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ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 
За рабптата на Здружениетп за защтита на правата на дететп вп перипд пд јануари дп декември 

2007 гпдина 
 

Вп перипдпт пд целата календарска гпдина 2007, Здружениетп за защтита на правата 
на дететп ги имаще следниве активнпсти: 
 
Вп текпт на целата гпдина ЗЗПД (акрпним) пдржуваще редпвни месешни   спстанпци на 
Кпмитетпт, какп изврщен прган на Спбраниетп на ЗЗПД. 
 
 Вп перипдпт пд јануари дп јуни, Здружениетп за защтита на правата на дететп сп 

Прпектпт „Едукативен забавен Дневен детски Центар за деца на улица“ вп Опщтина 
Шутп Оризари ппради недпстиг пд финансиски средства не беще вп мпжнпст да ги 
спрпведува Едукативнп-пбразпвните креативни рабптилници сп децата на улица, 
нп беще активен и аплицираще сп Предлпг прпекти пд страна на Еврппската 
Кпмисија, Македпнски Институт на Медиуми (МИМ), Министерствп за финансии 
(распределба на бучет), Хпландска Амбасада, ОБСЕ сп Предлпг-Прпект “Градеое на 
ппдпбра семејна средина” и Министерствп за труд и спцијална пплитика. 

 Од месец јули, 2007 гпдина, Здружениетп за защтита на правата на дететп 
прпдплжи да гп имлементира Прпектпт „Едукативен забавен Дневен детски Центар 
за деца на улица“ вп Опщтина Шутп Оризари, кпј беще ппдржан и финансиран пд 
страна на Министерсвптп за труд и спцијална пплитика (Прпект на здружение на 
градани за спцијална защтита на деца на улица) 

 Вп истипт месец сп прпдплжуваоетп на прпектпт дпјде дп фпрмираое на нпв 
прпектен тим т.е прпмена на местптп на Христпвска Билјана-спц.рабптник беще 
назнашена Стефанпвска Даниела-спц.рабптник и Тина Стпјкпвиќ-педагпг на местптп 
на  Радпвиќ Оливера; 

 Вп рамките на прпектпт, паралелнп се пдржуваа кпнтакти, спстанпци, средби и 
спрабптки сп претставниците пд Лпкалната сампуправа: (Градпнашалникпт на 
Опщтина Шутп Оризари г-дин Ердуан Исени, Директприте на Оснпвните Ушилищта, 
Здравственипт Дпм), претставници пд Министерствптп за труд и спцијална 
пплитика, Медуппщтинскипт центар за спцијална рабпта, Дневнипт Центар за деца 
на улица вп Кисела Впда, Првата детска амбасада вп светпт- Медащи, Црвен Крст на 
град Скппје итн.) 

 
Вп текпт пд јули дп декември 2007 гпд. пстварена е спрабптка сп пешатените и 
електрпнските медиуми какп и спрпведени низа активнпсти и пстварени  ппзнашајни 
средби: 



 Вп месец семтември 2007, пстварена е ппсета сп уреднишката на Македпнскп 
радип - Лиле Кплевска и даденп интервју на тема: Децата на улица и Дневнипт 
Центар; 

 Вп пктпмври пп ппвпд Детската Недела имавме ппсета пд страна на преставници 
пд Пплициската Станица Бутел, претставник пд Министерствп за труд и спцијална 
пплитика какп и директнп вклушуваое-ушествп на нащите деца пд Дневнипт Центар 
вп Македпнскптп радип вп емисијата „Шарена“, пптпа пстваривме ппсета вп 
Лпкалната амбуланта сп цел децата да изврщат систематски преглед за да се 
утврди нивната мпментална здравствена спстпјба и истите да се вакцинираат и 
ревакцинираат; 

 Вп месец декември е пстварена ппсета и даденп  интервју сп нпвинар пд дневнипт 
весник Шпиц на тема: Активнпстите сп децата вп Дневнипт Центар; 

 Истп така, вп месец декември, пд хуманитарен карактер, имавме ппсета на 
преставник пд Црвен Крст-Чаир кпј им дпдели зимски јакни и пбувки на сите деца 
пд Дневнипт Центар, какп и преставнишки пд Црвен Крст на град Скппје и 
претставници пд Cosmofon кпи им ги ппделија Нпвпгпдищните пакетшиоа какп и 
пбразпвнп-креативни ушилищни материјали (Cosmofon). 

 
Вп рамките на активнпстите на ЗПД вп 2007 гпд. пд страна на врабптените вп Дневнипт 
Центар, беа  ппсетени  следниве семинари: 
 
 29-30.10.2007 гпд. Семинар на тема „Рабптилница за превенција пд дрпга“ Чаир, 

Бутел, Шутп Оризари, реализирана пд страна на OSCE-Mission to Skopje; 
 18.12.2007 гпд. Еднпдневнп-Прпдплжение на рабптилницата за бпрба прптив 

дрпгата и прпизнесуваое на заврщните заклушпци, кпја  истп така беще 
спрпведена-реализирана пд страна на OSCE-Mission to Skopje (Ivo Marussi and 
Harald Melland). 
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