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Врз основа на член 11 став 1 алинеја 7 и член 142 став 5 од Законот за социјална заштита („ Сл.весник на РМ„ бр.104/2019 и 146/2019) и
член 22 став 1 точка 7 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ број 5/02) а согласно Националната програма за
развој на социјалната заштита , Социјалниот план на Општина Делчево за 2020 година, бр.10-2189/3 од 22.11.2019 година и Локалниот
Акционен план за социјална заштита 2019-2021 , а по доставено позитивно мислење од МТСП бр.10-630/1 од 17.01.2020 година, Советот
на Општина Делчево на својата 35 редовна седница, одржана на 10.02. 2020 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО ЗА 2020 ГОДИНА
I.

Појдовна основа
Остварувањето на социјалната заштита во Општина Делчево се заснова пред се на Законот за социјалната заштита; Законот за
заштита на децата; Законот за семејство; Националната програма за развој на социјална заштита во РМ; Програмата за развој на
заштитата на децата во РМ и други закони и подзаконски акти кои се однесуваат на социјалната, детската и здравствената заштита во
Република Македонија, како и надлежностите дадени на општините со Законот за локалната самоуправа и Статутот на Општината
Делчево, каде се уредени правата на граѓаните од областа на социјалната, детската и здравствената заштита.
Оваа Програма поблиску ги уредува подрачјата на социјална заштита, специфичните потреби на населението на Општина Делчево
и начинот на остварувањето на правото на социјалната заштита.
Програмата го има во предвид самиот процес на децентрализација неговата специфичност и сложеност и функциите кои постапно
се пренесуваат од централно на локално ниво.
Социјалната заштита во Општина Делчево ќе се реализира во согласност со расположливите финансиски средства.

Програмата предвидува соработка со надлежниот Центар за социјална работа, односно со Министерството за труд и социјална
политика , приватниот сектор , невладините организации и секако со Советот за социјална заштита на Општина Делчево и Советот за
социјална заштита на планскиот регион.
II. СОВЕТ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО : СОЦИЈАЛНО ПАРТНЕРСТВО, СОГЛЕДУВАЊА, ПРИОРИТЕТИ И
НАСОКИ НА ДЕЛУВАЊЕ
Советот за социјална заштита на Општина Делчево , формиран со Одлука на Советот на Општина Делчево бр.09-1986/1 од 21.10.2019
година, донесе Социјален план на Општина Делчево за 2020 година ( во понатамошниот текст Социјален план) . Социјалниот план содржи
мапирање на социјалните проблеми и ранливите групи во општината, анализа на капацитетите и расположливите социјални услуги, како и
специфичните потреби за развој на социјалните услуги во општината.
Главни активности на Советот за социјална заштита:
Од увидот во реализирањето на Локалниот Акционен план за социјална заштита 2019-2021, како и на состојбите и потребите на
различните социјални групи на ниво на општина Делчево, Советот за социјална заштита на Општина Делчево ги утврди следните
активности за делување за 2020 година:
 Идентификација на сите ризични групи на ниво на општината
 Увид и располагање со релевантни податоци;
 Анализа на податоци и состојби, вршење на споредбени анализи;
 Идентификација на приоритетните интервенции(мерки и форми на социјална заштита.
 Идентификација на релевантни социјални сили(институциите, НВО, приватен сектор итн.);
 Следење, утврдување и анализа на постигнатите резултати и реализирани активности од имплементирањето на планот и
програмата за социјалнба заштита на Општина Делчево ;
 Редовна комуникација, средби и размена на податоци и информации со сите социјални сили на ниво на општината;
 Транспарентното работење и објавување на годишни извештаи од имплементирањето на планираните активности според
планот за социјална заштита;
 Предлог на нови програми и форми на социјална заштита (давање на социјални услуги од страна на лиценцирани даватели
на социјални услуги во општината);
За унапредување на социјалната заштита во Општина Делчево, потребно е воведување на социјални услуги кои се индивидуализирани и
прилагодени на конкретните потреби на корисникот и семејството, што подразбира целосна, усогласена и благовремена проценка, со висок
степен на учество на семејството и неговите членови, но и на други релевантни лица од животната средина на корисникот во проценката и
планирањето на потребните интервенции.

На корисниците им е потребна отворена и достапна интервенција, заснована на соодветна проценка и јасен план во кој се земени во
предвид потенцијалите на давателите на социјални услуги како и нивна активна вклученост во подготовката и реализацијата на
интервенциите. На ваков начин се зголемува и професионалната одговорност на стручните работници за резултатите од работата.
Во таа насока, за унапредување на системот на социјална заштита како клучни и приоритетни области во кои треба да се воведат промени
се:
 постоечката структура на системот на социјална заштита;
 организацијата на работата во установите за социјална заштита;
 капацитетите во установите за социјална заштита;
 соработка и поврзаност на системот за социјална заштита со другите релевантни системи (пазар на труд,
образование, здравство);
 поадекватни социјални функции на општините преку воведување на нови форми на социјална заштита а тоа е
давањето на социјални услуги;
 пристапите, формите, интервенциите и техниките за стручна работа во установите за социјална заштита;
 мерките, активностите и формите на социјалните услугите кои ги обезбедува државата (социјална превенција,
права на парична помош од социјална заштита,институционална и вонинституционална заштита);
 јавно-приватното партнерство во креирање и имплементација на политики од областа на социјалната заштита;
 институциите за стручен и инспекциски надзор;
 континуирано професионално образование на стручните кадри во установите за социјална заштита;
 системот на едукација, лиценцирање и стандардизација како и нивна ангажираност во училиштата во општината
како образовни асистенти;
Реформата на системот на социјална заштита се раководи од неколку основни принципи:
 владеење на правото
 отвореност и транспарентност
 одговорност и отчетност
 предвидливост и одржливост
 континуитет
 ефикасност, ефективност и економичност
 достапност и пристапност
 партиципација
 еднаков третман и недискриминација.

III.ЛОКАЛНИ МЕРКИ И АКТИВНОСТИ ПРЕДВИДЕНИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА СО ПРОГРАМАТА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Социјална заштита на стари лица
Деца и младинци во социјален ризик и ризик од зависности
Социјална заштита на лица со посебни потреби
Социјална заштита на социјално- загрозени семејства
Парична помош и стимулативни мерки за деца, ученици и студенти
Воведување на социјални услуга-лични односно образовни асистенти
Општинско корисна работа и јавни работи

1.Социјална заштита на стари лица
Според податоците од ЈУ Меѓуопштинскиот центар за социјални работи, во Општина Делчево вкупно 520 лица примаат додаток за помош
и нега од друго лице. Значи овие лица не се во состојба да се грижат сами за себе. Од средбите кои редовно ги одржуваме со месните и
урбаните заедници и Центарот за социјални работи, констатиравме дека на подрачјето на нашата општина живеат околу 170 стари
изнемоштени лица кои живеат сами од разни причини: немаат блиски роднини, децата заминале да работат во друг град или во странство.
На тие лица им е потребна елементарна грижа, внимание и некој барем еднаш дневно да ги посетува и да им ги набавува основните
намирници и лековите. Друга причина што не наведе да го спроведеме овој проект е фактот што во нашата општина нема ниту еден
колективен центар за сместување на стари лица ниту пак има дневен центар за згрижување на стари лица. Овие лица најчесто се
неспособни за извршување на секојдневните животни потреби, изложени се на болести и изолирани се од социјалната средина. Затоа им е
потребна домашна нега и грижа од други лица .

Со воведување на социјална услуга за нега и грижа за стари и изнемоштени лица , Општина Делчево во соработка со
образовните, социјалните , здравствените институции и здруженијата на граѓани и други даватели на социјални услуги кои ќе се
сертифицираат за таа услуга, ќе воведе социјална услуга за нега и грижа на стари изнемоштени лица. Овие активности се
одвиваа и изминатите години со помал буџет и со одреден рок на реализација, но не во целосно организирана форма како што е
проектот за социјални услуги од МТСП.

ЦЕЛНИ ГРУПИ /ОБЛИЦИ НА ДЕЛУВАЊЕ/ОДГОВОРНИ ИНСТИТУЦИИ
ЦЕЛНИ ГРУПИ
РИЗИЦИ И ПРОБЛЕМИ
ОБЛИЦИ НА ДЕЛУВАЊЕ
1.СТАРИ И
ИЗНЕМОШТЕНИ
ЛИЦА

-Отфрленост од семејството
-Изложеност на болести
-Неспособност за
извршување на
секојдневмите животни
потреби
-Изолираност од
социјалната средина

СОЦИЈАЛНИ УСЛУГИ
преку даватели на услуги

ОДГОВОРНИ
ИНСТИТУЦИИ
-Општина Делчево
- ЈУМЦСР
-Здравен дом Гоце Делчев
-НВО

-функционирање на тимови за
домашна посета
-функционирање на тимови за
здравствена заштита
-клуб и дневен центар за
стари лица
-дом за стари лица

За реализација на овие активности ќе бидат обезбедени средства од Проектот за развој на социјалните услуги ,
ССИП Проект на МТСП

2.Деца и младинци во социјален ризик и ризик од зависности
Во консултација со стручните служби во општинските училишта утврдено е дека се поголем е бројот на млади од средните па и од
основните училишта кои конзумираат дрога и други психоактивни супстанции. На оваа возраст најчесто употребувани супстанции кај
младите се марихуана, алкохол и седативи, многу поретко наркотични аналгетици и опијати. Поради тоа кај младите се јавува:













загрозена сигурност и безбедност
деца во судир со законот и асоцијално однесување
запоставени деца(семејна запуштеност, несоодветно воспитување и недоволна грижа за децата)
опасност по здравствената состојба на децата
невклученост во образовниот процес
изложеност на деликвентно однесување
конфликти во семејството
ризици по здравјето
насилство, зависности
криминогено однесување
конфликти во семејството.

Со воведување на социјална услуга – советувалиште за млади во социјален ризик и ризик од зависности и нивните семејства
превентивно ќе се делува за да се надогради знаењето на младите за штетното влијание на психотропните супстанци како од
здраствен аспект така и од законодавен аспект, да се подигне јавната свест кај просветните работници а воедно и кај
родителите, за промовирање активности кои би довеле до намалување на процентот на ризик за посегање по психотропни
супстанци, а воедно да се даде поддршка на оние млади кои веќе се зависници да посетат соодветни институции за нивната
состојба и да се охрабрат родителите кои имаат деца зависници да се обратат за помош во соодветни институции.
Во соработка со МВР - одел за превенција, десиминатори од ЦКРМ – ОО Делчево од областа на врснички едукации од зависности од
дрога и други психотропни супстанци, психијатар и социјални работници, ќе се формираат тимови кои ќе одржат бројни предавања и
работилници со учениците, нивните родители и вработените во училиштата во Делчево.

ЦЕЛНИ ГРУПИ /ОБЛИЦИ НА ДЕЛУВАЊЕ/ОДГОВОРНИ ИНСТИТУЦИИ
ЦЕЛНИ ГРУПИ
РИЗИЦИ И ПРОБЛЕМИ
ОБЛИЦИ НА ДЕЛУВАЊЕ
1.
ДЕЦА И
МЛАДИНЦИ
ВО СОЦИЈАЛЕН
РИЗИК ОД
ЗАВИСНОСТИ

-Загрозена
Д сигурност и
безбедност
-Деца во судир со законот и
асоцијално однесување
-Запоставени деца(семејна
запуштеност, несоодветно
воспитување и недоволна
грижа за децата)
-Опасност по здравствената
состојба на децата
-Невклученост во
образовниот процес
-Изложеност на
дееликвентно однесување
-Конфликти во семејството
-Ризици по здравјето
-Насилство, зависности
-Криминогено однесување
-Конфликти во семејството.

СОЦИЈАЛНИ УСЛУГИ преку
даватели на услуги
-мобилни тимови за идентификување
на децата и нивните семејства

ОДГОВОРНИ
ИНСТИТУЦИИ
-Општина Делчево
-МВР
- ЈУМЦСР
-Здравен дом Гоце Делчев
-Обрзовните институции
-НВО

-организирање на вонредни
систематски здравсствени прегледи
за учениците
-едукација на семејствата
-акција за вклучување на децата во
образовниот процес
-превентивни кампањи за
злоупотреба на психотропни
супстанци
-примена на превентивна програма
во училиштата
-психосоцијални интервенции
-кампања за дестигматизација
-функционирање на тимови за
домашна посета
-функционирање на тимови за
здравствена заштита

За реализација на овие активности ќе бидат обезбедени средства од Проектот за развој на социјалните услуги ,
ССИП Проект на МТСП

3.Социјална заштита на лица со посебни потреби
Единствена институција во општината која згрижува лица со посебни потреби е Дневниот центар за лица со посебни потреби. Но не сите
услуги кои им се потребни на лицата со посебни потреби се даваат во тој Дневен центар.Трансформацијата на Дневниот центар за лица со
посебни потреби во Центар за поддршка подразбира премин од периферна институција ( лимитирана во испорачување на услуги) во
централна база на планирање и организирање на услуги и третман за лицата со поебни потреби на општинско ниво, во соработка со
ЈУМЦСР , Општина Делчево и другите релевантни институции.
Тоа подразбира унапредување и проширување на услугите кон поголем број на лица со посебни потреби , согласно план и порграма за
работа, и учество во планирање и давање на услуги на локално ниво, како централна институција која кореспонндира во рамките на
системот и активно соработува со релевантните институции и граѓанскиот сектор.
Главна цел која ќе се постигне со трансформацијата на Дневниот центар е подобрување на кавлитетот на живеење на лицата со посебни
потреби во Општина Делчево, преку градење на системски мерки на услуги со меѓусекторска соработка на ЈУМЦСР, Општина Делчево и
НВО секторот за еднакви можности за социјална инклузија во заедницата.
Со унапредување на услугите на постојниот Дневен центар и негова трансформацција ќе се содадат можности да одговори на потребите
на поголем број на лица со посебни потреби на локално ниво и ќе ги овозможи следниве услуги:
 Рана интервенција и ран третман на деца од 1 до 5 годишна возраст, во домашни услови и во рамките на центарот во соработка со
Здравствен дом Гоце Делчев Делчево и дополнителна функција со патронажните служби на Здравствениот дом.
 Подршка на деца со посебни потреби во рамките на училишната заедница , за нејзино интегрирање и јакнење на нивните капацитети
преку рехабилитационен и едукативен третман во рамките на Училиштето и во Ценмтарот за подршка , согласно потребите.
 Овозможување на третман во рамките на Центарот за подршка кон деца со посебни потреби на основа на часовна артикулација со
влез и излес во институцијата без дневен престој.
 Обезбедување на Дневен престој на лица кои имаат реални потреби, земајќи ги во предвид интересите и потребите на родителите.
Центарот за поддршка е алтернативна форма на услуга за лицата со посебни потреби која има централна позиција во и планирањето на
потребите и услугите за лицата со посебни потреби на локално ниво во соработка со релевантите институции и организации.
ЦЕЛНИ ГРУПИ /ОБЛИЦИ НА ДЕЛУВАЊЕ/ОДГОВОРНИ ИНСТИТУЦИИ
ЦЕЛНИ ГРУПИ
РИЗИЦИ И ПРОБЛЕМИ
ОБЛИЦИ НА ДЕЛУВАЊЕ
1.ЛИЦА СО ПОСЕБНИ
СОЦИЈАЛНИ УСЛУГИ

ОДГОВОРНИ
ИНСТИТУЦИИ
-Општина Делчево
- ЈУМЦСР

ПОТРЕБИ

преку даватели на услуги
-отежнато извршување на
основните животни потреби
-нфраструктурна
непристапност-изолираност
од социјалната средина
-отежнато вклучување во
работниот процес
-отежнато вклучување во
социјалната средина
-несоодветна грижа и нега
на семејството

-функционирање на мобилни
тимови за домашна посета
-ницирање изградба на
соодветна инфраструктура за
лицата со попреченост
-клуб на организирање на
животот и едукација на лица
со посебни потреби

-Дневен центар за лица со
посебни потреби
-Здравен дом Гоце Делчев
-НВО

За реализација на овие активности ќе бидат обезбедени средства од Проектот за развој на социјалните услуги ,
ССИП Проект на МТСП

4.Социјална заштита на социјално загрозени семејства и поддршка на НВО
За остварување на социјалната превенција, Општина Делчево презема мерки за спречување на настанување на социјален
ризик за граѓанинот, семејството или група на луѓе, особено преку едукативно-советувалишна работа, развивање на формите

на самопомош, волонтерска работа со лично ангажирање и примена на други методи кои соодветствуваат на потребите на
корисниците на социјалната заштита.
Правото на социјална заштита на социјално загрозените семејства, опфаќа воочување на проблемот кој произлегува од
состојба на социјален ризик, укажување на корисникот на можните решенија, услуги и средства за негова заштита, како и за
мрежата на установи надлежни за давање на услуги.
Правото на помош на поединецот, подразбира примена на форми на стручна, советодавна или советувалишна работа, со која
му се овозможува стекнување на потребни информации, оспособување за самостојно одлучување, зачувување и развој на
социјалните потенцијал
Правото на помош на семејството, опфаќа стручна помош на членовите на семејството да ја надминат семејната криза во
брачните односи, а особено во односите родители - деца, како и оспособување на тоа семејство да ги остварува своите
функции во секојдневниот живот.
За таа цел Општина Делчево издвијува средства за парична помош за физички лица
лекување, елементарни непогоди и смртен случај) и средства за спортски клубови и НВО.
Р.бр Исплата по основ
1.
Еднократна парична помош за физички лица по основ материјална загрозеност ,
болничко лекување, елементарни непогоди и смртен случај)
2.
Трансфери за спортски клубови и НВО(спонзорство)
3.
Трансфери за правни лица , здруженија на граѓани и други НВО(спонзорство)

ВКУПНО:

по основ материјална загрозеност , болничко
Исплата вкупно
460.000 +персонален данок
900.000
700.000

2.060.000 +даноци

5.Парична помош и стимулативни мерки за деца, ученици и студенти
Општина Делчево обезбедува парична помош за секое новороденче во општината, стипендии за учениците и студентите кои потекнуваат
од социјално загрозени семејства , парични награди за ученици роми, наградно патување за најдобрите ученици, и паричен подарок за
секое прваче.

Р.бр
1.

Бр. на лица
116

Единечен износ
3.000 ден.

1

10.000 ден.

10 ( ученици кои се од
социјално ранливи семејства)

1.000 ден. х9 месеци

1.500 ден. х9 месеци

108.000 ден.+
персонален данок

Студентски стипендии за
студиска 2020/21

8 (ученици кои постигнале
значителни резултати во
учењето)
6 ( студенти кои се од социјално
ранливи семејства

2.000 ден.х9 месеци

108.000 ден.+ персонален
данок

3.500 ден.х9 месеци

126.000 ден.+ персонален
данок

5.

Стипендии за првенците на
генерацијата 2020/2021

4 (студенти кои постигнале
значителни резултати во
студирањето)
3 (првенци од двете ООУ и
СОУ)

54.000 ден.+персонален
данок

6.

Наградно патување за
најдобрите ученици од СОУ
„М.М.Брицо„ за 2020
Парична награда за
најдобриот ромски ученик
Награда за ученици кои
постигнале значајни резултати
на државни и меѓународни

10

2.000 ден. х9 месеци
2020/2021
- 4 месеци во 2020
година
- 5 месеци во2021
година
30.000 ден.

1

10.000 ден.

10.000 ден.+персонален
данок
60.000 ден. + персонален
данок

2.
3.

4.

7.
8.

Исплата по основ
Парична помош за секое
новороденче во општината
Парична помош за првото
новороденче во 2020 година
Ученички стипендии за учебна
2020/21

Вкупно
350.000 ден.+персонален
данок
10.000 ден +персонален
данок
90.000 ден. + персонален
данок

До 300.000 ден. /360.000 со
ДДВ

9.

натпревари
Паричен подарок за секое
прваче во учебната 2020/2021

85

3.000

ВКУПНО:

255.000 ден+персонален

1.470.000 ден.+ даноци

6.Воведување на социјална услуга-лични односно образовни асистенти
Воведување на социјалната услуга - лични односно образовни асистенти ќе се одвива преку активности на воспитно- образована дејност за деца

со попреченост , деца од материјално необезбедени семејства, социјално исклучени и останати категории граѓани семејства.
Ангажираните лични односно образовни асистенти за крајни корисници ќе ги имаат децата со посебни потреби односно ученици кои
покажуваат послаб резултат во школувањето и тоа во ООУ „“Св. Климент Охридски“ , ООУ „Ванчо Прке и СОУ„ Методи Митевски-Брицо“ .
Слабиот успех, нередновноста во училиштата, недисциплината кај дел од учениците во основните училишта во Делчево, се одраз на
нискиот социјален статус на семејствата и нивна дисфункционалност. Основното образование е клучно во градењето на капацитет но и на
личноста како човек. Недоволното знаење и лошите резултати во овој период од животот на децата е клучен за понатамошен развој на
личноста.
Во случаи во кои родителите не се доволно едуцирани и не можат дури и да сакаат да им помогнат на учениците во извршувањето на
нивните секојдневни училишни обрвски, а немаат финансиски средства за приватни часови, учениците се оставени сами на себе да се
снаоѓаат како умеат. Овие ученици имаат потреба од дополнителна помош за пишување на домашните задачи, но и за утврдување на
потребното градиво.
Со помош на образовните асистенти, кои имаат завршено високо образование од образовните струки, а се невработени, овој проблем ќе
се надмине, ќе се олесни пристапот на учениците кон новите знаења, ќе се подобри успехот и ќе се надмине дел од нередовноста на
самите ученици.
За реализација на овие активности ќе бидат обезбедени средства од Проектот за развој на социјалните услуги ,
ССИП Проект на МТСП

7.Општинско корисна работа и јавни работи
Програмата Општинско –корисна работа има за цел :
-Да им помогне и да обезбеди социјална вклученост на лицата кои потешко се вклучуваат на пазарот на трудот преку работно
ангажирање со скратено работно време заради стекнување на одредени вештини и нивно постепено вклучување на пазар на труд

-Да ја зголеми понудата на општински услуги согласно потребите на населението а кои се во надлежност на локалната самоуправа
-Во сезонскиот период кога обемот на работните задачи за одржување на јавните зелени површини и јавните прометни површини (улици)
е зголемен, подигање на нови и одржување на постоечките зелните површини во општината, како и изведување на активности на чистење
на урбани и рурални средини,се јавува потреба од ангажирање на дополнителен број на работници во Јавното комунално претпријатие а
кои се невработени и тешко се снаоѓаат на пазарот на трудот.
ОПШТИНСКО КОРИСНА РАБОТА И ЈАВНИ РАБОТИ ЗА 2020/2021 година
Р.бр Исплата по основ
Бр. на ангажирани лица
Единечен износ
1.
Ангажирани невработени лица во
20
9.000 ден.х 20 лица х 6
Општинско корисна работа во
месеци
2020/21
2.
Ангажирани невработени лица по
40
7.000 денари х 40 лица х 8
основ изведување на јавни работи
месеци

Вкупно
1.080.000 ден.
од кои Општина Делчево
обезбедува 185.760 денари
2.240.000 денари
+персонален данок и
колективно осигурување

IV. ФИНАНСИРАЊЕ
Финансирањето на активностите утврдени со оваа Програма ќе биде обезбедено од проекти/донации и средства од Буџетот на
Општина Делчево .
За активностите од областите, што не ги опфаќа Програмата, а кои со својата актуелност, квалитет и општествен интерес ќе се
појават дополнително во текот на 2020 година, ќе бидат предвидени дополнителни финансиски средства во Буџетот на Општина Делчево.
V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Предлагач на Програмата е Градоначалникот на Општина Делчево.
Реализацијата и следењето на активностите од оваа Програма ќе се одвива преку Одделението за јавни дејности при Општина
Делчево, а надзорот на спроведувањето ќе го врши Советот за социјална заштита на Општина Делчево.
Програмата влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Делчево“.
Бр. 09-364/1
Од 10.02.2020 година

СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Претседател
Драган Маневски

