
Акционен план 2018 Град: Струмица

Главна цел:

Одговорни институции/организации

Временска 

рамка 

(месец) Показатели Извори на верификација

Координатор и членови на ЛКТЗД

февруари - 

декември 

2018

Одржани 6 состаноци
Записници од состаноци и 

списоци на присутни

ЛКТЗД Континуирано 

Број на поплаки од 

граѓаните, број на 

препратени граѓани, број 

на граѓани кои се 

задовлони од услугата 

Записници од состаноци на 

кои се дискутирале 

поплаки за 

дискриминација. Листа на 

граѓани кои се пожалиле со 

опис на правниот пробем и 

добиената услуга

Активност 3:

Опис на активноста

Ацо Георгиев, Милка Клесова, Борис 

Гудев

Мај - 

декември 

2018

3 одржани средби (МТСП, 

Здравство, Полиција) Листа на присутни, 

записник од одржаните 

средби и заклучоци од 

истите.

Активност 4:

Опис на активноста

Софче Иванова, Славчо Тимов и Јосиф 

Стојков, Борис Гудев, Ацо Ѓорѓиев 

Гостување на 

ТВ ВИС во мај 

2018., 

креирање на 

профил март   

2018 година и 

промоција на 

Одржан 1 прес,  одржано 1 

гостување на телевизија ТВ 

ВИС, креиран профил на 

социјални мрежи,постојано 

информирање за 

активностите на ЛКТ на 

социјални мрежи, 

Гледаност ,застапеност на 

медиуми,видео и фото 

материјал од гостување, 

број на посетеност на 

социјални мрежи, 

видливост на локалното 

координативно тело на 

Активност 5:

Зајакнување на работата и функционирањето на ЛКТЗД

Организирање на средби со локални релевантни институции со цел 

заеднички придонес и соработка во постапувањето по случаите на 

Медиумски активности за промовирање на ЛКТЗД

Изработка, промоција и  дистрибуција на промотивен материјал

Организирање на средби со локални релевантни институции со цел заеднички 

придонес и соработка во постапувањето по случаите на дискриминација во 

институциите и вон истите  

Прес конференција во Дом на АРМ за промоција на ЛКТ. Гостување на локална 

телевизија ВИС ТВ од страна на 2-3 претставника од ЛКТ по повод 

меѓународниот ден за борба против хомофобија и трансфобија (17 мај). 

Креирање на профил на социјални мрежи и креирање на икона/таб на веб 

страната на Општината

Активност 1:

Опис на активноста

Одржување на работни состаноци

Одржување на тековни состаноци со цел координација, договарање и 

функционирање на телото. Одржување на вондредни состаноци по потреба

Активност 2: Работа на случаи на дискриминација

Опис на активноста

Примање на поплаки за дискриминација, дискутирање по истите и препраќање 

на граѓаните до надлежни институции. Обезбедување на бесплатна правна 

помош ако се исполнуваат критериумите. Следење на резултатите од 

пријавувањето на случајот. 



Брошура пишување и подготовка: Мери 

и Славчо. Организација на промотивен 

настан: Софче и Даниела

мај.18

Подготвени две брошури                        

Број на учесници на 

дебатата. Број на 

медиумски написи за 

дебатата. 

 Испринтана брошура. 

Листа на присутни. 

Извештај од press cliping 

Активност 6:

Опис на активноста Боро Гудев и Танкица Таукова април 2018

број на испратени писмо, 

број на институции во кои 

се испратени писмата

Feedback од 

институциите,извештај до 

кого се ипратени писма

Активност 7:

Боро Гудев и Танкица Таукова 
декември 

2018
Подготвен извештај

Објавен извештај на веб 

страната на Општината

Активност 8:

Славчо Тимов и Милка Клесова 
Април- Мај 

2018

Готов образец, број на 

образци

број на крајни корисници 

до кои се доставени 

образци, број на пополнети 

образци од страна на 

граѓани

Опис на активноста

Изработка на образец за пријавување на дискриминација и печатење во кој 

детално ќе бидат наведени надлежностите на ЛКТ, кои се членови на ЛКТ, 

контакти од членовите и локација каде може да се пријави дискриминација

Изработка на образец за пријавување на дискриминација и печатење 

Подготовка на писмо и по детално известување за надлежностите и 

активностите на ЛКТ и дистрибуција на истото до синдикати, НВО, сектори за  

човекови ресурси во сите локални институции

Изработка, дизајн и дистрибуција на две брошури за дискриминација врз 

основа на род, родов идентитет, сексуална ориентација и попреченост. 

Организирање на дебата со релевантни чинители на која ќе се промовира 

брошурата. 

Опис на активноста

Изработка на Годишен извештај за работата на ЛКТЗД од страна на членовите на 

телото. Промоција на извештајот со прес конференција. Објавување на 

извештајот на веб страници на општина, НП и организации членки на ЛКТ. 

Писмо и известување до синдикати, НВО, сектори за  човекови ресурси во 

сите локални институции

Опис на активноста

Изработка на Годишен извештај за работата на ЛКТЗД
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