АНЕКС 1
на Програмата на Одделение за ЛЕР за 2016г.

Предлог Годишен Оперативен План
на
Локалниот Економски Социјален Совет
на Општина Штип

Локалниот Економско Социјален Совет (ЛЕСС) на Општина Штип e формиран сo потпишување
на Спогодба помеѓу Општина Штип, Организацијата на работодавачи на Македонија, Сојузот
на синдикати на Македонија и Конфедерација на слободни синдикати на Македонија. На
01.08.2012 се потпиша Меморандум за соработка помеѓу Општина Штип и Мрежа ЈЕС.
Oсновната улога на ЛЕСС на Општина Штип е да го потпомогне процесот на воспоставување,
поттикнување и развој на дијалог меѓу социјалните партнери и усогласување на нивните
ставови и интереси.
ЛЕСС на Општина Штип е всушност, советодавно и консултативно тело кое разгледува
прашања и доставува предлози и иницијативи до Градоначалникот и Советот на Општина
Штип од социо-економската сфера, со посебен акцент на политиките кои се поврзани со
вработувањето на младите.
Во изминатиот период, ЛЕСС на Општина Штип придонесе во изработката и реализацијата на
некои стратешки документи и акциони планови, организираше панел “Отворање зелени
работни места”, реализираше Анализа на пазарот на труд, учествуваше во изработката на
Локалниот акциски план за вработување, и организираше обука за млади невработени кадри
под наслов: „Зголемување на вештините за вработување“.
На 22.10.2015 беше потпишан Анекс на Меморандумoт за разбирање и соработка меѓу
Општина Штип и Проектот на УСАИД Мрежа ЈЕС во врска со поддршка на активностите и
одржливоста на ЛЕСС на Општина Штип. Во согласност со овој Меморандум, во „Анекс 1
Табела со интервенции“, точка 1, во делот „Придонес на Општина Штип“ се наведува дека
Советот на Општина Штип е надлежен за „разгледување и усвојување на Годишниот
Оперативен План (ГОП) на ЛЕСС за 2016“, односно за „вклучување на ГОП како анекс на
годишната програма за работа на Советот на Општина Штип и/или годишната програма
доставена од одделни сектори во Општина Штип“.
Во прилог е ГОП на ЛЕСС на Општина Штип, кој се додава како дополнување на програмата за
работа на ЛЕР секторот на Општина Штип. По усвојувањето на ГОП од страна на Советот на
Општина Штип, ЛЕСС на Општина Штип се обврзува да работи на неговата имплементација со
сопствени ресурси, но и со поддршка на Мрежата ЈЕС (проект финансиран од УСАИД), како и
Општина Штип и останатите партнери, во рамките на нивните можности.

Акционен план на Локалниот економско-социјален совет (ЛЕСС) на Штип за 2016

Стратешка цел

Активност

Очекувани резултати

Одговорно
лице/институц
ијa

1.Намалување
на
невработеноста
на младите во
Штип

1.1.1. Анализа на пазар на труд
на Општинa Штип
1.1.2. Изработка
на
локална
стратегија
за
прилагодување
на
образованието
спрема
потребите на локалниот
пазар на труд
1.1.3. Изработка на програма за
обука
на
кадри
за
дефицитарни занимања
1.1.4. Реализирање на обука за
дефицитарни занимања
1.1.5. Реализирање на менторски
систем
на
обука
за
вработените во компаниите
кои примаат ученици на
пракса од средите стучни
училишта
1.1.6. Промоција на мерките за
пракса и вработување на
младите
користејќи
ги
културните
и
други
настани
во градот со
учество на познати јавни
личности,
каде
има
публика
од
претежно
млади луѓе

-Донесена Локална
стратегија за
прилагодување на
образованието спрема
потребите на
локалниот пазар на
труд

ЛЕСС на
Штип, со
поддршка од
Општина Шип

1.1.1 / (завршено)

- АВРМ

1.1.3 Февруари
2016

-Идентификувани
дефицитарни
занимања во
Општината
-Подготвен курикулум
(тренинг програма) за
дефицитарно
занимање
-Идентификувана
група на млади
невработени кадри
заинтересирани да ја
следат обуката за
доквалификација/прек

-Вработени во
компании
заинтересира
ни за
следење на
обуката
Ментори во
компании
- Консултанти
ангажирани
од
Проектот/ЈЕС
Мрежа

Временска рамка

1.1.2 Февруари
2016

1.1.4 Март 2016
1.1.5. Април 2016
1.1.6. Тековно
1.1.7. Мај 2016

Извори на
финансирање

Проектот/ЈЕС
Мрежата и
ресурси од
ЛЕСС на Штип,
поддржан од
Општината Штип

Буџет

3.000,00
УСД

1.1.7. Подготовка на иницијатива валификација
за дополнителна поддршка
на новозапочнатите (start -Реализирана обука за
up) бизниси
малди невработени
кадри за дефицитарни
занимања
-Реализирана обука за
ментори во
компаниите
-Промовирани мерки
за вработување и
самовработување од
страна на АВРМ
-Подготвена и
поднесена на
разгледување и
усвојување
иницијатива до
Советот на Општина
Штип за дополнителна
поддршка на новите
мали бизниси
2.

Јакнење нa 2.1.1.Подготовка на база на
капацитети податоци за достапни фондови
те на ЛЕСС
на Штип
2.1.2.Обука на млади соработници
на ЛЕСС Штип за подготовка на
проектни апликации (избор на
обучувачи, програма за обука,

-Подготвена база на
податоци
-Достапност на
информациите во
врска со фондовите
(поставена во делот

ЛЕСС на
Штип во
соработка со
Совет на
Млади и
Општина
Штип и

2.1.1. Завршено

2.1.2. Февруари
2016

Проектот ЈЕС
Мрежа и ресурси
од ЛЕСС на
Штип, поддржан
од Општината
Штип

3.000,00

избор на учесници, реализирање
на обука, сертифицирање,
работна група за изработка на
апликации)
2.1.3. Обука на членови на ЛЕСС
Штип за односи со јавност
2.1.4. Изработка нa
Комуникациска стратегија на
ЛЕСС
2.1.5 Печатење на промотивен
материјал на ЛЕСС Штип

за ЛЕСС на
официјалната страна
на Општината)
-Обучени членови на
Совет на Млади и
др.членови на ЛЕСС
за пишување проектни
апликации

консултанти
ангажирани
од
Проектот/ЈЕС
Мрежа

УСД

2.1.3. Март 2016

2.1.4. Април 2016

-Изготвена
комуникациска
стратегија

2.1.5. Мај 2016

-Испечатен
промотивен материјал
3.Подобрување
квалитетот на
живот и
намалување на
социоекономските
разлики на
граѓаните во
Општина Штип

3.1.1. Доставување на предлог со
разработено идејно решение до
Проектот ЈЕС Мрежа за поддршка
на проект-Изградба на пристапни
рампи за лица со физичка
попреченост
3.1.2 Доставување предлог за
организирање на кампања за
општествена одговорност на
претпријатијата со анализа на
постојната состојба

-Изградени пристапни
рампи на барем 2
јавни институции во
Општината
-Подготвена анализа
за постојната состојба
за општествена
одговорност на
претпријатијата
-Подобрено ниво на
разбирање/свест за
општествена
одговорност на
претпријатијата

ЛЕСС на
Штип во
соработка на
Општина
Штип и
консултанти
ангажирани
од
Проектот/ЈЕС
Мрежа
Компании,
членки на
ЛЕСС Штип

3.1.1. Февруари
2016

3.1.2 Март-Април
2016

Проектот/ЈЕС
Мрежата и
ресурси од
ЛЕСС на Штип,
поддржан од
Општината Штип

3.000,00
УСД

4. Зајакнување
на релациите
меѓу ЛЕСС
Штип, Општина
Штип и
пошироката
локална
заедница

4.1.2. Организирање на тркалезни
маси, панели и форуми на
актуелни теми од делокруг на
работата на ЛЕСС Штип

-Поднесен и усвоен
извештај за
работењето и
функционирањето на
ЛЕСС Штип до
општинските
советниците

4.1.3. Организирање редовни
состаноци и поканување на
членови од Советот на
Општината

-Информирана јавност
за локалните политики
поврзани со
вработувањето

4.1.1 Изготвување на извештај за
работата на ЛЕСС Штип

-Размена на
информации ЛЕСС и
Совет на Општината

ЛЕСС Штип,
Совет на
Млади,
Претставници
на општинска
администраци
ја и
општински
советници

4.1.1.Февруари
2016
4.1.2.Април 2016

4.1.3.Тековно 2016

/

/

