ПРОГРАМА
ЗА СОЦИЈАЛНА , ДЕТСКА И ЗДРАСТВЕНА ЗАШТИТА ВО
ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА ЗА 2019 ГОДИНА
Остварување на социјалната, детската и здраствената заштита во Општина Крива Паланка се
заснова на Законот за локална самоуправа, Законот за социјална заштита, законот за заштита
на деца.

Законот за семејство ,

Македонија и други подзаконски

Програмата за развој на заштита на деца во Република
акти кои се однесуваат

на социјалната, детската и

здраствената заштита, стратегии што ги донесува Владата на Република Македонија и
Министерството за труд и социјална политика и Статутот на Општина Крива Паланка, со кои се
уредени правата од областа на социјалната, детската и здраствената заштита.
Се земаат и во предвид програмите на ЈУ Меѓуопштински ценатар за социјални работи Крива
Паланка , Невладиниот сектор во кој Локалнта самоуправа партиципира во зацртаните цели и
активности.
Оваа програма ги уредува подрачјата на социјалната работа , специфичните потреби на
населението на општина Крива Паланка и начинот на остварување на предвидените активности.
Социјалната , детската и здраствената заштита во општина Крива Паланка ќе се реализира во
согласност со расположливи материјални можности од Буџетот на Општина Крива Паланка или
со добиени грантови.
Програмата предвидува соработка со ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи, Дневен
Центар за лица интелектуална попреченост, односно Министерство за труд и социјална
политика, ОУЈДГ „Детелинка“, ОО Црвениот Крст-Крива Паланка, Основното и средното
образование, Центарот за вработување односно Агенцијата за вработување на Р.Македонија,
УНДП, приватниот сектор и невладниниот сектор.
Активности во Програмата за остварување на социјалната, детската и здраствената заштита во
Општина Крива Паланка за 2019 година се поделени зависно областите во која делува.
1. Активности во социјална и детска заштита
2.

Активности во здраствена заштита

Понатаму поделбата е направена според целните групи кои се опфатени:
-еднократна парична помош
-Социјално загрозени и исклучени граѓани, жени, стари и изнемоштени лица,
-Ран детски развој , деца вклучени во предучилишна установа,
-Право на партиципација во јавна установа за деца-детска градинка се остварува на дете од
семејство на самохран родител( ако еден од родителите е починат или не е познат или му е
одземено родителско право или ако од други причини едниот родител е спречен да го врши
родителското право), со плата и други месечни приходи во износ до минимална плата утврдена
со закон.

-деца на самохрани родители во предучилишна установа и деца на улица, социјална заштита на
лица со посебни потреби, деца со воспитно социјални проблеми, деца со одредена попреченост
кои се вклучени во редовниот процес на образование,
-Подршка за проекти за реконструкција и адаптација на установи за подобрување на условите за
престој на децата,
- подобрување на условите за живот на граѓани кои се во тешка финансиска состојба
-Здраствено воспитување на населението и поддршка на Здруженија на граѓани кои ќе
организираат одбележување на значајни

датуми и здраствени активности од областа на

здравјето
Финансирање
Средствата потребни за реализација на Програмата ќе се обезбедат од Буџетот на општина
Крива Паланка, средства предвидени од Министерство за труд и социјална политика, средства
обезбедени од УНДП, грантови добиени од организации, амбасади, заинтересирани партнери
за меѓусебна соработка во земјата и странство, учеството на партнерите ќе биде определено
при изготвување на проектите.
Завршни одредби
Градоначалникот на Општина Крива Паланка се грижи за обезбедување на Програмата за
Социјална, детска и здраствена заштита.
Општина Крива Паланка, Одделението за јавни дејности, економски развој и информатичка
технологија, односно вработеното лице во Општина Крива Паланка со звање Помлад
соработник за здраствена , социјална и детска заштита ќе спроведува

и ќе го следи

спроведувањето на програмата, ќе покренува иницијативи, дава мислење и дава предлози во
врска со остварување на предвидените активности и зацртаните цели.
Социјална, детска и здраствена заштита за 2019 година
Активност

Општина Крива Паланка

1

Помош на ранливи групи

100.000,00МКД

2.

Помош на социјално загроезени
семејства со обезбедување на
огревно дрво
Едократна парична помош

60.000,00 МКД

60.000,00 МКД

7

Подобрување на условите за
живот социјално загрозена
категорија на луѓе
Помош на лица со посебни
потреби во Дневен центар за 3 ти
Декември
Новогодишни пакетчиња на лицата
во Дневен центар
Изработка на социјална карта

8

Мал групен дом

150.000,00 МКД

9

Дневен центар за душевно болни
ремисија

150.000 ,00МКД

3
4

5

6

Средства од домашни и
странски донатори

30.000,00 МКД

20.000,00 МКД
15.000,00 МКД
30.000,00 МКД

200.000,00 МКД

10

Пристапни рампи/бариери

20.000,00 МКД

11

Помош на самохрани родители и
други ранливи категории
Образовни асистенти, негователи
за стари лица, односно ангажирани
лица за Општинско корисна работа
Помош и сорботка со здружение на
пензионери
Доделување на еднократен
надоместок за новороденчиња за
првите пет родени во годината
Подршка за реконструкција и
адаптација на установа
ДГ„Детелинка“
Техничка документација за за
адаптација и реконструкција на ДГ
„Детелинка“(ул. „Илинденска)
Техничка документација за
надградба на Детска Градинка
„Детелинка“ (на ул.„Илинденска)
Право на партиципација во јавна
установа за деца-детска градинка
се остварува за дете на самохран
родител со плата и други месечни
прииходи во износ од минимална
плата .
Новогодишни пакетчиња за деца
во ДГ „Детелинка“
Новогодишни пакетчиња за деца
корисници на парична помош
според евиденцијата во ЈУ МЦСРКрива Паланка
Здраствено воспитување на
населението и поддршка на
Здруженија на граѓани кои ќе
организираат одбележување на
значајни датуми и здраствени
активности од областа на
здравјето
ВКУПНО

50.000,00 МКД

12
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Крива Паланка

300.000,00 МКД

1.000.000,00МКД

30.000,00 МКД
33.335,00 МКД
233.846,36 МКД

2.104.617,24 МКД

236.000,00 МКД
118.179,36 МКД
89.400,00 МКД

30.000,00 МКД
15.000,00 МКД

10.000,00 МКД

1.780 759.86 МКД

3.404617,24 МКД

СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Претседател,
Изабела Павловска

