ИЗВЕШТАЈ ЗА СПРОВЕДЕНИ АКТИВНОСТИ ЗА ГРАДЕЊЕ КАПАЦИТЕТИ
НА ОПШТИНИСКА АДМИНИСТРАЦИЈА –ДРЖАВНИ И ЈАВНИ СЛУЖБЕНИЦИ И НА
ИЗБРАНИ ЛИЦА
ЗА ПЕРИОД ОД 1 ЈАНУАРИ ДО 31 ДЕКЕМВРИ, 2021 ГОДИНА

Февруари, 2021

Заедницата на единиците на локалната самоуправа– ЗЕЛС , во посебен сегмент од своето
дејствување кон општините, е посветена на реализација на активности поврзани со градење
на капацитети на административните службеници на општините.
Здравствената и социо-економската криза предизвикана од пандемијата со Ковид-19 вирусот
во целиот свет се одрази и врз промената на условите за работа речиси во сите сектори и
професии во светот и нашата земја.
Пандемијата “диктираше“ нови форми на работа, а конкретно во областа градење на
капацитети на административните службеници во општините, се приклучивме на трендот на
организирање на обуки, работилници, форуми и други форми за градење на капацитети
користејќи ги онлајн платформите и интернет комуникацијата.
Бидејќи мерките за заштита на населението од ширењето на Ковид-19 вирусот се менуваа
согласно состојбите во земјата и светот, иако не беше изработени План за обуки за 2021
година( како последица од пандемијата) ЗЕЛС ја задржа праксата и редовната активност за
градење на капацитети согласно потребите кои произлегуваа од терен, ад-хок обуки, но и
проектни и сертифицирани.
Во извештајот за обука 2021 нема да бидат наведени проекции ниту споредбени параметри
во однос на претходните години поради сложената ситуација со појавата на пандемијата
КОВИД-19, вонредните околности како последица на тоа, примена на мерките за заштита на
здравјето на поединецот и прилагодување на нов начин на реализација на активностите за
градење на капацитети преку е-платформи. Овој извештај ги содржи обуките што се
реализараа во 2021г.

***
Во прегледот даден во продолжение, нумерички и текстуално се претставени активностите
што се спроведени во оваа компонента од работењето на ЗЕЛС во 2020 година, и тоа врз
основа на :
А). Категоријата на лица опфатени со активностите за градење на капацитети ,
односно наменети за :
а) Избрани функционери на локално ниво
б) Општинска администрација – административни службеници.
Одржани активности за градење капацитети во 2021 година
Бр

Тема

01

Стекнување со овластување за
водење постапка за отуѓување
и давање под закуп на
градежно земјиште во
државна сопственост

Целна група

Општинска
администрација

Период/
Место
Зоом ЗЕЛС и
Испитен
центар на
Европски
универзитет
Скопје
(февруари,
март,

Бр. на
учесн
ици
147

Вид на
активност
Обука и испит
(теорија +
пракса)

02

Жени во
лидерството:обезбедување на
еднаква иднина во Ковид-19
светот“

03

Употреба и начин на
користење на алатките од
платформата
www.rob.zels.org.mk

04

Родови концепти и родово
одговорно буџетирање

Општинска
администрација

05

Оџачари за чисти печки и
чист воздух во Скопје“

Мрежа за животна
средина на ЗЕЛС

06

Локализација на Национален
Акциски План за
имплементација на
Резолуцијата на Совет на
безбедност на ОН1325:Жени,
мир и безбедност

Општинска
администрација

07

Форум на општински
практики за родова еднаквост:
Кон родово одговорни
општини

08

12

работилница

Онлајн ЗООМ
платформа(2
4 март, 2021)

20

обука

Онлајн ЗООМ
платформа(6
мај 2021)
ЗУМ
платформа,
Скопје
ЗЕЛС
Тренинг
Центар,
Скопје(07,08
јуни, 2021)

22

обука

23

работилница

41

обука

Општинска
администрација,
избрани
функционери

Р. Ореов Лад,
Скопје(25
јуни, 2021)

42

форум

Поддршка на женско
претприемништво на локално
ниво- размена на искуства на
локалните власти од земјата
со колеги од Општина Бар,
Црна Гора
Предлози и иницијативи за
подобрување на предлогзаконот за родова еднаквост

Избрани
функционери (Лоби
група за родова
еднаквост)

Општина
Бар, Црна
Гора (04-07
јуни, 2021)

10

Студиска
посета

Општинска
администрација

5

работилница

10

Родова статистика на локално
ниво: прибирање,
класифицирање и користење
при изработка на локалните
документи и буџет

Општинска
администрација

40

обука

11

Локализација на
Истанбулската конвенција и
креирање на мерки за
примена на локално ниво

Општинска
администрација

18

обука

12

Развој на општински
политики во согласност со

Општинската
администрација

ЗЕЛС
Тренинг
Центар,
Скопје(05
септември,
2021)
ЗЕЛС
Тренинг
Центар,
Скопје(29, 30
септември и
01,05,06
октомври,
2021)
ЗЕЛС
Тренинг
Центар(10
декември,
2021)
Онлајн
платформа

23

работилница

09

избрани
функционери(Лоби
група за родова
еднаквост)
Општинска
администрација

ноември,
декември)
Онлајн ЗООМ
платформа(
9 март 2021)

принципите на демократско
управување ( ЗЕЛС- Мисија на
ОБСЕ во Скопје)

ЗООМ(24-26
август, 2021)

13

Обука за социјално
мапирање

Општинска
администрација

14

„Инклузивно управување со

Општинска
администрација
Општинска
администрација

15

ризици од катастрофи“
„Теренски услуги и мобилни
тимови за ранливите групи“

16

„Воспоставување на дневни
центри како услуги за
поддршка на семејството и
услуги кои се базирани во
заедницата“

17

„Подигнување на свеста во
заедницата за унапредување
на социјалните права на
ранливите категории,
недискриминација и
инклузија на локално ниво“

18

“Воспоставување на форум за
социјален дијалог како
партиципативен механизам за
креирање на локални
социјални политики и услуги
за ранливите групи“

19

„Воспоставување на мобилни
тимови за испорака на
основни социјални услуги до
ранливите категории во
нивното непосредно
окружување“
„Инклузивно управување со
ризици од катастрофи„

20

21

„Општински претставник за
малцински прашања и права“

Општинска
администрација, 6
претставници на
општините и еден
претставник на ЗЕЛС
се стекнаа со
сертификат за
помината обука
Општинска
администрација, 5
претставници на
општините и еден
претставник на ЗЕЛС
се стекна со
сертификат за
помината обука
Општинска
администрација, 4
претставници на
општините и едне
претставник на ЗЕЛС
се стекна со
сертификат за
помината обука
9 претставници на
општините и еден
претставник на ЗЕЛС
се стекнаа со
сертификат за
помината обука
Општинска
администрација, 2
претставници на
општините се стекнаа
со сертификат за
помината обука
Општинска
аминистрација, 4
претставници на
општините се стекнаа

Онлајн
платформа
ЗООМ, март
2021
Оналајн, 18
март,2021
04 март 2021
година
онлајн
платформа
ZOOM
април – мај
2021
онлајн

6

обука

100

вебинар

70

вебинар

7

е-курс

април – мај
2021 онлајн

6

е-курс

мај –
2021
онлајн

5

е-курс

мај 2021
онлајн

10

е-курс

септември –
октомври
2021
онлајн

2

е-курс

септември –
октомври
2021 онлајн

4

е-курс

јуни

со сертификат за
помината обука
Општинска
администрација

22

„Форум за социјален дијалог“

23

„Општински претставник за
малцински прашања и права“

Општинска
администрација

24

„Локализирање на Целите за
одржлив развој“
„Локализирање на Целите за
одржлив развој“

Општинска
администрација
Општинска
администрација

„Локализирање на Целите за
одржлив развој“
„Локализирање на Целите за
одржлив развој“
Тематски форум
„Промовирање на наоди од
социјално мапирање“

Општинска
администрација
Општинска
администрација
Општинска
администрација,
советници,
институции,
граѓански
организации
Општинска
администрација,совет
ници, институции,
граѓански
организации
Општинска
администрација,
советници,
институции,
граѓански
организации
Претставници на
општини,
министерства,
граѓански
здруженија/истражув
ачки
компании/меѓународ
ни организации

25
26
27
28

29

Тематски форум
„Промовирање на наоди од
социјално мапирање“

30

Тематски форум
„Промовирање на наоди од
социјално мапирање“

31

Национална работилница
„Социјално мапирање на
ранливите лица – алатка за
креирање на политки
засновани на докази“

Онлајн, 18
февруари
2021
Онлајн,
06
јули 2021
онлајн
платформа
ZOOM
15 јуни 2021
Струмица
16 јуни 2021
Шуто
Оризари
22 јуни 2021
Битола
24 јуни 2021
Кочани
23 септември
2021
Битола

70

вебинар

50

вебинар

23

работилница

15

работилница

16

работилница

17

работилница

21

форум

24 септември
2021
Штип

22

форум

21 септември
2021
Велес

26

форум

25 ноември
2021 Скопје

30

работилница

32

ВКУПНО

903

