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*Организирање и реализирање на 
едукативни работилници за 
препознавање на насилството и 
формите во кои се појавува насилното 
однесување, со акцент на тема “Сајбер 
насилство“. 

*Организирање и реализирање на 
проекција на документарен филм 
“Сестри“ со тематика за корисна за 
сите   тинејџери 
(булинг,сајбернасилство,зависности и 
сл.) 

* Запознавање на младите со 
манипулациите на интернет преку 
посета на мултимедијална изложба со 
тема „Погрешни информации и 
манипулации на интернет“. 

* Оддржување на работилница со 

тема: „Сајбер насилство“. 

• Објавени над 100 информации  
- СОУ „Ѓорче Петров“ 
- ООУ „Илинден’ 
 
 
 
 
- СОУ Ѓорче Петров во 
соработка со Европска 
Куќа (EU HOUSE)– Крива 
Паланка. 
 
 
 
- СОУ „Ѓорче Петров“ и- 
ООУ „Илинден“ 
 во соработка со Европска 
Куќа (EU HOUSE)– Крива 
Паланка. 
  
- СОУ „Ѓорче Петров“ во 
соработка со ОО Црвен 
Крст и ЈЗУ Здравствен дом 

 
- Информирани млади за 
последиците од сајбер 
насилство, како и за 
начинот на превенција од 
истата. 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Информирани и 
едуцирани млади за 
појавите на  булинг, сајбер 
насилство и разѐни видови 
на манипулации на 
интернет, разни видови 
зависности, како и за 
последиците и начините за 
превенција од истите. 
- Оспособени млади за 
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*Организирање на практични 

тактичко-показни вежби за евакуација 

на учениците. 

 
 

* Реализација на кампања по повод 

Ден на здравјето, за превенција од 

злоупотреба на алкохол,тутун и др. 

форми на зависности. 

 
 

* Организирање на  едукативна 

работилница за учениците со учество 

на стручни лица, за превенирање на 

последиците од злоупотреба на 

алкохол и возење на автомобил во 

алкохолизирана состојба 

 
 

 

„Димитар Арсов“ 
 
 
 
 
- СОУ „Ѓорче Петров“ 
 
 
 
 
 
 
 
СОУ „Ѓорче Петров 
 
 
 
 
 
СОУ „Ѓорче Петров“ во 
сораборка со ПС МВР 
Крива паланка. 

случаи на евакуација од 
несреќи. 
- Информирани и 
едуцирани млади за 
пружање на прва помош. 
 
 
 
 
 
- Изработени и поделени 
флаери со тема -Превенција 
од злоупотреба на алкохол, 
тутун и сл. 
 
 
- Зголемен степен на 
информираност на младите 
за последиците и казнените 
одредби од злоупотреба на 
алкохолот и возење во 
алкохолизирана состојба. 
-Подигната свест кај 
младите за превентивни 
мерки и начини на 
справување со последиците 
од злоупотреба на алкохол 
и возење во 
алкохолизирана состојба. 
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* Организирање на едукативна 

работилница на тема: Безбедност и 

заштита од пожари и запознавање на 

учениците со превенција, настанување 

и видови на пожари и прва помош од 

истите. 

 
ТППЕ во соработка со 
ООУ„Илинден“. 

 
-Едуцирани млади за 
заштита од пожари и 
превенција од истите. 

            

* Контрола на пешачкиот премин кај 

училиштето Партизан за време на 

големите одмори во прва и втора 

смена и во долниот матичен објект 

 
ООУ „Јоаким Крчовски“ во 
соработка со претставници 
од МВР 

-Зголемување на 
безбедноста на учениците и 
нивната сигурност пред 
училиштето 

            

*Организирање на  предавање со 

видео презентација за сообраќајна 

култура-запознавање со сообраќајни 

знаци, користење пешачки премин и 

др. за најмладите ученици. 

 

 
ООУ „Јоаким Крчовски“ и 
МВР 

-Зголемување на 
безбедноста на учениците 
од прво одделение   

            

*Одржување на едукација за грижа и 

оддржување на одржуваурбаната 

опрема (клупи во паркот, канти за 

ѓубре, детско игралиште  и друго). 

 

ООУ „Јоаким Крчовски“ во 
соработка со Општината-
комунален инспектор 

-Зголемена свест за чување 
на општо добро и подобра 
животна средина   

            

*Регулирање на паркирањето на 

автомобилите пред централното 

матично училиште  

МВР и Сообраќајни 
инспектори во соработка 
со ООУ „Јоаким Крчовски“ 

-Зголемување на 
безбедноста на учениците и 
нивната сигурност пред 
училиштето 
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*Организирање обука за заштита од 
земјотреси 

ТППЕ во соработка со 
училиштата во општината. 

- Зголемена информираност 
за земјотресите 
- Обучени млади за заштита 
од земјотреси 

            

*Едукативна работилница за заштита и 
безбедност во сообраќајот 
 
 

ПС МВР во соработка 

ТППЕ и училиштата од 
општината 

- Едуцирани млади за 
заштита и безбедност во 
сообраќајот. 

            

*Спроведување на едукативни 
работилници со учениците од 
основните училишта во градот за 
превенција од НЈРМ и вршење на 
Кривични дела, разлика од НЈРМ и КД 
насилства, видови телесни 
повреди,сајбер насилство, врсничко 
насилство, правна класификација и 
казнени одредби, како и за ризикот од 
последиците од овие недозволиви 
казниви дела. 

ПС МВР во соработка со 
ООУ „Јоаким Крчовски“ и 
ООУ „Илинден“. 

- Зголемена информираност 
и едукација на младите за 
превентивни мерки од 
областа на кривични и 
казнени дела. 
- Информирани млади за 
разликата од НЈРМ и КД 
насиластва, телесни 
повреди, ризикот од 
последиците од 
недозволиви казнени дела 
и сл. 

            

* Спроведување на едукативни 
работилници за учениците во СОУ 
„Ѓорче Петров“ на тема: Насилство и 
Говор на омраза, дрога, булинг. 
 

ПС МВР во соработка со 
СОУ  „Ѓорче Петров“ 

- Едуцирани млади за 
насилството и говорот на 
омраза и сл. теми. 

            

*Организирање на посета на стари и 
изнемоштени лица во соработка со ОО 
Црвен Крст. 

ПС МВР и ОО Црвен крст - Зголемена грижа и 
обезбедена соодветна 
поддршка за безбедноста и 
потребите на старите и 
изнемоштени лица. 

            

*Организирње на средби со 
претседатели на месни заедници во 
руралните средини со теми од 
безбедноста и актуелни теми за 
мештаните. 

 
ПС МВР 

- Зголемена безбедност во 
руралните месни заедници 
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*Организирање на средби со 
здруженија на пензионери и инвалиди 
на трудот за безбедност од измами и 
кражби и сл. 
 
 
 

ПС МВР во соработка со 
Здруженијата на 
пензионети и ОО Црвен 
Крст 

- Зголемена информираност 
и безбедност на 
пензионерите по однос на 
теми од нивната безбедност 

            

 
*Промоција на здравјето, здравствена 
едукација и превенција на ранливите 
групи. 

ОО Црвен Крст и ЈЗУ 

Здравствен дом „Димитар 

Арсов“  

-Подобрена информираност 
за здравствената состојба 
на ранливата категорија на 
луѓе; 
-Подигната е здравствената 
свест; 
-Намалена е 
дискриминацијата кон 
ранливите групи; 

 

            

*Организирање и реализирање на 

едукации за заштита и самозаштита  

во случај на катастрофи. 

 

  

ООЦрвен Крст 

- Подобра подготвеност на 
терен 
- Подигната е свеста на 
јавноста за опасностите од 
катастрофите; 
- Обезбедена е поддршка за 
отстранување на 
последиците од 
катастрофите; 

            

*Едукативни работилници за пружање 
на Прва помош за кандидати за 
возачи; 
Прва помош за работни организации;  
Прва помош за други цели и групи. 

 

ОО Црвен Крст - Едукација согласно 
најновите правилници; 
-Спроведени се 
препораките за 
промовирање на Првата 
помош. 
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*Организирање на медицински 
тимови во рурални средини во Крива 
Паланка-(лекарски прегледи, мерење 
на витални параметри, гликемија и 
сл.) 

ЈЗУ Здравствен дом 
“Академик  проф. 
Др.Димитар Арсов“ 

- Обезбедена медицинска 
поддршка и извршена 
превенција на здравјето на 
населението во руралните 
средини 
 

            
 

*Реализација на превентивни пргледи 
и едукација во соработка со 
Здружението на пензионери 

ЈЗУ Здравствен дом 
“Академик  проф. 
Др.Димитар Арсов“ 

- Зголемена поддршка на 
здравјето на пензионерите 
 
 

            

* Учество во показни вежби за 
пружање на прва помош во основните 
и средното училиште. 

ЈЗУ Здравствен дом 
“Академик  проф. 
Др.Димитар Арсов“ и ОО 
Црвен Крст 

- Унапредени знаења и 
вештини за пружање на 
прва помош кај младите 

            

*Обука на учениците од СОУ „Ѓорче 
Петров“ ос смер-медицински сестри и 
практична настава во просториите на 
ЈЗУ Здравствен дом Крива Паланка. 

ЈЗУ Здравствен дом 
“Академик  проф. 
Др.Димитар Арсов“во 
соработка со СОУ „Ѓорче 
Петров“ 
 

-Унапредена практичната 
примена на знаењата за 
учениците од смер -
медицинските сестри од  
СОУ „Ѓорче Петров“ 

            

* Организирање на едукација за 
превенција ина болести на забите кај 
децата. 

ЈЗУ Здравствен дом 
“Академик  проф. 
Др.Димитар Арсов“во 
соработка со основните 
училишта. 

-Едуцирани млади за 
превенција на здравјето на 
забите кај младите. 
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*  Организирање на помош  за лицата 
во најглем ризик со помош преку 
остварување на парични права и 
организирање на. 

• услуги на информирање и 
упатување,  

• услуги на стручна помош и 
подршка , 

• услуги на советување, 

• услуги во домот , 

• услуги во заедницата и 

• услуги за вон-семејна заштита. 
 
 
  

 
Меѓуопштиски центар за 
социјална работа во 
соработка со  
ОО Црвен Крст 
 
 

- Упатена директна помош 
на лицата со најголем ризик 
во општината 

            

* Вршење на контрола на квалитетот 
на водата за пиење 

Ј 
П Комуналец 

             

* Организирање на акции за 
расчистување на локални улици и 
патишта во услови на временски 
непогоди 

 
ЈП Комуналец 

             

* Реализација на вонредни акции за 
чистење на улици, канали, долови и 
сл. Во услови на природни непогоди 

  
ЈП Комуналец 

             

* Пружање на логистичка поддршка на 
сите активности  на  Локалниот совет 
за превенција.  

  
ЈП Комуналец 

             

 
 


