност при
креирањето на годишните Програми за работа на Општина Крива Паланка за 2021
година, а предлозите и сугестиите до Општината беа доставени преку средствата за
електронска комуникација и по писмен пат.

•

Во насока на унапредување и зацврстување на досегашната соработка со НВО
секторот, реализирана е иницијативата за објава на Јавен повик за финансиска
поддршка за користење средства од Буџетот на Општина Крива Паланка, кои се
предвидени со Програмата за поддршка на граѓанските здруженија во 2020
година.

Согласно Програмата и Правилникот за определување на критериуми за доделување на
финансиска помош на здруженија и фондации од Буџетот на Општина Крива Паланка,
донесен од страна на Советот, спроведена е постапката за објавување на Јавен повик. За таа
цел формирана е Комисија за оценување на поднесените проектни апликации.
По спроведувањето на постапката за проверката на административна исправност и
комплетност, техничката и финасиска евалуација и по процесот на извршена кларификација
на буџетските позиции на доставените апликации, од страна на градоначалникот на Општина
Крива Паланка, а по предлог на Комисијата, беше донесено Решение за поништување на
Јавниот повик. Со ова Решение сите активности поврзани со реализација на Јавниот повик беа
прекинати поради состојбата предизвикана од епидемијата со Ковид 19 и неможноста за
реализација на проектните активности од страна на здруженијата на граѓани-апликанти, чии
што активности пред се, се социјално инклузивни, а во голем дел од нив директни целни групи
се ризичните категории на граѓани.
За реализација на целите на Програмата, Општина Крива Паланка ги превзема сите
потребни активности и ги стави на раполагање техничките и човечките ресурси и освен со
финансиски средства, Општина Крива Паланка обезбедува стручна, техничка и друг вид на
помош, доделува награди и признанија, организира и други активности на теми од јавен
интерес, а се со цел за крeирање на проактивен граѓански сектор, кој ќе придонесува кон
развој на локалната заедница и современото општество.
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