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Име на проектот

Финансиска
конструкција

Краток опис

Резултати

Времетраењето на проектот
“SUSTCULT“ е 3 години во кои
се вклучени уште шест земји:
Словенија,
Романија,
Грција,Албанија, Украина и
Италија.
Проектот
се
реализира
преку
седум
работни пакети при што крајна
цел е подигнување на свеста
за значењето на културното
наследство и изработка на
планови за управување со
културното наследство преку
заедничка методологија.

Имплементацијата
на
проектот
СУСТКУЛТ продолжува со редовна
комуникација и следење на насоките од
лидер
партнерот
Венеција
за
реализација на проектните активности
со посебен акцент на работен пакет 6
и 7 од проектот во кој вклучува и
изработка на бизнис план и маркетинг
стратегија за Музејот на вода во
Заливот на коските во Охрид

Подготовка и дизајн на Брошура
„ИНВЕСТИРАЈТЕ ВО ОХРИД“

Прибирање на податоци за
погодни локации за
инвестирање и анализа на
пристигнати инвестициски
проекти согласно јавниот
повик, систематизација и
графички дизајн на
брошурата.

Брошурата е во финална фаза на
изработка

Активности и задачи за олеснување
на пристапот кон вработувањето за
граѓаните на Општина Охрид преку
одржување на веб портал на
страницата на Општина Охрид
www.ohrid.gov.mk

Преку посебен линк на веб
порталот на Општина Охрид,
се поставуваат сите тековни
огласи за вработување на
територијата на Општина
Охрид, со што се овозможува
полесен пристап на сите
заинтересирани невработени
лица до информации за
слободни места за
вработување.

Податоците
неделно

Проект СУСТКУЛТ – Достигнување
на одржливост преку инетгриран
пристап на управување со местата
на културно наследство
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Подготовка на проект за Општинско
корисна работа, аплициран во UNDP

Со проектот се предвидени
активности за социјална
вклученост на лица кои кои
потешко се вклучуваат во
пазарот на труд, зголемување
на понудата на социјални
услуги секојдневна посета и
грижа и предвидени
активности. Предвидени се
вработувања на пет
невработени лица.

Проектот е аплициран и одобрен од
страна на UNDP

Учество во акцијата „Се грижиме за
топол дом“

Во акцијата на Мин. за Труд и
социјална политика – “Се
грижиме за топол дом“,
Општина Охрид зеде активно
учество во логистичка
поддршка на сите планирани
активности

Извршена донација на покуќнина на 15
социјално ранливи групи на семејства и
лица

