ОПШТИНА БИТОЛА
СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ЈАВНИ ДЕЈНОСТИ

ПРОГРАМА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА СОЦИЈАЛНАТА, ДЕТСКАТА И ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА ВО
ОПШТИНА БИТОЛА ЗА 2019 ГОД.

Програмата дефинира повеќе приоритетни активности на Општина Битола од областа на
социјалната, детската и здравствената заштита, кои имаат за цел да придонесат за унапредување
на социо-економската и здравствената заштита на граѓаните на Општина Битола. Социјалната
заштита како темел врз кој се гради стратегијата за работа со граѓаните на ниво на Локална
самоуправа, е составен дел на Буџетот на Општина Битола за заштита, помош и поддршка на лицата
во социјален ризик, лицата со попреченост, старите лица и децата на улица. Ставките за нејзино
остварување се распределени во Буџетот во неколку различни програми, дел во Социјалната
програма како еднократната парична помош, поддршката на Здруженијата на граѓани преку нивни
Проекти, но и во останатите програми од Буџетот, средства од донации, можност за дотација од
Буџетот на Република Македонија, учество на Јавните Претпријатија, во дел во ставките на трошоци
и сл.
Советот на Општина Битола ја усвојува оваа Програма со цел да обезбеди транспарентен ,
интегрален, ефикасен и правичен систем во кој ќе ги опфати мерките и средствата кои што се
потребни да се задоволат потребите на корисниците на оваа помош кој живеаат во Општина
Битола. Со оваа Програма ќе се реализираат потребите за социјална заштита на ранливите
категории граѓани и нивна поголема вклученост во општеството и излегување во пресрет на нивните
барања. Остварувањето на социјалната, детската и здравствената заштита во Општина Битола е
заснована врз Законот за социјална заштита, Законот за заштита на децата, Законот за семејство,
Програмата за остварување на социјална заштита во Република Македонија, Програмата за развој
на заштитата на децата во Република Македонија и други закони и подзаконски акти кои се
однесуваат на социјалната, детската и здравствената заштита во Република Македонија.

Локалната самоуправа има надлежност во делот и на здравственото воспитување,
унапредување на здравјето, превентивни активности, надзор над заразни болести и други области
утврдени со закон. Исто така во планирањето на социјалната заштита на локално ниво можи да се
оствавува и меѓуопштинска соработка, да се основаат заеднички јавни установи од областа на
социјална и детска заштита.
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Покрај постоечките закони од значење за креирањето на локалните политики од сферата на
социјалната заштита е и Законот за финансирање на Единиците на Локалната самоуправа со кој се
дефинираат изворите на приходи како што се сопствените приходи, донации, дотации, трансфери
од буџетот на Република Македонија и меѓународни институции. Во законот за Локална
самопуправа е наведено дека Општините имаат надлежност, освен во социјала, и во детска и
здравствена заштита. За таа цел потребно е и зголемен обем на активности во оваа сфера.
Градоначалникот и Советот на Општина Битола се залагаат и ќе направат максимален напор во
границите на своите финансиски можности, но и заложби за обезбедување на средства по разни
основи да обезбедат задоволување на дел од потребите на социјално загрозените лица, лицата со
попреченост, децата без родителска грижа, старите лица, инклузија на ромските деца, семејствата
настрадани од елементарни непогоди. Но и да се зголемат капацитетите за згрижување на деца до
предучилчишна возраст во Детските градинки во Битола.
Оваа Програма и активностите во неа ќе се дополнуваат согласно потребите кои ќе произлезат во
тековната 2019 година.
Програмата е изгодвена врз основа на член 22, став 1, точка 7 и член 36 став 1 точка 1 од Законот за
Локална самоуправа и се дава на усвојување на Советот на Општина Битола.

Активности:
1. Доделување на Еднократна парична помош
1.1. Eднократна парична помош на физички лица изложени на социјален ризик и тоа
- Болни и изнемоштени лица
- Лица со попреченост
- Семејства настрадани од елементарни непогоди (пожари, поплави)
- Самохрани родители без дополнителни приходи
Носител: Општина Битола
Буџет: 4.000.000 ден Програма АО- Совет на Општина Битола
250.000 ден од Програма ДО-Градоначалник
Извор : Буџет на Општина Битола
Рок : 2019 год.

2. Социјална заштита на стари лица
2.1.Катчиња за дружење на старите лица во урбаните заедници.
Возрасното население во ОБ т.е пензионерите имаат потреба дел од своето слободно време
да го поминат во дружба и активности за подобрување на квалитетот на нивниот живот.За
таа цел ОБ ќе помогни при адаптирање на некои од просториите во урбаните заедници кои
што во моментов не се искористени за други цели.
2

Носител: Општина Битола
Буџет: 100.000 ден
Извор: Буџет на Општина Битола и донации
Рок: до крајот на 2019 год.

2.2. Нега и грижа за стари и изнемоштени лица
Општина Битола во соработка со Здруженијата на граѓани ќе оствари нега и грижа на стари
изнемоштени лица без семејна грижа во домашни услови. Проектот тековно се одвуваше
изминатите години со помал буџет и опфат на помал број на стари лица од страна на ЗГ
„Организација на жени “ Општина Битола. Наредната година предвидуваме зголемување на бројот
на старти и изнемоштени лица а со тоа и вклученост на поголем број на волонтери кои би
соработувале и со Народната кујна, за лицата кои се во социјален ризик.
Носител: Општина Битола
Буџет: 50.000
Извор: Буџет на Општина Битола за ГО
Рок: до крајот на 2019 год.

3.Ран детски развој
3.1. Зголемување на капацитетите на детските градинки
Општина Битола има потреба за зголемување на капацитетите на детските градинки. Во
постоечките детски градинки „Снегулка“ , „Пролет“ и „Вангел Мајорот“ во склоп на ОЈУДГ
„Естеја Овадија Мара“ за реконструкција, проширување и доградба.
Носител: Општина Битола, градинка ОЈУДГ „ Естеја Овадија Мара“
Буџет: 10.900.000 ден
Извор: Буџет Општина, градинка
Рок: до крајот на 2019 год.

3.2. Програма од областа на детската заштита
Изработка на програма за детска заштита со која континуирано ќе се спроведуваат
манифестации: Априлијада, Детската недела, обележување на Велигден, обележување на
денот на мајката и денот на таткото, организирање на предавања од областа на здравјето,
спортски активности за младите и др. активности.
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Носител: Општина Битола
Буџет: нема
Извор: //////
Рок: до крајот на 2019 год.

3.3. Надоместок за партиципација на деца од детските градинки
Согласно член 53 од Законот за заштита на деца МТСП донесе правилник за критериуми за
остварување на право на партиципација на следните категории:
- деца од семејство чија материјална состојба е нарушена поради претрпени природни
непогоди
- дете од семејство на самохран родител чии месечни приходисе во износ до минималната
плата
Носител: ОБ, Градинките
Буџет: 200.000 ден
Извор: Општина Битола
Рок: до крајот на 2019 год

3.3. Инклузија на деца- Роми во ЈОУ детски градинки
Со проектите за инклузија на ромските деца од социјално загрозените семејства во детските
градинки во Битола, Општината обезбедува финансиски средства за нивни превоз и месечен
надоместок за градинка. Целта е нивно вклучување во воспитно-образовниот процес и
социјализација со другите деца, стекнување здрава навики, згрижување на овие деца и
олеснување на нивната адаптација пред да започнат со редовно школување. Соработка со
Здруженијата на граѓани кои работат со ромските деца за нивно едуцирање, вклученост во
образовниот процес, особено за децата од ранливите категории, семества со социјален ризик и
превенција и намалување на бројот на деца на улица.
Носител: Општина Битола , МТСП
Буџет: 200.000 ден
Извор: Буџет на ОБ
Рок: до крајот на 2019 год

4. Социјална заштита на лица со посебни потреби
4.1. Изготвување на годишна програма за работа со лица со попреченост и нивните
родители.
Општина Битола во соработка со здруженијата на граѓани со посебни потреби и
нивните родители ќе изработи програма за потребите на оваа категорија граѓани, решавање
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на нивните потребни и планирани идни активности за олеснување на нивниот живот и
социјална вклученост.
Носител: Општина Битола
Буџет: не се потребни средства
Извор: Програма за еднократна парична помош
Рок: до крајот на 2018 год.

4.2. Општинско корисна работа
Програмата Општинско –корисна работа има за цел
1. 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
2.

Да ја зголеми понудата на социјалните услуги согласно потребите на населението во
надлежност на локалната самоуправа

3. Да им помогне на жителите на територијата на локалната самоуправа, преку
обезбедување на услуги од социјални сфера
Активности:
воспитно- образована дејност за деца со попреченост преку обезбедување лични асистенти во
наставно -воспитниот процес и/ или образовни асистенти, деца од материјално необезбедени
семејства, социјално исклучени и останати категории граѓани на кои им е потребно базично
описменување, едуцирање и слично.. Ангажирање на 19 0бразовни асистенти за 19 крајни
корисници деца со посебни потреби во две ОУ „Коле Канински“, Климент Охридски“ и СОУ „Таки
Даскало“
Носител: Општина Битола
Буџет:1.500.000 ден
Извор: УНДП
Рок: до јуни 2019 год.

4.3 Јавни работи

Во сезонскиот период кога обемот на работните задачи за одржување на јавните
зелени површини и јавните прометни површини (улици) е зголемен, како и во делот на
извршување на дополнителни активности надвор од предвидените програми за работа на
ЈП кои се однесуваат на активности на проширување на дејноста на одржување на јавната
чистота и 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 извршители во Јавните претпријатија основани од
Општината кои би биле ангажирани за наведените активности.
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Со овој проект се планира да бидат работно ангажирани околу 25-30 небравотени лица со
ниско и средно образование во период од 4 месеци.
Носител: Општина Битола
Буџет:1.000.000 ден
Извор: Општина Битола
Рок: до декември 2019 год
4.5. Регионален ресурсен центар за слепи лица за општините Битола, Новаци, Могила , Демир
Хисар и Ресен
Центарот е формиран со поддршка на УНДП и 5 те општини.За отварање на центарот и негово
функционирање изготвен е елаборат според кој на годишно ниво потребни средства за
функционирае се 1.500.000 ден од кои МТСП ќе обезбеди 1.000.000 ден . а општините според
Одлуката за воспоставување на меѓуопштинска соработка ќе финансираат со 2% од буџетот за
финансирање на Здруженија на граѓани и фондации
Носител: Општина Битола
Буџет: 80.000 ден
Извор: Општина Битола
Рок: до декември 2019 год

4.6. Обележување на позначајни датуми ( 15 октомври меѓународниот ден на белиот
стап, 3 декември меѓународен ден на хендикепирани лица , меѓународниот ден на
Ромите 8 април, 70 год. од постоењето на Заводот „Кочо Рацин “ )

Лицата со телесна попреченост трационално остваруваат средби за одбележување на овие
денови, и Градоначалничката на Општина Битола со дел од Советот и локалната самоуправа
присуствува на настанот и даваат придонес во нивната организација.
Носител: Општина Битола
Буџет: 100.000 ден
Извор:Општина Битола
Рок: до крајот на 2019 год.
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4.6. Инфраструктура за повеќе категории на лица со попреченост.
Со цел да се подобри животот на лицата со оштетен вид, слух, лица со телесна
попреченост, Општина Битола ќе помогне во прилагодување на постоечка инфраструктура
и покрене иницијатива за отпочнување на постапка за изградна на нова инфраструктура во
рамките на финансиските можности .
Носител: Општина Битола
Буџет: Програма за ЕР
Извор: Буџет на Општина Битола и донации
Рок: до крајот на 2019год.

5. Намалување на сиромаштијата и социјална исклученост
5.1. Народна кујна
Општина Битола има препорака од МТСП преку Центрите за социјална заштита со
инструкции за имплементација на проектот „ Народни кујни“. Локалната самоуправа е
предложено да обезбеди две до три локации на територијата на градот. Во нив треба да има
соодветни хигиенски услови за работа и адекватен пристап каде ќе се дели храната.
Општина Битола ќе обезбеди садови за делење на храната и услови за хигиенско
складирање на истата. Во соработка со Здруженијата граѓани ќе обезбеди волонтерска
помош при делење на храната а и достава до домовите на лицата со посебни потреби кои се
во положба на висок социјален ризик.
Носител: Општина Битола
Буџет: Согласно договорот со Центарот за социјална работа и МТСП
Извор: Буџет на ОБ и МТСП
Рок: до крајот на 2019 год.

5.2.Социјален погреб
Согласно член 35 од Законот за гробишта и погребални услуги , доколку умреното лице било
корисник на постојана парична помош и нема семејство , трошоците за истиот се на товар на
општината во висина од 10.700 ден. Според податоците на Центарот за социјални работи на
територијата на Општина Битола има 100 потенцијални корисници на постојана парична помош
Носител: Општина Битола
Буџет: 80.000 ден
Извор: Буџет на ОБ
Рок: до крајот на 2019 год.
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6. Согласно перепораките од Влада на РМ да се реализираат активности во насока на преку
промоција на здравјето и превенција на болестите. Унапредување на здравјето на мажите и
жените во однос на малигните заболувања.
Носител: Општина Битола
Буџет: 100.000 ден
Извор: Буџет на ОБ
Рок: до крајот на 2019 год.
7. Обезбедување на дополнителна туторска настава за учениците Роми од општина Битола кои
покажуваат послаби образовни резултати по одредени предмети во основното образование
согласно Акцискиот план за Роми 2018-2020 област образование.
Со оваа активност ќе им се помогне на децата роми кои се запишани во основно образование од
најсиромашните семејства да имаат дополнителна настава се со цел да постигнат подобри
резултати во совладувањето на наставните содржини. Со активностите ќе бидат опфатени деца од
второ до петто одделение.
Носител: Општина Битола
Буџет: 237.000 ден
Извор: Влада на РМ /Министер без ресор
Рок: до крајот на 2019 год.
8. Финансиско учество (кофинасирање) на Општината при реализација на проекти и програми од
областа на здравствената и социјалната заштита,
Носител: Општина Битола
Буџет: 1.000.000 ден
Извор: Буџет на ОБ
Рок: до крајот на 2019 год.

8

