Акциски план на ЗЕЛС за поддршка на Националниот
Акциски план за спроведување на Истанбулската
конвенција за 2019

ноември, 2018
Скопје

Заедницата на едниците на локалната самоуправа на Република МакедонијаЗЕЛС, како активен партнер на институциите на национално ниво при креирањето
на политиките во областа на родовата еднаквост и развивање на мерки за
спречување на борбата против насилството врз жените и домашното насилство за
потребите на локалната самоуправа, а согласно Националниот акциски план за
спроведување на Конвенцијата за спречување и борба против насилството врз
жените и домашното насилство на Република Македонија 2018-2023 изработи
АКЦИСКИ ПЛАН ЗА поддршка на Националниот Акциски план за спроведување
на Истанбулската конвенција за 2019 каде ЗЕЛС е поддржувач на на активностите,
а носители се централните институтции. Како и до сега, со своите активности ќе
придонесеме за поширока промоција на националните политики на на локално
ниво, а ќе партиципираме и во процесот на подготовка на националните стратешки
документи.

СТРАТЕШКА ЦЕЛ 1: Усогласување на националните закони со одредбите на Конвенцијата

1.1.Обезбедена поддршка во процесот на Измена и дополнување на Законот за локална
самоуправа
Резултат

1.1.1

Формирана
работна група
за подготовка
на
предлогизмените на
Законот
за
локална
самоуправа
каде ЗЕЛС ги
застапува
интересите на
општините

Активности
-

Иформирање на
општините во врска со
активностите

-

Учество во работната
група

-

Застапување на
интересите на
општините

-

Давање сугестии за
дополнување на член
22 Листа на
надлежности –во делот
за социјална заштита
вклучени жртвите на
родово базирано
насилство како
корисници ида се
вклучат
специјализираните
сервиси како услуги
кои треба да ги
обезбедува општината.

Индикатори
- раменети
информации
со општините
- одржани
консултации
со општините
- прифатени
сугестии на
општините во
рамките на
работната
група
-внесени
иницијативите
на општините
во делот на
Член 22 од
Законот за
специјализира
ни сервиси на
општините а
се однесуваат
на социјалната
заштита

Одговорни
институции
Носител:
МТСП
Во соработка
со: ЕЛС,
ЗЕЛС

Временска
рамка
континуира
но 2019

1.2.Поддршка
на ЗЕЛС при
спроведување
на
општи
обуки за РБН
за: локалните
тела
за
еднакви
можности на
ЕЛС,
одговорните
лица
за
социјална
заштита
во
рамки на ЕЛС
1.3.
Отпочување
процес
за
воведување на
стратешка цел
спречување и
заштита
на
сите форми на
насилство врз
жени и семејно
насилство во
постојните
и
идните
стратешки
документи на
ЕЛС

-

-

-

Информирање на
локалните тела за
подготвениот модул

- подготвен
модул за обука
обука за РБН

Септемвридекември
2019

Во соработка
со:
ЗЕЛС
ЕЛС

за обука за РБН
Иницирање на Обука за
обучувачи за РБН и за
претставници од ЗЕЛС
и општините

Информативни
работилници со
општините

Носител:
МТСП

Координирани
работилници
со општините
за можни
стратешки
документи

Носители:
ЕЛС
Во соработка
со: ЗЕЛС, ГО,
Локален
совет за
превенција

континуира
но

