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Терминолошки појаснувања

Во овој стратешки документ се користат термини и изрази кои, 
во зависност од нивната секојдневна употреба во различни сек-
тори од општеството, можат да доведат до различна перцепција 
за истите. Заради разбирливост и јасна дистинкција на користе-
ните изрази, треба да се имаат предвид следниве појаснувања:  

1. Социјална заштита – Според Законот за социјална заштита 
(2009), во Република Македонија под терминот „социјална 
заштита“ се подразбира систем од мерки, активности и по-
литики за спречување и надминување на основните социјал-
ни ризици на кои е изложен граѓанинот во текот на животот, 
како и мерките, активностите и политиките за намалување 
на сиромаштијата и социјалната исклученост и за јакнење 
на капацитетите на граѓанинот за сопствена заштита.

2. Социјална превенција е збир на мерки и активности со кои 
се спречува настанувањето на социјалните ризици, се врши 
рано откривање и ран третман на граѓанинот изложен на со-
цијален ризик, со цел да се надминат или ублажат штетните 
последици од изложеноста на социјалниот ризик.

3. Институционалната заштита го опфаќа правото на оспосо-
бување за работно-производна активност и правото на смес-
тување во установа за социјална заштита.

4. Вонинституционална заштита која се остварува во или преку 
центарот за социјална работа, го опфаќа правото на: прва 
социјална услуга на корисниците на социјална заштита; по-
мош на поединец; помош на семејство; домашна нега и по-
мош на поединец и на семејство; дневно и привремено при-
фаќање и згрижување, како помош на поединец и семејство; 
сместување во згрижувачко семејство; сместување во мал 
групен дом и самостојно живеење со поддршка.

5. Локални социјални услуги се услуги за социјална заштита и 
превенција кои ги испорачува единицата на локалната са-
моуправа, на својата територија, а во согласност со законот.
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Терминолошки појаснувања

6. Општина е единица на локалната самоуправа, како заед-
ница на жителите на одредено подрачје утврдено со закон, 
која преку своите органи, администрацијата и организира-
ните јавни служби овозможува вршење на надлежностите 
пропишани со закон.

7. Надлежност е збир на работи од јавен интерес од локално 
значење, кои Општината - во согласност со законот - има 
право да ги врши на својата територија и е одговорна за 
нивното извршување.

8. Засегнати граѓани – целни групи на граѓани кои имаат потре-
ба од одредени видови социјална заштита. 

9. Здруженија на граѓани - организации регистрирани во со-
гласност со Законот за здруженијата и фондациите.  

10. Стратешка мапа (од англиски Strategic Map) – логичка струк-
тура која покажува логична причинско-последична поврза-
ност на стратешките приоритетни цели.

11. Избалансирана карта на показатели ИКП (од англиски 
Balance Score Card) е систем за стратешко планирање и уп-
равување што се користи во бизнисот, јавниот сектор и во 
непрофитните организации.
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ИЗВРШНО РЕЗИМЕ

Општина Струга започна процес на стратешко планирање со 
кој ги идентификуваа сегашните и идните потреби на заедницата 
и врз основа на тоа се дефинираа визијата, вредностите, целите 
и стратегиите преку кои ќе се задоволат потребите на заедница-
та.  Резултат на тој комлексен процес е Стратегијата за социјална 
заштита на граѓаните на Општина Струга, која го опфаќа периодот 
2015-2020 година. Стратегијата содржи дефинирана визија за раз-
војот на социјалната заштита во Општина Струга, како и водечките 
принципи за нејзина имплементација и стратешките приоритети и 
мерки за постигнување на зацртаната визија. Целата стратегија е 
обликувана на тој начин што во себе обединува четири различни 
погледи и почетни позиции, заедно со сите врски и корелации меѓу 
нив, поврзувајќи се со визијата на Општината. Тоа се перспекти-
вите на: задоволни граѓани (што очекуваат граѓаните од Општина-
та), обезбедување услуги (кои внатрешни процеси треба да бидат 
воведени), развој на капацитетите (учење на вработените и орга-
низациски раст) и управување со буџетот (како да се финансираат 
активностите). 

Сите елементи на стратегијата се обединети и систематизирани 
во Избалансирана карта на показатели (ИКП)1, документ кој ги обез-
бедува приоритетните цели, клучните показатели за нивно пос-
тигнување, целните вредности кои Општината сака да ги постигне, 
како и мерките и иницијативите кои треба да го обезбедат нивното 
постигнување. Доследното следење и реализацијата на мерките и 
иницијативите содржани во документот од страна на Градоначал-
никот, Општинската администрација и Советот на Општината, како 
и соодветната финансиска поддршка, ќе обезбедат постигнување 
на визијата и доверба во посветеноста, транспарентноста и ефи-
касноста на Општина Струга за социјална заштита на своите граѓа-
ни. Визијата на Општина Струга, кога станува збор за социјалната 
заштита на граѓаните во периодот 2015-2020 гласи:

1 Kaplan, R. and Norton, D., The Balanced Scorecard, Measures that Drive Performance, 
Harvard Business Review (1992)

1
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Стратешките приоритети на Општината во секоја од перспекти-
вите се:

 � ЗАДОВОЛНИ ГРАЃАНИ:
 � ЗГ1: Обезбедување на социјална заштита за граѓаните на ле-

сен, ефикасен и транспарентен начин, преку зголемен обем на 
услуги.

 � ОБЕЗБЕДУВАЊЕ УСЛУГИ:
 � ОУ1: Градење на компактен, функционален и интегриран 

Сектор за социјална заштита;

 � ОУ2: Реализирање на успешни партнерства со јавниот, при-
ватниот и граѓанскиот сектор;

 � ОУ3: Организирање на институционална и вонинституцио-
нална испорака на услугите.

 � РАЗВОЈ НА КАПАЦИТЕТИ:
 � РК1: Унапредување на системот за развој на човечките ре-

сурси заради здобивање на вештини; 

 � РК2: Капацитети и ресурси за успешно спроведување на ак-
тивностите;

 � РК3: Воведување на волонтерскиот систем (сервис) како до-
полнителен  капацитет во спроведувањето на надлежноста.

 � УПРАВУВАЊЕ СО БУЏЕТОТ:
 � УБ1: Постигнување на висок обем на надворешни, дополни-

телни извори на финансиски средства за социјална заштита;

 � УБ2: Постигнување на конзистентност на висината на буџет-
ските средства за социјална заштита;

 � УБ3: Зголемување на инвестициите за социјална заштита.

Стратегијата за социјална заштита на граѓаните за периодот 2015 
- 2020 година е усвоена од страна на Советот на Општина Струга во 
февруари 2015 година.

Извршно резиме

„Ранливите групи граѓани се вклучени во севкупниот 
живот на Општината преку организирани институ-
ции за нивна поддршка и обезбедени услови за понеза-
висна материјална егзистенција“.
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ВОВЕД

Социјалната заштита е дејност од јавен интерес што е од 
особено значење за граѓаните на Република Македонија, затоа 
што со неа се дефинира системот на политики, мерки и актив-
ности со кои треба да се спречат и да се надминат основните 
социјални ризици на кои е изложен граѓанинот во текот на жи-
вотот, да се намали сиромаштијата и социјалната исклученост 
во земјава и да се зајакнат капацитетите на граѓанинот за соп-
ствена заштита. Овој систем се остварува преку стручна работа 
во установите за социјална заштита, спроведување на развојни 
програми, стручно усовршување на работниците, следење на 
појавите и планирање на работата, водење евиденција, спро-
ведување надзор, како и истражувачка работа во оваа област. 
Покрај мерките за социјална заштита на граѓаните, грижата на 
државата за спречување на настанување на социјален ризик 
се остварува и преку преземање мерки во даночната политика, 
вработувањето, политиката за стипендирање, домување, заш-
тита на семејството, здравство, воспитание и образование и во 
други подрачја. 

Носители на социјалната заштита во Република Македонија 
се централната власт, преку Министерството за труд и социјал-
на политика, и единиците на локалната самоуправа. И покрај 
тоа што социјалната заштита како надлежност е децентрали-
зирана уште со Законот за локалната самоуправа од 2002 го-
дина („Службен весник на РМ“ бр.5/02), а потоа и со Законот 
за социјална заштита од 2009 година („Службен весник на РМ“ 
бр.79/09), само мал број Општини во Република Македонија 
собраа храброст сериозно да ѝ се посветат на оваа клучна деј-
ност. Општина Струга, како сериозен јавен субјект кој останува 
верен на заложбата да биде со своите граѓани и во време на 
економска и финансиска криза којашто владее и на национално 
и на меѓународно ниво, реши социјалната заштита да ја вброи 
меѓу стратешки приоритетните области на кои ќе им се посвети 
во периодот 2015-2020 година.

2
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Резултат на таа заложба е овој документ наречен „Стратегија 
за социјална заштита на граѓаните на Општина Струга“. Тој се 
однесува на градењето визија, утврдувањето на приоритетите и 
мерките за заштита на локалното население од социјалните ри-
зици, преку испорака на Општински услуги во Општинските ин-
ституции, и тоа по пат на воспоставување партнерства со другите 
фактори од јавниот, приватниот и од граѓанскиот сектор. 

Во процесот на изработка на оваа стратегија беше обезбеден 
сеопфатен пристап и активно учество на членовите на Советот и 
Општинската администрација. Имено, процесот беше претходно 
поткрепен со серија обуки за: (1) претставниците на локалната 
самоуправа (обука за стратешко планирање, со користење на 
Избалансирана карта на показатели, партиципативно креирање 
политики, финансирање од фондовите на ЕУ и комуникациски 
стратегии); (2) граѓанските организации (обука за подобро разби-
рање на Општинските надлежности, ЕУ-фондовите и политиките 
за антидискриминацијата) и (3) училиштата (обука за демократско 
управување, социјална правда и развивање на училишни плано-
ви). На процесот на стратешко планирање му претходеше изра-
ботка на сеопфатна анализа на тековната состојба во Општина-
та, која беше реализирана преку прашалници и интервјуа со сите 
засегнати страни од Општинската администрација и претставни-
ци на ЗГ, како и анализа на постојните релевантни документи2. 
Во процесот на изработка на Стратегијата беа земени предвид 
сите постојни стратешки документи за политиките за социјална 
заштита на локално, регионално и национално ниво. Процесот 
продолжи со организација на три јавни расправи, со цел да се 
обезбеди отворена дебата и усогласување на политиките и пред-
ложените стратешки приоритети и мерки, како и да се зголеми 
чувството на сопственост во однос на изготвената стратегија и 
зголемување на фокусираноста и одговорноста во процесот на 
нејзината имплементација. Стратешкото планирање се базираше 
врз користењето на моделот Избалансираната карта на показате-
ли и се состоеше од:

2 Извештај за тековната состојба во Oпштина Струга (Oбразование, Социјала, Социјал-
на заштита и Соработка со граѓанскиот сектор), ФООМ, мај 2013

Вовед
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Вовед

 � обуки за засегнатите страни;

 � сеопфатна анализа на тековната состојба во Општината 
во областа социјала;

 � теренско истражување за задоволството на граѓаните од 
локалните услуги во Општината;

 � анализа на засегнатите страни;

 � ПЕСТ-анализа;

 � SWOT/TOWS-анализа;

 � формулирање на визија;

 � идентификување на принципи и вредности;

 � одредување на стратешки приоритетни цели;

 � изработка на стратешка карта;

 � дефинирање на клучните показатели на изведбата;

 � одредување на целните вредности за секој клучен пока-
зател на изведбата;

 � идентификување на мерки и активности за постигнување 
на целните вредности;

 � изработка на Избалансирана карта на показатели;

 � изработка на нацрт-верзијата на Стратегијата

 � јавна расправа, и 

 � донесување на Стратегијата од страна на Советот на 
Општина Струга.

Стратегијата ќе биде придружена со акциски план, кој ќе ги 
разработи конкретните активности и ќе придонесе во насока на 
исполнување на утврдените мерки и иницијативи за постигну-
вање на визијата на Општината.

Законска обврска е оваа стратегија да биде 
дадена на мислење во Министерството за 
труд и социјална политика, во согласност 
со одредбите од членот 11 од Законот за со-
цијална заштита („Службен весник на Репу-
блика Македонија“ бр 79/09).
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ВИЗИЈА
 

Визијата на Општина Струга за развој на социјалната зашти-
та до 2020 година е:

Оваа визија ќе се реализира преку задоволување на потре-
бите на граѓаните за добивање социјална заштита на лесен, 
ефикасен и транспарентен начин, преку зголемен обем на 
услуги. Главен фактор за реализација на оваа визија ќе биде 
Секторот за социјална заштита на Општина Струга. За 
да ја извршува оваа функција економично, ефикасно и ефек-
тивно, Секторот ќе биде компактен, функционален и интег-
риран дел од администрацијата на Општината и актив-
ностите ќе ги имплементира преку остварување успешни 
партнерства со јавниот, приватниот и граѓанскиот сектор 
заради воспоставување на институционална и вонинститу-
ционална испорака на услугите. Вработените во Секторот 
за социјална заштита треба да ги имаат вештините, капа-
цитетите и ресурсите неопходни за успешно спроведување 
на активностите, а како дополнителен  капацитет во спро-
ведувањето на надлежноста ќе биде вклучен и Волонтерски-
от систем (сервис). За успешна реализација на оваа визија 
потребно е ангажирање на голем број надворешни извори на 
финансиски средства за социјална заштита, како и конзис-
тентност на Општинските буџетски средства за социјална 
заштита, како и резервирање на средства за зголемени ин-
вестиции во областа на  социјалната заштитa.

Ранливите групи граѓани се вклучени во севкупниот 
живот на Општината преку организирани институции 
за нивна поддршка и обезбедени услови за понезависна 
материјална егзистенција.

3
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ПРИНЦИПИ И ВРЕДНОСТИ

Во процесот на реализирање на стратешките приоритети 
и мерки за остварување на визијата на Општина Струга за со-
работка со социјалната заштита во периодот 2015-2020 ќе се 
почитуваат следниве принципи и вредности:

 � Еднаквост - При имплементирањето на стратегијата 
има подеднаков однос кон сите граѓани, без разлика 
на нивната етничка, верска, полова, возрасна или друга 
социјална припадност.

 � Приоритет на најранливите групи - во понудата и ис-
пораката на услугите предност ќе се дава на најзагро-
зените групи граѓани.

 � Вклученост - граѓаните ќе бидат вклучени во системот 
за заштита со сите права, можности  и ресурси кои ги 
имаме на располагање.

 � Професионалност - активностите ќе се спроведат рабо-
тејќи објективно и следејќи ги пропишаните процедури.

 � Иновативност - постојано ќе се бараат спонтани и сис-
темски постапки за воведување нови начини за подобро 
извршување на работите.

 � Законитост - при извршувањето на сите активности 
предвидени со стратегијата ќе бидат почитувани зако-
ните на Република Македонија.

 � Етичност - во исполнувањето на целите ќе се поаѓа од 
принципите предвидени со Етичкиот кодекс на држав-
ните службеници на РМ.

4
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 � Определеност за социјален дијалог - Општината ќе ја 
помага интеракцијата помеѓу локалните синдикати и 
вработувачи, како и другите засегнати страни.

 � Партнерство на Општината со јавните институции, 
граѓанскиот и бизнис-секторот - при имплементацијата 
на стратешките приоритети ќе се градат партнерства и 
ќе се користат капацитетите на другите јавни институ-
ции и организации од граѓанскиот и деловниот сектор.

 � Транспарентност - ќе се промовира што повисоко ниво 
на јавност на информациите со кои се располага, услу-
гите кои се нудат, процедурите според кои се извршува-
ат и критериумите според кои се даваат.

Принципи и вредности
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СТРАТЕГИЈА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НА ГРАЃАНИТЕ 2015-2020

ТЕКОВНИ ПОЛИТИКИ ЗА 
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА ВО 

ОПШТИНА СТРУГА 

Спроведувањето на социјалната заштита како надлежност 
на локалната власт е уредено со Законот за локалната самоу-
права од 2002 година  („Службен весник на РМ“ бр.5/02), и со 
Законот за социјална заштита од 2009 година и неговите из-
мени од 2011, 2012, 2013 и 2014 година. Единиците на локал-
ната самоуправа се едни од носителите на социјалната заштита 
во Република Македонија заедно со Министерството за труд и 
социјална политика, како претставник на централната власт.

Според членот 11 од Законот за социјална заштита, засегна-
ти групи граѓани за кои Општините треба да обезбедат оствару-
вање на социјална заштита се:  лицата со инвалидност, децата 
без родители и децата без родителска грижа, децата со пречки 
во менталниот и телесниот развој, децата на улица, децата со 
воспитно-социјални проблеми, децата од еднородителски се-
мејства, лицата изложени на социјален ризик, лицата кои злоу-
потребуваат дроги, други психотропни супстанции, прекурзори 
и алкохол, лицата жртви на семејното насилство, лицата жртви 
на трговијата со луѓе и старите лица без семејна грижа. 

Законот пропишува заштитата да се прави преку вонинсти-
туционални и институционални облици на социјална заштита, 
домување и подигање на свеста на населението за потребите 
од обезбедување социјална заштита. Според овој Закон (чл. 
12), дозволено е Општината со своја одлука, а во согласност со 
материјалните можности, да утврдува и други права во областа 
на социјалната заштита, права во поголем обем од пропиша-
ните или да обезбеди поповолни услови за нивно остварување. 
Општината има право да воведува и други облици на социјална 
заштита.

5
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Врз основа на оваа законска рамка, реалната испорака на ус-
лугите кон корисниците од страна на Општина Струга се одвива на 
следниов начин:

 � Целосна испорака на услуги се обезбедува за:

 � децата со пречки во менталниот и телесниот развој, и

 � детските градинки.

 � Делумна испорака на услуги се обезбедува за:

 � социјална заштита на лицата со инвалидност;

 � децата без родители и децата без родителска грижа;

 � децата од еднородителски семејства;

 � лицата изложени на социјален ризик;

 � подигање на свеста на населението за потребите од 
обезбедување на социјалната заштита;

 � други услуги – на инцидентно ниво и врз основа на поеди-
нечни барања и случаи, и

 � антидискриминација.

 � Не се обезбедуваат услуги за:

 � децата на улица;

 � лицата кои злоупотребуваат дроги, други психотропни 
супстанции, прекурзори и алкохол;

 � лицата жртви на семејно насилство;

 � лицата жртви на трговија со луѓе, и

 � старите лица без семејна грижа.

Тековни политики за социјална заштита во Општина Струга 
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Програмски, Општина Струга своите тековни активности 
кои спаѓаат во надлежност на социјалната заштита ги темели на 
општите стратешки документи или на краткорочните политики 
на Советот и на Градоначалникот. Присутни се и повремени ак-
тивности во насока на соработка со странски развојни агенции 
или со централната власт. Општината првпат изработи Програ-
ма за социјална заштита за 2014 година. Истата е изработена во 
октомври 2013 и е одобрена од страна на Советот. Оваа програ-
ма е усогласена со Националната програма за социјална зашти-
та и е дадена на мислење во МТСП. Министерството има дадено 
позитивно мислење за програмата. Повеќе од 40% од актив-
ностите во програмата се однесуваат на социјална превенција, 
вонинституционална заштита и институционална заштита.

Од аспект на организациската поставеност за спроведу-
вањето на надлежноста, од крајот на 2013 година во Општината 
е формиран Сектор за социјална заштита, каде што е делегира-
но извршувањето на потребните активности за спроведување на 
Општинските политики и услуги во овој домен. Секторот се со-
стои од Одделение за социјална заштита со двајца вработени: 
раководител на одделение и референт. Секторот е управуван 
од раководителот. Сите вработени се со полно работно време 
и имаат помалку од една година работен стаж на оваа позиција. 
Општината сè уште не поседува регистар на корисниците на со-
цијална заштита, но во тек е заедничка соработка со Центарот 
за социјална работа (ЦСР) заради идентификување и мапирање 
на корисниците на социјална помош. 

Во Општината сè уште не постојат директни механизми и 
утврдени административни процедури за обезбедување услуги 
за социјална заштита, а секторот ги гради своите капацитети. 
Постои само делумно востановена практика за информирање 
на граѓаните за активностите во областа на социјалната заш-
тита. Ваквата информација најчесто се објавува на огласната 
табла на Општината и интернет страницата на Општината.

Тековни политики за социјална заштита во Општина Струга 
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Сепак, социјалната заштита како дејност и надлежност не е 
изолирана од другите општествени текови и процеси и врз неа 
влијаат и надворешни фактори и состојби, а пред сè економско-
социјалните: повеќегодишната економска криза, минималното 
зголемување на БДП, невработеноста, иселувањето на населе-
нието итн. Иако економските проекции на Владата во буџетот 
на РМ се позитивни и изразуваат надеж за подобрување на 
тековната состојба, таквата реализација во секојдневниот жи-
вот во Општина Струга сè уште не дала конкретни позитивни 
движења. И планскиот регион во кој припаѓа Општината, југо-
западниот, има потпросечни економски показатели во однос на 
другите региони. Од друга страна, Општина Струга е мултикул-
турна и мултиетничка заедница со традиција на соживот и по-
мош на сограѓаните, што претставува добра основа за развој на 
активности од социјалната заштита. Граѓанскиот сектор е доста 
развиен и претставува голема можност за нови приоди кон заш-
титата. Во Струга како културна вредност се негува традицио-
налното семејство и заштитата на постарите и децата во рамки-
те на семејствата, што треба да биде поддржано од страна на 
локалните власти, особено во руралните делови на Општината. 

Тековни политики за социјална заштита во Општина Струга 
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СТРАТЕШКА КАРТА

Стратешката карта дава целосна слика на причинско-после-
дичната поврзаност на приоритетите на Општина Струга во по-
стигнувањето на визијата за социјална заштита до 2020 година, 
преку четири перспективи: 

 � Задоволни граѓани; 

 � Обезбедување услуги; 

 � Развој на капацитетите и 

 � Управување со буџетот.

Врз основа на сеопфатните анализи на секоја од перспекти-
вите во придружната Стратешка анализа, дефинирани се стра-
тешките приоритети за секоја перспектива поодделно.

6
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СТРАТЕШКА КАРТА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА  
НА  ОПШТИНА СТРУГА (2015-2020)

ВИЗИЈА:
„РАНЛИВИТЕ ГРУПИ ГРАЃАНИ СЕ ВКЛУЧЕНИ ВО СЕВКУПНИОТ 
ЖИВОТ НА ОПШТИНАТА ПРЕКУ ОРГАНИЗИРАНИ ИНСТИТУЦИИ ЗА 
НИВНА ПОДДРШКА И ОБЕЗБЕДЕНИ УСЛОВИ ЗА ПОНЕЗАВИСНА 
МАТЕРИЈАЛНА ЕГЗИСТЕНЦИЈА“
   ЗАДОВОЛНИ ГРАЃАНИ: 

   ОБЕЗБЕДУВАЊЕ УСЛУГИ:

   ГРАДЕЊЕ КАПАЦИТЕТИТЕ:

   УПРАВУВАЊЕ СО БУЏЕТОТ:

ПРИНЦИПИ/ВРЕДНОСТИ:
ИНОВАТИВНОСТ, ПРОФЕСИОНАЛНОСТ, ПРИОРИТЕТ НА РАНЛИВИТЕ ГРУПИ, 
ЗАКОНИТОСТ, ЕТИЧНОСТ, ПАРТНЕРСВО НА ОПШТИНАТА СО ЈАВНИТЕ 
ИНСТИТУЦИИ, НВО И БИЗНИС-СЕКТОРОТ, ЕДНАКВОСТ – МУЛТИЕТНИЧКИ И 
ВЕРСКИ РАМНОПРАВЕН ТРЕТМАН, ВКЛУЧЕНОСТ, ТРАНСПАРЕНТНОСТ

Стратешка карта

ЗГ1: Социјална заштита на лесен, 
ефикасен и транспарентен начин, 
преку зголемен обем на услуги

ОУ2: Успешни 
партнерства со 
јавниот, приват-
ниот и граѓан-
скиот сектор

ОУ1: Компактен, 
функционален 
и интегриран 
сектор

ОУ3: Инсти-
туционална 
и вонинсти-
туционална 
испорака на 
услугите

РК2: Волонтерски-
от систем е допол-
нителен  капацитет 
во спроведувањето 
на надлежноста

РК1: Вработените 
имаат вештини, капа-
цитети и ресурси за 
успешно спроведу-
вање на активностите

УБ3: Зголемени 
инвестиции 
за СЗ

УБ2: Конзистентност 
на буџетските 
средства за СЗ

УБ1: Голем број 
надворешни 
извори на 
средства за СЗ
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СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТИ И 
МЕРКИ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

ДО 2020 ГОДИНА 

7.1 Управување со буџетот

Врз основа на направената проценка на постојната состој-
ба, ситуациската анализа, вклучително и (СВОТ) и приоритиза-
ција на идеите, како стратешки приоритети на Општина Струга 
во надлежноста социјална заштита, од перспектива на управу-
вањето со буџетот се избрани следниве:

 � УБ1: Обезбедување на поголем обем на надворешни, до-
полнителни извори на финансиски средства за социјал-
на заштита.

Овој приоритет ќе се постигне преку преземање на одре-
дени мерки: воспоставување на систем/политика за кофи-
нансирање на проекти и активности со бизнис-секторот и со 
невладиниот сектор (ЈПП); користење на ЕУ-фондовите, како и 
воспоставување на стимулативна локална даночна политика 
за партнерства и активности во областа на социјалната заш-
тита. Со реализацијата на овој приоритет би се искористиле 
идентификуваните можности за постоење волја и средства за 
вклучување на бизнис-секторот од Општината и би се намали-
ле заканите кои доаѓаат од несоодветната  блок-дотација за 
социјална заштита која ја добива Општината. Јаката страна, 
во форма на новиот тим во рамките на Секторот за социјална 
заштита, може да ја реализира оваа задача, но секако за тоа се 
потребни и соодветни средства и активности кои се опишани во 
перспективата Развој на капацитетите.

 � УБ2: Постигнување на конзистентност на буџетските 
средства за социјална заштита. 

7
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Овој приоритет произлезе од јаката страна на Општината за 
финансирање на социјалната заштита од сопствени средства, 
но и од слабата страна на Општината - дека голем дел од актив-
ностите за социјална заштита се опфатени со други буџетски 
програми, што може да доведе до нестабилност на средствата 
резервирани за социјала и да ги доведе во опасност другите 
приоритети на оваа стратегија. Поради сево ова, се предлага 
мерка – изработка на методологија за внатрешна распределба 
на Општинскиот буџет, особено за програмата за социјална 
заштита. Остварувањето на овој приоритет ќе се одрази по-
зитивно на преостанатите стратешки приоритети и мерки и ќе 
даде поддршка во настојувањето тимот да има средства за да 
остварува резултати, да се реализираат практични и конкретни 
активности, да се обезбеди стабилност во планирањето на ак-
тивностите.

 � УБ3: Зголемување на инвестициите за социјална заштита

Остварувањето на Општинската визија за социјална заштита, 
(а особено во делот на институциите), може да биде солидно реа-
лизирано само доколку се преземат макар и минимални инвести-
ции во областа на социјалната заштита. Но, за да се дојде до овој 
приоритет потребно е навремено дефинирање на проектите од 
областа на социјалната заштита во Аплицирање на јавни пови-
ци за грантови за финансирање на инвестициски проекти.

7.2 Развој на капацитетите

Во перспективата Развој на капацитетите треба да се развијат 
стратегии кои ќе ги оспособат и охрабрат вработените во Општин-
ската администрација да се борат и да работат на  реализација на 
визијата на Општината во надлежноста социјална заштита. Во таа 
насока, а врз основа на сите претходни анализи и приоритизации, 
определени се следниве стратешки приоритети и соодветни мерки 
за имплементација:

Стратешки приоритети и мерки 
за социјална заштита до 2020 година
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 � РК1: Унапредување на системот за развој на човечките 
ресурси заради здобивање на вештини, капацитети и ре-
сурси за успешно спроведување на активностите.

Овој приоритет е од клучно значење за имплементацијата 
на целата стратегија затоа што во него се содржи стратегијата 
за јакнење на капацитетите на самите вработени од Секторот 
за социјална заштита. За да се реализира приоритетот најпрво 
треба направи проценка, план и имплементација за редовна и 
систематизирана обука за вработените од секторот. Притоа, 
многу важна мерка за поддршка ќе биде воспоставувањето 
култура на интерна, меѓусекторска и меѓуинституционална 
соработка (ориентирана внатрешно  - во самата организација), 
како и капацитетот за размена на знаења и искуства со партне-
рите и со другите фактори (ориентирана надворешно – надвор 
од  организацијата). На овој начин ќе можат соодветно да се 
реализираат и стратешките приоритети поставени со перспек-
тивата Обезбедување услуги – компактен и ефективен сектор 
и остварување партнерства.

 � РК2: Воведувањето  волонтерски систем (сервис) е допол-
нителен  капацитет во спроведувањето на надлежноста

Овој приоритет исто така произлезе од направената СВОТ-
анализа на секторот и тој главно се потпира на можностите во 
околината кои сугерираат активен граѓански сектор и развиена 
свест на факторите во секторот СЗ на територијата на Општина 
Струга, при што се зема предвид фактот дека капацитетот на 
вработените во секторот не е доволен. Во таа насока се предви-
дени следниве мерки: планирање на улогата на волонтерскиот 
систем во спроведувањето на социјалната заштита на локал-
но ниво, формирање група волонтери и нивна обука и имплемен-
тација на волонтерскиот сервис. Овој стратешки приоритет 
ќе биде поврзан со стратешките приоритети во перспективите 
Обезбедување услуги и Задоволни граѓани.

Стратешки приоритети и мерки 
за социјална заштита до 2020 година
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7.3 Обезбедување услуги

Во перспективата Обезбедување услуги фокусот се става на 
внатрешните процеси кои треба да бидат воспоставени или зајак-
нати за да може да се реализира визијата на Општината, како и 
стратешките приоритети дефинирани во перспективите Развој на 
капацитетите и Задоволни граѓани. Оваа перспектива е клучна од 
аспект на тоа што Општината треба да направи или да промени 
како систем и организација на дејствување. Во таа насока, од на-
правените анализи произлегоа следниве стратешки приоритети:

 � ОУ1: Градење на компактен, функционален и интегриран 
сектор за социјална заштита.

При дефинирањето на овој приоритетот се зеде предвид јака-
та страна на новоформираниот Сектор, во кој се вработени лица 
кои имаат современ пристап и ентузијазам во вршењето на дејнос-
та. За да можат да работат на економичен, ефикасен и ефективен 
начин, тие покрај вештините и капацитетите (опишани во перспек-
тивата Развој на капацитетите) треба да имаат и солидна органи-
зациска поставеност, со јасно утврдени интерни процеси и проце-
дури, како и продуктивна меѓусекторска координација. Во насока 
на реализација на овој приоритет се дефинирани следниве мерки: 
анализа на надлежностите и соодветно заокружување на систе-
матизацијата на работните места во секторот, со дефинирање 
на работни задачи кои одат во насока на спроведувањето на оваа 
стратегија; воспоставување на ефикасна и ефективна интерна 
и меѓусекторска координација и формално воспоставени детални 
процедури за сите социјални услуги што ги дава Општината.

 � ОУ2: Реализрање на успешни партнерства со јавниот, при-
ватниот и со граѓанскиот сектор.

Современата испорака на социјални услуги е незамислива без 
воспоставени партнерства за таа цел, а СВОТ - анализата напра-
вена при  подготовката на стратегијата покажа дека во опкружу-
вањето на Општината има можности за партнерства, активен биз-

Стратешки приоритети и мерки 
за социјална заштита до 2020 година
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нис и граѓански сектор, а од друга страна е воспоставен систем во 
самата Општина. Во таа насока мерките ќе опфатат: механизми за 
координација и соработка со јавниот, приватниот и граѓанскиот 
сектор и формирање на дата база на активни граѓански здруже-
нија од јавен интерес и потенцијални партнери од јавниот и од 
приватниот сектор.

 � ОУ3: Организирање на институционална и вонинституцио-
нална испорака на услугите.

Визијата на Општина Струга зацртува силна заштита на за-
сегнатите граѓани, што во себе вклучува конкретни услуги, т.е. и 
институционална и вонинституционална заштита. За да се реали-
зира овој приоритет  неопходна е проценка на  потребите од нови 
институции во рамките на областите: детска заштита, вонинсти-
туционална заштита на стари лица, деца, поддршка на лица со по-
себни потреби,  парична помош, заштита на здравјето на граѓаните, 
а потоа и градење на процедури за  формирање и управување со 
локалните институции, како и зголемување на бројот на локалните  
институции.

7.4 Задоволни граѓани

Стратешката приоритетна цел идентификувана во перспек-
тивата Задоволни граѓани треба да овозможи постигнување на 
визијата и реализација на очекувањата на засегнатите граѓани 
за социјална заштита од страна на Општина Струга. Од овој ас-
пект, а имајќи ги предвид сите анализи направени во подготви-
телната фаза, е дефиниран еден приоритет:

 � ЗГ1: Обезбедување на социјална заштита за граѓаните на 
лесен, ефикасен и транспарентен начин, преку зголемен 
обем на услуги.

Стратешки приоритети и мерки 
за социјална заштита до 2020 година



26

ОПШТИНА СТРУГА

Овој приоритет е мошне комплексен и не е едноставно да 
се постигне пред сé поради тоа што Општината не ги познава 
добро засегнатите групи граѓани, со оглед на тоа дека се рабо-
ти за нова надлежност. Затоа, првата мерка на патот на реали-
зацијата на овој капацитет е запознавање на ранливата група 
граѓани. Втора мерка е дефинирање на листата на социјални 
услуги, а потоа, во насока на јакнење на транспарентноста, сле-
дува третата мерка јавно комуницирање за процедурите за доби-
вање социјални услуги. Тука започнува грижата за корисниците, 
па затоа следни предложени мерки се воспоставување систем 
за грижа за корисниците на социјални услуги и планирање на  
темпото на зголемување на обемот на социјалните услуги, во 
согласност со потребите на корисниците и населението.

Стратешки приоритети и мерки 
за социјална заштита до 2020 година
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ИЗБАЛАНСИРАНА КАРТА 
НА ПОКАЗАТЕЛИ НА 

ОПШТИНА СТРУГА ЗА ОБЛАСТА 
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

Избалансираната карта на показатели овозможува подобро 
да се следи кои стратешки чекори ќе ги преземе Општина Стру-
га во периодот 2015-2020 година и кои резултати треба да ги 
постигне за да ја реализира својата визија за соработка со 
граѓанскиот сектор во Општината, како што е претставено во 
табелата подолу. Со цел да се обезбеди подобар стратешки 
фокус и приоритизација во имплементирањето на активностите, 
до секој од четирите аспекти на стратегијата и до стратешките 
приоритети во заграда е дадено релативното значење (важност) 
на секој од аспектите и соодветните стратешки приоритети из-
разени во проценти. Процентуалниот износ го означува зна-
чењето на секој аспект во однос на другите три аспекти, како и 
значењето на секој стратешки приоритет во рамки на четирите 
аспекти. Поголемиот процент означува поголем стратешки фо-
кус и поголемо значење на тој аспект или приоритет.
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ИЗБАЛАНСИРАНА КАРТА НА ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЛОКАЛНИТЕ ПОЛИТИКИ ЗА 
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НА ГРАЃАНИТЕ НА ОПШТИНА СТРУГА 2015-2020

ВИЗИЈА:
„Ранливите групи граѓани се вклучени во севкупниот живот на Општината 
преку организирани институции за нивна поддршка и обебедени услови за 

понезависна материјална егзистенција“

Приоритети Показатели
Целни 

вредности
Мерки/ 

Иницијативи

Перспектива – ЗАДОВОЛНИ ГРАЃАНИ (15%)

ЗГ1: Обезбе-
дување на со-
цијална заштита 
за граѓаните на 
лесен, ефикасен 
и транспарентен 
начин, преку зго-
лемен обем на 
услугите. (15%)

1.1 Процентот 
на граѓани кои 
сметаат дека 
добиле услуга на 
ефикасен и транс-
парентен начин

55% 1.1 Познавање на ранливите 
групи граѓани

1.2 Дефинирање на листата 
на социјалните услуги 

1.3 Јавно комуницирање за 
процедурите за добивање 
социјални услуги

1.4 Грижа за корисниците на 
социјални услуги 

1.5 Планирање на зголему-
вањето на обемот на социјал-
ните услуги

Избалансирана карта на показатели на 
Општина Струга за областа Социјална заштита
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ИЗБАЛАНСИРАНА КАРТА НА ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЛОКАЛНИТЕ ПОЛИТИКИ ЗА 
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НА ГРАЃАНИТЕ НА ОПШТИНА СТРУГА 2015-2020

ВИЗИЈА:
„Ранливите групи граѓани се вклучени во севкупниот живот на Општината 
преку организирани институции за нивна поддршка и обебедени услови за 

понезависна материјална егзистенција“

Приоритети Показатели
Целни 

вредности
Мерки/ 

Иницијативи

Перспектива - ОБЕЗБЕДУВАЊЕ  УСЛУГИ (27%)

ОУ1: Градење 
на компактен, 
функционален и 
интегриран Сек-
тор за социјална 
заштита(12%)

1.1 Бројот на 
услугите за кои се 
изработени детал-
ни процедури

15 1.1 Анализа на надлежности-
те и систематизирање на 
секторот

1.2 Воспоставување ефикас-
на и ефективна интерна и 
меѓусекторска координација 

1.3 Воспоставување на 
детални процедури за сите 
социјални услуги кои ги дава 
Општината

ОУ2: Реализи-
рање на успешни 
партнерства со 
јавниот, приват-
ниот и граѓански-
от сектор (7%)

2.1 Бројот на 
имплементирани 
механизми за 
координација со 
другите инсти-
туции

1.1 Минимум 3

1.2 Минимум 2

2.1 Механизми за координа-
ција и соработка со јавниот, 
приватниот и граѓанскиот 
сектор 

2.2 Дата база на активни 
граѓански здруженија од 
јавен интерес, потенцијални 
партнери од јавниот и од при-
ватниот сектор

ОУ3: Орга-
низирање на 
институционална 
и вонинституцио-
нална испорака 
на услугите (6%)

3.1 Бројот на 
локалните инсти-
туции

3 3.1 Проценка на  потребите 
од нови институции во рам-
ките на областите:  детска 
заштита, вонинституционална 
заштита на стари лица, деца, 
поддршка на лица со посебни 
потреби,  парична помош, 
заштита на здравјето на 
граѓаните.

3.2 Градење процедури за  
формирање и управување  со 
локалните институции преку 
воспоставување партнерства.

3.3 Зголемување на бројот на 
локалните  институции.

Избалансирана карта на показатели на 
Општина Струга за областа Социјална заштита
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ИЗБАЛАНСИРАНА КАРТА НА ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЛОКАЛНИТЕ ПОЛИТИКИ ЗА 
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НА ГРАЃАНИТЕ НА ОПШТИНА СТРУГА 2015-2020

ВИЗИЈА:
„Ранливите групи граѓани се вклучени во севкупниот живот на Општината 
преку организирани институции за нивна поддршка и обебедени услови за 

понезависна материјална егзистенција“

Приоритети Показатели
Целни 

вредности
Мерки/ 

Иницијативи

Перспектива - РАЗВОЈ НА КАПАЦИТЕТИТЕ (21%)

РК1: Унапреду-
вање на системот 
за развој на чо-
вечките ресурси 
заради здоби-
вање на вештини, 
капацитети и ре-
сурси за успешно 
спроведување 
на активностите 
(13%)

1.1 Број на обуки 
во текот на го-
дината

2 1.1 Редовна и систематизира-
на обука на вработените од 
секторот 

1.2 Воспоставување култура 
за интерна, меѓусекторска 
и меѓуинституционална со-
работка 

1.3 Воспоставување на капа-
цитети за размена на знаења 
и искуства со партнерите и 
другите фактори

РК2: Вове-
дувањето 
волонтерски 
систем (сервис) 
е дополнителен  
капацитет во 
спроведувањето 
на надлежноста 
(7%)

2.1 Бројот на ак-
тивности со вклу-
чен волонтерски 
сервис

10 2.1 Планирање на улогата 
на волонтерскиот систем во 
спроведувањето на социјал-
ната заштита на локално ниво

2.2 Формирање на волонтер-
ски сервис и негова  импле-
ментација 

Избалансирана карта на показатели на 
Општина Струга за областа Социјална заштита
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ИЗБАЛАНСИРАНА КАРТА НА ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЛОКАЛНИТЕ ПОЛИТИКИ ЗА 
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НА ГРАЃАНИТЕ НА ОПШТИНА СТРУГА 2015-2020

ВИЗИЈА:
„Ранливите групи граѓани се вклучени во севкупниот живот на Општината 
преку организирани институции за нивна поддршка и обебедени услови за 

понезависна материјална егзистенција“

Приоритети Показатели
Целни 

вредности
Мерки/ 

Иницијативи
Перспектива - УПРАВУВАЊЕ СО БУЏЕТОТ (37%)

УБ1: Постигну-
вање на висок 
обем на надво-
решни извори 
на средства за 
социјална зашти-
та (8%)

1.1 Процентот на 
надворешни сред-
ства за социјална 
заштита во однос 
на вкупните сред-
ства

50% 1.1 Воспоставување систем/
политика за кофинансирање 
на проектите и активностите 
со бизнис-секторот  и со нев-
ладиниот сектор (ЈПП)

1.2 Користење на ЕУ-фон-
довите

1.3 Воспоставување на стиму-
лативна даночна политика за 
партнерства и активности во 
социјалната заштита

УБ2: Постигну-
вање конзистент-
ност на буџет-
ските средства 
за социјална 
заштита (17%)

2.1 Процентот 
од основниот 
Општински буџет 
наменет за со-
цијална заштита

1,5% 2.1 Методологија за вна-
трешна распределба на 
Општинскиот буџет, во однос 
на програмата за социјална 
заштита

УБ3: Зголе-
мување на 
инвестициите за 
социјална зашти-
та (12%)

3.1 Бројот на раз-
војни програми за 
социјална заштита

5 3.1 Дефинирање на проекти 
од областа на социјалната 
заштита во развојниот дел од 
буџетот

3.2 Дизајнирање на проектни 
идеи за привлекување фи-
нансии

3.3. Аплицирање на јавни 
повици за грантови

ВРЕДНОСТИ:
ИНОВАТИВНОСТ, ПРОФЕСИОНАЛНОСТ, ПРИОРИТЕТ НА РАНЛИВИТЕ ГРУПИ, 
ЗАКОНИТОСТ, ЕТИЧНОСТ, ПАРТНЕРСВО НА ОПШТИНАТА СО ЈАВНИТЕ 
ИНСТИТУЦИИ, НВО И БИЗНИС-СЕКТОРОТ, ЕДНАКВОСТ – МУЛТИЕТНИЧКИ И 
ВЕРСКИ РАМНОПРАВЕН ТРЕТМАН, ВКЛУЧЕНОСТ, ТРАНСПАРЕНТНОСТ

Избалансирана карта на показатели на 
Општина Струга за областа Социјална заштита
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МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА

Избалансираната карта на показателите претставува значај-
на алатка за мониторинг на имплементацијата на оваа страте-
гија, со оглед на тоа дека сите цели и мерки – финансиски и 
нефинансиски – произлегуваат од визијата. Остварувањето на 
придобивките од ИКП на Општината се следи преку извештаи, 
дискусии, комуникација, ажурирање и дејствување. Извештаите 
од ИКП на Општината се изготвуваат квартално, по определен 
редослед. Притоа, во процесот на следење своја улога имаат 
Градоначалникот, Секретарот и раководителите на секторите 
кои се одговорни за имплементација на мерките и активностите 
за соодветните стратешки приоритетни цели.

Улогата на Градоначалникот е да назначи лице кое ќе биде 
одговорно за следење на имплементацијата на Стратегијата за 
социјална заштита на граѓаните на Општина Струга. Одговор-
ното лице за следење на имплементацијата на стратегијата ги 
врши следниве активности:

 � го координира прибирањето на информациите од секто-
рите;

 � ги известува раководителите на секторите за крајните 
рокови за доставување на секторските извештаи;

 � ги консолидира секторските извештаи во единствен 
Извештај за ИКП на Општина Струга за соработка со 
граѓанскиот сектор;

 � го доставува консолидираниот извештај до Секретарот, 
Градоначалникот и советниците на Општина Струга, и

 � го следи и го спроведува процесот на внесување на про-
мените во ИКП.

9
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Мониторинг и евалуација

Во рамките на процесот на следење на постигнувањето на цел-
ните вредности од ИКП за социјална заштита на граѓаните на Општи-
на Струга, раководителите на секторите ги имаат следниве задачи:

 � да определат одговорно лице за секој показател од стратеш-
ките приоритети кои се дел од секторските цели;

 � да изготват извештај за спроведувањето на активностите на 
ниво на сектор;

 � да учествуваат во ревидирањето на показателите за секоја 
приоритетна цел која е дел од секторските цели.

Одговорното лице за секој показател од стратешките приори-
тетни цели во процесот на следење на постигнувањето на целните 
вредности од ИКП ги врши следниве активности:

 � го координира прибирањето на информациите во рамките 
на секторот;

 � го известува раководителот на секторот за крајните рокови 
за доставување на секторскиот извештај;

 � изработува единствен секторски извештај и го доставува до 
раководителот на секторот;

 � го следи и го спроведува процесот на внесување на проме-
ните во ИКП.

Освен за мониторинг, ИКП ќе се користи и за евалуација на спро-
ведувањето на стратешкиот план, со цел да се утврди дали биле по-
стигнати планираните цели на политиката на ефикасен начин и дали 
и до кој степен се јавиле несакани ефекти. Нарушувањето или преки-
нувањето на причинско-последичната поврзаност на приоритетите, 
како и непостигнувањето на целните вредности на показателите за 
одделните приоритети ќе даде информации за тоа дали и какви из-
мени треба да се направат во рамките на стратешкиот план.
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