ПРОГРАМА ЗА АКТИВНОСТИТЕ НА
ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА ЗА ПОДДРШКА
НА ГРАЃАНСКИТЕ ЗДРУЖЕНИЈА ВО 2018

НОЕМВРИ 2017 Крива Паланка

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за Локална Самоуправа (
Сл. весник на РМ бр. 5/02), и член 14 точка 40 од Статутот на Општина Крива
Паланка (Сл.гласник на Општина Крива Паланка бр.8/10), Советот на Општина
Крива Паланка на седницата одржана на 30.11.2017 г. донесе

ПРОГРАМА
за активностите на Општина Крива Паланка
за поддршка на граѓанските здруженија во 2018 год.
Вo областа соработка со невладиниот сектор, Општина Крива Паланка ќе се
насочи кон активности за продлабочување и унапредување на соработката со
граѓанските организации во насока на крирање активен граѓански сектор, кој активно
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.
I. ЦЕЛИ:
Основни цели на Програмата за активностите на Општина Крива Паланка за
поддршка на граѓанскиот секторот во 2018 година се:
1. Преку партиципативен демократски процес да се обезбеди средина која поттикнува
ефективност и придонес на локалните граѓански организации во имплементацијата на
локалните политики и стратегии.
2. Создавање услови за реализирање на активности на граѓаните и здруженијата
на граѓани.
3. Афирмација на Општина Крива Паланка како општина со развиена мрежа на НВО.
II. АКТИВНОСТИ
За реализирање на целите на оваа Програма, Општина Крива Паланка ќе ги
преземе сите потребни активности и ќе ги 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 на локалната самоуправа.
Во контекст на ова, активностите најмногу ќе се насочуваат кон:
o
o
o
o
o
o

Идентификација на сегашните потреби на граѓанскиот сектор,
Јавен конкурс за доделување на срeдства од Буџетот на Општина Крива
Паланка,
Изготвување на Правилник за начинот на доделување на средства на
проекти и
проектни идеи кои се од поширок општествен интерес,
Обезбедување просторни услови за работа на здруженијата на граѓани,
Унапредување на континуитетот на соработката со граѓанскиот сектор,
Логистичка потпора во остварувањето на акции и иницијативи,
вмрежувања, лобирања, остварување на партнерства и подготовка на

o

o

заеднички проекти и стратегии за решавање на проблемите во
заедницата.
Воспоставување соработка со здруженијата на граѓани од различни
интересни групи на делување, здруженија што ја афирмираат Крива
Паланка во државата и надвор од неа.
Потикнување на моделите за партнерсво и заеничко подготвување и
спроведување на проекти и активности кои се во интерес на општината.
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III. ФИНАНСИРАЊЕ
Финансирањето на активностите утврдени со оваа Прогама е од Буџетот на Општина
Крива Паланка од спонзорства и донации. За
активности од областите што ги
опфаќа оваа Програма, а кои со својата актуелност, квалитет и општ интерес ќе
се појават во текот на 2018 година, ќе бидат издвоени дополнителни средства
од Буџетот на општината во програмите од соодветната област.
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и

Финансирањето на активностите ќе се реализира со:
Вкупно: 800.000,00 мкд. - средства од Буџетот на Општина Крива Паланка, ставка
463190 основни транфери до невладини организации.

IV. ДРУГИ ФОРМИ НА ДЕЛУВАЊЕ
Освен со финансиски средства Општина Крива Паланка активностите на граѓанскиот
сектор ќе ги помага и со:
•

покровителство;

•

доделување награди и признанија,

•

обезбедување стручна, техничка и други видови помош,

•

учество на промотивни и протоколарни средби.

•
организирање трибини, форуми, дебати, кампањи и сл. на теми што се од јавен
интерес,
•
организирање анкети за утврдување на интересот и насоките кон сферите
на делување на општината.
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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