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Област: Превенција

1. Политики кои овозможуваат реализација на Акциониот план за дроги на Град Скопје
Главна цел: Градење на капацитети кај стучните лица за работа на превенција на дроги и подобрување на координацијата

Специфични
цели Активности Краткорочни

резултати
Долгорочни
резултати

Показатели
на

успешност
Одговорни

лица Партнери Време

1. Зголемување
на степенот на
знаење кај
стручните лица
за работа со
млади на
превенција на
зависности

1.1. Организација
на две дводневни
обуки за едукација
на стручни служби
(психолози,
педагози) и
наставници од
средните училишта

Реализирани
две обуки за
превенција од
дроги во
средните
училишта;

Зголемен е
степенот на
знаење на
стручните
лица за
работа на
превенција на
злоупотреба
на дроги

40 обучени
лица од
средните
училишта
мотивирани за
работа на
превенција на
зависностите

КТД Град Скопје
НВО
Средни
училишта

Ноември
2015

Ноември
2016

1.2. Организација
на два дводневни
семинари за
едукација на
стручни служби
(психолози,
педагози) и
наставници од
основните
училишта

Реализирани
два семинари за
превенција од
дроги во
основните
училишта

Зголемен е
степенот на
знаење на
стручните
лица за
работа на
превенција на
злоупотреба
на дроги

40 обучени
лица од
основните
училишта
мотивирани за
работа на
превенција на
зависностите

КТД Општини
НВО
Средни
училишта

Декември
2015

Декември
2016

1.3. Организација
на два дводневни
семинари за
едукација на лекари
(школска медицина,
семејна медицина)

Реализирани
два семинари

Зголемен е
степенот на
знаење на
лекарите за
работа на
превенција на
злоупотреба
на дроги, рана

30 обучени
лекари

КТД Град Скопје
Психијатриска
болница
НВО
Здравствен
дом Скопје

Октомври
2015

Октомври
2016
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детекција и
интервенција

1.4.  Летна школа
за зависности за
едукација на
малади стручни
кадри (студенти на
факултет и на
пстдипломски
студии и
дипломирани ) од
областите :
социјална работа и
социјална политика,
психологија,
безбедност,
медицина и право

Одржани 2
Летни школи за
зависности

Обучени
млади
стручни кадри
за работа на
полето на
зависности

Обучени 40
млади стручни
кадри

МЗ Глобален
фонд
ХОПС

Образовни
институции

2015 – 2016
година

2. Зголемување
на степенот на
знаење на
стручните лица
за рано
препознавање на
злоупотребата на
дрога и
соодветни рани
интервенции

2.1 Организација на
работилници
/семинари за
стручните служби и
наставниците во
средните училишта

Реализирани
две еднодневни
работилници за
стручни лица од
училиштата за
рана детекција
и интервенција

Зголемена
информирано
ст  за рано
препознавање
и  соодветни
интервенции
со
промена на
ставови  и
однесување
кон ЛКД од
страна на
вработените

Едуцирани
професионалн
и лица за рано
препознавање
и соодветни
интервенции:
21 стручни
лица од
средните
училишта

КТД Град Скопје
НВО
Средни
училишта

Јануари
2015

Јануари
2016

2.2 Организација на
работилници
/семинари за:
1. социјалните
работници
2. Здравствените
работници

Реализирани
две еднодневни
работилници за
стручни лица за
рана детекција
и интервенција

Зголемена
информирано
ст  за рано
препознавање
и  соодветни
интервенции
со

Едуцирани 40
професионалн
и лица за рано
препознавање
и соодветни
интервенции:
10 социјални

КТД Град Скопје
НВО
Психијатриска
болница,
Центри за
социјална
работа

Јануари
2015

Јануари
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промена на
ставови  и
однесување
кон ЛКД од
страна на
вработените

работници и
30 лекари

Здравствен
дом Скопје

2016

2.3 Организација на
работилници
/семинари за
Полицијата и

Правдата (судии)

Реализирани
две еднодневни
работилници за
стручни лица за
рана детекција
и интервенција

Зголемена
информирано
ст  за рано
препознавање
и  соодветни
интервенции
со
промена на
ставови  и
однесување
кон ЛКД од
страна на
вработените

Едуцирани 20
професионалн
и лица за рано
препознавање
и соодветни
интервенции

КТД Град Скопје
НВО
Психијатриска
болница, СВР
Основен суд

Јануари
2015

Јануари
2016

2.2. Изготвување на
едукативни
материјали  за рано
препознавање и
соодветна
интервенција

Креирана
брошура за
рана детекција
и интервенција

Зголемен
степен на
знаење кај
стручните
лица за рана
детекција и
интервенција

Дистрибуиран
и брошури,
објавени на
веб страната

КТД Група за
превенција

Град Скопје
НВО

Декември
2015

3. Создавање
услови за
реализација на
превентивни
активности во
училиштата

3.1. Назначување
на наставници/
стручни лица од
средните училишта
за ментори кои ќе
работат со младите

Потпишани
договори со
средните
училишта за
назаначување
наставници
ментори

Назначени
лица за
превентивни
активности во
училиштата

21 назначени
ментори во
средните
училишта кои
ќе работат со
младите

КТД Град Скопје
Средни
училишта

Септември
2015,
Септември
2016

3.2.
Имплементација на
превентивни
проекти во

Потпишани
договори со
средните
училишта

Реализирани
проекти

20 успешно
реализирани
проекти

КТД Град Скопје
НВО Хера
Средни
училишта

континуира
но
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средните училишта,
предложени од
училиштата

4.  Подобрување
на соработката и
координацијата
меѓу владини и
невладини
организации во
реализацијата на
програмските
активности за
превенција на ЗД

Организација на
средби на групата
за превенција при
Координативното
тело за превенција
на дроги

Број на
реализирани
средби

Подобрена е
соработката,
координацијат
а и
информирано
ста меѓу
членовите на
групата за
превенција

6 реализирани
средби

КТД Членови на
КТД
Град Скопје

континуира
но

5. Поттикнување
на органите на
локалната
самоуправа за
спроведување на
превентивни
активности на
локално ниво

Заложување за
воспоставување на
инфо центри/
советувалишта за
дроги во општините

Број на
реализирани
средби во
општините

Зголемување
на
информирано
ста на
граѓаните во
врска со
дрогите на
локално ниво

10
реализирани
средби со
претставници
на општините

КТД Град Скопје
Општини во
град Скопје

континуира
но

2. Комуникација со јавноста
Главна цел: Зголемување на степенот на информирање на општата популација во врска со дрогите

Специфични
цели Активности Краткорочни

резултати
Долгорочни
резултати

Показатели
на

успешност
Одговорни

лица Партнери Време

1. Специфична
цел:
Зголемување на
степенот на
информирање
на јавноста за
опасноста/после
ди-ците од

1.1. Реализација на
ТВ програми со
учество на стручни
лица, НВО и
младинци на тема
превенција на дроги

Број на
емитувани
интерактивни
ТВ емисии

Зголемена е
информиранос
та на општата
популација за
превенција од
злоупотреба на
дроги

6
реализирани
ТВ настапи

КТД Град Скопје
ТВ медиуми
НВО

2015 - 2016
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употребата на
дроги

3. Услуги за граѓаните и корисниците на дроги
Главни цели: Зголемување на степенот на знаење и информираност во врска со дрогите, рана детекција и интервенција со цел
намалување на бројот на лица кои започнуваат со земање дрога

Специфични цели Активности Краткорочни
резултати

Долгорочни
резултати

Показатели
на успешност

Одговорни
лица Партнери Време

1. Зголемување на
степенот на
знаење на
родителите за
превенција на
зависности

1.1. Организирање
на работилници за
родители во
училиштата

Реализирани
работилници

Зголемена
информиранос
т на
родителите за
превенција на
дроги

Број на лица
кои
учествувале во
работилниците

КТД Град Скопје
НВО

континуир
ано

1.2. Печатење и
дистрибуција на
брошура за
родители

Дистрибуирани
брошури за
родители

Зголемена
информиранос
т на
родителите за
превенција на
дроги

Број на
дистрибуирани
брошури

КТД Град Скопје
НВО

континуир
ано

1.3. Посета на
родители и
наставници/
стручна служба во
советувалиштето
за дроги

Информирање
на лицата за
работата на
советувалиштет
о

Зголемен
степен на
информиранос
т во
советувалиште
то

Број на лица
кои го посетиле
советувалиштет
о

КТД Град Скопје
Психијатри
ска
болница,
НВО Хера

континуир
ано

2. Зајакнување на
програмите за
превенција на
злоупотреба на
дроги меѓу
младите во
училиштата

2.1. Изготвување
на едукативни
материјали за
врсничка
едукација на
младите

Креирани
прирачници за
врсничка
едукација

Зголемен
степен на
младинско
ангажирање за
врсничка
едукација

Дистрибуирани
1000
прирачници за
врсничка
едукација

КТД Град Скопје
Биро за
развој на
образовани
ето
НВО

континуир
ано

2.2. Креирање и
печатење на

Отпечатени 5000
брошури за

Зголемен
степен на

Дистрибуирани
10000 брошури

КТД Група за
превенција

Град Скопје
НВО

2015
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информативни
материјали за
младите/ опција
креирање на веб
страна за младите

основните
училишта;
5000 брошури за
средни
училишта

информирање
на младите во
врска со
дрогите

2.3. Организација
на семинари за
врсничка
едукација (здрави
животни стилови,
развој на
животни/комуника
циски вештини,
справување со
емоции, техники
на одбивање)

младински
лидери обучени
за работа на
врсничка
едукација

Зголемено
знаење и
вештини кај
средношколци
те за врсничка
едукација

40 едуцирани
младинци за
врсничка
едукација

КТД НВО
Средни
училишта

Февруари
2015

Февруари
2016

2.4. Организација
на конкурс за
идејно решение за
спот, постер,
леток и сл.

Реализација на
конкурс за
идејно решение

Зголемена
вклученост на
младите во
активности за
превенција на
дроги

10000 ученици
вклучени во
активноста

КТД Град
Скопје;
Општини
во Град
Скопје
Средни
училишта

континуир
ано

3. Превенција на
злоупотреба на
дроги кај млади
под голем ризик

3.1. Активности за
превенција на
дроги кај младите
под ризик
(воншколскиот
систем)

Организација на
две работилници
во центри за
колективно
сместување,
воспитно
поправни
домови

Зголемен
степен на
знаење за
превенција на
зависнсоти кај
млади во
центри за
колективно
сместување,
воспитно
поправни
домови

10 воспитувачи
едуцирани за
рана детекција
и интервенција

ЦСР
МТСП

НВО
ЦСР
Општини
во Град
Скопје

2015

3.2. Активности за
превенција на

Остварена
соработка со

Намалена
злоупотреба

Број на
реализирани

ЦСР
МТСП

Град
Скопје,

континуир
ано
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дроги кај младите
на улица

ЦСР, Работа на
терен со млади
на улица

на дроги кај
млади на
улица

активности со
ЦСР

ЦСР

3.3. Посета на
советувалиштето
за дроги

Информирање
на лицата за
работата на
советувалиштет
о

Зголемен
степен на
информиранос
т во
советувалиште
то

Број на лица
кои го посетиле
советувалиштет
о

КТД Град Скопје
Психијатри
ска
болница,
НВО Хера

континуир
ано

3.4. Национална
бесплатна СОС
инфо линија за
помош од дрога
0800 11 444

Подобрена
информираност
на јавноста

250 јавувања
годишно на
СОС линијата

ЗСР на Град
Скопје

ЦСР
МТСП

2015-2016

3.5. Активности за
превенција на
дроги, рана
детекција во
претпријатијата

Острварена
соработка,
мотивирани
раководители за
едукација

Едуцирани
раководители

Број на
едуцирани
раководители
во
претпријатијата

НВО Град
Скопје,
НВО

континуир
ано

4. Мониторинг и евалуација
Главна цел: Зајакнување на механизмите за следење на реализација на превентивните активности

Специфични
цели Активности Краткорочни

резултати
Долгорочни
резултати

Показатели
на

успешност
Одговорни

лица Партнери Време

1. Следење и
проценка

4.1. Заложување за
формирање и
функционирање на
работна група за
следење и
проценка  на
превентивните
активности во
училиштата

Функционален
тим за следење
и проценка;
Изготвен план
за следење и
проценка

Подобрен е
степенот на
следење и
проценка на
превентивнит
е активности

Изготвен план
за следење и
проценка
20 посети во
средните
училишта

КТД Град Скопје
НВО
МОН
Биро за развој
на
образование
Средни
училишта

Континуира
но
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вклучувајќи и
спроведување на
животни вештини
4.2. Истражување
за ставовите и
однесувањето на
младите во врска
со дрогите (ЕСПАД)
2011 година

Реализирано
истражување

Согледување
на
распростране
тост на
употреба на
дроги кај
млади на
возраст од 16
години

2300
анкетирани
ученици во
Скопје

Издаден
извештај од
истражувањет
о

Град Скопје
НВО Контакт

2015

4.3. Заложување за
формирање на
комисија од
експерти
(мултидисциплинар
ен тим на експерти)
кои ќе даваат
лиценци за работа
на превенција на
дроги, преглед на
едукативни
материјали пред
нивното издавање

Функционален
експертски тим
за ливенцирање

Подобрен
квалитет на
едукативните
материјали и
контрола на
превентивнит
е активности
што се
реализираат
во
училиштата

Број на
издадени
лиценци

КТД Град Скопје
Национална
комисија за
дроги
МОН

2016

Област: Градска безбедност

1. Политики кои овозможуваат реализација на Акциониот план за дроги на Град Скопје
Главна цел: Зголемување на знаењето на полицајците за корисниците на дроги

Специфични цели Активности Краткорочни
резултати

Долгорочни
резултати

Показатели
на

успешност
Одговорни

лица Партнери Време

1. Заложување за
зголемување на
степенот на

1.1.Одржување на
25
обуки/работилници

Одржани 25
еднодневни
обуки/ртаботилн

Обучени
униформира
ни полициски

Обучени 400
униформирани
полициски

СВР
КТД

Град Скопје
НВО

2015 - 2016



Акционен план за дроги на Град Скопје (превенција, лекување, рехабилитација и ресоцијализација, намалување на штети и градска безбедност), за периодот 2015 − 2016 година 10

знаење кај
профасионалниот
кадар

за ици службеници
и
припадници
на единицата
за
недозволена
трговија со
дрога на СВР
од 10
полициски
станици на
подрачјето
на град
Скопје

службеници
100
припадници на
единицата за
недозволена
трговија со
дрога

1.2.  Летна школа за
зависности за
едукација на
малади стручни
кадри (студенти на
факултет и на
пстдипломски
студии и
дипломирани ) од
областите :
социјална работа и
социјална политика,
психологија,
безбедност,
медицина и право

Одржани 2
Летни школи за
зависности

Обучени
млади
стручни
кадри за
работа на
полето на
зависности

Обучени 40
млади стручни
кадри

МЗ Глобален
фонд
ХОПС

Образовни
институции

2015 – 2016
година

2. Подобрување
на соработката
меѓу полицијата и
локалната
заедница (систем
за внимание),
НВО и други
институции

2.1. Организација на
работилници со
претставници на
НВО за
подобрување на
соработката со цел
лицата кои
злоупотребуваат

Одржана една
работилница

Подобрена е
соработката
меѓу
полицијата и
локалните
организации
и институции

Учество на
5 организации
со по 3
претставници
на
работилницата

НВО
КТД

МП
Град Скопје
СВР
МЗ
МТСП

2015 – 2016



Акционен план за дроги на Град Скопје (превенција, лекување, рехабилитација и ресоцијализација, намалување на штети и градска безбедност), за периодот 2015 − 2016 година 11

дроги да се
запознаат со
законската
регулатива

2. Комуникација со јавноста
Главна цел: Запознавање на јавноста со законската регулатива од областа на дрогите

Специфични
цели Активности Краткорочни

резултати
Долгорочни
резултати

Показатели
на

успешност
Одговорни

лица Партнери Време

1. Зголемување
на степенот на
информираност
на јавноста за
законската
регулатива

1.1. Изготвување на
летоци за
запознавање со
постоечката
законска регулатива
(набавување,
поседување и
користење дрога на
јавно место)

Изготвени и
испечатени
1000 летоци

Зголемен е
степенот на
знаење кај
општата
популација
за законската
регулатива
во однос на
казнената
политика

1000 летоци КТД
СВР
Град Скопје

МП
НВО
МЗ
МТСП

2015 –
2016

3. Услуги за граѓаните
Главна цел: Соработка на полицијата и граѓаните

Специфични цели Активности Краткорочни
резултати

Долгорочн
и

резултати
Показатели

на успешност
Одговорни

лица Партнери Време

1. Подобрување
на соработката
меѓу полицијата и
локалната
заедница

1.1. Организирање
средби преку
Центрите за
превенција на
локалната заедница

Остварени 24
средби со
граѓаните

Зголемен е
степенот на
информиран
ост

Број на лица
кои ги посетиле
средбите

КТД
СВР

Град Скопје
Општините во
Град Скопје

2015 - 2016

1.2. Организација на
заеднички средби на
полицајци со
Советот на родители
во училиштата

Организирани и
спроведени 21
средба со сите
средни
училишта на

Подобрена е
соработката
помеѓу
полицијата и
средните

Одржани 21
средба во
средните
училишта на
Град Скопје

КТД
Средни
училишта на
Град Скопје

Одделение за
малолетничка
делинквенциј
а при СВР –
Скопје

2015 –
2016



Акционен план за дроги на Град Скопје (превенција, лекување, рехабилитација и ресоцијализација, намалување на штети и градска безбедност), за периодот 2015 − 2016 година 12

подрачјето на
Скопје

училишта на
подрачјето
на Скопје



Акционен план за дроги на Град Скопје (превенција, лекување, рехабилитација и ресоцијализација, намалување на штети и градска безбедност), за периодот 2015 − 2016 година 13

Област: Лекување
1. Политики кои овозможуваат реализација на Акциониот план за дроги на Град Скопје
Главна цел: Подобра покриеност, на лица кои употребуваат  дрога во програмите за треман, подобар квалитет на
третманот и овозможување различни третмански опции

Специфични цели Активности Краткорочни
резултати

Долгорочни
резултати

Показатели на
успешност

Одговорни
лица Партнери Време

1. Зголемена
достапност и
подобрување на
третманските
опции за лицата
кои
злоупотребуваат
дрога

1.1 Заложување
за зголемена
достапност на
програмите за
третман и
рушење на
бариерите кои ја
намалуваат
пристапноста

Зголемена
достапност и
пристапност во
програмите за
третман

Зголемена
покриеност на
ЛКД во
програмите за
третман

Зголемен број
на ЛКДво
програмите за
третман.(покрие
ност 20 - 30%).
Обезбеден
неопходен
персонал во
програмите за
третман .

МЗ
Психијатриска
болница
ГОБ 8-ми
септември
Клиника за
Токсикологија
Матични
лекари
Град Скопје
КТД

ГФ
НВО

2015-2016

1.2. Едукација на
професионален
кадар за
современи
пристапи во
лекувањето

Зголемен степен
на знаење на
професионал-
ниот кадар за
современ
пристап во
лекувањето

Подобрување
на квалитетот
на третманите
за зависност

Обучени 60
лекари,
медицински
сестри,
психолози и
социјални
работници,
Затворски
работници преку
2 работилници

ЈЗУ
Психијатриска
болница
Скопје
УИС

МЗ
ГФ
Здравствен
дом
матични
лекари

2015-16

1.3 Заложување за
отвратање на
специфични
програми според
род, возраст и др.

Зголемена
достапност до
родово и
возрасно
специфични
програми

Подобрувањен
а квалитетот
на третман

Вклучени
специфични
лица ( млади,
жени)

МЗ,
Здравствен
дом,Градонач
алници на
општините и
Град Скопје,
ЈЗУ
Психијатриска
болница
Скопје
КТД

МТСП
ГФ
НВО

2015-2016



Акционен план за дроги на Град Скопје (превенција, лекување, рехабилитација и ресоцијализација, намалување на штети и градска безбедност), за периодот 2015 − 2016 година 14

1.4 Развивање на
програма за
третман на
психоактивни
супстанции преку
интернет

Зголемена
достапност за
лица кои
користат
легални и
илегални
супстанции

Подобрување
на квалитетот
на третман

Развиени
програми за
третман на
психоактивни
супстанции
преку интернет

МЗ,
Град Скопје,
КТД,
Психијатриска
болница
Скопје ,
НВО

Надлежни
министерст
ва

2015 -
2016

1.5. Заложување
за изготвување на
заеднички насоки
за третманите за
злоупотреба на
дроги

Усогласена
доктрина за
лекување на
болеста на
зависност

Подобрување
на квалитетот
на третманите
за зависност

Обезбедени
согласности и
решенија за
изготвување на
протоколи за
третман.

МЗ
ЈЗУ
Здравствен
дом,Психијатр
иска болница
Скопје

КТД
НВО
Приватни
психијатрис
ки
ординации

2015-16

1.6. Заложување
за регистрација и
примена на лекови
за третман на
зависност и
третман на
предозираност
поддржани од
медицината
базирана на
докази

Регистрирани
лекови за
современ
третман на
зависност и
третман на
предозираност.
Примена на
лекови за
третман на
зависност и
третман на
предозирање
поддржани од
медицината
базирана на
докази

Подобрување
на квалитетот
на третманите
за зависност

Добиена
согласност од
Биро за лекови

МЗ
ЈЗУ
Психијатриска
болница
Скопје
КТД

Здравствен
дом
НВО
Приватни
психијатрис
ки
ординации

2015-16

1.7. Едукација на
целна група за

Зголемен степен
на знаење целна

Намалување
на ризиокт од

Обучени 50 ЛКД,
теренски

ЈЗУ
Психијатриска

МЗ
ГФ

2015-16



Акционен план за дроги на Град Скопје (превенција, лекување, рехабилитација и ресоцијализација, намалување на штети и градска безбедност), за периодот 2015 − 2016 година 15

превенција на
предозирање

група за
превенција на
предозирање

предозирање
со смртен
исход

работници,
преку 2
работилници

болница
Скопје

2. Зголемување на
степенот на
знаење кај
студентите

2.1 Залагање
прграмата на
Медицинскиот
факултет да
вклучува поголем
степен на
едукација за
зависности

Едуцирани
специјализанти
и студенти на
медицинскиот
факултет за
болести на
зависност

Подобрување
на степенот на
знаење кај
специјализант
ите и
студентите по
медицина од
областа
болести на
зависност

Програма на
медицинскиот
факултет со
зголемен степен
на едукација од
областа болести
на зависност

Медицински
факултет
Катедра по
психијатрија
ЈЗУ
Психијатриска
болница
Скопје

МЗ
КТД
Универзи-
тет
НВО

2015– 2016

2.2 Залагање за
збогатување на
наставната
програма со
содржини
поврзани со
зависноста и
користењето дрога
на Институтот за
социјална работа и
социјална
политика,
Институтот за
психологија и
Институт за
педагогија

Едуцирани
студенти од
Институтот за
социјална
работа и
социјална
политика,
Институтот за
психологија и
Институт за
педагогија за
болести на
зависност

Подобрување
на степенот на
знаење кај
студентите од
Институтот за
социјална
работа и
социјална
политика,
Институтот за
психологија и
Институт за
педагогија од
областа-
болести на
зависност

Програма на
Институтот за
социјална
работа и
социјална
политика,
Институтот за
психологија и
Институт за
педагогија со
зголемен степен
на едукација од
областа болести
на зависност

Медицински
факултет
Катедра по
психијатрија
ЈЗУ
Психијтриска
болница
Скопје

МЗ
КТД
Универзи-
тет
НВО

2015– 2016

2.3 Едукација на
специјализанти по
психијатрија и
клиничка
психологија за
употреба и

Одржана една
работилница

Зголемен
степен на
знаење на
специјализант
и по
психијатрија и

Обучени 30
специјализанти
по психијатрија
и клиничка
психологија

Медицински
факултет
Катедра по
психијатрија
ЈЗУ
Психијтриска

2015-2016



Акционен план за дроги на Град Скопје (превенција, лекување, рехабилитација и ресоцијализација, намалување на штети и градска безбедност), за периодот 2015 − 2016 година 16

зависности од
психоактивни
супстанции и
„Елементи на
психосоцијална
терапија при
лекувањето на
болести на
зависност
(според
протоколите на
УНОДЦ)”

клиничка
психологија за
употреба и
зависности од
психоактивни
супстанции и
„Елементи на
психосоцијал
на терапија
при
лекувањето
на болести на
зависност
(според
протоколите
на УНОДЦ)”

болница
Скопје

2.3 Едукација на
студенти на
медицински
факултет за
употреба и
зависности од
психоактивни
супстанции и
патолошко
коцкање

Одржана една
работилница

Зголемен
степен на
знаење на
специјализант
и по
психијатрија и
клиничка
психологија за
употреба и
зависности од
психоактивни
супстанции и
„Елементи на
психосоцијал
на терапија
при
лекувањето
на болести на
зависност

Обучени 30
специјализанти
по психијатрија
и клиничка
психологија

Медицински
факултет
Катедра по
психијатрија
ЈЗУ
Психијтриска
болница
Скопје

Здруженија
на студенти

2015-2016



Акционен план за дроги на Град Скопје (превенција, лекување, рехабилитација и ресоцијализација, намалување на штети и градска безбедност), за периодот 2015 − 2016 година 17

(според
протоколите
на УНОДЦ)”

2.4.  Летна школа
за зависности за
едукација на
малади стручни
кадри (студенти на
факултет и на
пстдипломски
студии и
дипломирани ) од
областите :
социјална работа и
социјална
политика,
психологија,
безбедност,
медицина и право

Одржани 2
Летни школи за
зависности

Обучени
млади стручни
кадри за
работа на
полето на
зависности

Обучени 40
млади стручни
кадри

МЗ Глобален
фонд
ХОПС

Образовни
институции

2015 –
2016
година

3.Намалување на
стигмата и на
дискриминацијата
кај медицинскиот
персонал кон ЛЗД

3.1. Едукација на
медицинскиот
персонал за
правилен пристап
и третман кон ЛЗД

Спроведени 6
работилници

Зголемена
информиранос
т на
медицинскиот
персонал

Едуцирани 60
медицински
лица ( доктори
на медицина,
специјалисти,
медицнски
сестри)

Стручни лица
НВО
КТД

ЈЗУ
Психијатри
ска
болница
Скопје
НВО
КТД
Приватни
психијатрис
ки
ординации

2015-2016

3.2 Едукација на
целна група со цел
намалување на
стигмата кај
медицинскиот
персонал

Спроведени 2
работилници

Зголемена
информиранос
т на целната
група

Едуцирани 40
ЛЗД

Стручни лица
НВО
КТД

ЈЗУ
Психијатри
ска
болница
Скопје
НВО

2015-2016
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2. Комуникација со јавноста
Главна цел: Унапредување на човековите права на ЛЗД

Специфични цели Активности Краткорочни
резултати

Долгорочни
резултати

Показатели на
успешност

Одговорни
лица Партнери Време

Намалување на
стигмата и на
дискриминацијата
кај општата
популација кон
ЛКД

1.1. Учество во
трибини,ТВ емисии
на стручни лица и
ЛКД;

Спроведени
трибини, ТВ
емисии

Зголемена
информиранос
т на јавноста

2 трибини
4 ТВ емисии
Вклучени лица:
4 стручни лица
2 ЛКД

Стручни лица
ЛКД

Медиуми
НВО
ЈЗУ
Психијтрис
ка болница
Скопје
КТД

2015 –
2016

1.2. Изработка на
флаери, плакати,
постери и др.
печатени
материјали;

испечатени
пропагандни
материјали

Зголемена
информиранос
т на јавноста

300 испечатени
материјали со
содржина за
антистигма и
антидискримина
ција

Стручни лица КТД
ЈЗУ
Психијтрис
ка болница
Скопје
НВО
Приватни
психијатрис
ки
ординации

2015 –
2016

1.3. Објавување на
статии во дневен
печат

Објавени статии Зголемена
информиранос
т на јавноста

4 статии Стручни лица КТД
ЈЗУ
Психијтрис
ка болница
Скопје
НВО
Приватни
психијатрис
ки

2015 –
2016

КТД
Приватни
психијатрис
ки
ординации
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ординации

Област: Намалување на штети

1. Политики кои овозможуваат реализација на Акциониот план за дроги на Град Скопје
Главна цел: Превенција на ХИВ/СИДА и други КСПИ меѓу лицата кои злоупотребуваат дроги, нивните партнери и семејства

Специфични цели Активности Краткорочни
резултати

Долгорочни
резултати

Показатели
на

успешност
Одговорни

лица Партнери Време

1. Унапредување
на човекови права
на ЛКД

1.1. Едукација на
претставници на
медиумите/новина
ри  за заштита на
човековите права

15 новинари се
едуцирани за
човекови права

Стигмата и
дискриминација-
та на ЛКД е
намалена, а
човековите
права се
почитуваат

Едуцирани 15
новинари

НВО
КТД

НВО;
Македон-
ски
институт за
медиуми

2015-
2016

1.2. Вклучување
на ЛКД во
креирањето на
програмите и
носењето на
одлуки кои се
однесуваат на нив

ЛКД учествуваат
во процесите на
креирање на
програмите и
носењето на
одлуки кои се
однесуваат на
нив

Стигмата и
дискриминаци-
јата на ЛКД е
намалена, а
човековите
права се
почитуваат

Вклучен
корисник/-ци за
секоја
програма

КТД
НВО
Локални
заедници

НВО;
Град
Скопје;
Локални
заедници
Центар за
зависности

2015-
2016

1.3. Застапување
и лобирање за
човекови права на
ЛКД кај
релевантните
институции

Стигмата и
дискриминацијат
а на ЛКД е
намалена, а
човековите
права се
почитуваат

Број на
остварени
контакти

КТД
НВО
Локални
заедници

НВО;
Град
Скопје;
Локални
заедници
Центар за
зависности

2015-
2016

2. Зголемување на
нивото на
едуцираност и
експертиза на
стручните кадри

2.1. Едукација на
донесувачите на
одлуки од
локалната
самоуправа за

30 донесувачи
на одлуки од
локалните
самоуправи се
едуцирани

Нивото на
едуцираност кај
донесувачите на
одлуки е
зголемено

2 едукации;
Едуцирани се
30 лица

КТД
НВО
Локални
заедници

НВО
Град Скопје
Општини
во Скопје

2015-
2016
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кои работат со
ЛКД и  носителите
на одлуки

потребата од
програмите за НШ
2.2 Студиски
престој на
донесувачите на
одлуки од
локалната
самоуправа
Во Хрватска за
одржливост на
ПНШ

5 донесувачи на
одлуки од
локалните
самоуправи се
едуцирани

Нивото на
едуцираност кај
донесувачите на
одлуки е
зголемено

Едуцирани се
5 лица

НВО НВО
Град Скопје

2015

2.3. Едукација на
студенти од
завршна година
од социјална
работа и
политика,
психологија,
медицински
факултет, правен
и факултетот за
безбедност

30 студенти се
обучени

Нивото на
едуцираност кај
стручните кадри
е зголемено

2 летни школи
60 студенти се
обучени

НВО ХОПС 2015-
2016

3.Постоечките
програми за
намалување на
штети се
финансирани од
националниот
буџет и буџетите
на локалните
самоуправи

3.1. Едукација на
донесувачите на
одлуки од
локалната
самоуправа за
потребата од
програмите за НШ

30 донесувачи
на одлуки од
локалните
самоуправи се
едуцирани

Нивото на
едуцираност кај
донесувачите на
одлуки е
зголемено

2 едукации;
Едуцирани се
30 лица

КТД
НВО

НВО
Град Скопје
Општини
во Скопје

2015-
2016

3.2 Студиски
престој на
донесувачите на
одлуки од
локалната
самоуправа

5 донесувачи на
одлуки од
локалните
самоуправи се
едуцирани

Нивото на
едуцираност кај
донесувачите на
одлуки е
зголемено

Едуцирани се
5 лица

НВО НВО
Град Скопје

2015



Акционен план за дроги на Град Скопје (превенција, лекување, рехабилитација и ресоцијализација, намалување на штети и градска безбедност), за периодот 2015 − 2016 година 21

Во Хрватска за
одржливост на
ПНШ
3.3 Состаноци со
носители на
одлуки од Град
Скопје

Одржани се 5
состаноци

Носителите на
одлуки се
запознаени со
ПНШ и ги
подржуваат
истите

Носителите на
одлуки се
залагаат за
финансирањ е
на овие
програми

КТД
НВО

НВО
Град Скопје

2015 -
2016

3.4 Вклучување
на програмите за
НШ во буџетите и
програмите на
локалните
самоуправи

Носителите на
одлуки се
запознаени со
ПНШ и ги
подржуваат
истите

Програмите за
НШ се
вклучени во
програмите  и
буџетите на
локалните
самоуправи за
2016

Град Скопје
Општини во
Скопје

2015 -
2016

3.5 Вклучување
на програмите за
НШ во буџетите и
програмите на
локалните
самоуправи

Програмите за
НШ се
вклучени во
програмите  и
буџетите на
локалните
самоуправи за
2016

Град Скопје
Општини во
Скопје

2016

2. Комуникација со јавноста
Главна цел: Намалување на стигмата и дискриминацијата кон лицата кои употребуваат дроги

Специфични цели Активности Краткорочни
резултати

Долгорочни
резултати

Показатели
на

успешност
Одговорни

лица Партнери Време

1. Намалување на
стигмата и
дискриминација на
ЛКД

1.1. Развивање и
спроведување на
кампањи за
подигање на
јавната свесност

Спроведена е 1
кампања за
намалување на
стигма и
дискриминација

Стигмата и
дискриминацијат
а на ЛКД е
намалена, а
човековите

1 кампања ,
% на лица кои
искажале
толеранција
кон ЛКД се

КТД НВОи
Ресорни
министерст
ва
Локални

2016
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за правата на ЛКД на ЛКД и
нивните
семсјства

права се
почитуваат

зголемува заедници

3. Услуги за граѓаните
Главна цел: Превенција на ХИВ/СИДА и други КСПИ меѓу лицата кои употребуваат дроги и подобрување на нивната здравствена и
социјална состојба

Специфични цели Активности Краткорочни
резултати

Долгорочни
резултати

Показатели
на

успешност
Одговорни

лица Партнери Време

1. Зголемување на
достапноста на
стерилен прибор за
инјектирање и
кондоми со
правилна
диспозиција на
користената
опрема

1.1. Размена на
стерилен прибор
во 3 центри за
намалување на
штетите и на
терен

Достапноста на
стерилен прибор
за инјектирање
е зголемена;

Одржана ниска
хив
преваленција
меѓу лицата кои
употребуваат
дроги

Опфатени 750
ЛИД на
годишно ниво;
Опфатени 120
нови ЛИД на
годишно ниво;
Вратената
опрема се
зголемува 5%
на годишно
ниво

НВО НВО ХОПС 2015-
2016

1.2 Отворање и
проширување на
специфично
дизајнирани
програми за
рамена на
стерилен прибор
според потребите
на одделните
целни групи на
лица што
употребуваат
дрога  (СР, МСМ,
жени - ЛКД,
корисници на

Достапноста на
стерилен прибор
за инјектирање
е зголемена;

Одржана ниска
хив
преваленција
меѓу лицата кои
употребуваат
дроги

Отворени се 2
специфични
програми

КТД
НВО
Локални
заедници

НВО 2015-
2016



Акционен план за дроги на Град Скопје (превенција, лекување, рехабилитација и ресоцијализација, намалување на штети и градска безбедност), за периодот 2015 − 2016 година 23

клубски дроги,
осудени лица,
млади корисници
на дрога,
бездомници)
1.3. Делење на
бесплатни
кондоми

Достапноста на
кондоми е
зголемена;

Одржана ниска
хив
преваленција
меѓу лицата кои
злоупотребуваат
дроги

Поделени
годишно
20.000
кондоми меѓу
КД и нивните
партнери

НВО НВО 2015-
2016

1.4. Собирање и
согорување на
употребениот
прибор за
инјектирање;

Зголемено е
враќањето на
користена
опрема и истата
е согорувана
според
законските
прописи

Количината
која е собрана
се зголемува
на годишно
ниво за 5%

НВО НВО;
Локална
самоуправа

2015-
2016

2.  Зголемување на
нивото на
информираност на
ЛКД за ХИВ/СИДА и
други КСПИ

2.1 Давање
информации за
ХИВ/СИДА и
други КСПИ преку
инфолиниите за
дроги и
ХИВ/СИДА

Нивото на
информираност
на ЛКД за
ХИВ/СИДА и
други КСПИ е
зголемена

Одржана ниска
хив
преваленција
меѓу лицата кои
злоупотребуваат
дроги

Инфолиниите
за дроги и
ХИВ/СИДА
работат
најмалку 8
часови на ден;
Број на
јавување 2.700
на годишно
ниво

НВО НВО
Доверба;
Здружение
на
социјални
работници

2015-
2016

2.2. Едукација на
ЛКД за ХИВ/СИДА
и други КСПИ

Нивото на
информираност
на ЛКД за
ХИВ/СИДА и
други КСПИ е
зголемена

Одржана ниска
хив
преваленција
меѓу лицата кои
злоупотребуваат
дроги

Едуцирани се
1.200 ЛКД

НВО
Центар за
зависности

НВО;
Центар за
зависности

2015-
2016
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2.3 Едукација на
членовите на
семејствата на КД
за ХИВ/СИДА и
други КСПИ

Нивото на
информираност
семејствата на
КД  за
ХИВ/СИДА и
други КСПИ е
зголемена

Одржана ниска
хив
преваленција
меѓу лицата кои
злоупотребуваат
дроги

Едуцирани се
400 членови на
семејствата на
КД

НВО
Центар за
зависности

НВО;
Центар за
зависности

2015-
2016

2.4. Изработка и
делење на
брошури за
ХИВ/СИДА и
други КСПИ

Брошурите се
изработени и
поделени.
Нивото на
информираност
на ЛКД за
ХИВ/СИДА и
други КСПИ е
зголемена

Одржана ниска
хив
преваленција
меѓу лицата кои
злоупотребуваат
дроги

Поделени
15.000
брошури

НВО НВО;
Центар за
зависности

2015-
2016

3. Подобрување на
пристапот до
услугите за
анонимно
советување и
тестирање за
ХИВ/СИДА,
хепатитис Ц и
други СПИ

3.1 Анонимно
пред-тест
советување за
ХИВ/СИДА и
Хепатитис Ц

Пристапот до
услугите за
анонимно
советување и
тестирање за
ХИВ/СИДА,
хепатитис Ц и
други СПИ е
зголемен

Бројот на лицата
кои се
советувани за
ХИВ  тестирање
е зголемен

800 ЛКД
добиле пред-
тест
советување

НВО ЦЈЗ;
НВО

2015-
2016

3.2 Тестирање за
ХИВ/СИДА

Пристапот до
услугите за
анонимно
советување и
тестирање за
ХИВ/СИДА,
хепатитис Ц и
други СПИ е
зголемен

Бројот на лицата
кои се тестирани
е зголемен

300 ЛКД се
тестирани

НВО
Институт за
јавно здравје

ЦЈЗ;
НВО

2015-
2016
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3.3 Тестирање за
хепатитис Ц

Пристапот до
услугите за
анонимно
советување и
тестирање за
ХИВ/СИДА,
хепатитис Ц и
други СПИ е
зголемен

Бројот на лицата
кои се тестирани
е зголемен

400 ЛКД се
тестирани

НВО
Институт за
јавно здравје

ЦЈЗ;
НВО

2015-
2016

4. Подобрување на
здравствената и
социјалната
состојба на ЛКД

4.1. Медицинска
помош и
асистенција за
намалување на
штетите од
употреба на дроги
(третман на рани,
советување)

Бројот на ЛКД
кои се во контакт
со програмите за
медицинска
помош и
асистенција е
зголемен

Здравствената и
социјалната
состојба на ЛКД
е подобрена

Дадени се
36.000 услуги;
Опфатени се
1 000 ЛКД

НВО ХОПС;
Здравствен дом

НВО
ХОПС;
Здравствен
дом

2015-
2016

4.2. Социјална
асистенција и
услуги од
социјален
работник

Бројот на ЛКД
кои се во контакт
со програмите за
социјална
помош и
асистенција е
зголемен

Здравствената и
социјалната
состојба на ЛКД
е подобрена

Дадени се
14.000 услуги;
Опфатени се
1 000 ЛКД

НВО
ЦСР

НВО
ХОПС;
НВО
Доверба;
ЦСР

2015-
2016

4.3.
Психосоцијална
поддршка,
поединечна и
групна

Бројот на ЛКД
кои се во контакт
со програмите за
психосоцијална
помош и
асистенција е
зголемен

Здравствената и
и психо
социјалната
состојба на ЛКД
е подобрена

Дадени се
1000 услуги,
Опфатени се
500 ЛКД

НВО
Центар за
зависности

НВО
ХОПС;
НВО
Доверба;
Центар за
зависности
- К. Вода

2015-
2016

4.4. Формирање
групи за
самопомош

Бројот на ЛКД
кои се членови
на групите за
самопомош е
зголемен

Здравствената и
и психо
социјалната
состојба на ЛКД
е подобрена

Формирани се
2 групи;
Опфатени се
100 корисници

НВО НВО
Доверба

НА

2015-
2016
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4.5. Советување и
едукации за
намалување на
штетите од
употреба на
дроги,
предозирање и
ризично
однесување

Одржани се
индивидуални и
групни
советувања и
едукации на ЛКД
за намалување
на штетите од
употреба на
дроги и
ризичното
однесување

Здравствената и
и психо
социјалната
состојба на ЛКД
е подобрена

Едуцирани се
2.000 ЛКД

НВО НВО
ХОПС;
НВО
Доверба;
НВО
Пасаж;
Здружение
на
социјални
работници;
Центар за
превенција
и третман
на
зависности

2015-
2016

4.6. Мотивирање
и упатување на
третман

Бројот на ЛКД
кои се
мотивирани и
упатени на
третман е
зголемен

Здравствената и
и психо
социјалната
состојба на ЛКД
е подобрена

200 ЛКД се
упатени на
третман

НВО НВО 2015-
2016

4.7. Изработка и
делење брошури
за намалување на
штетите од
употреба на дроги

Брошурите се
изработени и
поделени/
Информираност
а на ЛКД за
намалување на
штетните
последици од
употребата на
дроги е
зголемена

Здравствената и
и психо
социјалната
состојба на ЛКД
е подобрена

Поделени се
15.000
брошури

НВО НВО
ХОПС;
НВО
Доверба;
НВО Пасаж

2015-
2016

5. Унапредување на
човекови права на
ЛКД

5.1. Бесплатна
правна помош и
советување

ЛКД добиваат
бесплатна
правна помош и

Стигмата и
дискриминаци-
јата на ЛКД е

Дадени се
3000 услуги.
Опфатени се

НВО НВО 2015-
2016



Акционен план за дроги на Град Скопје (превенција, лекување, рехабилитација и ресоцијализација, намалување на штети и градска безбедност), за периодот 2015 − 2016 година 27

советување
континуирано 5
дена во
неделата

намалена, а
човековите
права се
почитуваат

400 ЛКД

6. Намалување на
смртноста кај ЛКД
преку широка
достапност на
програми за
превенција на
предозирање и
заложување за
широка
достапност на
налоксон

6.1 Заложување
за достапност на
налоксонот во
сите служби за
итна медицинска
помош и домашна
посета

Налоксонот е
достапен во сите
служби за итна
медицинска
помош и
домашна посета

Смртноста кај
ЛКД како
резултат на
предозирање е
намалена

Смртноста кај
ЛКД како
резултат на
предозирање е
намалена за
15 %

Служби за Итна
медицинска
помош

НВО,
Психијатри
ска
Бoлница

2015-
2016

Област: Рехабилитација и ресоцијализација

1. Политики кои овозможуваат реализација на Акциониот план за дроги на Град Скопје
Главна цел: Намалување на социјалните ризици и штетите поврзани со користењето на дрога преку унапредување на
рехабилитацијата и социјалното вклучување на ЛКД

Специфични цели Активности Краткорочни
резултати

Долгорочни
резултати

Показатели на
успешност

Одговорни
лица Партнери Време

1. Подигнување на
степенот на
информираност,
знаење и вештини
на референтни
професионални
групи

1.1. Заложување
за изготвување на
стручни помагала
/ алатки:
прирачници,
упатства, водичи,
протоколи и др. за
рехабилитација и
социјално
вклучување на
ЛКД, базирани на
добрите пракси

Изработени
стручни
помагала /
алатки:
- 1 Прирачник за
обука;
- 1 Упатство со
водич за работа
во програми за
рехабилитација /
ресоцијализациј
а
- 1 Протокол за

Обучени
професионалн
и групи за
работа во
програмите за
рехабилитација
и
ресоцијализаци
ја

Број на стручни
алатки / број од
секоја стручна
алатка

ЈЗУ
Психијтриска
болница
Скопје
МТСП
Завод за
социјални
дејности
НВО
Град Скопје

Стручни
лица/
експерти
од
референтн
и области и
др.
НВО
Странски
донации

2015
година
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работа
1.2. Континуирана
едукација на
мултипрофесиона
лни тимови за
работа во
програмите за
рехабилитација /
ресоцијализација
на ЛКД

Информирани и
едуцирани
мултипрофесион
ални тимови

Обучени
професионалн
и групи за
работа во
програмите за
рехабилитација
и
ресоцијализаци
ја

Број на
работилници;
број на едуканти
(4 работилници /
квартално по 1 х
20−25 учесника)

ЈЗУ
Психијтриска
болница
Скопје
МТСП
Завод за
социјални
дејности
НВО
Град Скопје

Стручни
лица/
експерти
од
референтн
и области;
НВО

2015
година

1.3.
Информативно-
-едукативни
работилници за
референтни
професионални
групи, медиуми

Информирани и
едуцирани
професионални
лица од
референтни
институции
(психолози/
педагози во
училишта,
вработени во
ЦСР,
здравствени
работници,
судии, полиција,
бизнис-сектор,
новинари и др.)

Обучени
професионалн
и групи за
работа во
програмите за
рехабилитација
и
ресоцијализаци
ја

Број на
работилници;
број на едуканти
(4 работилници
х 15−20
учесника)

ЈЗУ
Психијтриска
болница
Скопје
МТСП
Завод за
социјални
дејности
НВО
Град Скопје
Медиуми

Стручни
лица /
експерти
од
референтн
и области и
др.;  НВО

2015
година
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1.4.  Летна школа
за зависности за
едукација на
малади стручни
кадри (студенти
на факултет и на
пстдипломски
студии и
дипломирани ) од
областите :
социјална работа
и социјална
политика,
психологија,
безбедност,
медицина и право

Одржани 2
Летни школи за
зависности

Обучени млади
стручни кадри
за работа на
полето на
зависности

Обучени 40
млади стручни
кадри

МЗ Глобален
фонд
ХОПС

Образовни
институции

2015 –
2016
година

2. Јакнење на
капацитетите на
целната група и
членовите на
нивните семејства
за побрзо и
поцелосно
социјално
вклучување

2.1 Формирање
групи за
самопомош

Групи за
самопомош
формирани и
функционални
(4 групи, вкупно
40−45 учесници;
10−12 по група)

Постигната
подобра
организираност
на целната
група и
членовите на
нивните
семејства

Број на
формирани
групи;
Број на
учесници

ЈЗУ
Психијтриска
болница
Скопје
МТСП
Завод за
социјални
дејности
НВО
Град Скопје

НВО;
ЛЗ

2015 –
2016

година

2.2 Формирање
семејни групи за
поддршка

Формирани  и
функционални
семејни групи за
поддршка
(вкупно 30−35
учесници; 7−10
по група)

Формирани
семејна
поддршка

Број на
формирани
групи;
Број на
учесници

ЈЗУ
Психијтриска
болница
Скопје
МТСП
Завод за
социјални
дејности
НВО
Град Скопје

НВО;
ЦСР

2015 –
2016
година
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3. Овозможување
на лесен пристап
до сервиси за
едукација,
професионална
ориентација и
работно
ангажирање

3.1.
Испорачување на
советување за
доквалификација
и
преквалификација
за корисници на
дрога
(индивидуално и
групно) од
социјалните
сервиси на
различни
институции и
организации

Број на
корисници на
дрога со
изградена
свесност за
сопствените
капацитети и
потребите на
пазарот на
трудот;
Број на
корисници на
дрога кои
аплицирале на
различни
конкурси за
работа;
Број на
корисници на
дрога кои
добиле работа

Намалување
на
невработеност
а помеѓу
корисници на
дрога

150 корисници
на дрога добиле
советување за
доквалификациј
а и
преквалификаци
ја

КТД, НВО МОН;
МТСП;
НВО;
Бизнис
сектор,

2015 -
2016
година

3.2.
Овозможување на
Стручна обука,
доквалификација
и
преквалификација
за корисници на
дрога во
соработка со
државните
стручни училишта
и тренинг центри.

Подигнати се
професионалнит
е вештини на
корисниците на
дрога и се
компетентни и
конкурентрни на
пазарот на труд

Намлување на
невработеност
а на
корисниците на
дрога

10 корисници на
дрога успешно
завршиле
стручна обука,
доквалификациј
а и
преквалификаци
ја

МЗ, НВО МОН;
МТСП;
Агенција за
вработува
ње;
НВО;
Средни
стручни
училишта;
Бизнис
сектор,
ЛЕСС на
Град Скопје

2015 -
2016
година

4.  Промоција и
креирање услови
за основање на

4.1.
Испорачување на
3 информативни

Поширока
промоција на
Социјалното

Социјалното
претпиемништв
о се

45 корисници на
дроги,
претставници на

Град Скопје,
Здруженија,
ЛЕСС на Град

Здруженија
Бизнис
сектор

2015 -
2016
година
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социјално
претпријатие со
цел да се
овозможи
самовработување
на корисниците на
дрога

сесии за
запознавање со
генералниот
концепт на
социјално
претприемништво
и користа која тоа
може да ја има за
подобрување на
благосостојбата
на
маргинализирани-
те заедници;

претпиемнишвто
помеѓу
маргинализиран
ите заедници

препознава
како успешен
модел за
самовработува
ње помеѓу
маргинализира
ните заедници

Здруженија се
информирани и
запознаени со
генералниот
концепт за
социјално
претприемништв
о

Скопје

4.2. Изработување
на работна
програма за
социјално
претпријатие

Изработена на
работна
програма за
социјално
претпријатие

Создадени
услови за
основање
социјално
претпријатие

Изработена
програма

КТД МТСП,
ЛЕСС на
Град
Скопје,
Здруженија

2015 -
2016
година

5. Поддршка на
постоечки и
отворање дневни
центри за
рехабилитација и
социјално
вклучување за
ЛКД и членовите
на нивните
семејства во
општините во
градот

5.1. Дефинирање
на простор,
опрема, обучен
кадар, програма

Создадени
услови за
работа на
дневните центри
во 2 општини во
Скопје

Отворени
дневни центри

Број на отворени
и функционални
центри (2);
Број на сервиси;
Број на
корисници

Град Скопје
НВО
ЛЗ

ЛЗ;
ЛТА;
МТСП;
Верски
заедници;
НВО
Центри за
социјална
работа;
Бизнис-
сектор;
Меѓународ
ни
организаци
и;
Странски
донации

2015 –
2016
година

5.2.
Воспоставување

Функционални
сервиси за

Отворени
дневни центри

Број на
програми (2);

Град Скопје
НВО

МТСП;
Центри за

2015 –
2016
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сервиси за
психосоцијална
поддршка:
советувалишта,
мотивациски
групи, програми за
учење на
психосоцијални
вештини,
психоедукативни
програми,
програми за
превенција на
рецидивот,
социјални клубови

психосоцијална
поддршка

за
рехабилитација

Број на
корисници
(20−30)

ЛЗ
МТСП

социјална
работа и
др. стручни
лица/
експерти
од
референтн
и области;
НВО

година

5.3.
Воспоставување
програма за
рекреативен спорт

Функционална
програма за
рекреативен
спорт (2 х 10
корисника)

Воспоставени
програми за
рекреативен
спорт

Број на
активности;
Број на
корисници

Град Скопје
НВО
ЛЗ

Агенција за
млади и
спорт;
Спортски
клубови;
ЛЗ;
Бизнис-
сектор;
НВО

2015 –
2016
година

5.4.
Воспоставување
програми за
креативно
изразување
(креативни
работилници)

Функционални
креативни
работилници
(компјутерска,
драмска,
ликовна, рачни
ракотворби и др.
(во 2 општини х
2−3 вида
работилници х
5−7 учесника по
работилница)

Воспоставени
програми за
креативно
изразување

Број на
креативни
работилници;
Број на учесници

Град Скопје
НВО
ЛЗ

МТСП;
Центри за
социјална
работа и
др. стручни
лица/
експерти
од
референтн
и области;
Факултет
за драмски
и Факултет

2015 –
2016
година
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за ликовни
уметности;
НВО

6. Поддршка на
постоечките и
отворање нови
тераписки
заедници од
резиденцијален и
полурезиденција-
лен тип

6.1. Создавање
услови за
отворање нови
тераписки
заедници

Создадени
услови за
работа на
тераписки
заедници од
резиденцијален
и
полурезиденција
лен тип во 2
општини во
Скопје

Отворени
тераписки
заедници од
резиденцијале
н и полурези-
денцијален тип

- Изработен
елаборат,
проект,
- Финансиска
конструкција
- Обезбедени
просторни и
други
материјални
услови

Град Скопје
НВО
ЛЗ
МТСП

ЛЗ;
ЛТА;
Верски
заедници;
Бизнис-
сектор;
Меѓународ
ни
организаци
и;
Странски
донации;
НВО

2015 –
2016
година.

6.2.
Организациска
поставеност на
тераписките
заедници

Создадени
услови за
работа на
тераписки
заедници од
резиденцијален
и
полурезиденција
лен тип во 2
општини во
Скопје

Отворени
тераписки
заедници од
резиденцијале
н и полурези-
денцијален тип

- Дефинирани
простор, опрема,
човечки ресурси
и раководење;
- Предлог
правилник за
тераписка
заедница

Град Скопје
НВО
ЛЗ
МТСП

ЛЗ;
ЛТА;
Верски
заедници;
Бизнис-
сектор;
Меѓународ
ни
организаци
и;
Странски
донации;
НВО

2015 –
2016
година
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2. Комуникација со јавноста
Главна цел: Зголемување на степенот на објективната информираност и намалување на стигмата и дискриминацијата кај општата
популација кон ЛКД

Специфични цели Активности Краткорочни
резултати

Долгорочни
резултати

Показатели
на успешност

Одговорни
лица Партнери Време

Намалување на
стигмата и на
дискриминацијата
кај општата
популација  кон
ЛКД

1.1. Учество во
трибини,ТВ
емисии на стручни
лица и ЛКД;

Спроведени
трибини, ТВ
емисии

Зголемена
информираност
на јавноста

2 трибини
4 ТВ емисии
Вклучени лица:
4 стручни лица
2 ЛКД

КТД
ЛКД
Стручни лица

Медиуми
НВО
ЈЗУ
КТД

2015 -
2016
година

1.2. Објавување
на статии во
дневен печат

Објавени статии Зголемена
информираност
на јавноста

4 статии КТД
ЛКД
Стручни лица

КТД
ЈЗУ
НВО

2015 -
2016
година
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Област: Координација

1. Политики кои овозможуваат реализација на Акциониот план за дроги на Град Скопје
Главна цел:  Координација, синхронизиран настап и широко учество на клучни актери во креирање на локални политики за дроги и
имплементација на активностите на ниво на Град Скопје

Специфични цели Активности Краткорочни
резултати

Долгорочни
резултати

Показатели
на

успешност
Одговорни

лица Партнери Време

1. Одржување и
унапредување на
воспоставената
координација и
соработка меѓу
организациите и
институциите во
Град Скопје кои
работат на
справување со
проблемот на
злоупотреба на
дроги

1.1. Годишна
Програма за
работа на
Координативното
тело за дроги на
Град Скопје

Реализација на
Годишна
Програма за
работа на
Координати-
вното тело за
дроги на Град
Скопје

Имплементација
на активностите
од  ЛС и АП

Број на
спроведени
активности од
годишната
програма за
работа на КТД

КТД Општини,
Институции
и
Организаци
и од кои се
назначени
членовите
на КТД

2015 -
2016

2. Иницирање
активности за
имплементација на
планираните
активности од
акцискиот план

2.1. Формирање
работни групи за
одделни области

Формирани
групи

Имплементација
на активностите
од  ЛС и АП

Број на
реализирани
активности од
соодветни
области

КТД Општини,
Институции
и
Организаци
и од кои се
назначени
членовите
на КТД

2015 -
2016

2.2. Формирање
работни групи за
реализација на
конкретни
активности
(локални акциски
тимови)

Формирани
работни групи
според
потребите

Имплементација
на активностите
од  ЛС и АП

Број на
формирани
групи и
реализирани
активности

КТД Општини,
Институции
и
Организаци
и од кои се
назначени
членовите

2015 -
2016
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на КТД
3. Мобилизирање
ресурси за
имплементација на
планираните
активности од
акцискиот план

3.1.Воспоставу-
вање контакти и
средби со можни
донатори за
реализација на
активности од АП

Воспоставени
контакти

Обезбедени
средства

Сума на
обезбедени
средства

КТД Фондации,
бизнис
сектор,
медиуми

2015 -
2016

4. Обезбедување
стручна и техничка
за унапредување
на капацитетите на
лицата кои работат
на полето на дроги

4.1.
Воспоставување
контакти со
експерти;
Организација на
едукативни
работилници

Организирана
едукативна
работилница за
членовите на
КТД

Обезбедена
стручна и
техничка помош
за реализација
на одредени
активности

Број на
ангажирани
експерти;
Број на
реализирани
едукативни
работилници

КТД
ЛЕЦ
Град Скопје

НВО
Релевантн
и стручни
лица од
областа
дроги

2015 -
2016


