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и трансПарентноста на локалните самоуПрави

Проект:
Преку пристап до информации од јавен карактер до унапредување на социјалната заштита
и транспарентноста на локалните самоуправи
носител:

Сојуз - Национален совет за родова рамноправност
Партнерски организации:
Младинско здружение – Могила, Могила
Младинско здружение Визионери 2013, Росоман
Здружение за промовирање еднакви можности Работи за иднината, Арачиново
цели на проектот:
Унапредување на доброто владеење на локалните самоуправи преку принципите на
отвореност, одговорност и транспарентност, зголемување на учеството на граѓаните и
граѓанските организации во креирањето и одлучувањето во доменот на социјалната
заштита на локално ниво и унапредување на социјалната заштита на локално ниво.
Период на имплементација:
2014/2015

Проектот е имплементиран во рамки на проектот „Акциска мрежа за добро владеење“
спроведен од Метаморфозис, Македонски центар за европско образование и Реактор Истражување во акција.
Овој документ е продуциран со финансиска поддршка од Европската Унија. За содржината на
овој документ целосно е одговорен Сојуз - Национален совет за родова рамноправност и во
никој случај не ги рефлектира ставовите на Европската Унија.
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ИЗВЕШТАЈ за Општина Могила

Податоци за општината

Општина Могила е средно голема рурална општина која зафаќа површина од 251, 2
км . Се наоѓа во југозападниот дел на Македонија. На север се граничи со општините: Демир Хисар, Кривогаштани и Крушево. На исток и југоисток се граничи со општините Прилеп
и Новаци. На југозапад се граничи со општина Битола.
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Општина Могила има вкупно 6710 жители од кои: 6432 Македонци, 229 Турци, 34
Албанци, 6 Роми, 2 Срби, 7 останати.
Во општина Могила има вкупно 915 невработени лица, од кои 547 мажи, а 368 жени.
Во општината има 1929 вработени лица, од кои 1514 мажи, а 415 жени, а економски неактивни се 2690 лица, од кои 859 мажи, а 1831 жени.
Општина Могила е составена од 23 населени места: Алинци, Беранци, Будаково, Вашерејца, Горна Чарлија, Долна Чарлија, Дедебалци, Добрушево, Долно Српци, Ивањевци,
Лознани, Могила, Мојно, Мусинци, Новоселани, Ношпал, Подино, Путурус, Радобор, Св.
Тодори, Трап, Трновци, Црничани.
Низ Општина Могила поминуваат магистралниот пат Е-106 и железничка пруга Битола- Прилеп.
Во Општина Могила има три централни основни училишта. Средни училишта, градинки, домови за стари лица и лица со попречености нема.
Централи основни училишта се: ОУ„Браќа Миладиновци“- с. Добрушево со подрачни
училишта во Будаково, Дедебалци, Мусинци и Ношпал, ОУ„Кочо Рацин“- с. Ивањевци со
подрачни училишта во Беранци, Вашерејца, Долно Српци, Лознани, Св. Тодори, Трновци и
ОУ„Гоце Делчев“- с. Могила со подрачни училишта во Радобор и Чарлија.
Во с. Могила функционира еден клуб за пензионери и е единствен во цела општина,
народни кујни нема.
Културни институции (библиотека, музеј, театар, кино) во о. Могила досега нема формирано.
Спортски игралишта има во 15 населени места, стадион има само во с. Могила.
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Во Општина Могила регистрирани се 11 невладини организации:
-- Здружение на жени за еколошка ревитализација и одржлив развој на животната средина „МОГИЛКА“- с. Могила;
-- Здружение на граѓани за научни истражувања „НОВИ ВИДИЦИ“ с. Трновци;
-- Здружение на граѓани Културно уметничко друштво „ДИМЧЕ МОГИЛЧЕТО “ с. Могила;
-- Здружение на граѓани „ЗЕМЈОДЕЛСКИ ИНИЦИЈАТИВИ “ с. Могила;
-- Здружение на граѓани „Збирка на стари предмети СИМА ПРИМА“ с. Могила;
-- Здружение за спорт и култура с. Могила;
-- Здружение на индивидуални тутунопроизводители „ТУТУНОБЕРАЧИТЕ“ с. Добрушево;
-- Здружение за одржлив развој „ЛИДЕР ПЛУС“ с. Могила;
-- Здружение за унапредување и развој на замјоделието „ТУТУНЕЦ“ с. Могила;
-- Здружение на земјоделски производители с. Могила.
Во Општина Могила има девет спортски клубови:
- ФК Могила од с. Могила;
- ФК Стрела Спорт од с. Могила;
- ФК Ивањевци од с. Ивањевци;
- ФК Напредок од с. Ношпал;
- ФК Хајдук од с. Лознани;
- ФК Младост од с. Дедебалци;
- ФК Пелагонија од с. Трап;
- ФК Пелагонија од с. Долно Српци.
Во Општина Могила постои и функционира една фудбалска школа „Еден на Еден“.

Податоци за локалната самоуправа
Во општината има вработено вкупно 20 лица од кои 15 се со договор на неопределено работно време, а 5 се со договор на определено работно време.
Од сите 20 вработени, 12 се мажи, 8 се жени, 7 мажи се со договор на неопределено
работно време, а останатите 5 се со договор на определено работно време. Сите 8 жени се
со договор на неопределено работно време.
Советот на Општина Могила брои 11 советници од кои 9 мажи и 2 жени. Формирани
се 10 комисии:
- Комисија за статут и прописи;
- Комисија за финансии и локален економски развој;
- Комисија за уредување на просторот и заштита на животната средина и природата;
- Комисија за образование, култура и спорт;
- Комисија за здравствена заштита, социјална заштита и заштита на децата;
- Комисија за комунални работи, противпожарна заштита и сообраќај;
- Комисија за јавни дејности;
- Комисија за полски штети;
- Комисија за проценка и утврдување на штета од елементарна непогода;
- Комисија за родова рамноправност.
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Во општината има 4 сектори:
- Сектор за општи и правни работи;
- Сектор за човечки ресурси;
- Сектор за финансиски прашања;
- Сектор за урбанизам и локален економски развој.
Сектор или одделение за социјална заштита нема, но има лице кое е одговорно за
социјална заштита, а која истовремено е одговорна за јавните дејности.
Исто така во општината има лице одговорно да дава информации од јавен карактер
на граѓаните.

Процес на донесување одлуки во општината
Општината има регистар на невладини организации, но тие не се доволно активни и
нема организација која активно делува во доменот на социјалната заштита.
При формирањето на буџетот општината организира јавни расправи во вид на состаноци во кои може да учествуваат граѓанските организации.
Информирањето на граѓаните за јавните расправи се врши преку телефонски повици
и мејлови.
Приоритетите на кои работи општината се дефинираат според барањата и потребите
на граѓаните.

Општината и социјалната заштита
Општината има направено социјална карта со Стратешкиот план за локален економски развој 2008, но статистичките податоци за населението се извадени од пописот 2002
год.
Општината нема програма за социјална заштита, и досега не се спроведени никакви
истражувања во оваа дејност.
Општината има подготвено Локален акциски план за родова еднаквост, за кој биле
обезбедени и финансиски средства, но до сега финансиски средства не се потрошени за
имплементација на акцискиот план и имплементацијата е слаба.
Буџет за социјална заштита се издвојува, со цел финансиска помош за материјално
необезбедени граѓани, а распределбата на средствата се врши според барањата и потребите на загрозените граѓани.
Во општината реализирањето на превентивни активности (едукации за семејно насилство, превенција од нарко зависности, алкохолизам, сексуално преносливи болести
ХИВ, СИДА, едукации за рано откривање на малигни болести) е на исклучително ниско
ниво, но се организираат хуманитарни активности.
Во општина Могила се реализирале активности од проектот „Се грижиме за топол
дом“, преку Министерството за труд и социјална политика, Центарот за социјална работа
Битола, во соработка со општината.
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Во општината, освен клубот на пензионери, нема никакви форми на вониституционална заштита (СОС линии, советувалишта, грижа за стари во домашни услови, дневен центар
за лица со пречки во развојот, стари лица, лица кои злоупотребуваат алкохол, наркотици ...).
Во општината исто така не постојат никакви форми на институционална заштита (дом
за стари лица, за лица со пречки во развојот, засолниште за жртви за семејно насилство).
Граѓаните во социјален ризик добиваат материјална помош во зависност од нивните
барања.

Заклучоци
• Општината нема Програма за социјална заштита;
• Во Општина Могила реализирањето на превентивни активности во доменот на социјалната заштита е на исклучително ниско ниво;
• Во општината, освен клубот на пензионери, нема никакви форми на вониституционална заштита (СОС линии, советувалишта, грижа за стари во домашни услови, дневен центар за лица со пречки во развојот, стари лица, лица кои злоупотребуваат алкохол, наркотици ...);
• Во Општина Могила не постојат никакви форми на институционална социјална заштита;
• Општина Могила обезбедува парична помош од социјална заштита преку обезбедување на средства за финансиска помош на социјално загрозени индивидуи и семејства;
• Соработката на општината со граѓанските организации, верските заедници и Центарот
за социјална работа Битола е мала.

Препораки
• Зајакнување на улогата на Општина Могила во унапредување на социјалната заштита
на локално ниво;
• Општина Могила активно да се вклучи во активности за изработка на социјална мапа
на општината и спроведување на истражувања во доменот на социјалната заштита;
• Општина Могила активно да се вклучи во изработка на Програма за социјална заштита;
• Зголемување на финансиските средства на Општина Могила во доменот на социјалната заштита;
• Зајакнување на улогата на Општина Могила на полето на социјалната превенција;
• Зајакнување на улогата на Општина Могила во доменот на обезбедување на услуги и
облици на вонинституционална социјална заштита;
• Разгледување на можностите за обезбедување на услуги и облици на институционална социјална заштита од страна на Општина Могила;
• Зголемување на финансиската помош обезбедена од Општината за лица и семејства
кои се наоѓаат во социјален ризик;
• Подобрување на соработката на Општина Могила со ЦСР Битола, здруженијата на
граѓани, верските заедници и приватниот сектопр на полето на социјалната превен4

ција, вонинституционална социјална заштита, институционална социјална заштита и
обезбедувањето на финансиската помош за лица и семејства кои се наоѓаат во социјален ризик;
• Општина Могила да применува механизми за вклучување на граѓаните во процесот
на изработка на општинските документи од доменот на социјална заштита, особено
маргинализираните групи;
• Општина Могила да се вклучи во поттикнување на приватниот сектор за инвестирање
во доменот на социјална заштита;
• Поттикнување и финансирање на активности на невладини здруженија, особено во
областа социјална заштита.
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ИЗВЕШТАЈ за Општина росоман

Местополoжба

Росоман е една од помалите рурални општини и се наоѓа во средишниот дел на Р.
Македонија. Според апсолутната надморска височина се вбројува во една од најниските
во државата. Атарите на населбите се распространети во Росоманското Поле, односно во
долното течение на Црна Река, која поминува точно низ средишниот дел на територијата
на општината. Има правец на протегање североисток-југозапад. Од североисток се граничи
со општината Неготино, од исток, југ и југоисток со општината Кавадарци, од југозапад со
општината Чашка и од северозапад со општината Градско.
Оваа општина има многу дoбра географска положба и сообраќајна поврзаност, бидејќи се наоѓа во централниот дел на државата. Низ централната населба Росоман поминува патниот правец Р-106 кој, преку Прилеп и Битола води за Охрид, а до сите населби
постојат локални асфалтирани патишта.

Населби и населеност
Општината се состои од 10 населби: Росоман, Паликура, Рибарци, Трстеник, Манастирец, Сирково, Камендол, Дебриште, Мрзен, Крушевица. Сите се низински, освен населбата
Мрзен Ораовец, која се наоѓа на апсолутна надморска височина од 570м. Во нив живеат
4.141 жител, од кои 3.694 (89%) се Македонци, 409 (10%) се Срби итн. Густината на населеност изнесува 31 жител на еден km, со што се вбројува во ретко населените во државата. За
разлика од 1994 год., бројот на жителите е намален за 259 (5,9%).
Вкупниот број на домаќинства е 1,284, односно во секое домаќинство живат по 3,2
жители. Вкупниот број на станови е 1663, односно во секој стан живеат по 2,5 житела. Во
двата случаи тие се под просекот за државата. Во централната населба Росоман живеат
2554 жители, односно близу 62% од вкупното население во општината.
Во Општина Росоман има 1425 вработени лица и 187 невработени лица, од кои 83
жени, а 104 мажи. Во општината има 1612 економски активни и 1766 неактвни лица.
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Аграр
Во аграрната структура најзастапено е обработливото земјиште со 6543ha, пасишта со
5766ha и шуми со само 68ha. Општината е позната по тоа што овде се одгледуваат речиси
сите градинарски и раноградинарски култури. Сепак, најпозната е по одгледувањето на
квалитетниот росомански домат. Од овошките овде се наоѓаат најголемите плантажи на
праски, а голем дел од површините е засаден со винова лоза и лубеници. Значајно е да се
спомене и дека росоманските езерца покрај Црна Река се порибени со слатководни видови риба.

Природни богатства
Од посебно значење за Општината се изворите на природна минерална вода Пеливар 1 и Пеливар 2, како и рудникот Руен, кој изобилува со многу редок вид розов мермер.
Затоа и овој рудник представува значен ресурс за развој на економијата на овој крај во
иднина.

Комуникации
Во Општина Росоман има развиено патен сообраќај и исто така има и железничка
мрежа која дополнително служи и за превоз на руда до фабриката за железо и никел Фени
Индустри.

Институции
Во општина Росоман постои едно општинско основно училиште кое се наоѓа во Росоман едно подрачно основно училиште кое се наоѓа во Сирково и пет подрачни училишта
кои се наоѓаат во селата Манастирец, Трстеник, Камендол, Дебриште и Паликура. Во
општина Росоман истотака постои и градинка „Праскичка“ и е во употреба.

Спортски институции
Во Општина Росоман има 4 спортски игралишта, една затворена спортска сала и еден
стадион кој се наоѓа во Росоман.

Невладини организации
Во општина росоман има една невладина организација и тоа младинско здружение
ВИЗИОНЕРИ 2013 Росоман.
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Спортски клубови
Општина росоман располага со 5 фудбалски клубови клубови еден карате клуб
и едно културно уметничко друштво и тоа: ФК РОСОМАН 83 од Росоман, ФК ЉУБАШ ОД
с.Манастирец, ФК СИРКОВО од с.Сирково ФК ЕДИНСТВО од Трстеник и ФК ПАЛИКУРА од
с.Паликура.
Карате клуб АИКИДО и Културно уметничко друштво РОСОМАН од Росоман.

Културни институции
Во општина Росоман има изградено сала т.е дом на културата која исто така може и
се користи и како кино, библиотеката е во склоп со општинското основно училиште во росоман. Театар и музеј во општината нема.

Социјална слика на општина Росоман
Корисници на социјална помош- 44 корисници
Лица во згрижувачки семејства- нема
Приматели на посебен додаток: 12 корисници
Евидентирани лица со посебни потреби од сите категории: 48 корисници
Корисници на ППП: 21 корисник
Корисници на туѓа нега, мобилност, слепило и глувост: 59 корисници на туѓа нега, 18
корисници за мобилност, 12 корисници за слепило, 7 корисници за глувост, вкупно 96
корисници на овие права
-- Згрижени лица во посебни установи: 4 корисници
-------

Податоци за локалната самоуправа
Во општината има вработено 9 лица од кои 7 се мажи и две жени. Во општината
постојат следните одделенија:
-- Одделение за финансии
-- Одделение за нормативно – правни работи
-- Одделение за урбанизам, комунални дејности и заштита на животна средина и локален економски развој
Советот брои 9 советници од кои 7 се мажи и две жени. Во рамки на Советот функционираат следните комисии:
-- Комисија за верификација, мандатни прашања, избори и именувања;
-- Комисија за финансии и буџет;
-- Комисија за локален економски развој;
-- Комисија за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина и природата;
-- Комисија за земјоделие;
9

-- Комисија за образование, култура, спорт и одбележување на празници и манифестации;
-- Комисија за здравство, социјална заштита и заштита на децата и јавна безбедност;
-- Комисија за статут и прописи.
Во општината нема лице одговорно да дава информации од јавен карактер на граѓаните.
Во општината не постои лице кое е одговорно за социјалната заштита.

Општината и социјалната заштита
Општина Росоман има развиено Програма за социјална заштита за потребите на
граѓаните, неколку години наназад, но нејзината имплементација е слаба. Општината има
направено истражување за потребите на стратегијата за локален економски развој, но не
се направени истражувања во доменот на социјалната заштита.
Општината Росоман нема спроведено превентивни активности во доменот на социјалната заштита: едукации за семејно насилство, за превенција од нарко зависности,
алкохолизам, сексуално преносливи болести хив, сида, едукации за рано откривање на
одредени заболувања итн.
Во однос на формите за вонинституционална заштита, во Општина Росоман, освен
клубот на пензионери, не постојат други форми на вонинстуционална заштита како: сос
линии, советувалишта, дневен центар лица кои злоупотребуваат алкохол, наркотици, деца
со пречки во развојот итн.
Општина Росоман не обезбедува форми на институционална заштита како што е дом
за стари лица, за лица со пречки во развој, жени жртви за семејно насилство итн.
Општината обезбедува еднократна парична помош, облека и новогодишни пакетчиња за материјално необезбедени граѓани. Општината организира хуманитарни активности со кои се помагаат социјално загрозени семејства и пошироко.
Во однос на учеството на граѓаните во креирањето на локаните политики, општината
ги информира и поканува граѓаните кога се организираат јавни расправи, преку поставување на информација на огласната табла, како и на веб страната на општината, но општината нема регистар на невладини организации и претставници на невладините организации не се вклучени кога се креираат програмите и буџетот на општината.
Општината соработува со Центарот за социјална работа Кавадарци и лице од ЦСР
еднаш во неделата доаѓа во Општина Росоман и ги опслужува жителите корисници на социјални услуги.
Не постои соработка на Општина Росоман со верските заедници и приватниот сектор
во доменот на социјалната заштита.

Заклучоци
• Општина Росоман има развиено Програма за социјална заштита за потребите на
10

•
•

•
•
•
•

граѓаните, неколку години наназад, но нејзината имплементација е слаба;
Во Општина Росоман не се реализираат превентивни активности во доменот на социјалната заштита;
Во општина Росоман, освен клубот на пензионери, нема форми на вониституционална заштита (СОС линии, советувалишта, грижа за стари во домашни услови, дневен
центар за лица со пречки во развојот, стари лица, лица кои злоупотребуваат алкохол,
наркотици ...);
Во Општина Росоман не постојат форми на институционална социјална заштита;
Општина Росоман обезбедува парична помош од социјална заштита преку обезбедување на средства за финансиска помош на социјално загрозени индивидуи и семејства;
Не постои соработка на општината со граѓанските организации, верските заедници и
приватниот сектор во доменот на социјалната заштита;
Општина Росоман соработува со Центарот за социјална работа во доменот на социјалната заштита.

Препораки
• Зајакнување на улогата на Општина Росоман во унапредување на социјалната заштита на локално ниво;
• Подобрување на имплементацијата на Програмата за социјална заштита на Општина
Росоман;
• Општина Росоман активно да се вклучи во активности за изработка на социјална мапа
на општината и спроведување на истражувања во доменот на социјалната заштита;
• Зголемување на финансиските средства на Општина Росоман во доменот на социјалната заштита;
• Зајакнување на улогата на Општина Росоман на полето на социјалната превенција;
• Зајакнување на улогата на Општина Росоман во доменот на обезбедување на услуги и
облици на вонинституционална социјална заштита;
• Разгледување на можностите за обезбедување на услуги и облици на институционална социјална заштита од страна на Општина Росоман;
• Зголемување на финансиската помош обезбедена од Општината за лица и семејства
кои се наоѓаат во социјален ризик;
• Воспоставување на соработка на Општина Росоман со здруженијата на граѓани, верските заедници и приватниот сектор во доменот на социјалната заштита;
• Подобрување на соработката на Општина Росоман со Центарот за социјална работа
Кавадарци во доменот на социјалната заштита;
• Општина Росоман да применува механизми за вклучување на граѓаните и граѓанските
организации во процесот на изработка на општинските документи од доменот на социјална заштита, особено маргинализираните групи;
• Општина Росоман да се вклучи во поттикнување на приватниот сектор за инвестирање во доменот на социјална заштита;
• Поттикнување и финансирање на активности на невладини здруженија, особено во
областа социјална заштита.
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ИЗВЕШТАЈ за Општина арачиново

Податоци за општината

Општина Арачиново е формирана во 1996 год. кога се одделила од поранешната
Општина Гази Баба. Општината географски се наоѓа на околу 220м надморска височина во
североисточниот дел на Скопската котлина и зафаќа простор на југозападната падина на
Скопската Црна Гора и дел од рамништето на Скопската котлина. Тоа се граничи со општините Гази Баба, Илинден, Куманово и Липково. Општината опфаќа четири населени места
и тоа: с. Арачиново со 2250 домаќинства, с. Орланци со 140 домаќинства, с. Грушино со
180 домаќинства и с. Мојанци со 50 домаќинства. Општината зафаќа вкупна површина од
околу 30 км2 (спрема новата територијална поделба) и се бројува во една од најмалите по
простор Општини во Републиката.
Општина Арачиново има 15000 жители и таа е густо населена Општина, каде просечната густина на населението изнесува околу 500 жители на 1 км2. Населението на Општината е од мешан национален состав, каде 99% се од албанска националност , 1 % од македонска националност.
Општина Арачиново е една од најсиромашните општини во државата, без никакви
јавни инвестиции. Според статистичките податоци од 2002 год ина во општината има 815
вработени, од кој 625 мажи и 163 жени, а бројот на невработени лица е 1868 од кој 1563
мажи, а 305 жени.
Како последица од настаните во 2001 година, населението од оваа општина има
претрпено големи материјални штети (куќи, стока, земјоделска механизација, училишта,
амбуланти, џамии, електричната и телефонската мрежа итн) и сеуште има лица кои не се
обесштетени.
Денес, во општината има висока сиромаштија и невработеност и граѓаните се на работ на својата егзистенција.
Во Општината има околу 110 приватни производни и трговски објекти и функционира
еден фудбалски клуб Ф.К. ШКЕНДИЈА. Во општината има и 6 Амбуланти.
Во Општината функционираат две основни училишта, и тоа во с. Грушино ОУ Бајрам
Шабани со околу 150 ученици, и во с. Арачиново ОУ Ѓерѓ Кастриот Скендербеу со две подрачни училишта во с. Орланци и с. Мојанци, со вкупно околу 2100 ученици.
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Суштински проблеми на општината се:
- Нема канализација
- Нема водоснабдителни системи
- Непокривањето на главниот одводен канал, кој поминува покрај основното училиште
низ дел од населеното место Арачиново, претставува ризик и извор за појава на заразни болести
- Нема современа и уредна патна инфраструктура
- Нема изградено објекти за средно образование, иако за тоа веќе неколку години наназад се создадени услови, бидејќи годишно основното образование го завршуваат
повеќе од 300 ученици
- Нема општинска зграда, а својата функција Општината ја остварува во една барака
стара повеќе од 60 години
- Нема детски градинки и спортски сали
- Недоволно функционирање на здравствената заштита, не постои современ зравствен
дом, не постои служба за хитна медицинска помош
- Во општината нема културен дом, спортски сали, кино сали итн.
Локалната самоуправа со својот мал годишен буџет работи на унапредување на квалитетот на живот на граѓаните.

Податоци за локалната самоуправа
Општина Арачиново има мал годишен буџет од околу 300.000 евра, заедно со наменски дотации, обезбедени од распределбата на ДДВ и други законски извори, и од Агенцијата за државни патишта.
Во општината има вработено 10 луѓе, од кои 8 мажи и 2 жени.
Во општината има 5 одделенија:
- Одделение за урбанизам
- Одделение за правни – заеднички работи
- Одделение за инспекција
- Одделение за финансии
- Одделение за внатрешна контрола
Советот на Општина Арачиново брои 15 советници од кои 12 мажи и 3 жени.
Формирани се 8 комисии:
- Комисија за еднакви можности
- Комисија за финансиски прашања
- Комисија за јавна и комунална дејност
- Комисија за урбанизам и комунални дејности
- Комисија за заштита на животната средина
- Комисија за општествени дејности
- Комисија за одбележување на празници, манифестации, доделување на награди и
признанија
- Статутарна правна комисија
Во општината има одговорно лице да дава информации од јавен карактер на граѓаните.
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Општината и социјалната заштита
Податоци за вклученоста на општината во доменот на социјалната заштита:
- Со правилникот за систематизација и организација на работните места на општинската администрација Одделение за социјална заштита не е предвидено, туку за овие надлежности е предвидено едно работно место Помлад соработник- здравство, социјална и
детска заштита, во Одделението за правни и општи работи и јавни дејности. Но ова работно место не е пополнето од финансиски причини, а активностите од областа на социјалната
заштита ги врши лице овластено од Градоначалникот на Општината;
- Општината нема спроведено истражување и анализа на потребите на социјалната
заштита;
- Во однос на информации за население (вработени, број на социјални случаи, пензионери, ученици студенти и сл), општината располага со податоци од пописот во 2002 година, а овие податоци во споредба со моменталната состојба многу се разликуваат;
- Советот на Општината секоја година донесува Програма за социјална заштита каде
предвидува минимални средства (околу 200.000 денари) за потребите на социјално загрозени семејства, кои во текот на годината се обраќаат за финансиска помош;
- Социјалната помош граѓаните на Општина Арачиново сеуште го остваруваат преку
Центарот за социјална заштита во Општина Гази Баба, бидејќи овие надлежности Општината сеуште нема услови да ги спроведе;
- Општината нема спроведувано активности од превентивен карактер;
- Во Општината не постои народна кујна;
- Општината не обезбедува вонинституционални форми на социјална заштита (советувалишна дејност, сос линии, дневни центри, клубови итн.);
- Општината не обезбедува институционални форми на социјална заштита (институции за социјална заштита);
- Општината нема регистар на невладини организации, но таа соработува со нив, а
поради немање на финансиски средства истите нема можности да ги финансира;
- Општината има своја веб страница “komunaharaqines.mk” страна каде граѓаните можат да ги изразуваат своите мислења и предлози;
- Исто така општината организира јавни расправи со граѓаните за одредени прашања
од јавен интерес, но оваа практика се спроведува повремено.

Заклучоци
• Имплементацијата на Програмата за социјална заштита е слаба;
• Во Општина Арачиново не се реализираат превентивни активности во доменот на
социјалната заштита;
• Во општина Арачиново нема форми на вониституционална заштита (СОС линии, советувалишта, грижа за стари во домашни услови, дневен центар за лица со пречки во
развојот, стари лица, лица кои злоупотребуваат алкохол, наркотици ...);
• Во Општина Арачиново не постојат форми на институционална социјална заштита;
• Општина Арачиново обезбедува парична помош од социјална заштита преку обезбедување на средства за финансиска помош на социјално загрозени индивидуи и
семејства;
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• Соработката на општината со граѓанските организации, верските заедници и Центарот за социјална работа Гази Баба е мала;

Препораки
• Подобрување на имплементацијата на Програмата за социјална заштита;
• Зајакнување на улогата на Општина Арачиново во унапредување на социјалната заштита на локално ниво;
• Општина Арачиново активно да се вклучи во активности за изработка на социјална
мапа на општината и спроведување на истражувања во доменот на социјалната заштита;
• Зголемување на финансиските средства на Општина Арачиново во доменот на социјалната заштита;
• Зајакнување на улогата на Општина Арачиново на полето на социјалната превенција;
• Зајакнување на улогата на Општина Арачиново во доменот на обезбедување на услуги и облици на вонинституционална социјална заштита;
• Разгледување на можностите за обезбедување на услуги и облици на институционална социјална заштита од страна на Општина Арачиново;
• Зголемување на финансиската помош обезбедена од Општината за лица и семејства
кои се наоѓаат во социјален ризик;
• Унапредување на соработката на Општина Арачиново со ЦСР Гази Баба, здруженијата
на граѓани, верските заедници и приватниот сектор на полето на социјалната заштита;
• Општина Арачиново да применува механизми за вклучување на граѓаните во процесот на изработка на општинските документи од доменот на социјална заштита, особено маргинализираните групи;
• Општина Арачиново да се вклучи во поттикнување на приватниот сектор за инвестирање во доменот на социјална заштита;
• Поттикнување и финансирање на активности на невладини здруженија, особено во
областа социјална заштита.
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Raport për Komunën e Haraçinës

Të dhëna për komunën

Komuna e Haraçinës është themeluar bë vitin 1996, duke u mëvetësuar nga Komuna e
Gazi Babës. Gjeografikisht kjo komunë ndodhet në lartësi mbidetare prej afro 220m në pjesën
verilindore të Luginës së Shkupit dhe yë vënd shpatin jugperendimor të Malit të Zi të Shkupit
dhe një pjesë të rrafshnaltës së luginës së Shkupit. Komuna kufizohet me komunat: Gazi Babë,
Ilinden, Kumanovë dhe Likovë. Kjo komunë përfshinë katër vendbanime: F.Haraçinë me 2250
shtëpi, F. Orllancë me 140 shtëpi, F. Grushinë me 180 shtëpi dhe F. Mojancë me 50 shtëpi. Kjo
komunë zë një sipërfaqe prej rreth 30 km2 (bazuar në ndarjen e re teritorijale) dhe konsiderohet
si një nga komunat më të vogla në Republikë.
Komuna e Haraçinës ka 15000 banorë dhe është Komunë dendësisht e populluar, ku
dendësia mesatare e banorëve është 500 banorë në 1 km2. Popullata e komunës është nga
përbërja e përzier etnike, ku 99% e popullatës janë shqiptarë, ndersa 1% janë prej etnitetit
maqedon.
Komuna e Haraçinës është një nga komunat më të varfura te Maqedonisë, pa asnje investim
publik. Sipas të dhënave statistikore të vitit 2002, kjo komunë numëron 815 të punësuar, prej të
cilëve 625 janë burra ndersa 163 janë gra, kurse numri i të papunësuarve është 1868 nga të cilët
1563 burra dhe 305 gra.
Si pasojë e ngjarjeve të vitit 2001, popullata e kësaj komune ka pësuar dëme të medha
materiale (shtëpi, mallëra, makineri bujqësore, shkolla, ambulanta, xhamia, rrjetin elektrik dhe
telefonik etj) dhe ende ekzistojn persona të cilët nuk janë dëmshpërblyer.
Sot kjo komunë ballafaqohet me varferi dhe papunësi te lartë dhe banorët e saj ballafaqohen
me problemet elementare për mbijetesë.
Në këtë komunë ekzistojnë rreth 110 objekte private prodhuese dhe tregtare, si dhe një
klub fudbollistik F.K. Shkendija dhe 6 ambulanta.
Në komunë funksionojnë dy shkolla fillore, dhe atë në f. Grushinë ShF Bajram Shabani me
rreth 150 nxënës, dhe ShF Gjergj Kastrioti Skenderbeu ne f. Haraçinë me dy shkolla rajonale në f.
Orllancë dhe f. Mojancë me rreth 2100 nxënës.
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Problemet thelbësore të komunës:
- Nuk ka kanalizim
- Nuk ka sistem të ujësjellësit
- Mungon mbulimi i kanalit, i cili kalon rreth shkollës fillore dhe nëpërmjet një pjese ku
banojnë qytetarët dhe i cili paraqet burim i sëmundjeve ngjitëse
- Nuk ka infrastrukturë moderne
- Nuk ka objekt për shkollë të mesme, edhe pse kushtet për të ndërtuar ekzistojnë me vite,
sepse çdo vit shkollën e mesme e kryejnë më shumë se 300 nxënës
- Nuk ka ndërtesë për komunen, e cila vazhdonë të kryej aktivitetin në një objekt të vjetër
60 vjeçarë.
- Nuk ka kopshte për femijë dhe salla sportive
- Funksionim jo i mjaftueshëm i sherbimit shëndetësorë, nuk ka shtëpi shëndetësore
moderne si dhe sherbimi i ndihmës së shpejtë nuk ekzistonë.
- Në komunë nuk ka shtëpi kulture, salla sportive kino salla etj.
Pushteti lojak me buxhetin e tij te vogël vjetorë punonë në përmirësimin e kualitetit
jetësorë të banorëve.

Të dhëna për pushtetin lokal
Komuna e Haraçinës ka buxhet vjetorë prej rreth 300.000 euro dhe grante të ndryshme të
fituara nga TVSH dhe burime tjera ligjore, dhe nga Agjensioni për rrugë shtetërore.
Në komunë punojnë 10 persona, prej të cilëve 8 burra dhe 2 gra.
Në komunë ka 5 departamente:
- Departamenti për urbanizim
- Departamenti për çështje ligjore
- Departamenti për inspektim
- Departamenti për financa
- Departamenti për kontrollë të mbrendshme
Këshilli i komunës së Haraçinës numëron 15 këshilltarë, 12 burra dhe 3 gra.
Janë formuar 8 komisione:
- Komisioni për mundësi të barabarta
- Komisioni për çështje ekonomike
- Komisioni për aktivitete publike dhe komunale
- Komisioni për urbanizëm dhe aktivitete komunale
- Komisioni për mbrojtjen e mjedisit jetësorë
- Komisioni për aktivitete shoqërore
- Komisioni për kremtimin e festave, manifestimeve dhe dhënjen e shpërblimeve dhe
mirënjohjeve
- Komisioni ligjor statar
Në komunë ka përgjegjes, për të dhën informacione me karakter publik për qytetarët, ai është
sekretari i komunes.
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Komuna dhe mbrojtja sociale
Të dhëna për kyqjen e Komunës në sferën e mbrojtjes sociale:
- Me rregulloren për sistematizimin dhe organizimin e vendeve të punës në administratën
koomunale nuk është paraparë Departament për mbrojtje sociale,por për këto kopetenca është
paraparë një vend pune Bashkpunëtor më I ri –për shëndetësi, mbrojtje sociale dhe fëmijërore,
Në Departamentin për punë të përgjithshme juridike dhe veprimtari publike. Por ky vend pune
nuk është plotësuar për shkak të shkaqeve financiare, ndërsa aktivitetet në sferën e mbrojtjes
sociale I kryen person I autorizuar nga ana e Kryetarit të Komunës;
- Komuna nuk ka zbatuar hulumtim dhe analizë për nevojat e mbrojtjes sociale;
- Në raport me informatat për popillatë (të punësuar, numër të rasteve sociale,pensionistnxënës
dhe student e të ngj), Komuna disponon me të dhëna nga regjistrimi I vitit 2002, ndërsa këto të
dhëna në krahasim me gjendjen momentale dallohen dukshëm;
- Këshilli i Komunës ç do vit miraton program për mbrojtje sociale në të cilën parashihen
mjete minimale (rreth 200.000 denarë ) për nevojat e familjeve të goditura sociale të cilat gjat
vitit paraqiten për ndihmë finaciare;
- Ndihmën sociale qytetareët e Komunës së Haraqinës edhe më tej e realizojnë përmes
Qendrës për mbrojtje sociale në Komunën e Gazi Babës sepse këto kopetenca Komuna akoma
nuk është në gjendje ti zbatoj;
- Komuna nuk ka zbatuar aktivitete të karakterit parandalues;
- Në Komunë nuk ekziston Kuzhinë Popullore;
- Komuna nuk zbatom forma jashtinstitucionale të mbrojtjes sociale (veprimtari Këshillimore,
SOS linja, qendra ditore, klube etj.);
- Komuna nuk siguron forma institucionale të mbrojtjes sociale (Institucione të mbrojtjes
sociale);
- Komuna nuk ka regjistër të organizatave joqeveritare, por ajo bashkpunon me to, ndërsa
për shkak të mospasjes së mjeteve financiare të njëjtat nuk ka mundësi që ti financoj;
- Komuna e ka Uebfaqen e vet “komunaharaqines.mk” faqe ku qytetarët mund ti shprehin
mendimet dhe propozimet e tyre;
- Komuna gjithashtu organizon debate publike me qytetarët për qështje të caktuara të
interest publik, pork jo praktikë zbatohet përkohësisht.

Konkluza
• Implementimi I Ptogramit për mbrojtje sociale është I dobët;
• Në Komunën e Haraqinës nuk realizohen aktivitete parandaluese në sferën e mbrojtjes
sociale;
• Në Komunën e Haraqinës nuk ka forma të mbrojtjes jashtinstitucionale (SOS linja,
Këshillimore, kujdes për persona të moshuar në kushte shtëpiake, Qendër ditore për
persona me pengesa në zhvillim,persona të moshuar, persona që keqpërdorin alkoholin,
narkotikë...);
• Në Komunën e Haraqinës nuk ekzistojnë forma të mbrojtjes institucionale sociale;
• Komuna e Harqinës siguron ndihmë në të holla nga mbrojtja sociale përmes sigurimit të
mjeteve të ndihmës financiare për individët dhe familjet e rrezikuara;
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• Bashkpunimi I Komunës me organitatat qytetare, bashkësitë fetare dhe Qendrëm për punë
sociale Gazi Babë është I vogël.

Rekomandim
• Përmirsim I zbatimit të Programit për mbrojtje sociale;
• Përforcim I rolit të Komunës së Haraqinës në përparimin e mbrojtjes sociale në nivel local;
• Komuna e Haraqinës aktivisht të kyqet në aktivitete për përpunimin e hartës sociale të
Komunës dhe zbatimin e hulumtimeve në sferën e mbrojtjes sociale;
• Rritje të mjeteve finaciare të Komunës së Haraqinës në sferën e mbrojtjes sociale;
• Përforcim I rolit të Komunës së Haraqinës në fushën e parandalimit social;
• Përforcim I rolit të Komunës së Haraqinës në sferën e sigurimit të shërbimeve dhe formave
jashtinstitucionale të mbrojtjes sociale;
• Shqyrtim I mundësive për sigurimin e shërbimeve dhe formave institucionale të mbrojtjes
sociale nga ana e Komunës së haraqinës;
• Rritje e ndihmës financiare të siguruar nga ana e Komunës së Harqinës për persona dhe
familje të cilat ndodhen në rrezik social;
• Përparim I bashkpunimit të Komunës së Haraqinës me QPS Gazi Babë,shoqatat e
qytetarëve,bashkësitë fetare dhe sektroin priat në fushën e mbrotjes sociale;
• Komuna e Haraqinës të zbatoj mekanizma për kyqjen e qytetarëve në procesin e
përpunimit të dokumenteve komunale të sferës së mbrojtjes sociale, posaqërisht grupet e
margjinalizuara;
• Komuna e Harqinës të kyqet në nxitjen e sektorit privat për investim në sferën e mbrojtjes
sociale;
• Nxitje dhe financim të aktiviteteve të shoqatatave joqeveritare, posaqërisht në sferën e
mbrojtjes sociale.
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