Акционен план на Локално економско-социјалниот совет (ЛЕСС) на Битола за 2016

Активност

Стратешка цел

1. Подобрување на
квалитетот на
неформалното
образование за
возрасни

1.1.1.Анализа на состојбата
со неформалното
образование
1.1.2 Подготовка на програма
и кадри/обучувачи за
возрасни лица, особено за
заварувачи, фасадери и
инсталатери на сончеви
панели

Очекувани резултати

Одговорно
лице/институцијa

Временска
рамка

Извори на
финансирање

Обучени по 10-15
возрасни лица за
дефицитарен вид на
занимања ( заварувачи,
фасадери и/или
инсталатери на сончеви
панели)

ЛЕСС Битола,
Општина Битола
и консултанти од
Проектот/ЈЕС
Мрежа, стручни
кадри од средно
стручно
образование и
АВРМ, Центар во
Битола и
Занаетчиската
комора во
Општината

1.1.1 Јануари
2016

Проектот/ЈЕС
Мрежа и ресурси
од ЛЕСС на
Битола,
поддржан од
Општина
Битола, АВРМ и
бизнис сектор

ЛЕСС Битола во
соработка на
Општина Битола
и консултанти
ангажирани од
Проектот/ЈЕС
Мрежа

2.1.1 Февру
ри 2016

1.1.3 Реализирање на обуката

2. Промоција и
поддршка на мали
бизниси

2.1.1 Изработка на анализа - Изготвен документ со

2.1.2

и стратегија за јавна
промоција на мали
бизниси
Организирање
на
промотивна кампања
пред
пошироката
јавност за поддршка на
малите бизниси

податоци за бројот,
секторот на кој припаѓаат
и развиеноста на малите
бизниси во Битола
-Испечатени промотивни
материјали
-Одржана манифестација
Денови на
занаетчиството/домашно
ракотворење и сл.

1.1.2
Февруари
2016
1.1.3 Март
2016

2.1.2 Март
Април 2016

Проектот/ЈЕС
Мрежа и ресурси
на ЛЕСС Битола,
поддржан од
Општина Битола
и Стопанската
Комора во
Битола/бизнис
секторот

Буџет

2.000,00
УСД

2.000,00
УСД

3.Развој на
иновативно и
креативно
претприемништво

3.1.1 Идентификувања на
невработени млади лица на
возраст од 18-28 години за
обука за претприемништво,
(развивање на идеја за
бизнис до изработка на
бизнис план)
3.1.2 Организирање на настан
со цел да се претстават и
споредат бизнис идеите и да
се наградат најуспешните од
нив

-Обучени најмалку 20
млади невработени лица
за развој на бизнис идеја
и подготовка на бизнис
план

ЛЕСС на Битола
во соработка со
секторот ЛЕР при
Општина Битола,
бизнис секторот и
Занаетчиската
комора на Битола
и Центарот за
вработување на
Битола

3.1.1 Јануари
2016

-Поднесен и усвоен
извештај за работењето
на ЛЕСС Битола до
општ. советници

ЛЕСС Битола
Младински Совет,
НВО и бизнис
сектор

4.1.1.
Февруари
2016

-Информирана јавност за
локалните политики
околу вработувањето

Претставници на
општинска
администрација и
општински
советници

-Наградени и јавно
промовирани три
најуспешни бизнис идеи
со нацрт бизнис план

3.1.2
Февруари –
март 2016
3.1.3 Април
2016

Проектот/ЈЕС
Мрежата и
ресурси од
ЛЕСС на Битола
поддржан од
Битола, АВРМ и
бизнис секторот

3.000,00
УСД

-Реализиран најмалку 1
бизнис план

3.1.3 Поддршка за
реализација на најмалку 1 од
презентираните/наградени
бизнис планови
4. Зајакнување на
релациите меѓу
ЛЕСС Битола,
Општина Битола и
пошироката
локална заедница

4.1.1 Изготвување на
извештај за работата на
ЛЕСС Битола
4.1.2.Организирање на
тркалезни маси, панели и
форуми на актуелни теми од
делокруг на работата на
ЛЕСС Тетово
4.1.3.Организирање редовни
состаноци со членови од
Советот на Општината

-Размена на информации
меѓу ЛЕСС и Совет на
Општината

4.1.2.Април
2016

4.1.3.Тековно
2016

/

/

5.Вмрежување на
ЛЕСС Битола со
ЛЕСС-ови од
земјата и од други
држави во
регионот

5.1.1.Идентификување начин
на вмрежување (формално
и/или неформално)
5.1.2.Креирање платформа
или социјална мрежа за
размена на позитивни
практики
5.1.3.Воспоставување на
контакти и организирање на
средби
5.1.4.Реализирање на
посетите

-Оддржани заеднички
состаноци и
реализирана посета на
барем 1 ЛЕСС од друга
општина и/или држава во
регионот
- Идентификување
работна група задолжена
за ажурирање на
податоците на ЛЕСС
мрежата
- Изработен барем еден
заеднички проект со друг
ЛЕССови во РМ

ЛЕСС Битола во
соработка на
Општина Битола
и консултанти
ангажирани од
Проектот/ЈЕС
Мрежа

5.1.1.Март
2016
5.1.2.Март
2016
5.1.3.Април
2016
5.1.4.Мај
2016

Проектот/ЈЕС
Мрежата и
ресурси од
ЛЕСС на Битоал
поддржан од
Општина Битола
и Стопанската
Комора во
Битола/бизнис
секторот

2.500,00
УСД

