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 Во оваа програма, влегуваат активностите на Општина БЕРОВО, ОЈУДГ ,,23 
АВГУСТ “ БЕРОВО , активностите на ОЈУСЗСЛ д-р. ,, ИВАН ВЛАШКИ “БЕРОВО и 
одредени трансфери и активности со кои Општина Берово дава  помош и 
подршка во остварувањето на социјална заштита.  
  
 Активностите на општина Берово во областа на социјалната заштита во 

2020 година, во голем дел, беа насочени кон полесно справување со предизвиците 

на КОРОНА 19 вирусот и  кон  поттикнување, поддржување, помагање и  

остварување на целите на оваа Програма.  

 Во текот на 2020 година, се завршени, започнати и обезбедени се средства  

за голем број проекти од областа на социјалната заштита, воведени се нови 

социјални услуги, со цел олеснување и подобрување  на животот на социјално 

ранливи групи граѓани, од кои ќе ги издвоиме следните: 

 

 Давање на услуги на стари лица во Општинската јавна установа за 

социјална заштита на стари лица Д-р Иван Влашки и давање на поддршка 

во реализација на активности во установата; 

 Реконструкција на третата ламела и почеток на внатрешно уредување на 

истата за овозможување на 10 нови легла за корисниците во Домот за 

стари лица; 

 Хортихултурно уредување на дворната површина во Домот за стари лица; 

 Изградба на укрсна црква, бунар и летниковец за внесување на нови 

содржини за старите лица  во Домот за стари лица; 

 Проширување на капацитетите во единствената предучилишна установа, 

на територијата на општина Берово,  со доградба на 4 нови занимални во 

ОЈУДГ ,,23 Август” во Берово и обезбедување на средства за внатрешно 

уредување на истите; 

 Обезбедување на средства, за имплементација на проект ,,Возврати со 

љубов, грижа и почит” при што, во тек е набавка на возило за 

воспоставување на услуги. На овој проект, ќе бидат ангажирани: 20 лица, 

даватели на услуги, кои ќе се стекнат со професионални вештини и 

сертификат за нега на стари лица во домашни услови, 1 возач , 1 

координатор и еден асистент на проект. Со проектот ќе бидат опфатени 

вкупно  60 крајни корисници (стари лица), од кои 12 лица од Берово , а 

останатите од селските населби; 

 Обезбедување парични средства во износ од 2.000,00 денари, за секое 

прваче на територијата на Општина Берово и секој ученик во прва година, 

средно образование, кој своето образование ќе го продолжи во ООУ ,,Ацо 

Русковски” во Берово; 
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 Обезбедување на стипендија за талентирани ученици; 

 Обезбедување на средства во износ од 5.000,00 денари за секое новородено 

дете на територијата на општина Берово; 

 Аплицирање со повеќе повици за подобрување на животот на лица РОМИ и 

изградба на инфраструктура за истите, обезбедување на таблети за секој 

ученик Ром, во средното образование и неколку во основното (преку 

повеќе апликации и фондови); 

 Обезбедување на платен ангажман на 25  лица преку Програмата за 

општинско корисна работа чии услуги ги користеа 300 крајни корисници 

од социјално ранлива категорија; 

 Остварување на правото на парична помош за социјално домување за  лица 

корисници на постојана парична помош, социјално загрозени-стамбено 

необезбедени; 

 

 Создавање услови за континуирана работа на народна кујна, Дневен 

центар на лица со посебни потреби и Мал групен дом; 

 

 Помош за семејствата погодени од пандемијата од КОВИД 19, со 

обезбедување на прехрамбени пакети (во сорботка со голем број 

општиествено одговорни компании и физички лица) и еднократна 

парична помош; 

 Помош на социјално загрозени семејства; 

 Помош на лица – жртви на семејно насилство; 

 Покривање на трошоци за престој во детска градинка ,,23 Август’’ на деца 

Роми; 

 Промовирање на родовата рамноправност; 

 Здружение на граѓани „РОМАВЕРЗИТАС“, со поддршка од Ургентниот фонд 

на Ромскиот образовен фонд, додели 20 таблети, на ученици РОМИ, кои 

учат во ОСУ ,,Ацо Русковски” во Берово, за подобрување на условите за 

учење, во новата 2020/2021 учебна година. 

 „Ромски Ресурсен Центар“ во Берово, доделија 15 таблети со 10 GB 

интернет, како поддршка на децата Роми, кои учат во основното училиште 

,,Дедо Иљо Малешевски”, а кои во текот на пандемијата од КОВИД 19, не 

беа во можност да ја следат наставата, организирана со далечинско учење. 

Акцијата е дел од проектот „Подобрување на средината за учење на 

учениците во основното образование” (код на проектот MAC 132), кој 

финансиски е поддржан преку ургетниот фонд на Ромскиот Образовен 

Фонд. 
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Извештај за реализација на активности предвидени во областа на социјалната 

заштита 
 

 
Ред. 
Бр. 

 
Активност 

Период на 
реализација 

 
Реализирани 

средства 
Забелешка 

 
1. 

Финансиска и друга 
помош на лицата со 
загрозена социјална 

положба  по решенија 
доделени од 

Градоначалник  

Континуирано во 
текот на цела 

година 

 
130.000,00 

/ 

2. 
Еднократна парична 

помош за новородено 
дете 

Континуирано во 
текот на цела 

година 
260.000,00 / 

3. 

Субвенционирање на 
првачањата на 

територијата на 
Општина Берово 

На почетокот на 
учебната година, 

со оглед на тоа 
што оваа година 

започна во 
октовмври оваа 

активност е 
рализирана во 

октомври 

174.000,00 
 

Исплатени 80 
решенија по 

2.000,00 денари 
на ООУ ,,Дедо 

Иљо 
Малешевски” и 7 

решенија на 
ООУ,,Никола 

Петров 
Русински” 

4. 

Субвенционирање на 

учениците од прва 

година на 

територијата на 

Општина Берово 

На почетокот на 
учебната година, 

со оглед на тоа 
што оваа година 

започна во 
октовмври оваа 

активност е 
рализирана во 

октомври 

164.000,00 
 

Изготвени 83 
решенија, 

исплатени 82 
решенија, еден 

ученик одбил да 
прими 

5. 

Стипендија за 

најдобрите ученици 

во средното 

образование 

Декември 
24.000,00 

 

Стипендија на 
четири ученика 

за три месеци 

6. 

Субвенционирање на 

50 семејства од 

социјално ранливи 

категории со плаќање 

на максимум  10 

кубни метри вода 

секој месец 

 

Континуирано во 
текот на цела 

година 
31.282,00 / 

7. 

Новогодишни 

подароци за децата со 

посебни потреби и 

деца без родители и 

родителска грижа во 

Декември 8.250,00 денари  

(15 пакетчиња, 
од кои 10 на 

децата од Дневен 
центар за лица со 

телесна или 
ментална 

попреченост и 5 
пакетчиња за 
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Трансфери до физички лица 
 

 Трансферите до физичките лица  ги реализира Градоначалникот на 

општина Берово согласно оваа Програма, по барање на лицата,  поткрепено со 

Мал групен дом децата од Мал 
групен дом) 

8. 

Партиципација на 

ромски деца за посета 

на предучилишна 

установа 

септември 
/ 
 

Одлука за 
финансирање 

напартиципација 
за посета на јавна 

установа за 
предучилипна 
возраст за деца 

Роми, бр.09-
2935/1 од 

14.9.2020 година 

9. 
Набавка на социјални 

пакети 
Континуирано во 

текот на цела 
година 

/ 

Во соработка со 
општествено 
одговорни 
компании, оваа 
година имавме 
повеќе донатори 
на прехрамбени  
и хигиенски 
продукти 

10. 

Поддршка на 

проектни активности 

на Здруженија на 

граѓани за 

хуманитарни акции 

/ / 

Ниту едно 
здружение не 
пројавило 
активност во 
областа на 
социјална 
заштита и не 
побарало 
поддршка од 
општина Берово 

11. 

Кофинансирање за 

релизација на 2 фаза 

од проектот доградба 

на 4 занимални во 

ОЈУДГ ,,23 Август” 

Во тек / 

Обезбедени 
средства преку 
Швајцарска 
агенција за развој 
и соработка, 
меѓутоа 
активноста ќе 
биде во 2021 
година 

 
ВКУПНО 

 791.532,00 денари  
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соодветна документација, при што најголем број од барањата на лицата во 

социјален ризик се доделени по 2.000,00 денари, освен за лицата со тешко 

хронично заболување и за елементарни непогоди.   

 Трансферите за еднократна парична поддршка на учениците од прво 

одделение и од прва година средно образование  ги реализира Градоначалникот 

на Општина Берово во соработка со училиштата.  

  

Општинската јавна установа за социјална заштита на стари лица Д-р Иван 

Влашки 

 

 Општина Берово со помош и соработка со Холандско-Македонската 

хуманитарна организација и Министерство за труд и социјална политика ја 

отвори Општинската Установа Дом за стари лица, кој се наоѓа на влезот во 

Берово, која до 2019 година имаше капацитет од 29 легла во 2 ламели.   Во 2020 

година извршена е реконструкција на третата ламела за што средства се 

обезбедени од Буџетот на установата и општинскиот Буџет. На Регионалните 

Форуми во Заедницата, на кои учествуваше Општина Берово, преку Одделението 

за јавни дејности и Одделението за ЛЕР, Проектот ,,внатрешно и хортикултурно  

уредување на  третата ламела во Домот за стари лица во Берово е избран како 

прворангиран, при што веднаш после реконструкцијата на објектот, пристапено е 

кон внатрешно уредување на истиот. Во текот на 2020 година, Општинската јавна 

установа, во рамките на Буџетот од сметката на самофинансирачки активности, а 

со цел подобрување на животот на старите лица и дополнување на содржините за 

истите,   во дворот е поставена украсна црквичка, изграден е бунар и летниковец.  

  

Општинска јавна установа детска градинка ,,23 Август” во  Берово  

 

 Детската градинка ,,23 Август” во Берово се до 10 март во 2020 година, 

работеше со згрижување, воспитно-образовна работа, нега, исхрана за деца од 9 

месеци до 6 годишна возраст. Во текот на 2020 година, заради пандемијата од 

КОВИД 19, за прв пат, од своето основање во 1976 година на 11 март, заради 

прогласување на вонредна состојаба, градинката е затворена и се до 8 септември 

во период од 6 месеци, градинката не работи. Градинката повторно започнува со 
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работа на 9 септември, кога заради пандемијата од КОВИД 19, групите се со помал 

број на деца, согласно Протоколите од Комисијата за заразни болести и Владата 

на РСМ.  

 Во оваа установа во текот на 2020 година, започната е изградба на 4 нови 

занимални, за проширување на капацитетите на градинката, за кои по 

завршувањето на истите, обезбедени се и средства за нивно внатрешно 

уредување, дел преку донација од Швајцарската агенција за развој и соработка, 

дел од општинскиот Буџет. Опремата ќе биде обезбедена преку МТСП, по 

поднесена апликација од страна на општина Берово. 

 

Завршни одредби 

 

Имајќи ги во предвид, сите превземени активности во областа на 

социјалната заштита, во текот на 2020 година,  може да се каже дека Програмата 

за социјална заштита бележи значителни резултати во севкупниот развој на 

услугите во општина Берово, следејќи ги новините кои ги предвидува Законот за 

социјална заштита и по изградба на инфрастуктура и по воспоставување или 

унапредување на услугите и  ги реализира своите планирани активности, за 

подобрување на животот на социјално ранливи категории граѓани, со голем 

успех.   

  
Изработила: Биљана Каламадевска, Соработник за односи со јавност                                       

Контролирала:м-р Биљана Марковска, Раководител на одделение за јавни дејности 

  

 
 

                                                                  

Совет на општина Берово 

                                                                                                                              Претседател 

Јован Матеничарски 

 


