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Програмата ја спроведува Центарот за институционален развој ЦИРа и е финансирана од Швајцарската агенција за развој и 
соработка, претставувана од Канцеларијата за соработка во Македонија
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Асоцијацијата за здравствена едукација и истражување - Х.Е.Р.А. и Град Скопје ги 

повикуваат граѓаните да се вклучат во процесот на изработка на Планот на активности за отворање 

на семеен центар во Град Скопје подготвен од работната група на проектот Прв семеен центар во 

Град Скопје.  Проектот е реализиран во рамките на Програмата CIVICA Mobilitas 2012 која се 

спроведува од страна на Центарот за институционален развој-ЦИРа со финансиска поддршка од

Швајцарската агенција за развој и соработка.

Семејниот центар ќе претставува иновативен сервисен  модел во третирањето на семејно 

насилство бидејќи во него  ќе се нудат интегрирани услуги за психо-социјална поддршка и третман 

не само за жртвите, туку  и за сторителите на  семејното насилство. Центарот ќе биде отворен во 

втората половина на годината и ќе биде раководен од ХЕРА и Град Скопје. 

Отворањето на центарот е во согласност со Националната стратегија за спречување и 

заштита од семејно насилство (2012-2015) каде се предлага холистички пристап кон заштитата, 

помошта и поддршката на жртвите. Дополнително проектот ги следи насоките на Локалната 

стратегија за родова еднаквост на Град Скопје особено јакнењето на положбата на жената и 

подобрување на пристапот до социјални сервиси со цел намалување на бројот на жени - жртви на

семејното насилство.

Вашите предлози и коментари во врска со Планот на активности (приложен подолу) ќе 

бидат земени предвид при усвојувањето на финалната верзија на Работниот план која ќе биде 

преставена на интернет страниците на ХЕРА и на Град Скопје до крајот на април.

Ве молиме вашите коментари да ги испратите најдоцна до 18 април 2013 година на 

следната е-адреса: kristina.plecic@hera.org.mk .



ПЛАН НА АКТИВНОСТИ НА РАБОТНА ГРУПА ЗА ОТВОРАЊЕ НА СЕМЕЕН ЦЕНТАР ПРИ ГРАД СКОПЈЕ
период јануари 2013- декември 2013

Временска рамка Краткорочни резултати Индикатори Очекувани резултати Извори на верификација
I. ПОДГОТВИТЕЛНИ АКТИВНОСТИ ЗА ОТВОРАЊЕ НА СЕМЕЈНИОТ ЦЕНТАР
Активност: Подготовка и развивање на Акционен план за отворање на „Семеен центар“ 

 Формирање на работна група за подготовка на АП почеток на февруари

Одржување на 3 Работни состаноци на работната група февруари-средина на март

Пишување на АП февруари-средина на март

Граѓанска партиципација во развојот на АП почеток на април

Организирање на форум со граѓаните на Град Скопје почеток на април

Објавување на АП на веб страната на Град Скопје за коментирање од страна на граѓаните почеток на април

Разгледување и усвојување на АП втора седмица од април

Активност: Подготовка на програма протоколи за работа на „Семејниот центар“

Формирање на работна група од експерти за подготовка на програмата и протоколите крај на март

Подготовка на програма и протокол за работа

 Одржување 2 состаноци на работната група на експерти

средина на јуни

Активност: Работна средба со меѓу-општинските центри за социјална работа и граѓанските организации

Подготовка на работната средба средина на јуни

Одржување на работната средба крај на јуни

Активност:  Изнаоѓање на простор за сместување на семејниот центар, прилагодување и опремување

трета седмица од јуни

почеток на јули

Воспоставени предуслови и конкретни 
мерки за отворање на семејниот центар 
за справување со семејно насилство на 

територија на Градот Скопје

Назначена работна група од Градот 
Скопје

Формирана работна група од 5 
члена при Градот Скопје за 

развивање на акциониот план 

Одлука од Град Скопје за 
составување на работна група и 

листа на имиња

Записници од состаноци на 
работната група

Број на состаноци на работната група 
за развивање на акциониот план  

Подготвен и усвоен акционен 
план за семејниот центар

Одлука од Град Скопје за 
усвојување на акциониот план 

Воспоставени механизми на работа со 
клиентите во семејниот центар кој ќе 

придонесе за висок квалитет на услугите 
и стандардизирано работење на 

ангажираниот професионален кадар

Составен експертски тим од работната 
група при Градот Скопје

Формиран експертски тим од 3 
члена од страна на работната 

група за подготовка на протокол 
и програма за работа на 

Семејниот центар

Листа на имиња на експертскиот 
тимкрај на март-втора седмица 

од јуни

крај на март-втора седмица 
од јуни

Записници од состаноци на 
експертскиот тимРазгледување и усвојување на програмата и протоколот од страна на работната група на 

Град Скопје

Број на состаноци на експертскиот тим 
за подготовка на програмата и 

протоколот за работа на семејниот 
центар

Подготвен и одобрен протокол и 
програма за семејниот центар од 

страна на Работната група

Менаџерскиот и стручен кадар во 
центрите за социјална работа и 

граѓанските организации се 
информирани за отворањето на 

иновативен и интегриран модел на 
семеен центар и воспоставен систем на 

соработка и реферирање на 
потенцијалните клиенти

Број на учесници од центрите за 
социјална работа и граѓанските 

организации на работната средба 

25 лица од центрите за социјална 
работа и граѓанските организации 

се информирани за работата на 
семејниот центар

Листа на учесници на работната 
средба

Број на граѓански организации кои го 
потпишале меморандумот на 

соработка

Потпишан меморандум на 
соработка меѓу семејниот центар 

и МТСП и 5 граѓански 
организации

Копија од меморандумите за 
соработка

Создавање на подгрупа во работната група при Град Скопје за детекција на можен 
простор за отворање на семејниот центар

Обезбеден простор за сместување на 
семејниот центар и воспоставени услови 

и инфраструктура за негово 
функционално работење

Број на мапирани локации и избор на 
најдобра локација

Мапирани 5 локации за 
просторно сместување на 

семејниот центар од страна на 
работната група при Градот 

Скопје 

Записник од мапираните 
простории

Обезбедување на простор

Број на материјали – компјутери, 
мебел за канцелариско опремување 

на центарот 

Избран простор и локација за 
семејниот центар

Одлука за избор на локација за 
семејниот центар



Активност:  Обука на професионалниот кадар во семејниот центар

Подготовка на обуката прва седмица од август Листа на учесници на обуката

Реализација на обуката средина на август

Селекција на лица кои понатаму ќе бидат дел од тимот на семејниот центар крај на август
II. КОМУНИКАЦИЈА СО ЈАВНОСТА И ЗАСЕГНАТИТЕ СТРАНИ
Активност: Обука на новинари

почеток-средина на април Листа на учесници на обуката

крај на април

август-крај на проектот

Активност:  Отворање на семејниот центар  

втора седмица од август

трета седмица од август

крај на август

крај на август- цел септември

Активност:  Билтен  „семеен центар“ на Град Скопје

средина на декември

Активност:  Kонференција за вмрежување на институциите на локално и регионално ниво за користење на услугите од семејниот центар

средина на ноември

крај на ноември

III. РАБОТА НА СЕМЕЈНИОТ ЦЕНТАР
Активност:  Давање на услуги во семејниот центар

Обезбеден простор за сместување на 
семејниот центар и воспоставени услови 

и инфраструктура за негово 
функционално работење

Број на материјали – компјутери, 
мебел за канцелариско опремување 

на центарот Реновирање и адаптација на просторот  прва половина на јули-
средина на август

Спроведено реновирање и 
набавка на опрема за потребите 

на центарот

Записник од состанокот за 
набавка на опрема и реновирање 

Создаден работен тим-професионален 
кадар кој има знаење и капацитети да ги 
спроведува активностите во семејниот 

центар

Број на обучени лиза за потребите на 
семејниот центар

Обучени 10 лица со различна 
професионална позадина 

Број на обучени лица кои работат во 
центарот 

Најмалку 7 од обучениот кадар 
работат за потребите на 

семејниот центар 

Листа на кадарот кој работи во 
семејниот центар  

Подготовка на обуката
Подобрена информираноста и 

сензибилизираност на медиумите 
Број на новинари кои присуствувале 

на обуката
15 новинари обучени за семејно 

насилство

Реализација на обуката

Унапредување на соработката со 
медиумите за понатамошна промоција 

на семејниот центар

Број на објавени прилози, интервјуа за 
семејно насилство по медиумите 

Објавени 10 прилози, интервјуа 
по медиуми како резултат на 

подготвените акциони планови 
на крајот од обуката 

Прес клипиниг од објавите по 
медиумите Пишување и објавување на медиумски написи  за центарот  

Подготовка на промотивен материјал за семејниот центар 

Да се придонесе кон поголема 
промоција и медиумска видливост на 

семејниот центар 

Број на медиуми кои го покриле 
настанот за отворање на семејниот 

центар

15 медиуми го покриле настанот 
за отворање на центарот

Прес клипинг од отворање на 
семејниот центар Известување на медиумите за свеченото отворање на центарот

Свечено отворање на семејниот центар 

Број на испечатен и дистрибуиран 
промотивен материјал

Испечатени и дистрибуирани 500 
постери и 5000 флаери за 

семејниот центар  

Листа на дистрибуција на 
постерите и флаерите Дистрибуција на промотивен материјал до сите потенцијални соработници и 

поддржувачи на семејниот центар

 Подготовка на билтенот
крај на ноември-почеток на 

декември
Презентација и медиумска покриеност 

на успешниот модел на семејниот 
центар

број на медиуми кои присуствувале на 
прес конференцијата

Организирана прес прес 
конференција за резултатите од 

центарот Испечатени и 
дистрибуирани 500 билтени до 
сите општини на Македонија и 

други релевантни субјекти

Прес клипинг од прес 
конференцијата

Печатење и дистрибуција Број на испечатени и дистрибуирани 
билтени

Копија од билтенот и листа на 
дистрибуција 

 Подготовка  на конференцијата

Воспоставување на меѓусебна соработка 
на општините од северо-западниот 

регион

Број на општини кои присуствувале на 
конференцијата

Најмалку 10 општини 
присуствувале на конференцијата

Листа на учесници на 
конференцијатаОдржување на конференцијата и потпишување на меморандумот Број на околни локални општини кои 

го потпишале меморандумот за 
соработка

Потпишан меморандум на 
соработка и протокол за 

препраќање на жртви на СН меѓу 
градот Скопје и најмалку 7 

општини во регионот



прва седмица од септември

Досиеја и статистика на сервиси 

прва половина на септември

IV. ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ОДДРЖЛИВОСТ НА СЕМЕЈНИОТ ЦЕНТАР
Активност:  Воспоставување меѓуинституционална соработка за интеграција на семејниот центар во системот за социјална заштита и обезбедување негова одржливост

средина на ноември

средина на ноември

V. МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА
Активност:  Континуирано следење на проектните активности

во текот на целиот проект Број на состаноци на работната група

Подготвителни активности за започнување на работата на центарот

Обезбедена континуирана и квалитетна 
психосоцијална поддршка и третман во 

семејниот центар 

Број на лица кои го посетиле и добиле 
услуга во семејниот центар во 

последните 4 месеци од проектот

Вкупно 40 лица го посетиле и 
добиле услуга во семејниот 

центар во последните 4 месеци 
од проектот 

Формирање на три групи (на жени, на деца и на сторители на СН)

 Работни средби на групите
крај на септември-крај на 

проектот

Индивидуални средби на учесниците во групите со психолозите и психотерапевтите средина на септември-крај на 
проектот

Координација на центарот со другите институции и организации за социјална заштита  крај на август-крај на 
проектот

 Изготовка на АП, буџет за Семејниот центар за 2014 и предлог решенија за понатамошна 
одржливост на центарот крај на октомври-средина на 

ноември

Обезбедување на минимум програмска 
и финансиска одржливост на семејниот 
центар со висок квалитет на работата на 

кадарот и услугите кои се пружат 

Број на состаноци на работната група 
за развивање на програма и буџет за 
семејниот центар по завршување на 

проектот

Подготвена и усвоена програма и 
буџет за работа на центарот по 

завршување на проектот од 
страна на Советот на Град Скопје 

Одлука на градот Скопје за 
програмата и буџетот на 

семејниот центар по завршување 
на проектот 

Презентација на акциониот план, буџетот за Семејниот центар за 2014 година  и предлог 
решенија за понатамошна одржливост на центарот пред Советот на Град Скопје и 
Комисијата за социјална, детска и здравствена заштита

Доставување на информација за функционирањето, постигнувањата и перспективите на 
центарот до МТСП, НКТСН и ресорсните министертва

Одржување на работни средби на работната група за следење и евалуација на проектните 
активности

Спроведени сите предвидени проектни 
активности

Одржани 13 состаноци на 
работната група за следење и 

евалуација на проектните 
активности

Записници од состаноците на 
работната група


	Sheet1

