Врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа
(Службен весник на РМ бр 5/02), член 112 став 2 д Законот за социјална заштита
(„Службен весник на РМ“ бр. 50/97) и член 21 став 1 точка 11 од Статутот на
Општина Василево („Службен гласник на Општина Василево“ бр. 04/03, 08/06 и
09/10), Советот на општина Василево на својата редовна седница одржана на
26.11.2014 година ја донесе следната

ПРОГРАМА
за социјална заштита во
Општина Василево за 2015 година
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
зазаштита, 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 Василево за 2015 година, за
последното тромесечје утврдено е дека советот на општина Василево треба да
донесе Програма за социјална заштита за конкретни категории лица во општина
Василево.
Со оваа програма советот на општина Василево 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.
кои

Видови ризици на кои се изложени граганите и категории на лица
ги опфака оваа програма

Основни социјални ризици на кои најчесто се изложени граганите, 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.
Категории на лица кои ќе бидат опфатени со оваа програма кога ќе се
најдат во исклучително тешка состојба се:
- лица со телесна попреченост
- деца на улица ( деца без родители и родителска грижа)
- деца со посебни потреби
- деца со воспитно-социјални проблеми
- деца од еднородителски семејства
- лица изложени на социјален ризик
- лицата засегнати со злоупотреба на дрога и алкохол

-старите лица без семејна грижа
Социјалната заштита што ќе се развива на локално ниво, на граганите ќе
обезбеди социјална помош и социјални услуги кога тие не се во состојба
самостојно да ја остваруваат својата социјална сигурност и кога се во
исклучително тешка состојба.
-

Финансиски средства

Финансиските средства потребни за реализација на Програмата за социјална
заштита во Општина Василево од 2015 година, ќе се обезбедат од Буџетот на
Општина Василево за 2015 година.
Вкупно обезведени финансиски средства:
- од Буџетот на општина Василево----- 200.000 ден.

Овие финансиски средства ќе се користат за категориите на грагани кога
се наогааат во исклучително тешка состојба и во специфни улови и тоа:
1. Лица со телесна попреченост од 1000 до 3000 ден
2. Деца на улица ( деца без родители и родителска грижа) од 1000 до 3000 ден.
3. Деца со посебни потреби од 1000 до 3000 ден.
4. Деца со воспитно-социјални проблеми од 1000 до 3000 ден.
5. Деца од еднородителски семејства од 1000 до 3000 ден.
6. Лица изложени на социјален ризик од 1000 до 3000 ден.
7. Старите лица без семејна грижа од 1000 до 3000 ден.
8. Лица со здраствени проблеми од 1000 до 3000 ден
9. Лица погодени од елементарни непогоди, пожари и друго, висината на
финансиските средства што ќе се одобрат да бидат во зависност од настанатата
штета .
Разгледувањето на барањата од граганите ќе го врши Градоначалникот
на општина Василево секое барање поединечно и средствата ќе се уплаќаат на
транскакциона сметка на граганинот.
Завршни одредби
Програмата за социјална заштита на Општина Василево за 2015 година влегува
во сила осмиот ден од денот на објавување во „Службен гласник на Општина
Василево “.
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