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Врз основа на член 22 став 1 точка 7, член 36 и член 62 од Законот за локална
самоуправа („Службен весник на РМ“ број 05/02),а во согласност со член 15 став 1
точка 7 од Законот за град Скопје (Службен Весник на РМ број 55/04), член 3, член 11,
член 12 и член 214 став 2 од Законот за социјална заштита („Службен весник на РМ“
број 79/09), и член 16 став 1 точка 16 од Статутот на општина Ѓорче Петров-пречистен
текст (Службен гласник на општина Ѓорче Петров бр.18/13) и Статутарните одлуки за
измена и дополнување на Статутот на општина Ѓорче Петров (Службен гласник на
општина Ѓорче Петров број 3/19 и 5/21), советот на општина Ѓорче Петров на 6-тата
седница одржана на ден 30.12.2021 година, ја донесе следната
ПРОГРАМА
за остварување на социјална и здраствена заштита во
oпштина Ѓорче Петров за 2022 година

I. ПОЈДОВНА ОСНОВА НА ПРОГРАМАТА
Со оваа Програма се уредува спроведувањето на социјалната заштита во општина
Ѓорче Петров преку превземање на следниве мерки и активности :
1. Превентивна заштита за намалување на основните социјални ризици на кои се
изложени граѓаните на општина Ѓорче Петров,
2. Намалување на сиромаштијата и социјална исклученост,
3. Јакнењe на капацитетот на општината и општинската администрација за
унапредување на системот за социјална заштитана локално ниво
4. Унапредување на детската заштита,
5. Превентивна здравствена заштита
6. Подобрување на соработка со НВО сектор и
7. Унапредување на родовата еднаквост.
Корисници на социјална заштита во општина Ѓорче Петров се;
- лица за кое е потребна хируршка интервенција во странство, тешко болни лица и
приматели на терапија, кои не се во можност финансиски да ги покријат трошоците за
лекување;
- децата без родители и родителска грижа;
- поединец или семејство кое се нашло во положба наприродна непогода (земјотрес,
поплава пожар);
- лица корисници на минимална социјална помош;
- лица со телесно оштетување или пречки во развојот.
-еднократна парична помош за новороденчиња.
Социјалната заштита во општинта ќе се спроведува преку институционални и
вонинституционални облици на социјална заштита, превентивни мерки за подигање на
свеста на населението за потребите од обезбедување на социјална заштита, согласно со
одредбите на Законот за социјална заштита каде Општината, Градот Скопје и општините во
Градот Скопје обезбедуваат спроведување на социјална заштита во согласност со овој закон
донесуваат програми за потебите на граѓаните од областа на социјалната заштита, согласно
Нациопналната програма од чл.4 став 1 на овој закон ги обезбедуваат обврските со овој закон
и донесуваат општи акти од областа на социјалната заштита,
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Реализирањето на програмата ќе се спроведе со низа активности од различни области
во рамките на социјалната заштита , здравствена заштита утврдени во Програмата.
II. Посебни цели
x
Унапредување на работата со корисниците на социјална помиш во насока на зајакната
партиципација, вклученост во донесување одлуки, зајакнување и искористување на нивните
потенцијали ;
x
Развој на социјалната превенција како организирана континуирана и координирана
активност на територија на општина Ѓорче Петров;
x
Зајакнување на вонинстуционалната заштита преку развивање на постојаните и
обезбедување на нови видови социјални услуги согласно со потребите на граѓаните, како и
унапредување на начините за обезбедување и нивно достигнување;
x
Здобивање со основни знаења, вештини и навики од здравствена заштита кај децата;
x
Подигање на свеста за општествена одговорност и активно вклучување во
општественииот живот, развивање на смисла за прифаќање, доживување и вреднување на
естетски вредности и градење правилен однос сперема животната средина.
x
Подигање на здравствено воспитание кај оваа категорија на социјано загрозени
граѓани.
x
Подигање на здравственото образование кај децата.
x
Продлабочување на активностите за поквалитетно згрижување, воспитание и
образование, пред се создавање на стимулативни услови за развој на детето и развивање на
неговите позитивни страни и творечки потенцијали .
x
Овозможување на сите деца од предучилишна возраст да посетуваат јавна установа во
најблиската околина ;

II. АКТИВНОСТИ ЗА ОСТВАРУВАЊЕНА ПРОГРАМАТА
А. Превентивна и здравствена заштита
1. Цел
Основна цел оваа активност е организирање на крводарителски акции во соработка со
Црвен крст и институт за трансфузиона медицина во Културен дом Ѓорче Петров .
2.Носител
Оваа активност, како посебна мерка во рамки на реализација на програмата за
социјална заштита на општина Ѓорче Петров за 2022 година, ќе се спроведе од страна на
одделение за јавни дејности на општина Ѓорче Петров.
Програмата од Превентивна и здравствена заштита ќе се спроведе со следните активности:

1. Крводарителски акции
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Краток опис на активноста:

Крводарителски акции во Културниот дом во Ѓорче Петров

Главна цел:

Организирање на Крводарителски акции во Културниот дом
во Ѓорче Петров во соработка со Црвен крст и трансфузиона
медицина .

Време на реализација

Во текот на годината

Носител на активноста

Одделение за јавни дејности

Резултати:

Собрана крв која ќе помогне на граѓаните

Предвидени финансиски
средства:

80.000,00ден

2.Еднократна парична помош

Краток опис на активноста:

Еднократна парична помош, на физички лица
во сл. категории
-Физички лица на кои е потребна хируршка интервенција
-Тешко болни лица и приматели на терапија
-Самохрани родители со висок степен на социјален ризик
-Деца без родители и родителска грижа

Главна цел:

Намалување на основните социјални ризици на кои се
изложени граѓаните и намалување на сиромаштијата и
социјална исклученост на Општина Ѓорче Петров

Време на реализација

По барање

Носител на активноста

Одделение за јавни дејности

Резултати:

Одделение за јавни дејности и Комисија за разгледување на
барања за еднократни финансиски средства

Предвидени финансиски
средства:

1.600.000,00 ден

3.Еднократна парична помош за секое новородено дете во 2022 год .
Краток опис на активноста:

Доделување на еднократна финансиска поддршка во висина
од 5.000 денари за семејство со новороденче во 2019 година
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Главна цел:

Намалување на основните социјални ризици на кои се
изложени граѓаните на Општина Ѓорче Петров.
Намалување на сиромаштијата и социјална исклученост,

Време на реализација

По барање

Носител на активноста

Одделение за јавни дејности и Комисија за разгледување на
барања за еднократни финансиски средства

Резултати:

Унапредување на работата со корисниците на социјална
помиш во насока на зајакната партиципација, вклученост во
донесување одлуки, зајакнување и искористување на нивните
потенцијали ;

Предвидени финансиски
средства:

1.600.000,00 ден

Б. Парична помош и обезбедување на посебни мерки и услуги за социјална превенција и
заштита за одредени категории на лица
1. Цел
Согласно можностите и во рамки на расположливите средства во Буџетот на општината
за 2022 година, општината финансиски ќе потпомага и ќе пружа услуги за социјална
превенција и заштита за одредени категории на лица како: лица на кои им е потребна
хируршка интервенција, тешко болни лица, приматели на терапија, самохрани родители,
деца без родители и родителска грижа, семејство кое се нашло во положба на природна
непогода, корисници на минимална социјална помош и лица без сретства за егзистенција,
како и вклучување на патролна социјална служба која ќе функционира со соработка со
Црвениот крст.
Основна цел на оваа активност, е согласно надлежноста на општината во областа на
социјалната заштита, утврдена во Законот на локална самоуправа(„Службен весник на РМ“
бр. 05/02), како и посебните законски и подзаконски акти во оваа област, општината да им
излезе во пресрет на здравствено, финансиски или на друг начин загрозените лица, кои имаат
потреба од социјална заштита, превенција и помош.
2. Висина на помошта и потребна документација
Висината на надоместокот, видовите на мерки и услуги за социјална заштита и
превенција за горенаведените категории на лица, ќе се утврдува врз основа на поднесени
барања, со комплетна документација од која би се потврдил основот на барањето, а по дадено
позитивно мислење од страна на Комисијата формирана од Градоначалникот, односно по
дадено позитивно мислење од страна на Комисијата за образование, социјална заштита,
односно донесена одлука од страна на Советот на Општина Ѓорче Петров.
Решенијата за доделување на оваа помош ќе ги донесува Градоначалникот, односно,
Одлуките ќе ги донесува Советот на Општина Ѓорче Петров.
3.Носител
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Оваа активност, како посебна мерка во рамки на реализација на програмата за
социјална заштита на Општина Ѓорче Петров за 2022 година, ќе се спроведе од страна на
одделението за јавни дејности во соработка со Секторот за финансиски прашања на Општина
Ѓорче Петров, а во согласност со Правилникот за критериуми за доделување парична помош.
4.Извори на средства
Средствата за исплата на парична помош и за обезбедување на посебни мерки и услуги
за социјална превенција и заштита за горенаведените категории на лица, се планира во рамки
на расположливте средства во Буџетот.
Граѓаните кои се корисници на социјални парични надоместоци, можат да бидат
работно ангажирани од страна на Општина Ѓорче Петров за изведување на јавни работи во
соработка со Центарот за социјална работи и Агенцијата за вработување на Република
Македонија, Општината може за нивното ангажирање да исплаќа дополнителен надоместок
во рамки на средствата предвидени во Буџетот.
Програмата од социјална превенција и заштита ќе се спроведе со следните активности:

4.Еднократна материјална поддршка во дрва
Краток опис на активноста:

Доделување на огревно дрво во зимскиот период на
семејства во социјален ризик како еднократна материјална
поддршка во дрва или сл.

Главна цел:

Намалување на сиромаштијата и социјалната исклученост
преку намалување на основните социјални ризици на кои се
изложени граѓаните на Општина Ѓорче Петров.

Време на реализација

По барање

Носител на активноста

Одделение за јавни дејности и Комисија за разгледување на
барања за еднократни финансиски средства

Резултати:

Зајакнување на инстуционалната заштита преку развивање
на постојаните и обезбедување на нови видови социјални
услуги согласно со потребите на граѓаните, како и
унапредување на начините за обезбедување и нивно
достигнување

Предвидени финансиски
средства:

90.000,00 ден.

5.Патролна социјална служба

Краток опис на активноста:

Отварање на сервис на граѓаните
-Патролна социјална служба за подобрување на системот на
социјална заштита на социјалните случаи во соработка со
Црвен Крст.

Главна цел:

Намалување на основните социјални ризици на кои се
изложени граѓаните на Општина Ѓорче Петров.
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Време на реализација

Континуирано во текот на целата година

Носител на активноста

Одделение за јавни дејности и Комисија за разгледување на
барања за еднократни финансиски средства

Резултати:

Добивање на релевантни податоци за структурата на
население по основ на: образование, вработеност, социјален
статус, пол, итн.

Предвидени финансиски
средства:

130.000,00ден

6.Обезбедување помош и нега на стари лица

Краток опис на активноста:

Со услугата помош и нега во домот се обезбедува помош во
вршење основни и инструментални активности од
секојдневниот живот до 80 часа месечно, за лица со намален
функционален капацитет кои не можат сами да се грижат за
себе, со цел да се оспособи корисникот за само-помош, односно
да ја врати, стекне или одржи способноста самиот да се грижи
за себе, за да продолжи да живее во сопствениот дом и да води
независен живот во заедницата. Непосредни даватели на
услугата помош и нега во домот се негувателите. Целна група
се стари лица со навршени 65 години живот со намален
функционален капацитет кои не можат сами да се грижат за
себе, а живеат на територија на општина Ѓорче . На годишно
ниво ќе се обучуваат 20 лица од општина Ѓорче Петров кои
спаѓаат во ранлива категорија на граѓани, со што на долг рок
ќе се влијае врз вклучувањето во пазарот на труд кај тие лица.

Главна цел:

Зголемување на квалитетот на живеење и должината на
животниот век кај старата популација во општина Ѓорче
Петров. Истовремено, намалувајќи ја невработеноста кај
работоспособни лица во општина Ѓорче Петров преку нивно
ангажирање како негуватели на стари и немоќни лица. Тоа ќе
се оствари преку обезбедување на нега и грижа во домашни
услови од страна на професионални сертифицирани
негуватели во општина Ѓорче Петров .

Време на реализација

По одобрување на проект. Планиран почеток Мај 2022

Носител на активноста

Црвен крст на град Скопје и Одд. за јавни дејности

Резултати:

1.1. 20 обучени негуватели за помош и нега на стари лица и
лица со попреченост во првата година, за 5 години
обучени 100 негуватели
1.2. Опслужани над 60 корисници на годишно ниво со нега и
остварени 28.800 часа помош и нега во домот
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Предвидени финансиски
средства:

0 денари

7.Хуманитарна акција

Краток опис на активноста:

Општината финансиски и логистички организира
хуманитарни акции

Главна цел:

Поддршка и помош на социјално загрозени граѓани и поттик
за хуманост, човечност и меѓусебна помош на граѓаните.

Време на реализација

тековно

Носител на активноста

Oпштина Ѓорче Петров/ Одделение за Јавни дејности

Резултати:

Поттикнување на хуманоста, човечноста, будење на свеста за
меѓусебна помош на граѓаните.

Предвидени финансиски
средства:

(од донации) 0 ден

8.Хуманитарна акција по повод Нова Година
Краток опис на активноста:

Општината организира Хуманитарна акција по повод
празникот на Општина Ѓорче Петров од донации на локални
фирми. (Даути-комерц , Тинекс , Сел-ис и др.

Главна цел:

Поддршка и помош на социјално загрозени граѓани и поттик
за хуманост, човечност и меѓусебна помош на граѓаните.

Време на реализација

Еднаш во годинта

Носител на активноста

Oпштина Ѓорче Петров/ Одделение за Јавни дејности

Резултати:

Поттикнување на хуманоста, човечноста, будење на свеста за
меѓусебна помош на граѓаните.

Предвидени финансиски
средства:

( Од донации) 0 ден
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9. Годишна чланарина на Црвен крст на РСМ општинска организација Карпош

Краток опис на активноста:

Обновување на годишна членарина за 2022 година за Црвен
крст и вработени од ОЃП., 6 ООУ та и 1 градинка ,, Росица,,

Главна цел:

Формално зачленување во организација на Црвен крст за 1
година ( 100-120 члена ) за општинска администрација , 6 ООУ
та и 1 градинка ,, Росица ,,

Време на реализација

Еднаш годишно (јануари – март )

Носител на активноста

ОЃП – (Одд за јавни дејности ) и Црвен крст

Резултати:

Зачленети 100 – 120 члена

Предвидени финансиски
средства:

18.000,00

11. Акциски план за вработување на ромки

Краток опис на активноста:

Спроведување на активности, работилници, споделување на
информации на социјалните мрежи,отварање канцеларија за
социјални услуги во Даме Груев, организирање на саем за
вработување за ромската популација.

Главна цел:

ВРАБОТУВАЊЕ НА РОМКИ

Време на реализација

2022година

Носител на активноста
Резултати:
Предвидени финансиски
средства:

Министерство за Локална самуправа 152.754,00 ден.
Вработени ромки (2) во јавните институции на територија на
Општина Ѓ. Петров
0 денари
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III.

ФИНАНСИРАЊЕ НА АКТИВНОСТИТЕ ОД ОБЛАСТА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
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Финансирањето на активностите утврдени со програмата на Општина Ѓорче Петров, кое во
вкупен износ изнесува 4.500.000,00 ден денари, предвидено со Буџетот на Општина Ѓорче
Петров за 2022 година.
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VI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Реализацијата и следењето на активностите од оваа Програма ќе се одвива
преку Одделението за јавни дејности.
Програмата е отворена за предлози, сугестии и мислења.
Програмата влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен
гласник на општина Ѓорче Петров“.

Број 08-2326/6
Од 30.12. 2021 година
Скопје

Совет на општина Ѓорче Петров
Претседател,
Ленче Нелоска с.р.

