Врз основа на член 24 став 1 точка 7, член 36 став 1 точка 15 и член 62 од Законот за
локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/2002), член 15 став 1 точка
7, член 21 став 1 точка 11 и член 45 од Статутот на општина Валандово, Советот на општина
Валандово, на петтата редовна седницата одржана на 21.12.2021 година, донесе
ПРОГРАМА
за активности на Општина Валандово во областа на социјалната заштита и
заштитата на децата во 2022 година
1. Цели
Основни цели на оваа Програма се:
- Остварување активен однос на Општина Валандово кон задоволување на потребите и
интересите на граѓаните од областа на социјалната заштита и заштитата на децата;
- Создавање на поквалитетни услови за децата од предучилишна возраст за престој во
градинки;
- Изнаоѓање форми за згрижување на социјално ранливи групи;
- Изнаоѓање форми за социјализација на маргинализирани групи;
- Осовременување на училишните установи во однос на организацијата на програмските
содржини и соодветни кадровски услови за инклузија на деца со посебни потреби.
3. Активности
Активностите на Oпштина Валандово во областа на социјалната заштита и заштитата на
децата ќе бидат насочени кон поттикнување, поддржување и помагање за остварување на целите
на оваа Програма и тоа:
- Обезбедување услови за зачувување на здравјето на децата за нормален раст и развој на
детскиот организам;
- Обезбедување услови во детските градинки за реализирање на нивните цели, задачи и
планирани програмски содржини;
- Создавање услови за згрижување на деца со посебни потреби, семејно запуштени деца и
деца од улица;
- Создавање услови за поповолен социјален живот за стари лица;
- Создавање услови за формирање сервис за дотур на храна и лекови и грижа на стари и
изнемоштени лица;
- Помош за семејства погодени од несреќи и елементарни непогоди;
- Помош за социјално загрозени семејства;
- Помош на лица-жртви на семејно насилство;
- промовирање на родовата рамноправност.
4. Трансфери до НВО
Трансферот до НВО за реализација на проекти ќе се реализира преку идентификација,
поддршка и соработка во реализацијата на иницијативи и предлози на проекти од интерес на
Општина Валандово, како и програмски активности поднесени од страна на здруженија на граѓани и
фондации.
Реализацијата на средствата ќе се врши преку јавен повик за користење на средства од
Буџетот на Општина Валандово, наменети за финансирање на иницијативи за проекти и програмски
активности на здруженија на граѓани.

5. Трансфери до физички лица
Трансферите до физички лица ќе ги реализира Градоначалникот на Општина Валандово
согласно оваа Програма, по барање на лицата поткрепено со соодветна документација и мислење
од надлежната комисија.
6. Финасирање
Активностите од областа на социјалната заштита утврдени со оваа Програма ќе се
финансираат од средства од Буџетот на Општина Валандово за 2022 година и тоа:
Ред.бр.
Назив на активност
1.
Поддршка на дневен центар за деца со посебни потреби
2.
Поддршка на стари и изнемоштени лица- Проект „Се грижиме“
3.
Поддршка на социјално загрозени семејства
6.1 Капитални инвестиции
Назив на активност

Ред.бр.
1

Детска градинка Јосифово

.
При реализирањето на Програмата, Општина Валандово ќе ги поддржува институциите и
здруженијата на граѓани при реализирање на проектите од социјалната сфера на обезбедување на
финансиски средства и друга помош од:
- Министерството за труд и социјална политика на РСМ;
- Трговски друштва, јавни претпријатија;
- Фондации и други правни и физички лица;
- Други извори;
6. Завршни одредби
Градоначалникот на Општина Валандово го следи реализирањето на оваа Програма,
покренува иницијативи, дава мислења и поднесува предлози во врска со остварувањето на
нејзините цели и активности .
Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на
општина Валандово”.
Совет на општина Валандово
Претседател
Владимир Марков

