ПРОГРАМА за социјална
заштита во Општина
Могила

за 2018 година

Декември , 2017година

Врз основа на член 3, член 11 и член 12 од Законот за социјална заштита (Службен
весник на РМ бр.79/2009, 36/11 и 51/11, 166/12, 15/13, 79/13, 164/13, 187/13, 38/14, 44/14,
116/14, 180/14, 33/15, 72/15, 104/15, 150/15 и 192/15 ), член 22 став 1 точка 7 и член 36 став
1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/02), и
Статутот на општина Могила,Советот на Општина Могила на седницата одржана на
15/12/2017година, ја донесе следната:

ПРОГРАМА
за социјална заштита во Општина Могила за 2018 година

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ
Општината во остварувањето на својата надлежност од областа на социјалната
заштита работи согласно важечката законска регулатива и подзаконските акти донесени
од државата и локалната самоуправа.
Законот за социјална заштита, Програмата за остварување на социјалната заштита,
Националната програма за развој на социјалната заштита, Законот за локална самоуправа,
Законот за семејството, Законот за урбанистичко планирање и други, се акти, врз основа
на кои се уредува социјалната заштита, специфичните потреби на населението и начинот
на остварување на социјалната заштита.
Во Програмата за работа на советот на Општина Могила за 2018 година, за последното
тромесечје утврдено е дека советот на Општина Могила треба да донесе Програма за
социјална заштита за конкретни категории лица во Општина Могила.
Со оваа програма советот на Општина Могила има за цел поедини категории на семејства
да добијат соодветен третман и заштита од социјален ризик, совладување на овие ризици
како и со девијантните појави и однесувања.
Видови ризици на кои се изложени граѓаните и категории на лица кои ги
опфаќа оваа програма
Основни социјални ризици на кои најчесто се изложени граѓаните, се следните:
- ризици по здравјето (болест, повреда и инвалидност)
- ризици од стареење ( старост и преживување)
- ризици по мајчинство и семејство
- ризици од невработеност и професионална неадаптираност и
- ризици од неадаптираност кон социјалната средина.

2.МЕРКИ И АКТИВНОСТИ
Општина Могила,со цел обезбедување на социјалната заштита за нејзините граѓани,
ќе ги спроведува следните мерки и активности:
А. Парична помош и обезбедување на посебни мерки и услуги за социјална
превенција и заштита на следните категории на лица кои ќе се најдат во исклучително
тешка состојба, согласно можностите и во рамките на расположливите средства во
Буџетот на општината за 2018 година:
- лица со инвалидност,
-деца без родители и родителска грижа,
- деца со воспитно социјални проблеми,
- деца од еднородителски семејства,
- стари лица без семејна грижа,
- лица засегнати со злоупотреба на дрога и алкохол,
- тешко болни лица и приматели на терапија,
- лица погодени од елементарни непоходи,пожари и друго.
Б. Организирање на хуманитарна акција за финансиска и материјална помош на ранливите
групи на население.

В.Хоризонтално обележување на паркинг простор за лица со посебни потреби и изградба
на пристапни рампи во објекти од јавен интерес.
Г. Организирање на трибини за едукација против зависности и реализација на проект за
превенција од болестите на зависност.
2. ПОСТАПКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА
А. Парична помош и обезбедување на посебни мерки и услуги за социјална
превенција и заштита на одредени категории на лица кои ќе се најдат во
исклучително тешка состојба.
1.Цел
Целта за остварување на паричната помош и обезбедување на посебни мерки и
услуги за социјална превенција и заштита на одредени категории на лица е согласно
надлежноста на општината во областа на социјалната заштита утврдена во Законот за
локалната самоуправа и Законот за социјалната заштита како и други законски и
подзаконски акти во оваа област, општината да им излезе во пресрет на

здравствено,финансиски или друг начин загрозените лица кои имаат потреба од социјална
заштита и помош,а согласно можностите и во рамките на расположливите средства во
Буџетот на општината за 2018 година.
2.Мерки
Висината на надоместокот, видовите на мерките и услугите за социјална заштита и
превенција,за наведените категории на лица ќе се утврдуваат врз основа на поднесено
барање со комплетна документација со која би се потврдил основот на барањето,а по
дадено позитивно мислење од страна на Комисијата за општествени дејности и по
донесена одлука од страна на Советот на Општина Могила.
3.Носител
Оваа активност како мерка во рамките на реализацијата на програмата за социјална
заштита на Општина Могила за 2018 година, ќе се спроведува од страна на Општина
Могила преку надлежните сектори и одделенија а по претходно позитивно мислење
дадено од Комисијата за општествени дејности и донесена Одлука од страна на Советот на
Општина Могила.
4.Извори на средства
Средствата за исплата на парична помош и за обезбедување на посебни мерки и
услуги за социјална превенција и заштита на наведените категории лица ќе се
обезбедуваат согласно можностите и во рамките на расположливите средства во Буџетот
на општината за 2018 година и се предвидени во следните потпрограми:
АО- Совет,потставка 471110- Социјална парична помош
АО- Совет,потставка 412110 – постојана резерва
ДО- Градоначалник,потставка 464990-други трансфери
Е0-Општинска администрација 471110 Социјална парична помош
Е0-Општинска администрација 464990-Други трансфери
Б. Организирање на хуманитарна акција за финансиска и материјална помош на ранливите
групи на население

Целта на оваа активност е преку организарање на акција за собирање на облека и
друга опрема да им се помогне на социјално загрозени лица.
Носители на спроведување на активност покрај Општина Могила, ќе бидат вклучени
и јавните установи, , невладини организации и здруженија.

В. Хоризонтално обележување на паркинг простор за лица со посебни потреби и
изградба на пристапни рампи во објекти од јавен интерес
Целта на оваа активност е воспоставување на подобар пристап на лицата со посебни
потреби до јавните институции и објекти .
Г. Организирање на трибини за едукација против зависности и реализација на
проект за превенција од болестите на зависност
Со спроведувањето на оваа активност се превземаат мерки за спречување на
настанување на социјални ризици, рано откривање и третман на граѓанинот односно на
лицата кои злоупотребуваат дроги, други психотропни супстанции, прекурсори и алкохол.
Оваа активност ќе се спроведе во соработка со Меѓуопштинскиот центар за
социјална работа од Могила,
со училиштата, здраствената установа, невладини
организации и здруженија на граѓани како и други правни и физички лица.
За реализација на оваа активност во Буџетот на општина Могила за 2018 година, се
предвидени финансиски средства во следната подпрограма:
ЕО – Општинска администрација ,потставка 464990 – други трансфери
ЕО – Општинска администрација,потставка 463110 – трансфери до здруженија
4.ТАБЕЛАРЕН ПРЕГЛЕД НА АКТИВНОСТИ СО ФИНАНСИСКА КОНСТРУКЦИЈА

ред.бр.

Активност

Износ во денари

1.

Изградба на пристапни рампи во објекти од
јавен интерес

100.000

2.

Помош за стари и изнемоштени лица

100.000

3.

Помош на социјално загрозените семејства

200.000
100.000

Помош на лица погодени од елементарни

4.

непогоди

5.

Организирање на хуманитарна акција за
финансиска и материјална помош на
ранливите групи на население

30.000

6.

Организирање на трибини за едукација
против зависности

20.000

7.

Еднократна помош за секое новородено
дете

100.000

8.

Помош на лица со здравствени проблеми

100.000

9.

Финансиска поддршка на НВО за
реализација на проекти за социјално
загрозени семејства и поединци

50.000

ВКУПНО:

800.000

5. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Програмата за социјална заштита на Општина Могила за 2018 година влегува во сила
осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на Општина Могила, а ќе се
применува во текот на 2018 година.
Бр.0915.12.2017 год.

Совет на Општина
Претседател,
Александар Јанкуловски
_______________________________

