
ул. Виетнамска бб 
Шуто Оризари 

тел/факс: 2651636 
E-mail: zpd@unet.com.mk 

Скопје, Септември 2008 

ЗДРУЖЕНИЕ ЗА ЗАШТИТА 
НА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО 

 Од март 2008 година се спроведува 
Проектот “Градење на подобра семејна средина”, 
подржана од страна на ОБСЕ. Преку одржување – 
спроведување на ваков тип работилници каде 
директно интерактивно учество имаа сите 40 родители 
се покажа дека до сега никој не разговарал со овие 
родители и не се потрудил доволно добро да им ги 
објасни нивните права и обврски како родители од 
оваа  маргинализирана група.Сепак, резултатите од 
спроведување на ваков тип работилници предизвика 
позитивни промени во однос на нивната комуникација 
со нивните деца.  

Градење  на  Подобра  Семејна  
Средина  

D E F E N C E  F O R  C H I L D R E N  I N T E R N A T I O N A L  ( D C I )  
- С Е К Ц И Ј А  В О  М А К Е Д О Н И Ј А -  

З Д Р У Ж Е Н И Е  З А  З АШ Т И Т А  Н А  
П Р А В А Т А  Н А  Д Е Т Е Т О  

              ...секое дете има право 
на топол дом, љубов и грижа...  

             ...секое дете без разлика на верската 
и националната припадност, етничкото и 
социјалното потекло, полот, бојата на 
кожата има свои права...  

...не утре туку денес! 

                                 ...да бидеме 
одговорни и од сé срце да им 
подадеме рака ...  

             ...секое дете има право 
на безгрижно детство...  

“Нема ништо поблагородно од 
благородноста на едно дете, но исто така 
и ништо поодговорно од одговорноста за 

судбината и иднината на детето” 

Д. Радовиќ 



 Здружението за заштита на правата на 
детето е формирано во ноември 1998 година. Тоа е 
невладина, непрофитна и непартиска доброволна 
организација. Својата активност ја темели на 
Конвенцијата за правата на детето која е донесена од 
Генералното собрание на Организацијата на 
Обединетите Нации на 20 ноември 1989 година, а во 
нашето национално законодавство е ратификувана во 
1993 година. Оттука негови основни принципи, задачи 
и цели  во третирањето на правата на детето на 
Здружението се:  

♦ имплементација на Конвенцијата за правата на 
детето во домашното законодавство и практика; 

♦ подигање на свеста за правата на детето и 
создавање чувство на солидарност со децата од 
целиот свет; 

♦ поттикнување и оценување на примената на 
правата на детето предвидени во меѓународното 
право, а особено правата предвидени со 
Конвенцијата за правата на детето; 

♦ преземање активности за надминување на 
сосотојбата со непочитување или кршење на 
правата на детето; 

♦ унапредување  и примена на  ефикасни 
механизми за заштита на правата на детето во 
конкретни ситуации, како и од областа на 
социјалната заштита, малолетничката 
делинквенција итн;  

♦ лобирање за измени и унапрадување на 
легислативата од областа на правата на децата; 

♦ здружување во национални и регионални 
коалиции и мрежи на невладини организации кои 
работат на полето на детските права; 

♦ организира симпозиуми, семинари, тркалезни 
маси, Прес-конференции за печат поврзани со 
афирмацијата и заштитата на правата на детето. 

Здружение  за  заштита  
на  правата  на  детето  

Досегашно  делување  и  имплементирање  
на  проекти  и  поважни  активности  
поврзани  со  правата  на  детето  

 

 Здружението иницира проекти поврзани со заштита 
на правата на детето како што се: Проектот на анализа на 
домашната и странската правна регулатива поврзана со 
правата на детето; Проект за промовирање на правата на 
детето во училиштата; Проект за психо-социјална интеграција 
на децата со оштетен вид; Проект за едукација на децата за 
заштита на нивните права; Проект за згрижување и 
задоволување на потребите на децата од ранливата група -
деца на улица во рамки на Дневен центар; Проект-
Работилници  за запознавање на родителите за детските 
права  како и нивната заедничка  одговорност во подигањето 
и развојот на своите деца. 

 

 Дневен  Центар  за  деца  на  улица  
 
 

 Дневниот Центар “Едукативен забавен дневен 
детски центар за деца на улица” - Шуто Оризари  е 
имлементиран од Проектот за развој на општините (Светска 
Банка и Министерството за финансии) во февруари 2006 
година. Со самиот престој на децата во нивното едукативно 
креативно катче во целост се задоволени нивните 
елементарни потреби како потреба од дневно згрижување, 
задоволување  на  личната  хигиена ,  обувки , 
облека,овозможување на оброк, потреба од образование, 
игра, дружење, заштита од економска експлоатација итн. Од 
досегашното работење на Дневниот Центар во Општина Шуто 
Оризари постигнати се следниве резултати:  

 

♦ на сите 40 деца, деца на улица, им е обезбедена личната 
документација со цел за нивно понатамошно вклучување 
во нормалните текови од социјалното живеење; 

♦ кај сите 40 деца, деца на улица, им е извршен 
систематски преглед и  имунизација; 

♦ во однос на развој на здравствената култура, сите 40 деца 
ги усвоија хигиенските навики и се придржуваат кон 
истите; 

♦ од вкупно 40 деца, на 35 успешно се влијаееше врз 
намалувањето на негативното влијание на улицата врз 
овие деца, што е резултат до нивната редовност и 
посетеност на активностите во Едукативно-забавниот 
детски центар; 

♦ од вкупно 40 деца, 37 се мотивирани и вклучени во 
редовниот образовен процес; 

♦ кај сите 40 деца, се влијаеше врз развивање на нивните 
когнитивни, креативни, едукативни и рекреативни 
активности со кои се постигнаа резултати во однос на 
истите; 

♦ со активностите во самите работилници кај 35 деца се 
забележа подигање на нивната самодоверба, развивање 
свест за нивните права, позитивен став кон себе и 
блиската средина преку нивно самостојно вклучување во 
текот на активностите, покажување лична одговорност за 
сопствените постапки, меѓусебно дружење и соработка со 
другарите од Дневниот Центар како и одговорност и 
задачи во спроведување на активностите. 

♦ на сите 40 деца им беше овозможено корисно 
структуирање на слободното време преку вклученоста во 
проектните активности;  

♦ стручниот тим им овозможи стручни, социјални совети за 
заштита, грижа и правилно воспитување на децата од 
страна на родителите како и 

♦ давање потребни информации  и упатување до соодветни 
институции во зависност од тежината на проблематиката 
со која се соочува семејството. 
 
 

 


