
ул. Виетнамска бб, Шуто Оризари  тел/факс: 2  6 5  16  36 

е-mail: zpd@unet.com.mk;    web: www.zpd.org.mk 

Претседател: Проф. д-р Владимир Ортаковски 

e-mail: ortak@sonet.com.mk / tel: 070 255 997 

Потпретседател: Проф. д-р Оливер Бачановиќ 

e-mail: oliverb@ukim.edu.mk / tel: 070 810 453 

Проект координатор: Ирена Велкоска 

e-mail: irena_velkoska@yahoo.com / mob: 071/075 227 663 Скопје,  2009 година 

ЗДРУЖЕНИЕ ЗА ЗАШТИТА 

НА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО 

 

“Едукативен Забавен 

Дневен Детски Центар за 

деца на улица” 

Не им давајте пари, бидејќи на 

тој начин го поддржувате 

искористувањето на трудот на                      

детето... 

Препорака до граѓаните  
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 -  

Е Д У К А Т И В Е Н  З А Б А В Е Н  Д Н Е В Е Н  Д Е Т С К И  Ц Е Н Т А Р   

З А  Д Е Ц А  Н А  У Л И Ц А - Ш У Т О  О Р И З А Р И  

...бидете одговорни и упатете го 

детето во Дневен Центар, 

училиште или во Центарот за 

Социјална работа. ... 

...Бидејќи тоа заслужува да биде 

згрижено, едуцирано и правилно 

насочено ...     

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. 

Основни принципи, задачи и цели  на Здружението во 

третирањето на правата на детето 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; 

 oсновање и раководење со детски центри (Центар за 

детска правда, Центар за деца на улица) за 

унапредување  и примена на  ефикасни механизми за 

заштита на правата на детето во конкретни области и 

ситуации; 

 лобирање за измени и унапрeдување 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, 

Конференции за печат поврзани со афирмацијата и 

заштитата на правата на детето. 

Јавување за присутност на деца на улица може да 

ја направи секој граѓанин преку телефонските 

броеви: 

НВО-Здружение за заштита на правата на детето -

Дневен Центар за деца на улица- 2 65 16 36 

ЈУ Меѓуопштински Центар за социјална работа        

3 29 77 00 

 Бидете искрено подготвени да 

дадете дел од себе, дел од своето 

време, дел од она што го имате, за да 

направите некој друг да биде среќен, а 

единствената награда за вашата 

дарежливост, да бидат насмевката и 

сјајот во очите на оној на кој му ја 

подарувате помошта...   



Дневен Центар за деца на 
улица  

 
 Дневниот Центар “Едукативен 

забавен дневен детски центар за деца на 

улица”-Шуто Оризари започна да се 

имлементира од февруари 2006 година и 

опстојува сé до денес. Со самиот престој на 

децата во нивното весело креативно катче во 

целост се задоволени нивните основни потреби 

како потреба од дневно згрижување, 

задоволување на личната хигиена, обувки, 

облека, овозможување на оброк, обезбедување 

на личниот идентитет, добивање на 

здравствена заштита, заштита од економска 

експлоатација, емоционална и физичка 

заштита, заштита од злоупотребата и 

немарното постапување во и надвор од 

семејната заедница, придонес за нивно 

натамошно социјално интегрирање, 

вклучување во процесот на образование, како и 

помош и поддршка при извршување на 

училишните задачи.  

 За да се оствари најдобриот интерес на 

детето, повеќе од потребно ни беше да ја 

„разбудиме“ или поттикнеме одговорноста на 

родителот за почитување на елементарните 

права на детето, нивно правилно психо-

физичко развивање и воспитување и трудово 

неискористување. Превентивно се делуваше и 

во задоволувањето на физичките и 

емоционалните потреби на детето од страна на 

родителот (исхрана, облекување, грижа за 

неговата чистота и здравје, пружање на 

родителска љубов, внимание и разбирање). 

Здружение за  заштита 

на правата на  детето  

ИНФОРМАЦИИ ЗА ЕДУКАТИВНО-ЗАБАВНИОТ 

ДНЕВЕН ЦЕНТАР ЗА ДЕЦА НА УЛИЦА  

 

 

 Во Дневниот Центар опфатени се вкупно 82 
деца на возраст од 04-17 години од ромска заедница 
со место на живеење во Општина Шуто Оризари. 
Децата секојдневно од понеделник до петок доаѓаат во 
Центарот, се дружат, социјализираат, осознаваат за 
нивните права, едуцираат и стекнуваат здравствени, 
културни и работни навики. Со нив работи стручен тим. 
 
 Во рамките на усугите кои децата ги добиваат 
во Центарот спаѓаат: 

 Дневен Престој; 

 Одржување на личната хигиена; 

 Исхрана; 

 Едукација; 

 Едукативно-образовна и воспитна работилница; 

 Креативна, културно-забавнa, спортско -   

рекреативнa и 

 Музичкa Работилницa. 

 
  Во едукативно-образовната работилница 

децата се поделени во три групи според степенот на 

нивната писменост.  

Досегашни постигнати резултати на 

Дневниот Центар за  деца на улица  

 Kaj 79 деца, деца на улица, им е обезбедена 

личната документација со цел за нивно 
понатамошно вклучување во нормалните текови од 
социјалното живеење; 

 кај сите 82 деца, деца на улица, им е извршен 

систематски преглед и имунизација; 

 во однос на развој на здравствената култура, сите 

деца ги усвоија хигиенските навики и се 
придржуваат кон истите; 

 од вкупно 82 деца, на 75 успешно се влијаееше врз 

намалувањето на негативното влијание на улицата, 
што е резултат до нивната редовност и посетеност 
на активностите во Едукативно-забавниот детски 
центар; 

 од вкупно 82 деца, 68 се мотивирани и вклучени во 

редовниот образовен процес; 

 кај сите 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 75 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 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. 


