Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа (“Сл.
весник на РМ број 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица –
пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица” број 5/06), Советот на
општина Струмица на седницатa одржана на 29.12.2010 година, донесе
П р о г р а м а
за активностите на општина Струмица за областа на социјалната
заштита во 2011 година
I.

-

-

Цели

Основни цели на оваа Програма се:
обезбедување активен однос на Општина Струмица кон задоволување
на потребите и интересите на граѓаните од областа на социјалната
заштита;
изнаоѓање форми за згрижување на социјално ранливи групи;
изнаоѓање форми за социјализација на маргинализирани групи;
подобрување на стандардот на граѓаните;
создавање услови за поквалитетни услови на децата од предучилишна
возраст;
осовременување на училишните установи во однос на организацијата на
програмските содржини и соодветни кадровски услови за инклузија на
деца со посебни потреби.
II.Активности

Активностите на општина Струмица во областа на социјалната
заштита ќе бидат насочени кон поттикнување, поддржување и помагање за
остварување на целите на оваа Програма и тоа:
- создавање услови за отворање на дневни центри за згрижување на
семејно запуштени деца и деца од улица;
- создавање услови за поповолен социјален живот во клуб за стари лица;
- создавање услови за формирање сервис за дотур на храна и лекови и
грижа на стари изнемоштени лица;
- создавање услови за континуирана работа на црковно-народна кујна;
- помош за семејства погодени од несреќи и елементарни непогоди;
- помош на социјално загрозени семејства;
- помош на лица – жртви на семејно насилство;
- промовирање на родовата рамноправност.
Р.б.
1.
2.

Проект
Трансвери до НВО за реализација
на проекти по Програма за
социјална заштита
Трансфери до физички лица за
социјална помош
Вкупно:

Предвидени
сердства
400.000
200.000
600.000

1.Трансвери до НВО
Трансверот до НВО за реализација на проекти ќе се реализира
преку идентификација, подршка и соработка во реализацијата на
иницијативи и предлози на проекти од интерес на општина Струмица ,
како и програмски активности поднесени од страна на здруженија на
граѓани и фондации.
Релизацијата на средствата ќе се врши преку јавен повик за
прибирање на барања за користење на срествата од Буџетот на
општина Струмица, наменети за финасирање на иницијативи за проекти
и програмски активности на здруженија на граѓани.
Проектите кои ќе бидат финасиски подржани од страна на
Општина Струмица, Одделение за услуги на граѓаните и месна
самоуправа
се однесуваат на стратешките цели дефинирани во
Програмата.
2. Трансфери до физички лица
Трансферите до физичките лица ќе ги реализира Градоначалникот
на општина Струмица согласно оваа Програма, по барање на лицата,
поткрепено со соодветна документација и мислење од Одделение за
услуги на граѓаните и месна самоуправа.
III.Финансирање
Активностите од областа на социјалната заштита утврдени со
оваа Програма ќе се финансираат од средства од Буџетот на општина
Струмица предвидени за 2011 година. При реализацијата на
Програмата, Општина Струмица ќе ги поддржува институциите и
здруженијата на граѓани при реализирање на проектите од социјалната
сфера на обезбедување на финансиски средтсва и друга помош од:
- Министерството 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; и
- други извори.
IV.Распоредување на буџетските средства
Содржините предвидени во оваа Програма се финансираат со
посебна ставка во Буџетот на општината – Програма V2 во вкупен износ
од 600.000,оо денари.

V.Активности поддржани со
други форми на активности
Во општина Струмица делуваат бројни 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.
Општина Струмица ќе ги поддржи нивните напори за отворање
дневни центри за згрижување и социјализација и ќе вложи напори да
обезбеди соодветен простор за нивно делување.
Други форми на активности
Други форми на активности со кои ќе се помагаат со средства од
Буџетот на општина Струмица 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.
Овие форми на активности ќе се реализираа согласно можностите
на општина Струмица.
VI.Завршни одредби
Градоначалникот на општина Струмица го следи реализирањето
на оваа Програма, покренува иницијативи, дава мислења и поднесува
предлози, врска со остварувањето на нејзините цели и активности.
Оваа Програма влегува
во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Сл. гласник на општина Струмица”.
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