ПЛАН ЗА ОЦЕНКА НА СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ЗАКОНОТ ЗА СЕМЕЈСТВОТО
Дефинирање на причините за оценка на спроведувањето на Законот за    семејството
Обем на оценката на спроведувањето 
Со оценката на спроведувањето (ОСР) се утврдува процесот и резултатите од спроведувањето на ЗС во однос на посигнување на утврдените цели.
Коментар: оценката на влијанието од спроведувањето на регулативата нема  да биде предмет на оценката со оглед дека се работи за  системски закон кој покрива комплексна материја во однос на засновањето на брачни и семејни односи, вршење на родителско право, старателство, посвојување, издржување и посебни процесни постапки. 

Носител:  		Министерството за труд и социјална политика 
Организациона единица на МТСП – Сектор за социјална      заштита


Засегнати страни:   	-Центрите за социјална работа
                                             -Заводот за социјални дејности
			-Министерство за правда  
		       	-Судови
			-Народен правобранител на РМ
-Филозофски факултет, Институт за социјална работа и социјална политика
-Универзитет „ Кирил и Методи„ Правен факултет „ Јустинијан Први“ Скопје	       	
		       	-Невладините организации активни во оваа област 
			- ЈЗУ Завод за ментално здравје на деца и младинци – 
Скопје
			-Клиника за психијатрија – Детски оддел
-Канцеларија на УНИЦЕФ во Скопје
- Комора на медијатори на РМ

Краен корисник:  	Јавноста и граѓаните во Република Македонија 			   			   
Цел на оценката на спроведувањето

Да се оцени успешноста на процесот на спроведување и да се идентификуваат области за натамошно унапредување на примената на законот.
Дефинирање на централните прашања за оценката 
Оценката на спроведувањето на ЗСЗД ќе се фокусира на две централни прашања и тоа:
	уредување на односи на родители и деца 
надзор над вршењето на родителското право
Дефинирање на методот на оценка 

Оценката на спроведувањето на законот ќе се спроведе на: 
а процесот на спроведување на Законот за семејството
б. резултатите од спроведувањето на Законот за семејството
Видови податоци за оценката
Квантитативни
Претставки
Обуки/градење капацитети
Извештаи
Бази на податоци
	Претходни анализи

Истражувачки извештаи
	Извештај на НП
	Податоци од инспекциски надзор   над  законитоста во работењето и над стручната работа 

Квалитативни
Наоди од извештаи/анализи
	Наоди од  фокус групи
	Анализа на податоците за работењето на Прв семеен центар
	Анализа на податоците за работењето на советувалиштата за брак и семејство при ЦСР
Компаративна анализа на законодавството од земјите во регионот и ЕУ 
Алатки за собирање на податоци за ОСР

Работни средби
МП
	Центри за социјална работа
	Народен правобранител на РМ
	судии  ( Основен суд – граѓанска постапка и Управен суд -  управна постапка)
	Филозофски факултет , Институт за социјална работа и социјална политика
	Универзитет „ Кирил и Методи„ Правен факултет „ Јустинијан Први“ Скопје 
	Невладините организации активни во оваа област 
	ЈЗУ Завод за ментално здравје на деца и младинци - Скопје
	Клиника за психијатрија – Детски оддел
	Канцеларија на УНИЦЕФ во Скопје
	Комора на медијатори на РМ

Фокус групи
Граѓански организации активни во областа на заштитат на правата на децата
	Фокус група – корисници на услуги  во советувалиштата за брак и семејство / Прв семеен центар
Секундарни податоци
База на податоци- ЛИРИКУС
	Испорачани обуки за јакнење на капацитетите на стручните работници 

Извори на информации за оценка 

Носител: 
Министерство за труд и социјална политика
Законска рамка (Компаративна анализа на законодавството од земјите во регионот и ЕУ ) 
	Претставки, мислења и препораки 
Развиени ресурси (извештаи, истражувања,  анализи)
	Извештаи за спроведен инспекциски надзор и надзор над стручната работа
Партнер: 
Завод за социјални дејности

	Обуки/градење капацитети 
	Бази на податоци 
	Извешати

Анализи
Засегнати страни: 
- Центрите за социјална работа
 - Заводот за социјални дејности
- Министерство за правда 
-  Надлежни судови
-  Филозофски факултет, Институт за социјална работа и социјална политика
- Универзитет „ Кирил и Методи„ Правен факултет „ Јустинијан Први“ Скопје 
- Невладините организации активни во оваа област 
- ЈЗУ Завод за ментално здравје на деца и младинци - Скопје
-Клиника за психијатрија – Детски оддел
-Канцеларија на УНИЦЕФ во Скопје
-Невладини организации 
	Извештаи на Народниот правобранител

Фокус групи со невладините организации кои учествувале во изготвување на законот и кои ја следат неговата примена (Меѓаши, ХЕРА, За Среќно детство)
	Фокус групи со корисници на услуги  во советувалиштата за брак и семејство / Прв семеен центар

Временска рамка на спроведување на оценката

Активност 
носител на активноста
рок
статус
Формирање на работна група 
МТСП
10.06.2016
РГ е формирана со решение на Министерот за труд и социјална политика
Конституирање на Работна група за спроведување на процесот на eh-post евалуација на примената на Законот за семејсвото
МТСП
6.07.2016
РГ е конституирана
Прибирање на  релевантни податоци
МТСП, ЈУ Завод за социјални дејности, ЦСР 
15.07.2016 -15.09.2016

Обезбедување на претходни анализи,
истражувачки извештаи, извештај на НП,податоци од инспекциски надзор   над  законитоста во работењето и над стручната работа
МТСП, ЈУ Завод за социјални дејности, ЦСР, 
15.06.2016 -15.09.2016

Анализа на обезбедените квантитативни податоци  
МТСП, ЈУ Завод за социјални дејности, ЦСР
1.10.2016-
15.11.2016

Компаративна анализа на законодавството од земјите во регионот и ЕУ
МТСП, ЈУ Завод за социјални дејности. работна група
1.10.2016-
15.11.2016

Одржување на состаноци со фокус групи со невладините организации кои учествувале во изготвување на законот и кои ја следат неговата примена (Меѓаши, ХЕРА, За Среќно детство)

МТСП- работна група
15.11.2016 -15.12.2016

Одржување на состаноци со:
-судии  ( Основен суд – граѓанска постапка и Управен суд -  управна постапка)
-Институт за социјална работа и социјална политика
-Правен факултет, катедра за семејно право
-Невладините организации активни во оваа област 
-Завод за ментално здравје на деца и младинци
-Клиника за психијатрија – Детски оддел
-Канцеларија на УНИЦЕФ во Скопје
- Комора на медијатори на РМ
МТСП- работна група
15.12.2016 -28.02.2017

Изготвување на драфт извештај за направената ex-post евалуација
МТСП- работна група
01.03.2017 -01.04.2017

Спроведување на консултација со засегнати страни
МТСП- работна група
01.05.2017 -01.06.2017

Изготвување на конечен извештај
МТСП- работна група
30.06.2017 –
30.07.2017




