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Развој и подобрување на квалитетот на 
социјалните услуги на локално ниво 

Во врска со објавениот повик за подобрување и развој на социјалните услуги, 

Општина Шуто Оризари оствари средба со неколку невладини организации за 
дефинирање на приоритети и спроведување на заеднички понатамошни активности. 

На средбата беше присутен Градоначалникот Курто Дудуш и Претседателот на совет 
на Шуто Оризари Фатима Османовска кои со неколку невладини организации 
разговараа за случаи од терен кои можат да бидат решени преку овој проект. 

Целта на проектот е развој и подобрување на квалитетот на социјалните услуги во 
локалните заедници, согласно потребите на граѓаните и зголемување на пристапот 
до социјалните услуги наменети за ранливи групи на граѓани, постари лица, лица со 

попреченост и други лица. 
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Грантовите ќе бидат финансирани од Министерството за труд и социјална политика и 

ќе бидат насочени кон развој на услуги што ќе ги обезбедуваат општините или во 
соработка со други даватели на услуги. Сретствата од грандот ќе бидат наменети за 

воспоставување на услугата и финансирање на услугата по корисник по утврдена 
цена на услигата во наредните 12 месеци. 
На општините ќе им биде обезбедена техничка поддршка за проценка на потребите и 

побарувањата на социјалните услуги на локално ниво. 
На средбата беше посочено дека потребно е дефинирање на приоритети на локално 
ниво за да се добие претстава за поголемата слика на ромите и останатите жители од 

Општина Шуто Оризари.  Исто така, невладините организации истакнаа дека 
законските регулативи треба одговараат на потребите на граѓаните, но и граѓаните 
мора да го научат ,,лавиринтот ” во нашата администрација и да се оспособат за 

самостојно барање на пристап до нивните права. 
 

 

 

 

 



 
 

Односи со јавност во Општина Шуто Оризари 
 

www.sutoorizari.gov.mk 

Oбука за Мултикултурна едукација, Културна 
медијација и Комуникациски вештини со 
вработени во детската градинка ,,8ми Април” 

 
Општина Шуто Оризари за прв пат во просториите на локалната самоуправа 
организира работилница наменета за вработените од детската  градинка ,,8 -ми 

Април”, на тема ,, Мултикултурна едукација, културна медијација и комуникациски 
вештини”. 
Обучувач на работилницата е г-дин Срџан Амет кој има долгогодишно искуство и 

компетенции во испорачување на обуки за институционален, организациски развој и 
менаџмент. 

Воедно, на работилницата се обрати Претседателот на совет на Општина Шуто 
Оризари, г-ѓа Фатима Османовска, која во своето излагање напомена дека општината 
го поддржува работењето на градинката и е отворена за понатамошна соработка. 

Обуката започна со вовед во мултикултурно образование и интер-културна 
комуникација, бариери во интер-културна комуникација, улога и цели во 
интеркултурното образование. 

Тренингот заврши со насоки за стекнување на клучни компетенции за воспитувачи, 
негувателки и наставници и со конкретни насоки и модели на интеркултурна 
комуникација. 
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Обука за кохезија – градење соработка, 
транспарентност и одговорност во локалната власт 

 
 

 
 
 

Општина Шуто Оризари  учествува на обука за обезбедување кохезија – градење 

соработка, транспарентност и одговорност во локалната власт. Обуката започна со 
имплементација во четврток (26.09.2019), а заврши во сабота (28.09.2019)  во 
Струга,  во организација на Мисијата на ОБСЕ во Скопје. 

Настанот го отворија Амбасадорот на Мисијата на ОБСЕ – Клеменс Која и Крис 
Хеншоу – директор  на НДИ Северна Македонија (National Democratic Institute – North 
Macedonia). 

Преку овој семинар локалните самоуправи ги подобруваат своите капацитети и 
стекнуваат нови вештини за градење на соработка, транспарентност и одговорност 
преку одговорна комуникација за подобра успешност, тимска работа, партиципативно 

буџетирање, вклучување на заедницата и поставување на критериуми. 
Локалните самоуправи заедно дискутираат за процесите на носење одлуки, за 
нивните улоги, одговорности во процесот, начините на  соработка и донесување на 

одлуки со консензус. Тие работат на изнаоѓање начин за поефективно спроведување 
на политиките во пракса. 
Обуката за обезбедување кохезија – градење соработка, транспарентност и 

одговорност во локалната власт ќе заврши утре со изготвување на акциски планови и 
планирање на идни обврски. 
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На овој настан учествува Градоначалникот на Општина Шуто Оризари Курто Дудуш, 

Претседателот на Општинскиот Совет Фатима Османовска, Срџан Амет – раководител 
на локален економски развој, Ерхан Фејзов – советник за локален економски развој, 
Рамиза Сакип – советник за образование и советниците на локалната самоуправа. 

 
Ален Умер на OSCE – Human Dimension 
Implementation Meeting, 2019 во Варшава, Полска  

Ален Умер, Претседател на Совет на млади на Општина Шуто Оризари учествуваше 
на настан организиран од ОБСЕ со тема Human Dimension Implementation Meeting во 

Полска, Варшава. Настанот се одвиваше во повеќе сесии : Меѓународна средба за 
контакт со Ромите, Ромска и Синти младинска иницијатива, младите како агенти за 
промена, Роми и Синти во јавниот и политички живот и домување -услови за 

живеење, особено поврзано со ситуацијата на присилно иселување и сегрегација на 
Ромите и Синтите. 
Ален Умер во првата сесија и во втората сесија ги пренесе клучните проблеми со кои 

се соочуваат Ромите во Северна Македонија, даде препораки за нивно решавање,и 
одржа говор за младинско учество на Ромите и Синтите во јавниот и политичкиот 
живот. Тој ги опиша предизвиците, проблемите, напредокот, добрите примери и 

препораките со кои би се зајакнало политичкото учество на младите Роми и Синти на 
меѓународно ниво. 
Целите на третата и четвртата сесија беа фокусирани на специфични чекори кои ги 

преземаат неодамна државите-членки на ОБСЕ со цел да се решат предизвиците со 
кои се соочуваат Ромите и Синтите, вклучително и жени и млади, зајакнување на 
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нивното учество во јавниот и политичкиот живот и специфични чекори кои ги 

преземаат државите-членки на ОБСЕ во процесот на воспоставување и спроведување 
на механизми и институционални процедури за разјаснување на правата на 
сопственост и регулирање на неформалните населби. 

Во последните две сесии Ален ја опиша моменталната состојба и предизвиците со кои 
се соочуваат Ромите и Синтите на интернационално ниво и даде клучни препораки 

упатени кон ОБСЕ пропатно со Акциониот план на ОБСЕ за подобрување на 
состојбата на Ромите и Синтите и ги опиша условите во кои Ромите и Синтите живеат 
и какво влијание имаат истите врз нив, ја опиша моменталната состојба и добри 

примери од општината Шуто Оризари, како и препораки со кои домувањето би се 
подобрило. Тука имаше и осврт кон неодамнешните настани на Ромите во Европа со 
присилното иселување на Ромите и Синтите, како и механизми за нивно решавање. 

 
Обука за застапување и лобирање во рамки на 
проектот ,, Вклучени и активни млади’’ 

Општина Шуто Оризари во рамки на проектот Вклучени и активни млади и во знак на 
поддршка на процесот за креирање на локална младинска стратегија учествува на 
обука за застапување и лобирање, организирана од Младински образовен форум. 
На обуката се работеше на анализа на засегнати страни, креирање на пораки и беа 
разгледани можни механизми за имплементирање на стратегијата на локално ниво. 
Општина Шуто Оризари активно учествува и го поддржува процесот на креирање на 
младинска стратегија и се стреми кон обезбедување на квалитетен финален продукт 
од овој проект. 
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Се поврзуваме со нашите сограѓани преку:  
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