Акционен План
Локална Економија (Вработување, Природни и Демографски Ресурси)
Приоритет
Операционализација на
стратегија за одржлив развој

Поддршка на развојот на МСП и
претприемништвото

Стратешка цел
Креирање на одржлив развој
во Општина Охрид

Намалување на
невработеноста

Задачи

Активности

Целна Група

Разработка на сите
области од Стратегијата

Отварање на нови пазари

Зголемување на бројот на
странски инвестиции
Подобрување на
локалната бизнис клима

Искористување и
унапредување на
постоечките производни и
услужни капацитети како
движечки економски
фактор

Финансирање на локални микропроекти
за потикнување на локален економски
развој, модел на јавен повик за
финансирање на проекти од областа на
лер со локална контрибуција за
реализација на проектни активности
согласно дефинираните приоритети
предвидени со Стратегијата за ЛЕР за
2013

МЗ,МСП,НВО

Создавање услови со посредство на ЛС
за соработка помеѓу бизнисмените
Заедничка промоција и маркетинг
(заедничко општинско настапување и
учество на саеми и други форми на
презентација на општината и
стопанството во форма на ЈПП)
Oбуки за подигнување на вештини и
знаења
Зајакнување на соработката со странски
компании
Подобрување на состојбата за start up
бизниси
Анкета на бизнис клима и формирање на
база на податоци и мапирање на
охридското стопанство
Отварање на приватни агенции за
вработување
Поттикнување на брендирањето во
локалната економија
Учество во подготовка и реализација на
меѓународно проекти
Анализа на можностите ипотенцијалите
на постоечки капацитети за
преструктурирање и ставање во
функција

ЛС, бизнис сектор

Создавање на поволни услови за
подобри можности за вработување во
прекугранична област со стимулирање
на социјална интеграција на
невработени и подобрување на нивни
квалификации за идно вработување во

Невработени , Агенција за
вработување

ЛС,бизнис сектор

ЛС, невработени, вработени
лица
ЛС, бизнис сектор
ЛС, бизнис сектор
ЛС, бизнис сектор
ЛС, бизнис сектор
ЛС, бизнис сектор
ЛС, бизнис сектор
Бизнис сектор

Акционен План
Локална Економија (Вработување, Природни и Демографски Ресурси)
Приоритет

Стратешка цел

Задачи

Активности

Целна Група

регионот на Корча, Охрид и Струга

Одржлива и оптимална
употреба и искористување на
природните ресурси и
унапредување на
сообраќајната, енергетската и
комуналната инфраструктура

Идентификација на потребите
на стопанските субјекти во
однос на понудата и
побарувачката на пазарот на
труд

Подготовка на база на
податоци на пазар на труд
(берза на труд)

Редовно ажурирање на базата преку
постојан контакт со стопанските субјекти
и Центарот за вработување

ЛС, Центар за вработување,
невработени

Искористување и
осовременување на постоечки
индустриски капацитети

Евиденција на слободни
индустриски капацитети

Контакти со потенцијални странски
инвеститори

Јавен и бизнис сектор

Перманентно зајакнување на
услужниот и производствен
(сектор) кластер

Формирање на бизнис
инкубатори и кластери

Подготовка на проектна документација
за формирање на бизнис инкубатори

Јавен и бизнис сектор

Формирање на нова индустриска зона на
потегот меѓу влезот на Охрид и
с.Лескоец, вклопување на постоечките
индустриски капацитети и создавање
услови за нови индустриски капацитети
во новата индустриска зона .

Бизнис сектор, Странски
инвеститори

Можности за
стопанисување со
природните ресурси на
локалната самоуправа

Измена на законските регулативи во
корист на единиците на ЛС за
стопанисување со природните ресурси

Јавен и бизнис сектор

Проект: Откупнодистрибутивен центар за
раноградинарски
производи во Лакочереј,
со ладилник

Објавување локации за изградба на
откупно-дистрибутивен центар за
земјоделски производи во Лакочереј, со
што треба да се подобри пласманот на
земјоделските производи во општината и
да се овозможи поквалитетна понуда за
потрошувачите
Поттикнување на брендирање на
производи и услуги во локалната
економија согласно препораките на ЕУ и
законската регулатива со
Финансирање на локални микропроекти
за локално брендирање на производи и
услуги
Едукативно информативни работилници
за можностите од ИПАРД програмата и
Агенција за рурален развој

ЛС, Бизнис сектор,
Индивидуални земјоделци,
даватели на услуги и локални
производители

ОДРЖЛИВО Максимизирање
на употребата и
искористување на природните
ресурси во интерес на
економскиот развој

Искористување на
можностите за користење
на средства од ЕУ
фондови, фондови на
државните и други агенции
и институции

Индивидуални земјоделци,
даватели на услуги и локални
производители

Индивидуални земјоделци

Акционен План
Локална Економија (Вработување, Природни и Демографски Ресурси)
Приоритет

Стратешка цел

Задачи

Проект: Осовременување и
проширување на
асортиманот на расадникот
за одгледување автохтони
растителни декоративни
видови

Осовременување и
проширување на
асортиманот на
расадникот за
одгледување автохтони
растителни декоративни
видови што се користат и
ќе продолжат да бидат
искористувани за
потребите на ЈП, за
потребите на
концесионерите на
плажите, урбаните и
рурални заедници и други
заинтересирани.

Проект: Донесување
програма за локален
рурален развој

Со четиригодишната
програма ќе се опфати
изградба на инфраструктурни објекти, кои ќе
придонесуваат за
подобрување на условите
за живот,

Максимално и одржливо
искористување на
туристичкиот потенцијал за
развој на локалната екoномија

Разработка на Стратегија
за развој на сите видови
на туристичка понуда

Активности
План за работа и спроведување со
Национален парк „Галичица“, јавните
претпријатија, концесионери, урбани
заедници, месни заедници и други
заинтересирани страни

-

Целна Група
Национален парк „Галичица“,
јавните претпријатија,
концесионери, урбани
заедници, месни заедници и
други заинтересирани страни

реконструкција и одржување
(чистење) на каналите за
наводнување и за обнова на
механизацијата кај
земјоделците.
Уредување на јавни селски
површини,
Донесување на план за
автентична рурална
архитектура,
План за обнова на улици во
рурални средини,
План за обноваи
рехабилитација на водоводни и
електро мрежи,
Финансирање на проекти за помош на
занаетчии со подршка на проекти и
програми поврзани со традиционални
занаети
Поддршка на проекти и програми во
руралните области со кофинансирање
на проекти поврзани со инфраструктурни
планови, уредување на туристички и
излетнички локалитети во рурални
области со средства од Агенција за
рурален развој

Рурални заедници, МЗ, ЛС,
здруженија на граѓани

Изработка на стратегија за
- Туристички производ и понуда за
- Градски туризам
- Културен туризам

ЛС, бизнис сектор, хотелиери,
туристички агенции, даватели
на услуги во сите видови на
туристичка понуда

Занаетчии

Населението во руралните
области

Акционен План
Локална Економија (Вработување, Природни и Демографски Ресурси)
Приоритет

Стратешка цел

Задачи

Активности

Целна Група

- Езерски туризам
- Алтернативен туризам
- Селски туризам
- Еко туризам
- Спортски туризам

Поттикнување на партнерства и
стимулативни мерки

Рационална потрошувачка на
енергенсите и користење на
алтернативни извори на
енергија

Гасификација на регионот

Развој на планови за гасификација

ЛС, бизнис сектор

Креирање на заедничка
политика за соработка помеѓу
јавниот, приватниот и
граѓанскиот сектор

Подготовка на мерки за
креирање на заедничка
политика за соработка

Формирање на заедничко координативно
тело за поттикнување на партнерства и
креирање политика

ЛС, бизнис сектор

Донесување на акти за
стимулативни мерки за
поттикнување на локалната
економија

Формирање на фондација
за поддршка на мали
бизниси

Подготовка на проектен предлог за
формирање на фондација

ЛС, бизнис сектор

Воспоставување на спрега
помеѓу ЛС и бизнис
заедницата, за остварување на
финансиски можности и
промовирање на заеднички
идеи

Формирање на клуб на
бизнисмени на ниво на
општина

Подготовка на програма за работа и
остварување на финансиски можности и
промовирање на заеднички идеи
Формирање на Општински
економски совет за континуиран
дијалог меѓу општинската власт
и бизнисмените од Општина
Охрид
Изработка на стратегија за јавно
приватно партнерство и јавен повик за
јавно приватно партнерство за изградба
на регионален трговски центар Охрид
Сити Мол

ЛС, Бизнис сектот и научна
фела,

Изграден регионален трговски центар
Охрид Сити Мол

ЈПП , средства во согласност
со проектот

Интензивирање на улогата
на коморите како сервис
на стопанските субјекти

Активности за соработка со стопанските
комори

ЛС, бизнис сектор, Стопански
Комори

Заеднички настап на

Изготвување на годишен план за настап

ЛС, бизнис сектор

Изработка на стратегија за
јавно приватно партнерство и
јавен повик за јавно приватно
партнерство за изградба на
регионален трговски центар
Охрид Сити Мол

Намалување на
невработеноста и
поттикнување на
трговијата во регионот

ЛС, Бизнис сектор

Акционен План
Локална Економија (Вработување, Природни и Демографски Ресурси)
Приоритет

Стратешка цел

Задачи

Активности

Целна Група

саеми и промоции
Презентација на саем на
целокупната понуда во
сегментот на алтернативни
форми на туризмот

План за подготовка
Финансиски план
Инфраструктура
Логистика
спонзори

Организација на меѓусебни мрежи и
асоцијации за соработка и заеднички
настап на давателите на туристчки
услуги

ЛС, даватели на туристички
услуги

Воспоставување на соработка
на економски и културенплан
со дијаспората

Организирање на денови
на дијаспората (во текот
на летните месеци ) за
деловни средби и
состаноци со сонародници
кои се иселени во
странство

Инвестиции во економијата преку
добротворни прилози од дијаспората

Иселеници од Општина Охрид

Рационално искористување
на обработливото земјиште

Формирање на општински
фонд за поддршка и развој
рурални заедници
Обезбедување на
неопходни информации за
земјоделците, кои ќе им
овозможат зголемување
на продуктивноста, намалување на трошоците
за производство,
конкурирање и
искористување на
домашните и на
странските можности за
финансирање во рамките
на земјоделството, како и
навремено препознавање
и соочување со
потенцијалните ризици и
предизвици за
производство и за
пласман на производи од
сферата на
земјоделството
Институционално и
кадровско зајакнување

Подготовка на програма за реализација
на активности за формирање на фонд за
поддршка и развој рурални заедници
Информации
Брошури
Едукативни работилници,
Семинари,
Посети на земјоделци
индивидуалци, комбинати,
производители,

ЛС, бизнис сектор

Организирање на обуки и тренинзи за
подготовка на проектни предлози

ЛС, Бизнис сектор, пазарот на
труд

-

Проект: Воспоставување
(отворање) мобилна
канцеларија во рамките
на локалната самоуправа
за давање стручни
совети на земјоделците

Искористување на
можностите за локален
економски развој преку
кандидатскиот статус за влез
во ЕУ

ЛС, Земјоделци,
производители на храна,
агенции за рурален развој...

Акционен План
Локална Економија (Вработување, Природни и Демографски Ресурси)
Приоритет

Стратешка цел

Задачи

Искористување на
можностите за локален
економски развој преку
поттикнување на
регионалната соработка

Изнаоѓање и
имплементирање на методи
за намалување на
негативните демографски

Подготовка на стратегија
за намалување на
негативните демографски
тенденции

Активности

Целна Група

Воспоставување на партнерски
односи со Европски градови и
општини од земји членки на ЕУ

ЛС, Бизнис сектор, земји
членки на ЕУ

Подобрување на стручно образование и
обука за вработени во ЛС преку
програма за прекугранична соработка со
Албанија и Македонија

Општинска администрација во
регионот на Македонија и
Албанија

Интензивирање на меѓународна
соработка во регионот Охрид Преспа со
општини во Р Грција и Р Албанија преку
организирање и учество на меѓународни
настани, саеми, конференции,
билатерални и мултилатерални работни
состаноци со претставници на други
општини

ЛС регион Охрид Преспа,
општини од Р Албанија и Р
Грција

Зголемување на конкурентноста на
претпријатијата од југозападен и
пелагонискиот регион во Македонија и
од регионот Корча во Албанија како и
засилување на институционалната
инфраструктура и воспоставување на
јавно приватен дијалог за подобрување
на локалниот економси развој

Претпријатија од туристички
сектор од југозападен и
пелагониски регион на РМ и од
регионот Корча во Албанија

Поголем економски развој на
прекугранична област во југозападен
регион во РМ(Струга, Охрид, Зајас,
Дебар) и регион на Корча во Р Албанија
(Поградец и Корча) со воспоставување
на интерактивна комуникација помеѓу
претставници на стопанска комора на
Албанија и стопанска комора на
Северозападна Македонија.

југозападен регион во
РМ(Струга, Охрид, Зајас,
Дебар) и регион на Корча во Р
Албанија (Поградец и Корча)

Мобилизирање на заинтересирани
страни за подготовка на стратегија

ЛС, бизнис сектор, Социјални
Институции, МЗ, МТСП

Акционен План
Локална Економија (Вработување, Природни и Демографски Ресурси)
Приоритет

Стратешка цел
тенденции (зголемување на
инвестициите во руралните
области, намалување на
миграциите село – град,
оптимизирање на прирастот
на населението во градот
преку миграции, зголемување
на наталитетот, склучените
бракови...)

Задачи

Активности

Целна Група

Акционен план
Туризам
Приоритет
Дефинирање на туристичкиот
производ и понуда и нивна
промоција

Стратешка цел
Стандардизација и
категоризација на
туристичките капацитети

Задачи
Категоризација и
регистрирање во
регистарот на вршители
на угостителска дејност
од мал обем

Активности

Изадвачи во приватното
сместување и вршители
наугостителска дејност од мал
обем

Доследно спроведување на Законот за
ТТП (евиденција на гости, наплата на
туристичката такса)

Изадвачи во приватното
сместување и вршители
наугостителска дејност од мал
обем
ЛС и СВР Охрид

Воведување на Информативен систем за
управување со туризмот,
Развивање на различни
видови на туризам, (езерски,
еколошки, ловен,
рекреативен, рурален,
здравствен..)

Целна Група

Процесот е започнат во Март 2007 и е
континуиран процес / во тек

Стимулирање и
координација на
иницијативи насочени кон
креација на
специјализирани
туристички производи,
активности и пакети

Формирање база на податоци и мапирање
на туристичкото стопанство

Бизнис сектор, населението во
регионот

Идентификување на
туристичката понуда , како
конкурентна предност, во
Охрид-Преспа регионот
(Оштини Ресен, Охрид,
Битола и ЈЗПР)

Подготовка на акционен план врзоснов на
стратегијата за рег. Развој изработена од
Центарот за развој на ЈЗПР

Локалните самоуправи во
регионо, НВО ата, граѓанскиот
сектор, туристичките
организации

Изготвување студија за туристичката
понуда , како конкрентна преднос

Локалните самоуправи во
Еврорегионот, НВО ата,
граѓанскиот сектор
Бизнис сектор во областа на
туризмот, Хотелско и приватно
сместување, Руралните
заедници, Локална самоуправа,
Приватен и граѓански сектор,
рурални заедници,
Туроператори и туристички
агенции

• Занаетчиски работилници
• Стари занаети
• Промоција на здравствениот туризам
(центар за хемодијализа, кардиологија,
wellness,)
• Промоција на културно-историско
наследство
• Понуда и промоција на здрава храна
Дефинирање
и
поставување
на
критериуми за квалитет, (Локална усвоена
процедура и контрола)

Дефинирање и селекција
на туристички производ и

Планирање на сместувачки објекти на
различни локации во општината и нивна
понуда на реномирани инвеститори во
оваа индустрија,
Програм на креирање на дополнителна
понуда:

ЛС

ЛС

Бизнис сектор во областа на
туризмот, Хотелско и приватно

Акционен план
Туризам
Приоритет

Стратешка цел

Задачи
понуда
Градски туризам
- Културен туризам
- Езерски туризам
- Алтернативен туризам
- Селски туризам
- Еко туризам
- Спортски туризам

Воспоставување на
контакти со
специјализирани
туроператори и патнички
агенции во главните
постоечки и потенцијални
емитивни пазари

Унапредување на системот
на резервации (booking
систем)
Помош за локалните
претприемачи и компании
во креацијата на нови
туристички производи за
специфични пазарни
сегменти

Активности

Целна Група

екскурзии, курсеви, кратки патувања со
водичи, сафари патеки, престој во
дивина... поврзани со сместувачка понуда,
храна и др.
Обуки и работилници,
Финансиска поддршка на мали проекти

сместување, Руралните
заедници

Изработка на програма на конкурентност

Локална самоуправа, приватен
и граѓански сектор, рурални
заедници, Туроператори и
туристички агенции
Локална самоуправа, Приватен
и граѓански сектор, рурални
заедници, Туроператори и
туристички агенции

Benchmarking и пратење на најдобрите
примери во дестинации со ваков вид на
инвестиции
заради
разбирање
на
целокупниот процес и клучните фактори
на успехот
Обликувањето на овие дополнителни
понуди, активности и услуги како и
обработката
на
целните
групи
и
дестинации треба да биде работа на
посебна менаџерска група
Формирање на дигитални бази на
податоци во областа на туризмот

Локална самоуправа, приватен
и граѓански сектор, рурални
заедници, Туроператори и
туристички агенции

Интернет (електронски) booking

Локална самоуправа,
туристички агенции
Локална самоуправа, приватен
и граѓански сектор, рурални
заедници, Туроператори и
туристички агенции

Посебни интереси, Авантуристички
туризам, Рурални искуства, јавање
магариња, коњи, едрење, итинерери,
екстремни спортови, манифестации,
настани и забавни активности и др. Преку
Обуки, семинари, работилници,
проекти за едукација
Формирање на локални риволвинг
фондови за вложување во туризмот врз
база на економски обем.
Воспоставување на ознаки за квалитет
(quality labels): семејно сместување,
Wellness/spa, бизнис, сместување за
млади, спорт, еко и етно сместување,
рурално сместување и др.
Одлуки на ЛС за воведување на
ознаки за квалитет кој што би се

Локална самоуправа,
туристички агенции

Локална самоуправа, приватен
и граѓански сектор, рурални
заедници, Туроператори и
туристички агенции
ЛС, донатори, инвеститори

Акционен план
Туризам
Приоритет

Стратешка цел

Орагнизиран пристап во
промоцијата на туризмот

Задачи

Иднетификација и
искористување на
конкурентнте предности на
Охрид и Градови во
соседните држави со
сродни потенцијали за
заеднишка промоција

Збогатување на
дигиталната и видео
презентација

Активности
користеле под посебни
критериуми
Финансиска поддршка за развој на
алтернативни активности екскурзии,
курсеви, кратки патувања со водичи,
сафари патеки, престој во дивина...
поврзани со сместувачка понуда, храна...
Подготовка на Документарен филм со
дефинирани предности
Регионален пристап
Регионално поврзување

Заеднички веб портал со Солун Грција
со заеднички електронска весник со
информации од културни настани во
двете држави
Подготовка на различни тематски
туристички ДВД презентациии и
промотивни клипови
Подготовка на заеднички профил со
Соседните држави Алб и Грц во скоп на
Еврорегионот

Селекција на саемски
промоции

Формирање на Општинска
туристичка асоцијација

Припрема и изработка на
современ и квалитетен
промотивен материјал

Изготвување на програма за посета на
саеми органинизирани за промоција на
специфични форми на туризам и насочени
кон привлекување на специфична целна
група, заинтересирана за конкурентните
предости на регинот
• Формирање на Јавно- приватно тело
• Дефинирање на Општинска стратегија
за промоција (Организирана и
координирана маркетинг стратегија –
учество на саеми)
Дефинирање на квалитет, дизајн и
квантитет и печатење на промотивен
материјал
Дефинирање на Целни групи (туристички
пазари)
Дефинирање на годишни термини и

Целна Група
ЛС, донатори, инвеститори

Локална самоуправа, приватен
и граѓански сектор, рурални
заедници, Туроператори и
туристички агенции, соседни
градови
Локална самоуправа, Приватен
и граѓански сектор, рурални
заедници, Туроператори и
туристички агенции
Локална самоуправа, Приватен
и граѓански сектор, рурални
заедници, Туроператори и
туристички агенции
Локална самоуправа, Приватен
и граѓански сектор, рурални
заедници, Туроператори и
туристички агенции
Локална самоуправа, Приватен
и граѓански сектор, рурални
заедници, Туроператори и
туристички агенции
Локална самоуправа, Приватен
и граѓански сектор, рурални
заедници, Туроператори и
туристички агенции
Локална самоуправа, приватен
и граѓански сектор,
Туроператори и туристички
агенции
Локална самоуправа, приватен
и граѓански сектор,
Туроператори и туристички
агенции
ЛС

Акционен план
Туризам
Приоритет

Стратешка цел

Задачи
Задржување и
унапредување на
интересот за туристички
посети од земјите од
југоисточна Европа

Активности
буџети за сите предвидени активности за
промоција
Анализа на спецификите на
јужноевропските туристички пазари и
целни групи
Активна и динамична промоција и
презентација пред странскиот туристички
пазар
Отварање на промотивни штандови за
континуирана промоција во странство

Медиумска подршка за
позитивните примери, идеи и
иницијативи за развој на
туризмот

Подобрување на квалитетот
на постојната и изградба на
нова инфраструктура

Подобрување на квалитетот
на постојната и изградба на
нова инфраструктура

Дефинирање на буџет за
финансиска поддршка на
медиумски проекти кои
промовираат нови идеи и
иницијативи за развој на
туризмот

Поддршка на изградба и
ревитализација на
инфраструктура која не го
нарушува природното
опкружување во
заштитените културни и
природни зони

Модерно градско
пристаниште

Дефинирање на општинските критериуми
за финансиска поддршка на промотивни
продукции

Целна Група
Локална самоуправа, Приватен
и граѓански сектор,
Туроператори и туристички
агенции / експерти од областа
Локална самоуправа, Приватен
и граѓански сектор,
Туроператори и туристички
агенции
Локална самоуправа, Приватен
и граѓански сектор,
Туроператори и туристички
агенции
ЛС, експерти од областа на
маркетинг и промоција

Распишување на јавни повици за предлог
продукции
Избор на најдобри промотивни продукции
Презентација на продукциите преку
регионален фестивал на промотивен
туристички филм со проекција на
спотовите и кратките филмови

ЛС, експерти за маркетинг

Правилник за Архитекура /
инфраструктура која не го нарушува
природното опкружување во заштитените
културни и природни зони

ЛС, Сектор за урбанизам

Стимулација на подобро искористување
на постоечките сместувачки капацитети
Изготвување на потребната
документација,
Изведбени работи
Урбанистичко уредување на

ЛС, приватен сектор

Изградба на марина
-

просторот околу вливот на
реката Грашница
Избор на партнер, кој ќе
инвестира во изградба на

ЛС, експерти за маркетинг
ЛС, експерти за маркетинг,
продукциски куќи, туристички
работници

РМ, ЛС, туристи, гости, езерски
сообраќај, приватни компании
ЛС, Приватен сектор

Акционен план
Туризам
Приоритет

Стратешка цел

Задачи

Активности
-

Изградба на модерен
туристички информативен
центар

На локацијата во центарот на градот ќе се
постави посебен туристички
информативен центар со богати содржини
неопходни и пожелни за туристите и за
посетителите на Охрид.

Поставување туристичка
сигнализација и мапи за
позначајни објекти

-

Поддршка на дизајнирање
и имплементација на
проекти за развој на
програми и содржини за
алтернативни туристички
содржини
Финансиска поддршка на
инвестиции за
ревитализација и
реадаптација на куќи и
објекти во традиционална
стара градба во
сместувачки капацитети

-

Подобрување на
туристичката сигнализација
во градот, планинските

Формирање на комисија за
евиденција на локалитетите,
знаменитостите и други
туристички атракции,
Дизајн и решенија за
потребната опрема,
Административна постапка за
набавкка
Изработка на патоказите,
инфо таблите и другата
опрема,
Инсталација (поставување) на
опремата

Инфраструктурни објекти за Етно туризам,
Еко туризам, планински туризам, посебни
интереси.

-

-

Целна Група

современа марина за помали
пловни објекти.
Проектот во постапка ќе го
понудиме на заинтересиран
инвеститор со цел да се
реализира преку моделот на
јавно-приватно партнерство.

Финансирање на микропроекти за
реновирање на традиционална
стара градба во рурални
заедници,
Реконструкција и обнова на
традиционални јавни објекти во
руралните области, (стари селски
чешми, бунари, селски домови,
музеи)
Поплочување на селските сокаци
со природен камен во етво стил
Изработка и поставување на
Инфо туристички табли,
Патокази,

ЛС, приватен сектор

ЛС, туристички водичи, Завод
за заштита ...

ЛС, инвеститори, донатори, ЕУ

ЛС, инвеститори, донатори, ЕУ

ЛС, инвеститори, донатори, ЕУ

Акционен план
Туризам
Приоритет

Стратешка цел

Задачи

Активности

Целна Група

подрачја и селата

Обликување на слободните
површини и јавниот
простор

Проширување и доизградба на патниот
правец Охрид-Св. Наум
Инсталација на современа мрежа
за наводнување на сите зелени
површини во градот (одржување
на зеленилото),
Зазеленување и уредување со
клупи и друга опрема на селските
јавни површини

ЛС, Централна Власт,
инвеститори, донатори, ЕУ
ЛС / ЈП Комуналец / Проаква

Дефинирање на капацитет за
абсорбција, издржливост и
квалитет на туристичките
капацитети и услуги (carrying
capacity analyses)

Брендирање на Охрид како
туристичка дестинација

Поволни кредитни линии за
стимулирање на приватниот
туристички сектор

Гарантен и кредитен
револвинг фонд за
подигнување на квалитетот
во туризмот

Изготвување на програма за формирање
на гарантен и кредитен револвинг фонд за
подигнување на квалитетот во туризмот

ЛС, бизнис сектор, туристички
работници

Користење на кандидатскиот
статус на Р Македонија, за
привлекување на инвестиции
и користење на ЕУ фондови

Припрема на тим за
разработка на проекти за
користење на ИПА
фондовите (2014– 2020)

Основање на општински институционални,
оперативни, човечки капацитети за
припрема на квалитетни програми и
проекти за ИПА фондовите на ЕУ
Формирање на партнерства за настап со
заеднички проекти (бизнис, НВО,Општина
Охрид)
Формирање на партнерства за настап со
заеднички проекти со странски партнери
Припрема на проекти според ИПА
стандардите
Оформување на функционални локални и
регионални структури за туризам
Оформување на модел за следење на
реалните актуелности во туризмот

ЛС, Централна Власт, бизнис
сектор, туристички работници

Обуки за брендирање
Формирање на општинско стручно тело
(општина, НВО, стручни лица) за избор и
селекција на локалитети
Бренд Туристичка дестинација Охрид
- Слоган / Опис / Лого/ промотивен штанд
Бренд Туристичка дестинација Охридско

ЛС, сектор за туризам и ЛЕР

Брендирање на Охрид,
(градење на препознатлив
идентитет)

Дефинирање на
туристичките локалитети за
брендирање

ЛС, бизнис сектор, туристички
работници
ЛС, бизнис сектор, туристички
работници
ЛС, бизнис сектор, туристички
работници
ЛС, бизнис сектор, туристички
работници
ЛС, бизнис сектор, туристички
работници

ЛС, сектор за туризам и ЛЕР
ЛС, сектор за туризам и ЛЕР

Акционен план
Туризам
Приоритет

Стратешка цел

Задачи

Активности
езеро - Слоган / Опис / Лого
Бренд Туристичка дестинација Св. Наум
- Слоган / Опис / Лого
Бренд Туристичка дестинација НП.
Галичица - Слоган / Опис / Лого
Бренд Туристичка дестинација Стар град
- Слоган / Опис / Лого
Бренд Туристичка дестинација Антички,
Тврдина, Плаошник - Слоган / Опис / Лого
Бренд Туристичка дестинација Охридски
рурален туризам - Слоган / Опис / Лого
Бренд Туристичка дестинација Охридско
лето - Слоган / Опис / Лого
Бренд Охридско културно и природно
наследство - Слоган / Опис / Лого
Изготвување на програма за работа

Зачувување на статусот на
Охрид - град на УНЕСКО

Зачувување на
вредностите на културноисториското наследство
природните богатства

Разработено во Акционите планови за
Култура, културно- историско и природно
наследство

Целна Група
ЛС, сектор за туризам и ЛЕР
ЛС, сектор за туризам и ЛЕР
ЛС, сектор за туризам и ЛЕР
ЛС, сектор за туризам и ЛЕР
ЛС, сектор за туризам и ЛЕР
ЛС, сектор за туризам и ЛЕР
ЛС, сектор за туризам и ЛЕР
ЛС, бизнис сектор, туристички
работници

ЛС, Завод и Музеј, Културни и
туристички работници

Зачувување и унапредување на културноисториските обележја и нивно
искористување во развојот на туризмот
Зачувување на природните
богатства

Институционално јакнење и
развој на човечки ресурси

Искористување на
реформите во ЛС и
користење на нивните
бенефиции за развој на
туризмот

Донесување на ефективна
локална и регионална
стратегија за одржлив
развој на туризмот

Заштита на природната средина и
природните ресурси
Финансирање на мали проекти за
заштита на животната средина,
биорезервати и други локалитети,
флората и фауната

ЛС, НП Галичица, НВО
ЛС, Приватен и граѓански
сектор, НП Галичица, ЈП
Македонски шуми, еколошки
здруженија, локално население,
МЗ

Вклучување на општинските органи, тела
и стручни луге во процесот на припрема
на националните стратешки и програмски
документи заа туризам

ЛС, туристички работници,
бизнис сектор

Спроведување на законот за туризам,
угостителство и привремен престој на
гости
Интензивна соработка помеѓу МСП, ЛС,
национални и странски иституции, агенции
и фирми

ЛС, туристички работници,
бизнис сектор
ЛС, туристички работници,
бизнис сектор

Акционен план
Туризам
Приоритет

Стратешка цел

Профеционализација и
профилирање на
туристичкиот кадар

Оформување на модел за
следење на реалните
актуелности (новитети и
трендови) во туризмот

Задачи

Континуирана обука и
усовршување на
вработените во Секторот за
Туризам и ЛЕР

Анализа на светските
туристички трендови, цени,
потенцијали, целни групи

Активности

Целна Група

Зголемување на ингеренциите на ЛС,
инспекторатот во делот на туризмот,
Организираност и координираност на
туристичкиот сектор
Доследно и квалитетно спроведување на
општинските развојни планови и програми
во туризмот
Воспоставување на меѓуопштинска и
регионална соработка во областа на
туризмот

ЛС

Семинари за ИПА и други фондови

ЛС

Обуки за разработка на Предлог проекти
Воспоставување на меѓусебни
партнерства со странски донатори,
инвеститори, консултанти

ЛС
ЛС, туристички работници,
бизнис сектор

Припрема на годишни компаративни
(споредбени) анализи за охридскиот
туризам

ЛС, туристички работници,
бизнис сектор

Оформување на функционални
национални и локални структури за
туризам

ЛС, туристички работници,
бизнис сектор

ЛС, туристички работници,
бизнис сектор
ЛС, туристички работници,
бизнис сектор
ЛС, туристички работници,
бизнис сектор

Акционен план
Инфраструктура и Заштита на Животна Средина
(Сообраќајна и Комунална, Урбано и Просторно Планирање)
Приоритет

Стратешка цел

Довршување на
канализациона и водоводна
инфраструктура и соодветен
третман на отпадните и
атмосверски води на
територијата на општина
Охрид според светски
стандарди

Довршување на канализационата
инфраструктура во општината
Охрид, (Велгошти, Лескоец,
Косел со Лакочереј, ...Орман,
Трпејца, Подмоље, Пештани,
Љубаништа, Св. Наум...)

Задачи

Секундарна атмосферска
канализација, во урбаните
населени места

Целна Група

Изградба на мрежа за фекална
канализација

ЛС , месно население

Довршување на
канализационата
инфраструктура во с.
Велгошти
Довршување на
канализационата
инфраструктура во с.
Лескоец
Довршување на
канализационата
инфраструктура во с. Косел
со Лакочереј

Активности врз основа на програмата
на одделението за комунален развој на
Општина Охрид и ЈП

ЛС , месно население

Активности врз основа на програмата
на одделението за комунален развој на
Општина Охрид и ЈП

ЛС , месно население

 Активности врз основа на програмата
на одделението за комунален развој
на Општина Охрид и ЈП,
 Проект улична фекална канализација
с. Косел со пречистителна станица
Активности врз основа на програмата
на одделението за комунален развој на
Општина Охрид и ЈП

ЛС , месно население

ЛС , месно население

Фекална канализација со
третман на отпадните води
во Љубаништа
Фекална канализација со
третман на отпадните води
во Св. Наум

 Активности врз основа на програмата
на одделението за комунален развој
на Општина Охрид и ЈП,
 Проект за улична фекална
канализација со пречистителна
станица
Активности врз основа на програмата
на одделението за комунален развој на
Општина Охрид и ЈП
Активности врз основа на програмата
на одделението за комунален развој на
Општина Охрид и ЈП

Изградба и реконструкција
на мрежа за атмосферска
канализација и канали

Активности врз основа на програмата
на одделението за комунален развој на
Општина Охрид

ЛС , месно население

Меѓусебна соработка помеѓу Проаква,
Совет на О. Охрид и Советите на МЗ

Проаква, населението во
целните Месни заедници

Довршување на
канализационата
инфраструктура во с. Орман
Третман на отпадните води на
населените места Трпејца со
Љубаништа и Св. Наум

Активности

Довршување на
канализационата
инфраструктура во урбана
зона Општина Охрид

Фекална канализација со
третман на отпадните води
во Трпејца

Покривање на локалните
Одлуки на Советите на
водоводи со организирана служба месните заедници

ЛС , месно население

ЛС , месно население
ЛС , месно население

Акционен план
Инфраструктура и Заштита на Животна Средина
(Сообраќајна и Комунална, Урбано и Просторно Планирање)
Приоритет

Стратешка цел

Задачи
Изградба и одржување на
системи за водоснабдување.

Регулација и рехабилитација
на сливното подрачје на
Охридското Езеро

Активности

Целна Група

Активности врз основа на развојната
програма на Одделение за Комунален
развој и сообраќај.
Снимање и проценка на состојбата на
терен

ЛС. Месно население

Третман на индустриските
отпадни води

Проверка на дозволите на
индустриските субјекти
согласно законска
регулатива

Покриеност на сите населени
места со водоснабдителна
мрежа со оптимален капацитет

Изградба на
водоснабдителна мрежа со
оптимален капацитет

Активности согласно програмата на
одделението за комунален развој

ЛС Сектор за Урбанизам,
Проаква, месно население

Регулација и рехабилитација на
сливот на Грашница – Даљан
(Коселска Река)

Регулација и рехабилитација
на сливот на Грашница

Чистење на водотеците

Население од целниот
регион, НВО, Училишта,
Охридски Комуналец,
Општина Охрид, Приватен
сектор, Национален Парк,
ХБ.Завод
Население од целниот
регион, НВО, Училишта,
Охридски Комуналец,
Општина Охрид, Приватен
сектор, Национален Парк,
ХБ.Завод
Население од целниот
регион, НВО, Училишта,
Охридски Комуналец,
Општина Охрид, Приватен
сектор, Национален Парк,
ХБ.Завод
Население од целниот
регион, НВО, Училишта,
Охридски Комуналец,
Општина Охрид, Приватни
сектор, Национален Парк,
ХБ.Завод, Шумско стопанство
Општина Охрид, Проаква
Охрид, централна власт

Намалување на загадување со цврст
отпад

Намалување на загадување со отпадни
води

Намалување на ерозивни процеси

Регулација и рехабилитација
на сливот на Даљан
(Коселска Река)

Дислокација на реката Грашница во
Даљан (Коселска река)
Дислокација на реката Сушица и
нејзино припојување во речното корито
на р. Коселска
Чистење на водотеците

Инспекторат за животна
средина / Државен – ЛС

Општина Охрид, Проаква
Охрид, централна власт
Население од целниот
регион, НВО, Училишта,
Охридски Комуналец,
Општина Охрид, Приватен

Акционен план
Инфраструктура и Заштита на Животна Средина
(Сообраќајна и Комунална, Урбано и Просторно Планирање)
Приоритет

Стратешка цел

Задачи

Активности

Целна Група
сектор, Национален Парк,
ХБ.Завод, Шумско стопанство

Намалување на загадување со цврст
отпад (елиминирање на депониите во
сливот на Коселска река).
Намалување на загадување со отпадни
води

Регулација на природните
водотеци, (суводолици)

Регулација на природните
водотеци, (суводолици)

Чистење на водотеците, намалување
на загадување со цврст отпад
Регулирање на речно корито на река
Вапилица
Прочистување на речно корито на
Летничка Река
Регулација на порој Рача
Регулирање на речно корито на
Скребатска река
Регулирање на речно корито на река
Черава

Население од целниот
регион, НВО, Училишта,
Охридски Комуналец,
Општина Охрид, Приватен
сектор, Шумско стопанство
Население од целниот
регион, НВО, Училишта,
Охридски Комуналец,
Општина Охрид, Приватен
сектор,
ЛС и МЖСПП, Македонски
шуми, НП Галичица
ЛС и МЖСПП, месно
население
ЛС и МЖСПП, месно
население
ЛС и МЖСПП, месно
население
ЛС и МЖСПП, месно
население
ЛС и МЖСПП, месно
население

Изградба на иригационен систем
за наводнување на Охридско
поле

Изградба на иригационен
систем за наводнување на
Охридско поле

Подготовка на идеен проект

ЛС и МЖСПП, Македонски
шуми, НП Галичица

Заштита и ревитализација на
природните живеалишта
(Студенчишко Блато)

Иницијатива до МЖСПП на
ЛС за одредување на
степенот на заштита на
Студенчишко блато

Проценка на состојбата на остатокот на
Студенчишко Блато и преземање мерки
за негова ревитализација од страна на
МЖСПП
Ископ на канали во Студенчишко блато
со цел поврзување на блатото со
Охридско езеро
Поставување на пиезометри ( истражни
бунари) во Студенчишко блато
Мониторинг на квалитетот на водите во
сливот на Охридско Езеро

Хидробиолошки , НП
Галичица, ЛС, МЖСПП;;;;;

Прибирање на податоци за создавачи

ЛС и ЈП Охридски Комуналец

Планирање на управувањето и
заштита на водите од
загадување во сливното подрачје
Подобрување на пристапот кон

Изработка на планови и
програми за управување со
водите во подсливот на
Охридското Езеро
Изработка на катастар на

Буџет на ЛС и буџет на
МЖСПП
Буџет на ЛС и буџет на
МЖСПП
ЛС и мултилатерално тело за
заштита на сливното подрачје
на реката Дрим - Дрини

Акционен план
Инфраструктура и Заштита на Животна Средина
(Сообраќајна и Комунална, Урбано и Просторно Планирање)
Приоритет

Стратешка цел
податоци за создавачи на сите
видови отпад и начин на негово
управување
Примена на регионален систем
за управување со отпад

Мониторин на квалитетот на
воздухот

Намалување на нивоата на
бучава
Подигање на јавната свест за
заштита на животната средина

Соодветно управување и
зачувување на биолошката
разновидност

Воспоставување механизам
за ефикасно управување со

Задачи

Активности

Целна Група

загадувачи

на отпад и начин за негово управување

Рекултивација на депонија
Буково и можност за нејзино
вклучување во идниот
регионален систем за
управување со отпадот како
претоварна станица
План за управување со
цврст отпад
Воспоставување на локална
мрежа од мерни станици за
следење на квалитетот на
воздухот

Изработка на Студија за одлагање и
третман на градежен шут на територија
на Општина Охрид

ЛС, ЈП Охридски Комуналец ,
МЖСПП, ЗЕЛС и јавно
приватно партнерство

Изработка на План за управување со
цврст отпад
Редовни извештаи по извршениот
мониторинг

ЛС и ЈП Охридски Комуналец

Следење на нивото на
бучава со поставување на
статички мерачи на бучава
во Општина Охрид
Постојана едукација на
населението со посебен
осврт на најмладата
популација за заштита на
животната средина

Редовни извештаи по извршениот
мониторинг

ЛС

Организирање на трибини, јавни
повици,изработка на проекти,
медиумски презентации, формирање на
еко патроли врз основа на годишната
програма на одделението за заштита на
животна средина
Заштита и санација на чинарите во
Охрид

ЛС

ЛС

Зачувување на гнездата на лебедите и
нивна заштита

ЛС и Хидробиолошки завод

Одбележување на Светскиот Ден
на Водите

Проценка и санација на
состојбата на Охридските
чинари
Следење на популацијата на
црвеноклуниот лебед и
негова заштита со цел
одржување на
биодиверзитетот
Подготвена програма за
одбележување

ЛС и МЖСПП

Активности согласно програмата за
одбележување

ЛС

Изработка и донесување на ДУПови, и нивно усогласување со

Изработка на урбанистички
планови

Изработка и донесување на УП вон
населено место за Горица - Исток

ЛС

Акционен план
Инфраструктура и Заштита на Животна Средина
(Сообраќајна и Комунална, Урбано и Просторно Планирање)
Приоритет
инфраструктурата и
интегрална заштита и
управување со животната
средина, светското природно
и културно наследство
почитувајќи ги законските
регулативи и обврските
превземени со потпишување
на досието со УНЕСКО

Стратешка цел

Задачи

Активности

Целна Група

ГУП на Општина Охрид

ДУП со плански опфат во границите на
Старото градско јадро
ДУП за УЗ 1 УБ 1.2,УБ 1.4 и дел од УБ
3.4
ДУП за УЗ 1 дел од УБ 1.1 - опфат 4
ДУП за УЗ 3, УБ 3.1
ДУП за УЗ 3, УБ 3.3
ДУП за УЗ 4 УБ 4.3
ДУП за УЗ 4 УБ 4.4
ДУП за УЗ 4 дел од УБ 4.5 - опфат 1
ДУП за УЗ 4, дел од УБ 4.5
ДУП за УЗ 4, УБ 4.6
ДУП за УЗ 5 УБ 5.2
ДУП за УЗ 5 УБ 5.3
ДУП за УЗ 6 дел од УБ 6.1 - опфат 2
ДУП за УЗ 7 дел од УБ 7.2 - опфат 1
ДУП за УЗ 7 дел од УБ 7.2 - опфат 2
ДУП за УЗ 8 дел од УБ 8.1 - опфат 3
ДУП за УЗ 9 дел од УБ 9.1 - Опфат 1
ДУП за УЗ 9 дел од УБ 9.1 - опфат 2
ДУП за УЗ 9 УБ 9.2
ДУП за УЗ 10 дел од УБ 10.1 - Опфат 1
ДУП за УЗ 10 дел од УБ 10.1 - опфат 2
ДУП за УЗ 11 дел од УБ 11.3 – опфат 1
ДУП за УЗ 12 УБ 12.1
ДУП за УЗ 12 дел од УБ 12.2- опфат 1
ДУП за УЗ 12 дел од УБ 12.4 - опфат 2
ДУП за УЗ 12 дел од УБ 12.4 - опфат 3
ДУП за УЗ 9 УБ 9.4 и УЗ 15 дел од
УБ 15.5
ДУП за УЗ 14 дел од УБ 14.4 - опфат 1
ДУП за УЗ 15, УБ 15.1
ДУП за УЗ 15 УБ 15.7
ДУП за УЗ 16 дел од УБ 16.1
ДУП за УЗ 16 дел од УБ 16.2 – опфат 2
ДУП за УЗ 18 УБ 18.1 и дел од УБ 18.2 -

ЛС
ЛС
ЛС
ЛС
ЛС
ЛС
ЛС
ЛС
ЛС
ЛС
ЛС
ЛС
ЛС
ЛС
ЛС
ЛС
ЛС
ЛС
ЛС
ЛС
ЛС
ЛС
ЛС
ЛС
ЛС
ЛС
ЛС
ЛС
ЛС
ЛС
ЛС
ЛС
ЛС

Акционен план
Инфраструктура и Заштита на Животна Средина
(Сообраќајна и Комунална, Урбано и Просторно Планирање)
Приоритет

Стратешка цел

Задачи

Активности
Чекоштина
УП вон населено место Горица Исток
УПВНМ на дел од ТК "Горица" дел од
УБ 2.1
УП вон населено место туристички
локалитет Св.Стефан - опфат 3
УП вон населено место за Блок 4.3 дел
од Туристички комплекс Св.Стефан
УП вон населено место Лагадин и
потегот Лагадин - Пештани
УП вон населено место Долно Коњско –
опфат 1
Измена на намена на површината на
дел од УЗ 9 УБ 9.1
Измена на намена на површината на
дел од УЗ 12 дел од УБ 12.2
Измена на намена на површината на
дел од УЗ 13 дел од УБ 13.2
Измена на намена на површината на
дел од УЗ 17 дел од УБ 17,1
УП за село Пештани
ДУП за УЗ 1 дел од УБ 1.1 - Опфат
Табана
ДУП за УЗ 2 дел од УБ 2.2 - Опфат
Ривиера
ДУП за УЗ 1, дел од УБ 1.1 – опфат 1
ДУП за УЗ 1 дел од УБ 1.1 - опфат 3
Измени и дополнувања на дел од ДУП
УБ 1.3 ДЕЛ 2
ДУП за УЗ 2 дел од УБ 2.3 - опфат 2
ДУП за УЗ 2 дел од УБ 2.3 - опфат 3
ДУП за УЗ 2 дел од УБ 2.3 - опфат 4
ДУП за УЗ 2 дел од УБ 2.3 - опфат 5
ДУП за УЗ 2 дел од УБ 2.4 - опфат 1
ДУП за УЗ 2 дел од УБ 2,5 - опфат 1
ДУП за УЗ 4 дел од УБ 4,2 - опфат 1
ДУП за УЗ 4 дел од УБ 4,5 - опфат 2
ДУП за УЗ 4 дел од УБ 4,7 - опфат 2
ДУП за УЗ 5 дел од УБ 5.1 - опфат 1
ДУП за УЗ 5 дел од УБ 5.4 - опфат 2
ДУП за УЗ 5 дел од УБ 5.4 - опфат 3
ДУП за УЗ 5 дел од УБ 5.4 - опфат 4
ДУП за УЗ 6 дел од УБ 6.1-Опфат
Крстџамија
Измени и дополнувања на дел од ДУП за

Целна Група
ЛС
ЛС
ЛС
ЛС
ЛС
ЛС
ЛС
ЛС
ЛС
ЛС
ЛС
ЛС
ЛС
ЛС
ЛС
ЛС
ЛС
ЛС
ЛС
ЛС
ЛС
ЛС
ЛС
ЛС
ЛС
ЛС
ЛС
ЛС
ЛС
ЛС
ЛС

Акционен план
Инфраструктура и Заштита на Животна Средина
(Сообраќајна и Комунална, Урбано и Просторно Планирање)
Приоритет

Стратешка цел

Задачи

Активности
УЗ 8 УБ 8,3 –модул 1
Измени и дополнувања на дел од ДУП за
УЗ 8 УБ 8,3 - модул 2
ДУП за УЗ 9 УБ 9.3 и УБ 13 дел од УБ
13.2
ДУП за УЗ 9 дел од УБ 9.1 – опфат 2 –
ДЕЛ 1
ДУП за УЗ 10 дел од УБ 10.2 - опфат 1
ДУП за УЗ 10 дел од УБ 10.3 - опфат 1
ДУП за УЗ 11 дел од УБ 11.3 - опфат 2
ДУП за УЗ 11 дел од УБ 11.4 - опфат 1
ДУП за УЗ 11 дел од УБ 11.4 - опфат 2
ДУП за УЗ 12 дел од УБ 12.2 - опфат 2
ДУП за УЗ 12 дел од УБ 12.2 - опфат 3
ДУП за УЗ 12 дел од УБ 12.2 - опфат 4
ДУП за УЗ 12 дел од УБ 12.3 - опфат 1
ДУП за УЗ 12 дел од УБ 12.4 - опфат 4
ДУП во УЗ 16 дел од УБ 16.1 и УЗ 17 дел
од УБ 17.3 - опфат 1
ДУП во УЗ 16 дел од УБ 16.2 - опфат 3
УП вон населено место Горица Север
БЛОК 1
УПВНМ – Туристички комплекс "Горица"
дел од БЛОК 2.1 – опфат 2
УПВНМ – Туристички комплекс "Горица"
дел од БЛОК 2.1 – опфат 3
УП вон населено место Св.Стефан БЛОК 3
УП вон населено место туристички
комплекс Св.Стефан
- дел од БЛОК 4.1 – опфат 1
УП вон населено место туристички
комплекс Св.Стефан - дел од БЛОК 5.1
– опфат 1
УП вон населено место Долно Коњско
делод БЛОК 6.1 и дел од БЛОК 6.2
УП вон населено место Долно Коњско
дел од БЛОК 6.1 – опфат 2
УП вон населено место Лагадин
Пештани дел од УБ 1 - опфат 1
УП вон населено место Лагадин
Пештани дел од УБ 2 - опфат 1
УП вон населено место Лагадин
Пештани БЛОК 3 и дело д БЛОК 4
УП вон населено место Лагадин

Целна Група
ЛС
ЛС
ЛС
ЛС
ЛС
ЛС
ЛС
ЛС
ЛС
ЛС
ЛС
ЛС
ЛС
ЛС
ЛС
ЛС
ЛС
ЛС
ЛС
ЛС
ЛС
ЛС
ЛС
ЛС
ЛС
ЛС
ЛС

Акционен план
Инфраструктура и Заштита на Животна Средина
(Сообраќајна и Комунална, Урбано и Просторно Планирање)
Приоритет

Стратешка цел

Задачи

Активности
Пештани дел од УБ 8 - опфат 1
УП вон населено место Лагадин
Пештани дел од УБ 9 - опфат 1
УП за село Љубаништа - опфат 1
УП вон населено место бензинска пумпа
ПОДМОЉЕ
УП вон населено место Градиште
УПВНМ Долно Лакочереј за викенд
населба наместо викано Вишо
ДУП во УЗ 3 дел од УБ 3.2 – опфат 2
ДУП во УЗ 3 дел од УБ 3.3 – опфат 1
ДУП во УЗ 5 дел од УБ 5.4 – опфат 5
ДУП во УЗ 10 дел од УБ 10.2 – опфат 1
ДУП во УЗ 11 дел од УБ 11.2 – опфат 1
ДУП во УЗ 11 дел од УБ 11.5 – опфат 1
Измени и дополнувања на дел од ДУП во
УЗ 17 УБ 17.4 – опфат 1– модул 1
Измени и дополнувања на дел од ДУП
за УЗ 8 УБ 8.3 –МОДУЛ 3
УПВНМ Лагадин Пештани дел од УБ 1 опфат 2
УПВНМ Лагадин Пештани дел од УБ 9 опфат 2
УПВНМ Лагадин - опфат 1
ДУП за УЗ 4 дел од УБ 4.7 - опфат 1 спорт и рекреација Грашница
ДУП за УЗ 17 УБ 17.1 - Студенчишко
блато
ДУП за УЗ 18 дел од УБ18.2 - спорт и
рекреација Чекоштина
ДУП за УЗ 15 дел од УБ15.6 – опфат 1
/мало стопанство/
УП вон населено место - комплекс Св.
Наум
УПВНМ за туристички локалитет ГорицаСв.Стефан-Метропол со пристаниште на
кп 2743 и други
Измени на делови од УЗ 1, УЗ 2, УЗ 3,
УЗ 4, УЗ 5, УЗ 6, УЗ 7, УЗ 8, УЗ 9, УЗ 10,
УЗ 11,УЗ 12, УЗ 13, УЗ 14, УЗ 15, УЗ 16,
УЗ 17 и УЗ 18
Локални
урбанистички
плански
документации
Детални урбанистички планови за една
парцела

Целна Група
ЛС
ЛС
ЛС
ЛС
ЛС
ЛС
ЛС
ЛС
ЛС
ЛС
ЛС
ЛС
ЛС
ЛС
ЛС
ЛС
ЛС
ЛС
ЛС
ЛС
ЛС
ЛС
ЛС

ЛС
ЛС

Акционен план
Инфраструктура и Заштита на Животна Средина
(Сообраќајна и Комунална, Урбано и Просторно Планирање)
Приоритет

Стратешка цел

Механизам за интегрирано
управување и редовен
мониторинг систем

Задачи

Активности

Целна Група

УП вон населено место - просторот меѓу
камп Андон Дуков и Болница Св.Еразмо
УП вон населено место - просторот меѓу
Даљан и автокамп Андон Дуков
УП вон населено место Чекоштина
УП вон населено место - на потег
Горица – Метропол
УП вон населено место Лагадин
УП вон населено место - на потег
Лагадин – Пештани
УП за село Долно Лакочереј
УП за село Горно Лакочереј
УП за село Елшани
УП за село Коњско
УП за село Трпејца
УП за село Љубаништа
УП за село Подмоље
УП за село Велгошти
УП за село Лескоец
УП за село Косел
УП за село Вапила
УП за село Велестово
Општ акт за село Орман, Рамне,
Велестово, Шипокно, Завој, Куратица,
Ливоишта, Опеница, Плаќе, Расино,
Речица, Свињишта, Сирула, Скребатно

ЛС

Усвојување на локална
регулатива за екологија

Изготвување на Студија заснована врз
ЕУ директиви и Досието за УНЕСКО

Носител Сектор ТЛЕР во
соработка со Секторот за
урбанизам заштита на ж.
Средина и ком. Развој,
Хидробиолошки Завод, Завод
за ЗЗ

Дефинирање на капацитетот
на издржливост (carryng
capacity analyses)

• Прибирање на документација за
постоечка состојба
• Подготовка на проект за дефинирање
на капацитетот на издржливост
• Заштита на природно и културно
наследство и заштита на ресурсите.
•
Отварање на Локална Канцеларија на
УНЕСКО

ЛС, НП Галичица,
Хидробиолошки завод, Завод
и музеј, МЖСПП

Примена и почитување на
обврските како град
заштитен од УНЕСКО

ЛС
ЛС
ЛС
ЛС
ЛС
ЛС
ЛС
ЛС
ЛС
ЛС
ЛС
ЛС
ЛС
ЛС
ЛС
ЛС
ЛС
ЛС

ЛС, Завод и музеј

Акционен план
Инфраструктура и Заштита на Животна Средина
(Сообраќајна и Комунална, Урбано и Просторно Планирање)
Приоритет

Стратешка цел

Задачи
Ажурирана електронска база
на податоци за природни
вредности
Имлементација на ГИС
(Географски информативен
систем), и МИС систем
Едукација на населението на
општина Охрид за
подигнување на јавната
свест за заштитата на
културното и природното
наследство
Одржување на јавна хигиена
и градски паркови и
зеленило

Заштита на животната
средина од јонизирачки
зрачења
Зголемување на бројот на
уредени рекреативни и зелени
површини во општината во
согласност со капацитетот на
носивост

Заштита на високите класи на
земјоделско обработливо
земјиште и урбанизација на
ниските класи на земјиште

Стратегија за управување со
цврстиот отпад

Изградба на регионална депонија
за цврст отпад

Зголемување на бројот на
уредени рекреативни
површини во општината во
согласност со капацитетот
на носивост
Зголемување на бројот на
уредени зелени површини во
градот и нивно одржување

Категоризација на
земјоделското земјиште

Селекција и третман на
цврстиот отпад на целата
територија на О Охрид

Активности

Целна Група

Формирање на Електронска база на
податоци за природни вредности

ЛС

Припрема и изработка на проект за
имплементација на ГИС и МИС
системите во Општина Охрид
Проектен предлог

ЛС

Одржување на јавна хигиена

ЛС, ЈП Охридски Комуналец

Одржување на градски паркови и
зеленило
Изградба на нови и реконструкција на
јавни парковски површини( капитални
инвестиции)
Изготвување на Студија заснована врз
ЕУ директиви

ЛС, ЈП Охридски Комуналец

Изготвување на годишни програми за
инвестиции и реализација

ЛС, Бизнис сектор
ЈП Охридски Комуналец

Изготвување на годишни програми за
инвестиции и реализација

ЛС, Бизнис сектор
ЈП Охридски Комуналец

Заштита на високите класи на
земјоделско обработливо земјиште

Сектор Урбанизам во
соработка со МЗШВ

Ажурирање на ДУП’от според
категоризација

Сектор Урбанизам во
соработка со МЗШВ

Поддршка на подготовка и
имплементација на проекти за
собирање и селектирање на отпад

ЛС, ЈП Комуналец

ЛС, НП Галичица, Завод и
музеј, медиуми, НВО-и

ЛС, ЈП Охридски Комуналец
ЛС, Бизнис сектор

Акционен план
Инфраструктура и Заштита на Животна Средина
(Сообраќајна и Комунална, Урбано и Просторно Планирање)
Приоритет

Доизградба и
осовременување на
сообраќајната
инфраструктура

Стратешка цел

Доизградба и осовременување
на патната инфраструктура

Задачи

Активности

Целна Група

План за управување со
цврстиот отпад
Отстранување на дивите
депонии на целата
територија на општината
Санација и дислокација на
депонијата Буково
Селекција и третман на
опасен отпад
Воведување на комуналните
услуги на целата територија
на општина Охрид

Припрема на проектна документација

Изведба и реконструкција на
локални патишта и улици

Согласно развојните програми на
Секторот за Урбанизам и одделението
за комунален развој

ЛС, месно население

Заштита и одржување на
локалните патишта и улици
и регулирање на сообраќај
Санација и изградба на
инфраструктура

Согласно развојните програми на
Секторот за Урбанизам и одделението
за комунален развој
Изработка на документација за градење
на инфраструктурни објекти
Регулирање на имотно-правни односи и
исплаќање надоместок за
експропријација на земјиште
Асфалтирање на улици
Тампонирање на улици
Изградба на кружни раскрсници,
формирање на нови раскрсници,
изведба на паркинг места
Поплочување на тротоари и улици
Поставување на улични рабници
Верикална сообраќајна сигнализација
Хоризонтална сообраќајна
сигнализација
Забавувачи на сообраќај и заштитни
огради
Проект за лица со посебни потреби
Санација на потпорни зидови во
страриот дел на градот

ЛС, месно население

Осовременување на
системот на улично

Припрема на проектна документација
Припрема на проектна документација
Припрема на проектна документација
Изработка на програми за сите
населени места во општината

Согласно развојните програми на
Секторот за Урбанизам и одделението

ЈП Комуналец во соработка
со Сектор за Урбанизам
ЈП Комуналец во соработка
со Сектор за Урбанизам
ЈП Комуналец во соработка
со Сектор за Урбанизам
ЈП Комуналец во соработка
со Сектор за Урбанизам
ЈП Комуналец во соработка
со Сектор за Урбанизам

ЛС, месно население
ЛС, месно население
ЛС, месно население
ЛС, месно население
ЛС, месно население
ЛС, месно население
ЛС, месно население
ЛС, месно население
ЛС, месно население
ЛС, месно население
ЛС, лица со посебни потреби
Сектор Урбанизам
(одделение за комунален
развој и сообраќај)
ЛС, месно население

Акционен план
Инфраструктура и Заштита на Животна Средина
(Сообраќајна и Комунална, Урбано и Просторно Планирање)
Приоритет

Стратешка цел

Задачи

Активности
за комунален развој
Активности согласно развојна програма
на одделение за Комунален Развој.

ЛС, Месно Население

Изградба на јавно
осветлување

Согласно развојните програми на
Секторот за Урбанизам и одделението
за комунален развој
Согласно развојните програми на
Секторот за Урбанизам и одделението
за комунален развој
Согласно развојните програми на
Секторот за Урбанизам и одделението
за комунален развој

ЛС, месно население

Одржување и реконструкција
на мрежата за јавно
осветлување
Приклучок на објекти во
нисконапонска мрежа

ЛС, месно население
ЛС, месно население

Доизградба и осовременување
на туристичка инфраструктура

Изградба и поставување на
два информативни
туристички пунктови на
влезовите од градот

Согласно развојните програми на
Секторот за Урбанизам и одделението
за комунален развој

ЛС, туристичка

Довршување на транспортниот
центар

Програма за реализација

Согласно развојните програми на ЛС,
Одделението за комунален развој

ЛС, бизнис сектор

Покривање на Охрид со
железничка мрежа

Припрема на Регионален
проект за железничкиот крак
Кичево - Ќафасан

Подготовка на физибилити студија за
железничкиот крак Кичево - Ќафасан

Југозападен плански регион,
биро за регионален развој

Изградба на градска марина

Донесување на неопходни
правни одлуки

Изработка на нацрт документација

ЛС, Совет на ЛС, надлежни
Министерства

Воспоставување на меѓународна
бродска линија Охрид- Поградец
Користење на алтернативни
обновливи извори на
енергија и изградба на ситем
за централно затоплување
на градот

Целна Група

осветлување, улици и
градски влезови
Експлоатација на мрежи за
јавно осветлување
Електрична
енергија за јавно
осветлување
Одржување на мрежата за
јавно осветлување

ЛС, Совет на ЛС, надлежни
Министерства

Изградба на ситем за централно
затоплување на градот Охрид

Изработка на Физибилити
студија

Подготовка на физибилити студија и
собирање на потребна документација

ЛС, Сектор Урбанизам
(одделение за комунален
развој, ), бизнис сектор,

Користење на алтернативни
обновливи извори на енергија

Изградба на енергетски
објекти за производство на

Изработка на физибилити студија

ЛС, бизнис сектор

Акционен план
Инфраструктура и Заштита на Животна Средина
(Сообраќајна и Комунална, Урбано и Просторно Планирање)
Приоритет

Стратешка цел

Задачи
електрична енергија од
обновливи извори

Активности

Целна Група

Акционен план
Локална Самоуправа, Централна Власт и Јавни Претпријатијa
Приоритет
Развој на управувачки и
информативен систем ,
подобрување на просторната,
кадровската и техничката
опременост, како и
подобрување на интерната
комуникација и координација во
Локалната Самоуправа

Стратешка цел
Подобрување на квалитетот
на услугите на ЛС и ЈП

Задачи

Активности

Целна Група

Развој на информатичка
технологија и едношалтерски
систем

Обука за поефикасно едношалтерско
работење и побрзо решавање на
предметите на граѓаните

ЛС

Воспоставување на мрежен
информативен систем
(интранет)

Набавка на хардвер и софтвер

ЛС

Обука за интерна електронска .
комуникација и помеѓу
функционалните делови на Локалната
Самоуправа
Обука за тимска работа и мегусебно
подобрување на комуникацијата и
координацијата
Дефинирање и воспоставување на
администривна процедура за интерна
електронска комуникација

ЛС

ЛС
Градоначалник, Секретар на
Општина Охрид

Доизградба на соодветни
простории за потребите на
ЛС

Анализа на постоечката
состојба

Адаптација на постоечките и изградба
на нови простории за потребите на
Локалната Самоуправа

Градоначалник, Секретар на
Општина Охрид, Сектор за
Урбанизам

Соодветна кадровска
екипираност и едукација на
администрацијата во ЛС и ЈП

Анализа за потребите од
кадровска доекипираност во
ЛС

Kонтинуирана обука на вработените
од Локалната Самоуправа како право
и обврска на администрацијата во
насока на развој на човачките
ресурси,поефикасно работење на ЛС
со крајна цел пружање на квалитетни
услуги на граѓаните

ЛС

Подобрување на условите за
привлекување на
заинтересирани донатори и
инвеститори

Систем на континуирано
планирање и стратегија за
одржлив развој

Припрема и изработка на проекти,
студии

Сектори и одделенија во ЛС

Активна комуникациска политика со
нац. и мегународни
институции,донатори
Изработка на Акционен План за ИПА
Фондови

Сектори и одделенија во ЛС
Сектори и одделенија во ЛС

Акционен план
Локална Самоуправа, Централна Власт и Јавни Претпријатијa
Приоритет

Развој на процесот на
демократизација на релација
ЛС – граѓани – централна власт
и забрзување на
децентрализацијата

Стратешка цел

Задачи

Активности

Целна Група

Подобрување на
ефикасноста во работењето
на општинската
администрација преку
воведување на меѓународен
систем за квалитет

Воведување на меѓународен
систем за квалитет

Воведување и сертификација на
систем за управување со квалитет по
меѓународниот стандард ISO 9001:
2000 во локалната самоуправа на
Општина Охрид.

Навремено и вистинито
информирање на јавноста за
активностите на ЛС

Воведување на методологии
за внатрешна и надворешна
комунакација

Внатрешна и надворешна
комунакација

Едукација на граѓаните во
врска со взаемните права и
обврски на релација ЛС –
граѓани

Јавна кампања,трибини,

ЛС, МЗ, Граѓани, Медиуми,
НВО-и

Поинтензивна и поефикасна
соработка со Урбаните и Месните
Заедници

ЛС, МЗ

Непосредни средби со граѓаните

ЛС, Граѓани
ЛС

Забрзување и
имплементацијата на
процесот на
децентрализација

Подобрување на соработката
со институциите од
централната власт

Искористување на можностите од
фискалната децентрализација

Унапредување на јавната
безбедност

Дефинирање на модел за
меѓусебна соработка помеѓу
СВР Охрид и ЛС
Подобрување на работењето
на противпожарната единица

Перманентна комуникација, соработка
и информирање согласно законската
регулатива и надлежности
• Кадровско и техничко доекипирање
• Дислоцирање на противпожарната
единица на соодветна локација
Обука и опремување на друштвата во
МЗ

Формирање на доброволни
противпожарни друштва

Општинска администрација

ЛС, МЗ, Граѓани, Медиуми,
НВО-и

ЛС, СВР Охрид,
ЛС
ЛС, МЗ, Граѓани

Акционен план
Граѓански секор, НВО
Приоритет

Стратешка цел

Организирање,
координирање, профилирање
и зајакнување на капацитетот
на НВО, граѓанскиот сектор и
медиумите според
релевантни критериуми

Подобрување на
квалитативното и
квантитативното ниво на НВО

Задачи
Перманентна
професионализација на
кадрите и ставање во
(активна) функција на што
поголем број на постоечки
НВО-и

Профилирање на НВО

Активности
Организација на Обуки / работилници,
семинари

НВО, авторитети, стручни лица,
заинтересирани граѓани,

Медуимска кампања за активно
вклучување на стручни кадри во
активностите на НВО
Перманентно информирање за
актуелните можностите за вклучување во
проекти
Формирање и редовно ажурирање на
база на податоци за НВО
Годишен саем на НВО

НВО, авторитети, стручни лица,
заинтересирани граѓани,

Издавање на годишен “Билтен за НВО“
Подобрување на
техничките услови на НВО

Координација и меѓусебна
соработка на НВО

Зголемување на
транспарентноста и
соработката на јавниот,
бизнис и граѓанскиот сектор

Зголемување на
транспарентноста и
соработката на јавниот,
бизнис и граѓанскиот сектор

Целна Група

Користење на можности од потенцијални
донатори
Реконструкција и санација на објекти во
функција на НВО
Трансфер на средства кон невладини
организации и здруженија, а по претходно
одобрени проекти во текот на 2009 год.

НВО, авторитети, стручни лица,
заинтересирани граѓани,
Локална Самоуправа
НВО, авторитети, стручни лица,
заинтересирани граѓани,
НВО, авторитети, стручни лица,
заинтересирани граѓани,
НВО, ЛС
ЛС
ЛС

Отварање на НВО Центар

Изработка на проект за формирање на
НВО Центар

НВО, ЛС, авторитети, стручни
лица, заинтересирани граѓани,

Оформување на модели за
решавање на тековните
проблеми на НВО
(финансиски, просторни...)

Изготвување на заедничка програма за
НВО

НВО

Транспарентно и отворено
работење на НВО

Изработка на заеднички веб портал за
отворено и редовно информирање

НВО, авторитети, стручни лица,
заинтересирани граѓани,
потенцијални донатори,

Подобрување на
соработката НВО секторот
со бизнис секторот

Одредување на претставник на НВО за
соработка со бизнис секторот

НВО од Охрид и бизнис сектор

Развивање и припрема на
заеднички/партнерски предлог проекти и
партнерско аплицирање

НВО од Охрид и бизнис сектор

Акционен план
Граѓански секор, НВО
Приоритет

Стратешка цел
Поттикнување на граѓанските
иницијативи

Задачи
Вклучување на
интелектуалниот
потенцијал во јавниот
живот

Активности

Целна Група

Организација на јавни трибини, форуми и
собири на граѓани

Граѓански и јавен сектор

Перманентно информирање за
актуелните можностите за вклучување во
проекти

Граѓански и јавен сектор

Акционен план
Медиуми
Приоритет

Стратешка цел

Организирање,
координирање, профилирање
и зајакнување на капацитетот
на медиумите според
релевантни критериуми

Подобрување на покриеноста
на општината со електронски
и печатени медиуми

Задачи
Подобрување на
покриеноста на општината
со електронски медиуми

Збогатување на
покриеноста на општината
со печатени медиуми

Слобода на говор на
новинарите
Подобрување на социјална
и материјална состојба на
новинарите
Зголемување на
транспарентноста и
соработката на јавниот,
бизнис и граѓанскиот сектор.

Формирање на медија центар
и новинарски клуб

Формирање на медија
центар

Формирање на новинарски
клуб

Активности
Покривање на целата територија од
општината со квалитетен РТВ сигнал од
локалните медиуми

Медиуми, Бизнис сектор

Профилирање на програмската шема на
локалните медиуми и отвореност кон
надвoрешни сoработници
Емитување на вестите преку интернет
Поголем број на емисии, патеписи и
документарни програми со локални
содржини,
Основање на информативен неделник, а
во туристичката сезона дневен локален
весник / информатор, како пополнување
на медиумската празнина
Основање на регионален весник /
Меѓуграничен весник

Медиуми

Воведување на отворени програми за
разнородни ставови и идеи од разни
граѓански или социјални слоеви
Почитување на законските одредби за
работни односи

Јавен,бизнис и граѓански сектор

Подготовка на проект за формирање и
одржливо функционирање на “Медија
центар“

Новинари, медиумски
соработници, медиуми, ЛС,
бизнис сектор

Припрема на програма за работа на
“Медија центар“
Регистрирање на “новинарски клуб“

Новинари, медиумски
соработници, медиуми, ЛС
Новинари, медиумски
соработници, медиуми, ЛС
Новинари, медиумски
соработници, медиуми, ЛС

Припрема на програма за работа на
новинарскиот клуб
Афирмација на Охрид со сите
негови вредности преку вести
и информации на странски
јазици за различни целни
групи на туристи и
посетителите на градот

Подготовка на програма за
афирмација и промоција,
во согласност со усвоената
Визија за развој на општина
Охрид за различни целни
групи на туристи

Целна Група

Медиуми и граѓани
Медиуми, граѓани, Месни
заедници, Урбани заедници
Јавен,бизнис и граѓански сектор

Јавен,бизнис и граѓански сектор

Новинари, медиумски
соработници

Информативна програма за подигнување
на свеста на локалното население за
културното и природното наследство

Локално население, Туристичка
индустрија, потенцијални
туристи, медиуми, Општина
Охрид

Информативна програма за афирмација и
промоција на Културното наследство

Локално население, Туристичка
индустрија, потенцијални
туристи, медиуми, Општина
Охрид

Акционен план
Медиуми
Приоритет

Стратешка цел

Задачи

Активности

Целна Група

Информативна програма за афирмација и
промоција на Природното наследство

Локално население, Туристичка
индустрија, потенцијални
туристи, медиуми, Општина
Охрид
Локално население, Туристичка
индустрија, туристи кои
престојуваат во Охрид,
медиуми, Општина Охрид

Информативна програма за непосредно
информирање на посетителите за
тековните и актуелните настани
Воведување на ефикасни и
функционални механизми за
комуникација и информирање

Формирање на служби за
односи со јавност

Обуки за односи со јавност

Јавен, бизнис и граѓански
сектор

Дефинирање на буџетски
средства од ЛС за поддршка
на граѓанскиот сектор,
медиумите и НВО секторот за
афирмација на локалната
заедница

Имплементација на
Акционите планови и
планот за следење и
оценување

Организирање на јавна трибина за
дефинирање на буџетски средства за
имплементација на Акционите планови и
планот за следење и оценување

Локална самоуправа

Акционен план
Образование
Приоритет
1.

2.

3.

Подобрување на
инфраструктурна и
техничка опременост

Профилиран образовен
кадар со подобрување
на образовните
стандарди

Адаптација на
воспитно-образовниот
систем кон потребите
на локалната заедница

Стратешка цел
 Подобрување на
инфраструктурна и
техничка опременост

Задачи


Подобрување на
инфраструктурата

Активности
Реконструкција и обновување на постојни
образовни објекти и воедување на
општински информатички систем
Реконстуркција на кровен покривач и
прозори во ОЕМУЦ “Св.Наум Охридски“

Целна Група

ЛС,ОЕМУЦ,МОН

Реконстуркција на кровен покривач во ОУ
“Григор Прличев“

ЛС,ОУ,МОН

Реконструкција на кровен покривач и
прозори на ОУ “Св.Наум Охридски “
с.Пештани

ЛС,ОУ,МОН

Реконструкција на кровен покривач и
санитарни јазли во ОУ “Кочо Рацин “

ЛС,ОУ,МОН

Реконструкција на санитарни јазли на
ОУ“Братство Единство“
Реконструкција на училишна зграда во
с.Ливоишта
Реконструкција на ОУ “Живко Чинго“

ЛС,ОУ,МОН

Изградба на училишни спортски сали
во СОУ“Св.Наум Охридски“, ОУ “Кочо
Рацин“, ОУ “Ванчо Николески“

ЛС,ОБРАЗОВНИ
ИНСТИТУЦИИ,МОН,

ЛС
ЛС,ОУ,МОН

Подобрување на
комуникацијата и
координацијата во
образованието

Воведување на општински
информатички систем

Подготовка на заедничка веб страна за
образовните институции

ЛС,ОБРАЗОВНИ ИНСТИТУЦИИ

Овозможување на услови за
задржување на високo
образовен кадар во Охрид

Изготвување на програма
за работно ангажирање на
високo образовен кадар во
Охрид
Работа со посебно
талентирани и надарени
деца

Отварање на работни места според
образовниот профил

ЛС, бизнис сектор

Реализација на проект за работа со
талентирани ученици за сите ОУ

ЛС, НВО

Лобирање за промена на
образовната методологија

Организирање на трибини, семинари,
јавни настапи

ЛС, НВО

Промена на наставнообразовната програма во
насока на соодветствување
со потребите на локалната
заедница

Воведување на експериментални - пилот
проекти

ЛС, НВО

Прилагодување на
воспитно-образовниот
систем кон потребите на
локалната заедница

Отварање на средно
музичко-балетско училиште.
Активно вклучување на
локалната самоуправа во
соработката -образовни
институции - НВО сектор,
4.

Развој на Охрид како
светски универзитетски
центар

Развој на Охрид како
светски универзитетски
центар (С.У.Ц.)

Реализација на проектот
за целодневен престој
за сите ОУ
Воведување двосменско
работење на детските
градинки

Обезбедување просторни услови и
ангажирање на кадар за реализација на
проектот
Обезбедување просторни услови и
ангажирање на кадар за реализација на
проектот

ЛС, НВО

Училишно-родителска
соработка

Организирање работилници и трибини

ЛС, НВО

Изработка на елаборат за средно
училиште

ЛС,МОН,Влада на РМ,

Организирање на специфични обуки,
тренинзи, курсеви за доедукација и
специјализација соодветно на потребите
на локалната заедница

ЛС, НВО

Обезбедување на потребна
документација и услови за
отворање на училиште
Подготовка на заедничка
програма на образовните
институции и НВО секторот
Подготовка на физибилити
студија за развој на Охрид
како С.У.Ц

5.

Подготовка на Елаборат за потребата од
изготвување физибити.студија
Лобирање
Изработка на физибилити студија за
развој на Охрид како С.У.Ц

Создавање поволни
услови за поттикнување на
развојот на Охрид како
С.У.Ц.

ЛС, образовни институции

ЛС, образовни институции
ЛС, образовни институции

Промоција на идејата
Меѓународна размена на стручен
наставен кадар
Адаптација на постоечки објекти
Организација на меѓународни студентски
кампови

Изградба на центар за
словенска култураписменост
Изградба на современ
студентски и училишен
кампус
Реконструкција на
студентски дом “Никола
Карев“

ЛС

ЛС, образовни институции
ЛС, образовни институции
ЛС, образовни институции
ЛС, образовни институции

Изготвување на програма-проект
Сместување на повеќе образовни
институции на едно место
Овозможување на пристоен живот на
студентите во студенскиот дом

ЛС,ЈПП
Буџет на РМ

Акционен план
Социјална Политика
Приоритет

Стратешка цел

Подигање на капацитетот на
Центарот за социјални грижи
(кадровски, просторно,
технички)

Создавање на услови за
квалитетни услуги на лицата
кои што се наоѓаат во
положба на социјален ризик

Припрема на одржлива
стратегија за социјална
заштита на ниво на општина

Задачи

Активности

Целна Група

Подигнување на
кадровскиот капацитет на
ЦСР

Зајакнување на кадровската екипираност
ЦСР

Подобрување на
просторните услови на ЦСР

ЦСР

Подобрување на техничка
опременост на ЦСР

• Дислокација на одделението за
материјални давања од класичната
социјална заштита
• Обезбедување на простор за
сместување на одделението за
материјални давања
Обезбедување на технички средства за
одделението за материјални давања

Припрема на одржлива
стратегија за социјална
заштита на ниво на општина

Создавање
институционална рамка на
ниво на ЛС за креирање на
политика во социјалната
сфера

• Формирање на координативно тело за
социјална политика
• Припрема на одржлива стратегија за
социјална заштита
• Oперационализација на стратегијата

ЦСР, ЛС

Подобрување на економскосоцијалната положба на
граѓаните

Реализација на програмите
за активни мерки на
Центарот за вработување
Активности за подигнување
на свеста за активно
ангажирање за
вработување на
категориите на
невработени граѓани

Имплементација на стратегијата на
активните мерки за вработување на
Центарот за Вработување
• Јавна кампања
• Организирање на работилници и
трибини за подигнување на јавна свест
• Советување за лично ангажирање на
невработените при барањето на работа

Намалување на бројот на
корисници на социјална
помош

Создавање на програми за
економско зајакнување

•
•
•
•
•

Задоволување на основни
егзистенцијални потреби

Давање на материјална
поткрепа

• Дефинирање на критериуми за
остварување на помош на ниво на ЛС
• Креирање на општински програми за
материјална поткрепа
• Вклучување во системот за
остварување на парична помош
• Размена на податоци и искуства
•

Занаетчиски обуки
Преквалификации и доквалификации
Компутери и странски јазици
Помош при вработување
Работно ангажирање во jавни работи со
надоместок

ЦСР

ЦСР

Центар за Вработување
Центар за Вработување, ЦСР

ЛС, Центар за Вработување

ЛС, Центар за Вработување

Акционен план
Социјална Политика
Приоритет

Стратешка цел

Задачи

Активности

Целна Група

Превентивни Програми
наменети за младите за
усвојување на младите
животни стилови

• Едукација за последиците од дрога
•
• Реализација на програмата на
координативното тело за превенција од
болести на зависност
• Формирање на стручно коодинативно
тело
• Размена на податоци и искуства

Унапредување на
функцијата на Дневниот
Центар за корисници на
дроги

• Креативни работилници
• Копаничарски работилници (простор,
опрема)
• Работилница за сито печат
• Атеље за сликање (простор и опрема)
• Работилница за моделирање со глина и
кит
• Авто перална (опрема и простор)

ЦСР, ЛС

Превентивна програма
наменета за младите за
усвојување на здрави
животни стилови

- Зголемување на
информираноста и
стипендирање на млади кои
припаѓаат во социјално
загрозени семејства

- Работилници, трибини, групни и индивидуални средби,курсеви и програми

Средни и Основни училишта,
ЦСР, МВР,ЛС
ЛС,Агенција за
вработување,ЦСР

Подобрување на
здравствената и
социјалната состојба на
различни социјални
категории на граѓани

Зголемување на
информираноста за
специјализираните
здравствени услуги

Јавни кампањи

ЦСР, ЛС, Центар за
Вработување, НВО

Сензитивизација –
разбирање на потребите на
семествата и лицата со
психофизички недостаток
Спречување на семејно
насилство

•
•
•
•
•

ЦСР, ЛС, Центар за
Вработување, НВО

Намалување на бројот на
корисници на дрога

•

•
•
•

Изготвување на програма
Јавни настапи, трибини
Наградни конкурси
Музички концерти и др.
Препознавање, пријавување,
спречување и санкционирање на
насилството во семејството
Унапредување на работата со жртви на
насилство на тимот, и едукација за
сексуална злоупотреба и
психосоцијални интервенции
Унапредување на соработката со СОС
линијата
Подобрување на условите во Шелтерот
Практицирање на програма за
превентива од семејно насилство
(работилница со ученици, јавна

ЦСР, ЛС, Училишта,
Медицински Установи

ЦСР, ЛС, Медицински установи

Акционен план
Социјална Политика
Приоритет

Стратешка цел

Задачи
Материјална и психосоцијална помош на
малолетни лица со
општествено неприфатливо
поведение (деца на улица,
воспитно запуштени,
сторители на кривични
дела, деца без родители и
родителска грижа)
Работа со деца со
општествено неприфатливо
поведение со цел
спречување на асоцијални
појави и навики

Активности
кампања)
• Доделување бесплатни учебници и
учебни помагала
• Облека
• Материјални средства
• Еднократна парична помош
• Субвенции за комунални трошоци(за
социјално загрозени лица)

Целна Група
НВО, ЛС, ЦСР

• Работа со родители
• Советување на поединци парови
• Советувалишна работа( системски
семеен пристап)
• Работа со деца
• Советувалишен метод ( Системски
семеен пристап)
• Сметување во семејства
• Сместување во установи
• Сместување под старателство
• Спроведување воспитни мерки
• Работа на партнерски односи
• Индивидуална работа
• Работа со двата партнера
• Стекнување увид во проблемот
• Сваќање на развојните потреби на
децата
• Создавање поволна емоционална
средина
• Субвенции за комунални трошоци(за
социјално загрозени лица)
Одржување на курсеви по германски и
англиски јазик

ЦСР, ЛС

Проект - Формирање на
советодавен пункт при
фработување

Формирање на општински советодавен
пункт

Социјално ранливи категории

Едукација на населението
за одговорно родителствоФормирање на школа за
родители
Реинтеграција во социјална
средина на возрасни лица
со општествено

Програми за едукација
Обезбедување на стручни кадри
Реализирање на програмата

Локално население, родители

• Обезбедување на простор
• Формирање на тим
• Програма за работа

ЦСР, ЛС

Форми и мерки на заштита
на создавање на
квалитетни личности
Надминување на
неповолни услови на
семејствата со пореметени
односи и еднородителски
семејства со цел
понормално задоволување
на основните развојни
потреби

Проект -Бесплатни курсеви
за учење англиски и
германски јазик

ЛС, Агенција за вработување,
ЦСР

Лица со посебни потреби,
социјално загрозени и деца од
предучилишна возраст

Акционен план
Социјална Политика
Приоритет

Стратешка цел

Задачи
неприфатливо однесување
Центар за привремено
згрижување на бездомни
лица

Превенција од рецидивизам
– клуб на лекувани
алкохоличари
Полесно остварување на
правата на лицата во
положба на социјален ризик

Активности
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Целна Група

Обезбедување простор
Обезбедување стручни лица
Програма за работа
Исхрана и хигиена
Советодавни услуги
Бесплатна правна помош
Културно-забавни активности
Обезбедување простор
Формирање тим
Изготвување на програма за работа
Одредување лица за работа
ВЕБ страна
Брошури
Соопштенија
Јавна кампања

ЦСР, ЛС

ЦСР, ЛС

ЦСР, ЛС, НВО

Осовременување и
искористување на
постоечките капацитети

Подобрување на условите
за згрижување и
рехабилитација на лица со
посебни потреби

• Натамошно фунционирање на
постоечките и формирање на нов
Дневен центар
• Обезбедување простор за Групен Дом
• Ангажирање стручни лица за
функционирање на ГД и ДЦ
• Опремување со инвентар
• Програма за работа на ГП и ДЦ

ЦСР, ЛС

Згрижување на стари и
изнемоштени лица

Дневен центар за стари
лица

•
•
•
•
•
•
•

ЦСР, ЛС

Центар за давање помош
во домашни услови

• Обука на волонтери
• Идентфикување на стари лица кои
имаат потреба од помош
• Програми за работа
• Услуги во вид на исхрана
• Услуги во вид на лична хигиена
•
• Обезбедување простор
• Обезбедување на опрема
• Програма за работа

Искористување на
можностите за користење на
инвестиции и донации

Дом за стари лица

Обезбедување простор
Обезбедување кадри – волонтери
Програма за работа
Исхрана и хигиена
Работни активности
Културно забавни активности
Реализација на проект за Центар за
стари и изнемоштени лица

ЦСР, ЛС, НВО

ЦСР, ЛС

Акционен план
Социјална Политика
Приоритет

Стратешка цел

Задачи

Активности

Целна Група

• Избор на кадар
• Здравствени услуги
• Исхрана и хигиена
• Обезбедување помош
• Обезбедување ЕПП
• Помош во натура
• Обезбедување храна
-Поставување на пристапни рампи во
јавни институции

ЦСР, ЛС

ЦСР, ЛС

Проект- Бесплатен превоз
за лица со инвалидност

Изградба на пристапни рампи до jавни
објекти
Изградба на пристапни рампи за движење
по јавни пешачки површини
Изградба на лифтови во објекти од јавен
карактер
Поставување звучна сигнализација на
раскрсниците за безбедно движење на
лицата со посебни потреби
Поставување вертикална сообраќајна
сигнализација
Обележување со хоризонтална
сигнализација
Обележени паркинг места
Изградба на спуштени тротоари
Воведување на бесплатен превоз за лица
со инвалидитет

Активности за промена на
законска регулатива

• Јавни трибини,
• Медиумска кампања

ЦСР, ЛС

Проект- Подршка за
поголема опфатност на
деца во дневен центар за
лица со интелектуална
спреченост

Едукација за развивање на способности и
вештини за работно ангажирање

лица со интелектуална
спреченост

Програмско поврзување

Изработка на меморандум и протокол за
соработка на релевантните институции

Електронско поврзување

• Техничко опремување на институции
• Унифициран софтвер за работа

ЛС, ЦСР,СВР, Центар за
вработување, Здравствени
Институции, Образовни
Институции, Црвен Крст,
Судство, Верски Заедници, НВО
ЛС, ЦСР,СВР, Центар за
вработување, Здравствени
Институции, Образовни

Материјална поткрепа на
семествата кои имаат лице
со посебни потреби
Проект- Пристапни рампиправо на секое лице со
инвалидност
Активна институционална
поддршка на лицата со
посебни потреби

Иницијатива за промена и
имплементација на
законската регулатива

Вмрежени, ефикасни и
координирани институции кои
обезбедуваат висок стандард
во областа на социјалната
заштита

Функционално поврзување
на релевантните институции
на локално ниво

Подобрување на
инфраструктурата за лица
со посебни потреби,
(oбезбедување пристап до
јавни и други установи)

Лица со инвалидитет

Лица со инвалидитет

Акционен план
Социјална Политика
Приоритет

Стратешка цел

Задачи
Формирање на
координативно тело за
потребите од поврзување
на релевантните
институции

Активности
Изготвување на план за координирано
работење на релевантните институции

Целна Група
Институции, Црвен Крст,
Судство, Верски Заедници, НВО
ЛС, ЦСР,СВР, Центар за
вработување, Здравствени
Институции, Образовни
Институции, Црвен Крст,
Судство, Верски Заедници, НВО

Акционен план
Спорт
Приоритет

Стратешка цел

Задачи

Активности

Целна Група

Стратегија за развој на
спортот

Стратегија за развој на
спортот

Дефинирање на
стратешки цели и
приоритети

SWOT анализи во областа на спортот
на ниво на општина Охрид

ЛС, ЈП билјанини извори,
спортски работници,
спортски клубови, бизнис
сектор

Развој на спортот преку
спортски туризам

Организација на
аматерски спортскотуристички
манифестации

Елаборат и годишен план за
побарување на буџетските средства
за потребите на спортот на локално
ниво
Изготвување програма за одржување
ревијални спортски настани со
учество на туристи и посетители на
Охрид
(Меѓународен атлетски маратон)

Прилагодување на
спортската
инфраструктура спрема
светските спортски
стандарди

ЛС, ЈП Билјанини Извори,
општински спортски клубови,
ОФС
ЛС, ЈП Билјанини Извори,
спортски работници,
спортски клубови, бизнис
сектор
ЛС, Атлетски клуб Охрид

Искористување на
природно-географските
поволности за развој на
спортот
Зголемување на понуда
на спортско туристички
содржини на
алтернативни настани и
терени

Класификација и мапирање на
спортските терени или услови според
географските поволности или
интересот на целната група

ЛС, ЈП Билјанини Извори,
спортски работници,
спортски клубови, бизнис
сектор

Организирана понуда на спортски
содржини во специфични приргеографски услови

ЛС, ЈП Билјанини Извори,
спортски работници,
спортски клубови, бизнис
сектор

Прилагодување на
спортската
инфраструктура спрема
светските спортски
стандарди спортската
инфраструктура спрема
светските спортски с

Категоризација на
спортските обекти во
општината

Изработка на елаборат за постојните
состојби и можностите за
прилагодување на објектите

ЛС, ЈП Билјанини Извори,
спортски работници,
спортски клубови, бизнис
сектор

•

Подобрување на
постојната спортска
инфраструктура

Изготвување годишни програми за
одржување на спортската
инфраструктура

ЛС, ЈП Билјанини Извори,
спортски работници,
спортски клубови, бизнис
сектор

•

Изградба на еден
затворен пливачки базен
за задоволување на
потребите на пливачките
клубови и за обука на
младина.

Подготовка на елаборат за израдба на
базен по меѓународни стандарди

Пливачки клубови, граѓани
на општина Охрид

Акционен план
Спорт
Приоритет

Стратешка цел

•

•

o

Задачи
Изградба на едно
повеќенаменско
спортско игралиште во с
Лескоец
Изградба на двоен терен
за тенис за рекреативно
и професионално
спортување.
Изградба на спортско
игралиште за фудбал и
за одбојка на песок
согласно светските
најмодерни стаднарди

o
Спортски кампови

Унапредување на
системот на натпревари
во училишниот спорт

Унапредување на
системот на натпревари
во училишниот спорт

Целна Група

Подготовка на елаборат за
игралиштето

ЛС

Подготовка на елаборат за изградба
на терен за тенис во рамките на
Спортскиот центар Билјанини извори
Подготовка на предлог проект за
изградба на спортско игралиште за
фудбал и за одбојка на песок согласно
светските најмодерни стаднарди
Реновирање и реконструкција на
застарени спортски капацитети и
инфраструктура – според приоритети
и класификација
Санација и реконструкција на постојни
спортски објекти

o

Овозможување на услови
за практикување на
екстремни спортови со
лесни летала

Активности

Изградба на база за
летнување и за
слетунување за
екстремни спортови со
лесни летала
Поттикнување на
развојоот и негувањето
на училишниот спорт во
општина Охрид

ЛС

ЛС
ЛС, ЈП Билјанини Извори,
спортски работници,
спортски клубови, бизнис
сектор
ЛС,ЈП Билјанини Извори

Анализа за интересот на Локалната
самоуправa

ЛС, ЈП Билјанини Извори,
спортски клубови, бизнис
сектор

Спортско лето –“Спорт за сите“

Буџет на РМ

-Изградба на база за летнување на
Галичица
-Изградба на база за слетување во
с Љубаништа

Спортски клубови

Основање на училишни спортски
клубови во повеќе спортови

ЛС,Училишта

Акционен план
Спорт
Приоритет

Стратешка цел

Задачи

Активности

Целна Група

Подршка за учество на
младите во општинси
зонски и регионални
напревари меѓу
училиштата

Активности за организирање и
спроведување на натпреварите во
училишните лиги во соработка со
Федерацијата за училиштен спорт и
другите општини

ЛС,Училишта

Акционен план
Здравствена Заштита
Приоритет
Подобрување на
здравствената
инфраструктура, техничката
опременост, кадровската
екипираност

Стратешка цел
Подобрување на опременоста на
амбулантите од примарната
здравствена заштита

Задачи

Активности

Целна Група

Подобрување на
техничката опременост на
здравствените установи

Можности за користење на финансиски
средства од потенцијални донатори

Приватни амбуланти од
примарна здравствена заштита

Набавка на соодветни
превозни средства за
копнен и воден транспорт
на пациенти
Подобрување на
кадровскиот потенцијал на
здравствените установи

Идентфикација на потребните
превозни средства

ЛС, Приватни амбуланти од
примарна здравствена заштита

Перманентна обука на персоналот во
примарната здравствена заштита,

Приватни амбуланти од
примарна здравствена заштита

Формирање на мобилни тимови

Месно население, ЛС и
Приватни амбуланти од
примарна здравствена заштита

Активности согласно планот

Специјална болница св Еразмо

Специјална болница св Еразмо

Реконструкција и приспособување
ново крило на Специјална болница
„Св. Еразмо

Подобрување на условите
за престој и за лекување
во оваа болница

Реконструкција на Специјалната
болница „Св. Еразмо

Замена на дотраените
прозорци во Специјалната
болница „Св. Еразмо“ со
нови ПВЦ прозорци

Активности согласно планот

Опремување на општата болница
Охрид

Опремување на општа
болница во Охрид со
мебел и мдицинска
опрема

Активности согласно планот

Поврзување на новоизградениот
објект на општата болница во Охрид со постојната котлара

Обезбедување на
дополнително греење на
мазут

Активности согласно планот

Општа болница Охрид

Реновирање и приспособување на
Здравствениот дом во Охрид

Реновирање и
приспособување на
Итната медицинска помош
во рамки на
Здравствениот дом

Активности согласно планот

Здравствен дом Охрид

Изведба на термофасада на
постојниот објект на
Здравствениот дом во Охрид

Заштеда на електрична
енергија, подобра
изолација во текот на
целата година

Активности согласно планот

Здравствен дом Охрид

Реактивирање на амбуланти

Програма за

Активности за соодветна здравствена

ЛС и Приватни амбуланти од

Општа болница Охрид

Акционен план
Здравствена Заштита
Приоритет

Стратешка цел
според здравствена статистика

Кампања за подигнување на
јавната свест

Задачи
реактивирање на
амбулантите во рурални
населби на Општина
Охрид
Програма за
реактивирање на
амбулантите во
туристичките локалитети

Активности

Целна Група

заштита во руралните средини

примарна здравствена заштита

Активности за соодветна здравствена
заштита во туристичките локалитети

ЛС и Приватни амбуланти од
примарна здравствена заштита

Изградба на поликлиника

Согледување на
потребата за изградба на
поликлиника

Подготовка на физибилити сттудија за
изградба на поликлиника

ЛС, Бизнис сектор,
претставници на примарната
здравствена заштита

Изградба на нови и
приспособување на постојните
објекти за здравствен туризам во
близина на езерото

Понуда до заинтересирани инвеститори
преку моделот на јавноприватно партнерство за
изградба или
приспособување на некои
од постојните објекти за
задоволување на потреби
на луѓето во делот на
здравствениот туризам

Активности согласно планот

Месно население, ЛС, Бизнис
сектор

Координација,меѓусебна
информирност и соработка помеѓу
здравствените организации

Електронско и
функционално поврзување
на здравствените
организации на ниво на
Општина Охрид

Подготовка на проект за електронско и
функционално поврзување на
здравствените организации на ниво на
Општина Охрид

ЛС, Бизнис сектор,
претставници на примарната
здравствена заштита

Искористување на можностите за
специјална здравствена заштита

Презентација и промоција
на можностите за
специјална здравствена
заштита

Подготовка на промотивен материјал и
јавна кампања

ЛС, Медицински установи

Социјална амбуланта

Анализа на законските
можности за отварање на
социјална амбуланта

Презентација и промоција на
здравствените услуги

Воведување на методи за
односи со јавност

ЛС, Медицински установи
Изготвување на проект за отворање на
социјална амбуланта

Организирање на обуки, работилници,
семинари
Практична примена и изготвување на
промотивен материјал

Медицински установи, НВО
Медицински установи, НВО

Акционен план
Здравствена Заштита
Приоритет

Стратешка цел

Задачи
Кампања за подигнување
на јавната свест

Создавање институционална
рамка на ниво на ЛС и
креирање на стратегија

Активности

Целна Група

Дистрибуциа на промотивниот
материјал
Организирање на јавни трибини и
медиумски настапи

Медицински установи, НВО

Медицински установи,
Министерство за Здравство

Медицински установи, НВО

Обезбедување на средства за
континуирано здравствено
воспитување и просветување на
населението

Обезбедени финансиски и
матерални средства во
годишните буџети на
здравствените институции

Буџетски ставки за предвидени
средства за здравствено воспитување

Креирање на стратегија за
подобрување на квалитетот на
здравствените услуги со процесот
на приватизација на примарната
здравствена заштита

Анализа на постоечката
состојба, и изготвување на
планови за подобрување
на истата

 Формирање на стручно тело,
 Изготвување на акциони планови

Приватни амбуланти од
примарна здравствена
заштита, Медицински установи,
ЛС

Програма за превентивна
здравствена заштита
Редовна здравствена
Контрола на граѓаните
Превенција на заразни
болести

Континуирана јавна кампања

Здравствен дом, ЗЗЗ,
Медицински установи
Здравствен дом, ЗЗЗ,
Медицински установи
Здравствен дом, ЗЗЗ,
Медицински установи

Организирање редовни
здравствени прегледи кај
ризични поединци и групи

Искористување на поволностите
пред странските пациенти

Искористување на поволните
природно-географски услови

Унапредување на здравствениот
туризам со помош на локалната
самоуправа,

Проверка на крв, урина, гнојни рани и
сл.
Спречување на заболување од СИДА и
Хепатит Ц преку доставување на игли,
шприцеви и презервативи
 Програма за редовни здравствени
прегледи
 Обезбедување на итна медицинска
помош
 Организирање на домашни посети

Здравствен дом, ЗЗЗ,
Медицински установи

Изработка на WEB страна

Здравствени институции, ЛС

Изработка на брошури
Изработка на информативно пропаганден материјал од областа на
здравството

Здравствени институции, ЛС
Здравствени институции, ЛС

Изградба на SPA објекти

Изработка на предлог проекти

Изградба на обекти за
рекреација

Изработка на предлог проекти

Здравствени институции, ЛС,
бизни сектор
Здравствени институции, ЛС,
бизни сектор

Програма за развој на
здравствениот туризам

Форми за промоција на здравствениот
туризам

Промоција на
здравствените
потенцијали за странските
пациенти

Здравствени институции, ЛС,
туристички работници

Акционен план
Здравствена Заштита
Приоритет

Стратешка цел

Привлекување на средства преку
потенцијални инвеститори и
донатори

Мапирање на постоечки
здравствени објекти

Задачи

Промоција на
поволностите за развој
на здравството

Активности

Целна Група

Поврзување на здравствениот туризам
и негово имплементрање во вкупната
турстичка понуда на Општина Охрид

Здравствени институции, ЛС,
туристички работници

Изработка на предлог проекти

Здравствени институции, ЛС

Аплицирање пред донатори и
инвеститори

Здравствени институции, ЛС

Лобирање за децентрализација на
здравството

Забрзување на процесот
на фискална
децентрализација

Активности предвидени согласно
законот за децентрализација

Здравствени институции, ЛС

Мапирање на постоечки
здравствени објекти

Анализа на постоечката
состојба

Изработка на регистар на здравствени
институции по области
Изработка на GIS мапа на здравствени
објекти

Здравствени институции, ЛС

Ажурирање на посточката
документација-урбанистички план,
проектна документациа

ЛС, Здравствен дом,
Министерство за Здравство

Идентификација на потреба од
нови здравствени објекти

Изградба на нов
здравствен дом

Здравствени институции, ЛС

Акционен план
Граѓански секор, НВО
Приоритет
Организирање,
координирање,
профилирање и зајакнување
на капацитетот на НВО,
граѓанскиот сектор и
медиумите според
релевантни критериуми

Стратешка цел
Подобрување на
квалитативното и
квантитативното ниво на
НВО

Задачи
Перманентна
професионализација на
кадрите и ставање во (активна)
функција на што поголем број
на постоечки НВО-и

Профилирање на НВО

Активности
Организација на Обуки / работилници,
семинари

НВО, авторитети, стручни
лица, заинтересирани граѓани,

Медуимска кампања за активно
вклучување на стручни кадри во
активностите на НВО
Перманентно информирање за
актуелните можностите за вклучување
во проекти
Формирање и редовно ажурирање на
база на податоци за НВО
Годишен саем на НВО

НВО, авторитети, стручни
лица, заинтересирани граѓани,

Издавање на годишен “Билтен за НВО“
Подобрување на техничките
услови на НВО

Координација и меѓусебна
соработка на НВО

Зголемување на
транспарентноста и
соработката на јавниот,
бизнис и граѓанскиот сектор

Целна Група

Користење на можности од
потенцијални донатори
Трансфер на средства кон невладини
организации и здруженија,а по
претходно одобрени проекти
Реконструкција и санација на објекти во
функција на НВО
Трансфер на средства кон невладини
организации и здруженија, а по
претходно одобрени проекти.

НВО, авторитети, стручни
лица, заинтересирани граѓани,
Локална Самоуправа
НВО, авторитети, стручни
лица, заинтересирани граѓани,
НВО, авторитети, стручни
лица, заинтересирани граѓани,
НВО, ЛС
ЛС

Отварање на НВО Центар

Изработка на проект за формирање на
НВО Центар

НВО, ЛС, авторитети, стручни
лица, заинтересирани граѓани,

Оформување на модели за
решавање на тековните
проблеми на НВО
(финансиски, просторни...)

Изготвување на заедничка програма за
НВО

НВО

Транспарентно и отворено
работење на НВО

Изработка на заеднички веб портал за
отворено и редовно информирање

НВО, авторитети, стручни
лица, заинтересирани граѓани,
потенцијални донатори,

Подобрување на соработката
НВО секторот со Општина

Одредување на претставник на НВО и
лице за соработка со НВО во Општина

НВО од Охрид и ЛС

Акционен план
Граѓански секор, НВО
Приоритет

Стратешка цел

Задачи
Охрид
Подобрување на соработката
НВО секторот со бизнис
секторот

Поттикнување на граѓанските
иницијативи

Помасовно вклучување на
младите во процесот на
донесување на одлуки.

Организирање
трибини,хуманитарни акции
и кампањи.

Поттикнување на
младинските иницијативи.

Подигање на совеста кај
младите.

Вклучување на
интелектуалниот потенцијал во
јавниот живот

Вклучување на младите во
процесот на донесување
одлуки преку свој советодавен
орган и своја стратегија.

Организирање трибини за
претприемништво,хуманитарни
акции и кампањи за
спречување на пороци.

Активности
Охрид
Одредување на претставник на НВО за
соработка со бизнис секторот

Целна Група
НВО од Охрид и бизнис сектор

Развивање и припрема на
заеднички/партнерски предлог проекти и
партнерско аплицирање

НВО од Охрид и бизнис сектор

Организација на јавни трибини, форуми
и собири на граѓани

Граѓански и јавен сектор

Перманентно информирање за
актуелните можностите за вклучување
во проекти
Формирање младински информативен и
советодавен центар.

Граѓански и јавен сектор

Подготување на локален младински
совет.

ЛС,НВО и Агенција за млади и
спорт.

Подготвување локална младинска
стратегија

ЛС,НВО и Агенција за млади и
спорт.

Организирање трибини за
претприемништво.

ЛС

Организирање хуманитарна акција за
помош на младите од
социјалнозагрозените семејства

ЛС

Организирање кампања “Стоп за
пороците “

ЛС

ЛС

