ЗАПИСНИК

Третаседница на Локален Економско Социјален Совет на Општина Битола
која се одржа на 27.11.2014 (четврток) во ОпштинаБитола со почеток во 11:30 ч.
Седницата ја водеше Томислав Давков – претседател на ЛЕСС
Присутни членови на ЛЕСС (прилог список за присуство)
Членовите на ЛЕСС едногласно го усвоија следниот :

Дневен ред
1. Усвојување на записникот од последниот состанок
2. Информација во врска со преземените активности што произлегоа како
задачи од последната средба
3. Разгледување и усвојување на планот на активности за следните шест
месеци
4. Информација и анализа на предлогот за кој се бара финансиска поддршка од
УСАИД ЈЕС Мрежа
5. Информација за претстојната обука за пишување проекти според моделот на
ЕУ
6. Претставување на предлог лифлет и дискусија за лого на ЛЕСС Битола
7. Разно
8. Утврдувањедатумзаследниотсостанок

Состанокот го отвори претседателот на ЛЕСС Томислав Давков кој го прочита
дневниот ред и стави на гласање. Едногласно беше прифатен.
1.точка беше едногласно усвоена
По точките 2,3,4,6 зеде збор Вирна Манасиева која уште еднаш потсети на
обврските од страна на тимовите за реализација на идните активности кои беа
предложени претходниот состанок;
- да се организираат средби со поголемите фирми како Кромберг и Шуберт ,
Сокотаб и др. и да се разговара околу поддршката која им е потребна во
изнаоѓање на кадровски решенија, примање на сезонски работници или др вид

соработка со компаниите. Одговорен тим кој ќе ја спроведе оваа идеја: Симон
Силјановски, претставник на ССМ, претставник од работодавачи, претставник
од Мобилност. )
Беше одлучено на поканана Сокотаб да се оди во посета на 11или 12 декември
2014 .Останатите фирми, Кромберг и Шуберт и ЗК Пелагонија да се посетат по
Нова година. За ова да се извести и Претседателот на ССМ, Живко Митревски
кој исто така, сака да земе учество при посетата на компаниите. Да се направи
координативна средба од страна на ЛЕСС (само лицата инволвирани во оваа
активност) пред да се оди во посета на компаниите за утврдување на агенда и
прашања за кои би се дискутирало на овие средби.
- (селекција на отпад во соработка со училиште) -беше презентиран планот на
активности на Гимназијата од страна на директорот Кирил Печалев. Станува
збор за активност за прибирање на пластични шишиња и нивно рециклирање од
страна на компанија која се занимава со рециклирање на отпад. Средствата кои
учениците ги добиваат како компензација за отпадната пластика се користат за
набавка на нагледни средства во училиштето. Заради зимскиот распуст, оваа
активност ќе се помести од февруари натаму.
-(Стар ап бизниси - настан за промоција на бизниси и бизнис идеи преку
ширење на добри и позитивни искуства од веќе докажани бизнисмени на млади
луѓе заинтересирани да отпочнат со сопствен бизнис)– беше презентиран од Розита
Талевска кој кажа дека таков настан ќе биде организиран во Скопје на 17
декември. Беше донесена одлука прво да се посети тој настан за да можеме да
имаме целосна слика за настанот и да го направиме поуспешен во јануари. Во
Битола се планира да се поканат фирми од областа на ИТ секторот и
угостителството. На наредниот состанок на ЛЕСС во текот на месец јануари 2015
повторно ќе се дискутира за оваа идеја и дали истата ќе биде поддржана од страна
на ЈЕС Мрежа проектот.
-согласно законската одредба да се прави задолжително чистење на оџаците,
ЛЕСС Битола да иницира да се донесат од страна на општината нормативи и
акти во врска со ова- за одржување на оџаците во градот да се организира обука
за оџачари , професија која е во изумирање и која најчесто ја вршат лица од
маргинализирани групи (Роми)
Тим: Б.Шаклевски, Б.Котевски За двата предлози не се доби план на
активности од тимот . )
По однос на оваа точка, збор зеде раководителката на Центарот за вработување
Битола, Јешим Сефуловска, која нагласи дека во рамките на апликацијата за ЕУ
Твининг проектот „Поддршка на Агенцијата за вработување за спроведување на
активни мерки и услуги на пазарот на трудот преку ИПА’’ направени се
истражувања и согледана е потреба за обука за следните професии:оџачари,
негувателки,готвачи, келнери, фасадери.

Конкретно за оџачари има потреба за обука за 12-13 лица, за чија обука се
потребни околу 5.000 евра, па истите би можеле да бидат покриени од страна
на ЕУ проектот.
Во меѓувреме Розита Талевска да стапи во контакт со други донатори (OECD),
да се разгледа можноста за поддршка и кофинансирање на оваа идеја.
Тим за реализација на апликацијата за ИПА : Јешим Сефуловска, Розита
Талевска, Ѓорги Јошевски, Елизабета Ристевска, Кристина
- (со основните и средните училишта еднаш месечно на класен час да се
разговара за социјалната инклузија
Тим: Фанче Мобилност). Беше одлучено да се изработи план на активности со
термини, теми на кои ќе се предава и целна група. Оваа активност ќе се реализира
после зимскиот распуст.
Мобилност треба да достави план за термини за реализација на идејата. Потоа
преку ЛЕСС (преку Снежана Петровска) да се проследи информацијата до
училиштата.
Од страна на Мобилност беше побарано да се организираат и други работилници
на разни теми од областа социјална инклузија, за што беше истакнато декатакви и
слични активност се планирани од страна на Проектот ЈЕС Мрежа во делот на
инклузија на ученици со посебни потреби.
-Да се побара од кариерните центри да изработат лого и промотивни материјали за
ЛЕСС Битола
Беше презентиран двостран лифлет кој се подготви од страна на канцеларијата на
Проектот ЈЕС Мрежа. Истиот беше прифатен да се користи за промоција на ЛЕСС
Битола. Од страна на некои членови на ЛЕСС Битола беше даден предлог доколку
Националниот социо-економски совет има лого истото да се користи и за ЛЕСС
Битола, или да се изработи едно единстевно лого за сите ЛЕССови во Македонија.
Исто така, беше разгледана идејата за натпревар за најдобро лого да се направи
меѓу кариерните центри. Розита Талевска даде предлог да се вклучат и графички
дизајнери во овој натпревар.
Благојче Котески изрази мислење дека таков вид на активности, односно трошење
пари за изработка на промотивни матреијали за ЛЕСС Битола не се соодветни и
дека повеќе ќе бараат труд и напор, отколку што ќе си ја завршат намената-да ја
истакнат видливоста на ЛЕСС Битола.
Во врска со ова и дали ќе се прифати изработка на логото се одлучи да се размисли
и донесе став на наредниот состанок.
Точка 5 Вирна Манасиева ја најави обуката за пишување на ЕУ проекти која ќе се
одржи на 5-6 декември 2014 во х. Ривиера - Охрид. На обуката ќе земат учество
претставници на ЛЕСС-овите на град Скопје, Битола, Гостивар и Тетово.
Консултантите кои се ангажирани да ја спроведат оваа обука ќе работат на реален
проект, па така од дводневната работилница се очекува да произлезе готов

проект/апликација за проект, со кој ќе се аплицира на наредниот повик за ЕУ
проекти.
Точка 7 Стана збор за претстојниот Регионален саем за вработување кој го
организира Центарот за вработување Битола, а кој ќе се одржи на 4 Декември 2014
во холот на Народниот театар во Битола. Раководителката на Центарот, Јешим
Сефуловска го нагласи значењето на овој саем за Битола и регионот, па затоа
побара поддршка од страна на присутните за поголема посетеност на истиот.
Во однос на предлогот кој минатиот состанок го предложи Вирна Манасиева за
бизнис натпревар, Раководителката на ЦВ Битола сметаше дека е подобро ваквиот
настан да се одложи за понатаму, затоа што нема доволно време истиот да се
реализира до саемот.
Ѓорѓи Кушевски предложи за потребите на Саемот за вработување да се користи
мебелот од Кариерните центри од училиштата кој беше дониран од страна на
Проектот ЈЕС Мрежа.
На саемот за вработување ќе се реализира и форум за млади кој ќе го водат
претставници од Министерството за труд и УНДП. Беше даден предлог да земат
учество и претставници на бизнис секторот кои воедно се и членови на ЛЕСС.
Вирна Манасиева истакна дека е многу важно кога се реализираат настани од
страна на ЛЕСС на истите да биде обезбедено присуство од страна на
Градоначалникот.
8 точка Нареден состанок е закажан за последниот четврток во јануари (29 јануари
2015).
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