Врз основа на член 22, став 1, точка 7 од Законот за локалната самоуправа („Сл.
весник на РМ“ бр.5/02) и член 6, став 1 од Законот за социјална заштита
(Сл.весник на РМ-бр.21/06), Советот на Општина Свети Николе на 43 седницата
одржана на 04.12.2019 година, донесе
ПРОГРАМА
за активностите на Општина Свети Николе
во областа на социјалната заштита за 2020 година
I.
ВОВЕД
Основната цел на Програма за социјална заштите е развој на интегрален, транспарентен и
одржлив и ефективен систем на социјална заштита кој ќе обезбеди достапни, ефикасни и
квалитетни мерки и услуги креирани според потребите на корисниците кои живеат на
територијата на Општина Свети Николе. Со оваа програма се регулира и поблиската
соработка помеѓу централната власт претставувана од Министерството за труд и социјална
политика и центрите за социјална работа, со локалната власт, на полето на социјалната
заштита.
Програмата за социјална заштита се заснова на Законот за социјална заштита, Програмата
за остварување на социјалната заштита, како и други закони и подзаконски акти кои се
однесуваат на социјалната заштита, но и надлежностите дадени на општините со Законот
за локалната самоуправа и Статутот на Општината Свети Николе, со кои се уредени правата
од областа на социјалната заштита.
II.
ЦЕЛИ
Основни цели на оваа Програма се :
ℑ Обезбедување активен однос на Советот на Општина Свети Николе кон
задоволување на потребите и интересите на граѓаните од областа на социјалната
заштита;
ℑ Изнаоѓање форми за згрижување на социјално ранливи групи;
ℑ Изнаоѓање форми за социјализација на маргинализирани групи;
ℑ Подобрување на стандардот на граѓаните;
ℑ Создавање услови за поквалитетни услуги на децата од предучилишна возраст;
ℑ Осовременување на училишните установи во однос на организацијата на
програмските содржини и соодветни кадровски услови за инклузија на деца со
посебни потреби.
III.
АКТИВНОСТИ
Активностите на Општина Свети Николе во областа на социјалната заштита ќе бидат

насочени кон поттикнување, поддржување и помагање за остварување на целите на оваа
Програма.
Целни групи со оваа програма се опфатени: социјално загрозени и исклучени граѓани,
жени мажи , стари и изнемоштени лица, ран детски развој, социјална заштита на лица со
посебни потреби, жртви на трговија со луѓе, жртви на семејно насилство.
Активности кои се опфатени со оваа програма се:
1. Еднократна и социјална парична помош
ℑ Давање на финансиска помош на заболени жени и мажи (жители на општина Свети
Николе) од малигни заболувања, како и на жени и мажи кои боледуваат од друг вид
на заболувања.
Документи:
*Барање
*Лична карта за идентификација
*Трансакциона сметка
*Изјава дека сум согласен моите лични податоци да бидат искористени за ова барање
*Медицински документи

ℑ

Доделување на еднократна парична помош за жени и мажи - жители на општина
Свети Николе
Еднократна парична помош ќе се доделува на следните корисници:
1. самохрани родители – жени и мажи;
2. жени и мажи жртви на семејно насилство;
3. лица со посебни потреби – жени и мажи, како и на нивните семејства;
4. семејства во кои не работи ниту еден член;
5. семејства во кои работи само еден член од семејството;
6. семејства настрадани од елементарни непогоди (пожари, поплави).
Документи:
*Барање
*Лична карта за идентификација
*Трансакциона сметка
*Изјава дека сум согласен моите лични податоци да бидат искористени за ова барање
**Решение или потврда за социјалната положба од надлежна институција (се однесува за
од 1 до 5)
*** За 6та точка, најпрвин се доставува Барање за да Комисија за проценка на штети излезе
на увид, по увидот од терен, се доставуваат и: записник од Полиција, потврда од ТППЕ
Свети Николе, лична карта и трансакциона сметка.
1. Во текот на 2020 година ќе се води родово поделена статистика врз основа на
поднесените барања за доделување на еднократната парична помош со цел да се
утврди користење на средствата од буџетот од страна на мажи и жени во општината.
2. Родовата статистика ќе биде дел од извештаите и основа за понатамошно планирање на

програми и политики.

ℑ

Доделување на парични средства за новородено дете на мајката или таткото жители на општина Свети Николе
Документи:
*Барање
*Лична карта за идентификација
*Извод на матична книга на родените како доказ за оставување на право на финансиски
средства по овој основ
*Извод од матична книга на венчани (доколку се венчани родителите)
*Изјава дека сум согласен моите лични податоци да бидат искористени за ова барање
*Трансакциска сметка

ℑ

Доделување на парични средства за стари изнемоштени лица – жени и мажи
*Барање
*Лична карта за идентификација
* Изјава дека сум согласен моите лични податоци да бидат искористени за ова барање
*Трансакциска сметка
*Чек од пензија
*Медицински документи

ℑ

Доделување на парични средства самохрани родители
*Барање
*Лична карта за идентификација
* Изјава дека сум согласен моите лични податоци да бидат искористени за ова барање
*Трансакциска сметка
*Чек од пензија
*Доказ од факултет дека детето е редовен студент
*Доказ за семејно матријалната состојба

2. Поддршка за социјално ранливи и категории и новогодишни пакетчиња за децата
од градинката

ℑ

Народна кујна со проширување на опфатот на корисници - жени и мажи од руралните
средини.
За социјално загрозени семејства, преку Народна кујна континуирано ќе се обезбедува
топол оброк и за 2020 година.

ℑ

Социјални пакети по повод празнување на Свети Никола
Општина Свети Николе во континуитет доделува социјални пакети на социјално ранливи
категории и лица од руралните средини.

ℑ

Божиќни подароци за социјално загрозени семејства (жени и мажи)

Општина Свети Николе во континуитет доделува подароци на социјално загрозените
семејства.

ℑ

Новогодишни пакетчиња за децата во детската градинка
Општината во континуитет предвидува средства за новогодишни подароци за децата од
градинката и заедно со програма од овие дечиња се одбележува почетокот на Новата
година и Божиќните празници.

ℑ

Социјални пакети за семејства погодени од несреќа и елементарни непогоди
Во случај на несреќи и елементарни непогоди, Општината секоја година предвидува
средства за помош на семејствата зафатени од непогодите.

3. Лица со посебни потреби
ℑ

Одбележување на 3-ти декември, Меѓународниот ден на лица со посебни потреби.
На 3-ти декември меѓународниот ден на лица со посебни потреби, Градоначалникот на
Општина Свети Николе во континуитет ги посетува лицата кои престојуваат во Дневниот
центар за лица со посебни потреби, за кој ден со подароци, коктел и програма подготвена
од овие лица се одбележува денот.

ℑ Новогодишни подароци за лицата со посебни потреби
Општината во континуитет предвидува средства за новогодишни подароци за лицата со
посебни потреби кои престојуваат во Дневниот центар и заедно со програма од овие лица
се одбележува почетокот на Новата година и Божиќните празници.

ℑ Летен камп за лицата со посебни потреби.
Во континуитет, лицата со посебни потреби во месец Август престојуваат во детското
одмаралиште во Стар Дојран со нивните родители

ℑ Превоз за лицата со посебни потреби, како и канцелариски материјал
За да се овозможи поголемо вклучување на лицата со посебни потреби во општественото
живеење, Општината ќе обезбеди превоз за лицата за активности надвор од Дневниот
центар. Со оваа активност ќе се обезбедат услови за вклучување и учество во културни
активности на децата со посебни потреби кои ќе бидат во склад со наставната програма.
Општината во континуитет предвидува средства и за канцелариски материјал за
функционирање на Дневниот центар.

За сите погоре наведени активности следува табеларниот приказ на приходите и расходите
за Буџет на Општина Свети Николе за 2020 година:

IV.

ПРИХОДИ

Р.бр.

ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ
Средства обезбедени од блок
1 дотациии
Средства обезбедени од
целодневен престој 2 самофинансирачки средства
Средства обезбедени од
3 донации
Средства обезбедени од
Буџетот на општина Свети
4 Николе
ВКУПНО

БУЏЕТ 2020
27.665.000
11.851.000

494.140

4.010.000

44.020.140

V. РАСХОДИ

Р.бр.

1.

2.

3.

4.

5.

Активности
Еднократна и социјална
парична помош
Доделување на еднократна
парична помош за жени и
мажи - жители на општина
Свети Николе (социјално
загрозени категории)
Доделување на парични
средства на самохрани
родители
Доделување на парични
средства за новородено дете
на мајката или таткото жители на општина Свети
Николе
Доделување на парични
средства за стари
изнемоштени лица – жени и
мажи
Доделување на парични
средства на лица ,жртви на
семејно насилство

Дотација
2020

Буџет на
самофинансирачки
активности 2020

Донација
2020

Буџет на
Општина
2020

Вкупно

1.300.000

400.000

400.000

300.000

300.000

400.000

400.000

100.000

100.000

100.000

100.000

Поддршка за социјално
ранливи и категории и
новогодишни пакетчиња за
децата од градинката
5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.

Социјални пакети по повод
празнување на Свети Никола
Новогодишни пакетчиња за
децата во детската градинка
Социјални пакети за семејства
погодени од несреќа и
елементарни непогоди

Лица со посебни потреби
Одбележување на 3-ти
декември, Меѓународниот ден
на лица со посебни потреби
Новогодишни подароци за
лицата со посебни потреби
Летен камп за лицата со посебни
потреби
Превоз за лицата со посебни
потреби
Канцелариски материјал за
лицата со посебни потреби
Работни средби со стручни лица
и децата со аутизам заедно со
нивните родители

600.000

300.000

300.000

200.000

200.000

100.000

100.000
810.000

50.000

50.000

50.000

50.000

60.000

60.000

50.000

50.000

20.000

20.000

30.000

30.000

14
15

Општо корисна работа
(ангажирање на лица )-Договор
со Агенција за вработување
,УНДП и Општина Свети Николе)

350.000

Други договорни услуги

300.000

300.000

250.000

250.000

ВКУПНО ОД 1 ДО 15
Трансферни средства
15.
16.
17.

Блок-дотации Детска градинка плати
Блок-дотации Детска градинка –
материјални трошоци
Расходи од самофинансирање –
детска градинка

2.710.000
39.516.000
24.000.000

24.000.000

3.665.000

3.665.000
11.851.000

11.851.000

Капитални инвестиции
18

19

Санација и адаптација на
простор за детскo одморалиште
во Стар Дојран
Санација и адаптација на
простор за детска градинка во с.
Горобинци
ВКУПНО

1.794.140

300.000

27.665.000

11.851.000

494.140

1.000.000

494.140

4.010.000

300.000

1.494.140
44.020.140

I.

AКТИВНОСТИ и ФИНАНСИРАЊЕ

Активностите од областа на социјалната заштита утврдени со оваа програма ќе се
финансираат од средствата на Министерството за труд и социјална политика и Буџетот
на Општина Свети Николе предвидени за 2020 година.
-Во текот на 2020 година Општина Свети Николе ќе прави напори да ја изгради
детска градинка во с. Ерџелија преку аплицирање на проекти и изнаоѓање на
донатори.
-Преку аплицирање на повици кај разни донатори Општина Свети Николе во текот
на 2020 година планира да изврши санација на кров на Детска градинка Рахилка
Гонева –Клон 1 ,како и замена на прозори и фасадирање на истата во вкупен износ
од 4.931.996,00 денари.
При реализацијата на Програмата, Советот на Општина Свети Николе ќе ги
поддржи институциите и здруженијата на граѓани при реализирањето на проектите
од социјалната сфера за обезбедување на финансиски средства и друга помош од:
• Министрерството за труд и социјална политика на Република Македонија;
•

Трговски друштва, јавни претпријатија, фондации и други правни и физички
лица;

•

Заинтересирани партнери за соработка во земјата и странство.

VII. РАСПОРЕДУВАЊЕ НА БУЏЕТСКИТЕ СРЕДСТВА
Содржините предвидени во оваа програма се финансираат со посебна ставка
во Буџетот на Oпштината.
Дополнителни, проекти и активности ќе предлага Комисијата за општествени
дејности и Комисијата за еднакви можности помеѓу мажите и жените при Советот
на Општина Свети Николе.
VIII. АКТИВНОСТИ ПОДДРЖУВАНИ СО ДРУГИ ФОРМИ НА АКТИВНОСТИ
Во oпштина Свети Николе делуваат неколку здруженија на граѓани чија основна
цел е социјализација и инклузија на социјално запуштени лица, стари и
изнемоштени лица, маргинализирани групи и зависници од дроги и други
наркотици. Општината Свети Николе ќе ги поддржи активностите на отворените
дневни центри за згрижување и социјализација. Одбележувањето на денот на

инвалидизираните лица се случува во организација на Здружението на
инвалиди на трудот и со Буџетот на Општина Свети Николе се предвидени во
програмата К4 каде се наогаат сите невладини организации.
**ДРУГИ ФОРМИ НА АКТИВНОСТИ
Други форми на активности, кои ќе бидат поддржани со средства од Буџетот на
Општина Свети Николе се:
-

обезбедување стручна, техничка и друга поддршка со кадри и опрема со
која располага општината,
организирање протоколарни и средби за воспоставување соработка на
претставници на општината со потенцијални донатори на проекти од
областа на социјалната заштита.

IX. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Комисијата за општествени дејности го следи реализирањето на оваа Програма,
покренува иницијативи, дава мислења и поднесува предлози во врска со
остварувањето на нејзините цели и активности.

Оваа програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
Службен гласник на Општина Свети Николе.
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