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ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 
За рабптата на Здружениетп за защтита на правата на дететп вп перипд пд јануари дп декември          
                                                                     2008 гпдина 
 

Вп перипдпт пд целата календарска гпдина 2008, Здружениетп за защтита на правата 
на дететп ги имаще следниве активнпсти: 
 
Вп текпт на целата гпдина ЗЗПД пдржуваще редпвни месешни спстанпци на Кпмитетпт, 
какп изврщен прган на Спбраниетп на ЗЗПД. 
 
 Вп текпт на месец јануари ппради недпстиг на финансиски средства 

Спветпдавнипт какп и струшнипт тим пдлуши да дпстави писмп-бараоа дп сите 
релевантни институции за еднпкратна финансиска ппмпщ-Дпнација сп цел да се 
прпдплжи сп функципнираоетп на Дневнипт Центар за деца на улица. 

 Вп текпт на месец февруари, пптппмпгнати пд  Кпмерцијална Банка и 
Универзитетпт-Фпн се прпдплжи сп згрижуваое на 40 деца-деца на улица вп 
Дневнипт Центар. Дпнирани беа млешни напитпци пд Swedmilk какп и ппсетени 
пд страна на Британската Амбасада сп цел да се дпстават материјали на 
Шкптските навиваши-фанпви за дпделуваое на дпнација за Д.Ц. Турската 
фпндација-Тика на 14.02.2008 се ппнуди да гп ренпвира и дпппремува Дневнипт 
Центар. Здружениетп за защтита на правата на дететп  аплицираще на Јавнипт 
ппвик (14.02.2008) распищан пд страна на МТСП  за ппддрщка на Прпектпт на 
здружение на градани пд спцијална защтита на децата на улица. Ппзитивен 
пдгпвпр е дпбиен пд страна на ОБСЕ вп пднпс на Прпектпт аплициран пд 
минатата гпдина (07.12.2007)- “Градеое на ппдпбра семејна средина”. 

 Вп месец март, благпдарение на Фпндацијата Институт Отвпренп Опщтествп на 
Македпнија – ФИООМ прпдплживме сп функципнираое на Дневнипт Центар вп 
перипд пд два месеца (март и април).Бевме ппсетени пд страна на Детскп Селп 
за спрабптка на Прпект “Зајакнуваое на семејствптп” какп и зедпвме ушествп на  
рабптилницата кпја се пдржа на 26.03.2008 сп тема: - “Преглед на прекрщуваое 
на пснпвните детски права без рпдителска грижа и деца сп ризик да пстанат без 
рпдителска грижа” вп Р.Македпнија. ЗЗПД заппшна да гп имплементира 
Прпектпт “Градеое на ппдпбра семејна средина” - ОБСЕ. Предвидените 
активнпсти, какп теренската активнпст-идентификација, ппсетата вп нивните 
дпмпви и пптпищуваое-даваое спгласнпст на рпдителите за присуствп вп 
Рабптилниците пд теритприја Ш.Оризари беа спрпведени пд страна на 
струшнипт тим. Впеднп беще вклушен и вплпнтерпт Весна Турмакпвска – 
психплпг. 



 Вп текпт на месец април, децата пд  Дневнипт Центар за деца на улица беа вп 
ппсета на Детскптп Селп-СОС за взаемнп дружеое и щиреое на другарствптп 
(14.04). НВО ЛИОН на 29.04.2008 им ппдели пблека, пбувки, играшки и средства 
за хигиена. Паралелнп се изгптви инфпрмативен материјал-брпщура, сведена 
на нивп разбирливп за пваа категприја на рпдители. Истата спдржи ппвеќе 
анимација, сп леснп разбирлива двпјазишана спдржина-рпмски и македпнски. 
Врз пснпва на предлпжената ранг листа пд Кпмисијата, Министерствптп за труд 
и спцијална пплитика дпнесе Рещение пд 01.04.2008 да се дпделат средсвата на 
ЗЗПД, нп ппради пбжалуваое дп Управен Суд пд страна на Првата детска 
амбасада вп Светпт-Медащи, негпвптп реализираое е псппренп. На 
24.04.мпбилната телефпнија-Кпсмпфпн им дпдели дпнација на децата пд 
Дневнипт центар. 

 Вп месец мај и јуни паралелнп прпдплжи сп функципнираое на  
„Едукативнипт забавен Дневен детски Центар за деца на улица“ какп и 
Прпектпт ”Градеое на ппдпбра семејна средина”. Се пдржаа шетири 
рабптилници вп кпе ушествп зедпа сите предвидени 40 ушесници пд рпмска 
наципналнпст пд кпи 22 рпдитела беа рпдители на веќе вклушените деца вп 
Дневнипт Центар. Целта за спрпведуваое на вакпв тип рабптилници беще да 
им се пбјаснат и кажат правата на нивните деца бидејќи 99% пд нив не знаеја да 
набрпјат ниту еднп детскп правп, какп правилнп да гп применуваат 
рпдителствптп а при тпа да не бидат казнети пд пваа маргинализирана ризишна 
група. На 08.05.2008 гпд.имавме хуманитарна акција пд страна на врабптените 
пд ФИООМ-пблека, играшки, пбувки итн. На 15.05.2008 гпдина дпбивме 
инфпрмација пд двете деца щтп гп ппсетуваат Д.Центар, дека нивнипт ппгплем 
брат, изврщил сексуалнп и физишкп насилствп врз  двете сестри, дпдека 
нивните рпдители биле надвпр пд дпмпт и спбирале щищиоа. Струшнипт тим 
пп изврщенипт разгпвпр сп двете деца, гп инфпрмираще Претседателпт на 
ЗЗПД Г-дин Прпф.д-р Владимир Ортакпвски кпј ги алармираще струшните 
служби: Пплициската станица ПС-Чаир, МККР- ПС Бутел и ЈУМ ЦСР Скппје-
пдделение за спцијалнп исклушени лица.Сп спгласнпст на мајката, струшните 
лица ппразгпвараа сп двете деца и кпнстатираа дека има елементи на 
насилствп врз ппстарата сестра кпја е на впзраст пд 7 гпдини. Струшните служби, 
ситуацијата на целптп семејствп какп и целпкупната ппстапка пд нивна страна 
ќе прпдплжи да се следи спгласнп нивните ингеренции и утврдената закпнска 
рамка. На 19.06.2008 гпд.пд страна на  Британска Амбасада, дпбивме 
пдпбруваое за дпделуваое на Дпнација пд Шкптските фанпви вп спрабптка сп 
МЦГО. На 19.06 даденп е интервју на  ТВ Телма сп Тема-Дневните активнпсти на 
Дневнипт Ценатар за деца на улица. 

 Вп месец јули пд страна на рпдителите беще пппплнет и Евалуципнен 
пращалник какп резултат пд спрпведенитите Рабптилници, на кпи вп пднпс на 
правата на децата, 90% пд испращаните веќе беа свесни за нивната пдгпвпрнпст 
какп рпдители и беа вп спстпјба да набрпјата дел пд нив. На 18.07.2008 гпд. 
Здружение за защтита на правата на дететп” даде спгласнпст и ппддрщка на 
Здружениетп на градани „Х.Е.Р.А“ – аспцијација за здравствена едукација и 
истражуваоа за имплементација на прпектпт „Згплемуваое на пристаппт дп 
спцијални и здравствени сервиси на спцијалните семејства пд рпмска 
наципналнпст“.Сп пвпј пптпищан Мемпрандум, ЗЗПД ушествува вп 



имплементација на прпектпт преку пбезбедуваое на лпгистишка ппддрщка какп 
и вп реализираоетп на предвидените активнпсти  спгласнп свпјата експертиза и 
искуствп вп пплетп на спцијалната и здравствената защтита на теритприја на 
Опщтина Шутп Оризари. Истп така, е пптипащан Мемпрандум за спрабптка 
(25.07.2008) сп СОС Детскп Селп-Македпнија, за реализираое на Прпграма-
Зајакнуваое на семејствата пднпснп Превенција пд заппставуваое на деца и 
младинци каде ЗЗПД ќе пбезбеди влез на нивните струшни тимпви вп 
семејствата на децата щтп гп ппсетуваат Едукативнп Забавнипт Дневен Центар 
за деца на улица сп цел да им ппмпгнат какп услуга-ппмпщ предвидени вп 
нивната Прпграма. Дп Министрствптп за труд и спцијална пплитика на 
04.07.2008, дпставивме Бараое за спрпведуваое на Рещениетп за дпделуваое 
на средствата пд спцијална защтита на децата на улица. 

 Вп текпт на август и септември дпјде дп прпмена на струшнптп лице педагпг-
Тина Стпјкпвиќ, кпја не беще вп мпжнпст да ги спрпведува Прпектните 
активнпсти ппврзани сп Дневнипт Центар-ппрпдилнп. На нејзинп местп беще 
назнашена Турмакпвска Весна-психплпг. На 05.09.2008 Д.Центар беще ппсетен 
пд страна на  Шкптските навиваши заеднп сп претставници пд  Британска 
Амбасада какп и преставници пд МЦГО-сп нпвинари пд пешатени медиуми  и 
уредници пд телевизиски станици.Вп истипт месец на 29.09.2008 се пдржа 
Прес-кпнфереција вп рамките на Прпектпт “Градеое на ппдпбра семејна 
средина”, ппддржан пд страна ОБСЕ, каде пред ппщирпката јавнпст се 
презентирани резултатите дпбиени пд рабптилниците.  

 На ппшетпкпт пд месец пктпмври се пдбележа активнпста ппврзана за правата 
на детптп, пп ппвпд Детската Недела. Врз пснпва на Бараоетп за спрпведуваое 
на Рещение за дпделуваое на средстава, беще пптпищан Дпгпвпрпт за 
медусебна спрабптка вп реализација на Прпектпт за спцијална защтита на 
децата на улица кпја ќе важи вп наредните три месеци т.е. дп крајпт пд 
гпдината. Сп НВО-ХОПС. беще пстварен инфпрмативен спстанпк/разгпвпр-
21.10.2008 вп врска сп Прпектпт за градеое на капацитети сп маргинални групи 
(кприсници на дрпги и сексуални рабптници сп цел унапредуваое на нивнптп 
здравје какп и фпрмираое на кппрдинативнп телп за ппщтина Ш/О. Истп така, 
ЗЗПД зеде активнп ушествп на еднпшаспвната презентација, презентитирана пд 
преставник пд Наципналната канцеларија-Кпалиција за правишнп судеое-
22.10.2008. Беще претставен Прпектпт за ппддрщка на шпвекпви права кпј дава 
ппмпщ на жртви на пплициска злпупптреба сп бесплатна правна ппмпщ и 
медицинска дпкументација вп слушај на прешекпруваое на пплициските 
пвластуваоа пд страна на пвластените службени лица. На 31.10.08 гпд. Опщтина 
Шутп Оризари при Лпкална иницијатива вп рамки на Прпектпт “Правата на 
малцинствата вп практитка” спрпведе Рабптилница на Тема: Градеое 
партнерства ппмеду граданскипт сектпр и ппщтината Ш.Оризари. ЗЗПД зеде 
ушествп вп спздаваое на Стратегија за лпбираое какп и вп фпрмираое на лпби 
група. 

 Вп нпември 14.11. ЗЗПД аплицираще на Јавен Ппвик за ппднесуваое на 
Предлпг Прпект “Прпмпција на принциппт на не-дискриминација вп земјата” – 
Набљудувашката Мисија на ОБСЕ вп Скппје пд фпндпт за мали грантпви. ЗЗПД 
дпстави Предлпг Прпект “Изгптвуваое на стратегија за намалуваое на 
дискриминацијата кај деца на улица” а впеднп се пптпища Мемпранмдум за 



спрабптка на лпкалнп нивп -ОУ “Браќа Рамиз и Хамид”, ОУ“26 Јули”, вешернптп 
ушилищте АС “Макаренкп”, НВО-ХЕРА, ПС Бутел, ЈУЦСР, Опщтина Ш.Оризари и 
Здравственипт Дпм.. Предлпг Прпектпт се ппднесува сп цел пвпзмпжуваое на 
инклузија на децата на улица вп Опщтина Шутп Оризари, преку прпмпција на 
пснпвните принципи за нивна недискриминација какп вп ушилищната средина 
така и вп севкупната ппщтествена. Истп така, ЗЗПД зеде ушествп на Семинар на 
тема "Намалуваое на щтети вп сексуална рабпта и пд упптреба на дрпги "кпј се 
пдржа пд 23.11.2008 дп 25.11.2008 гпд. - Штип вп рамките на прпектпт 
"Градеое капацитети за намалуваое на щтети на граданаски прганизации и 
владини институции на теритприја на Рпмски заедници вп Скппје“, спрпведуван 
пд ХОПС - Опции за здрав живпт  

  
 На ппшетпкпт на месец декември пп ппвпд пдбележуваоетп на светскипт ден 

за бпрба прптив ХИВ/Сидата на 01.12.2008  вп прпстприите на Младинскипт 
Центар “Сакам да знам” -ХЕРА се пдржа едукативна рабптилница пд страна на 
ПИЕР едукатприте на кпја ушествп зедпа седум деца вклушени вп Д.Ц. На 
19декември, 25 деца вп прпстприите на Рамстпр се преставија сп израбптка на  
јаппнската вещтините-Оригами какп и настапија сп некплку музишки тпшки. 
Регипнална рабптилница вп рамките на прпектпт Унапредуваое на правата на 
децата преку бучетираое заснпванп на правата финансиран пд Канцеларијата 
на УНИЦЕФ вп Скппје вп спрабптка сп МТСП  на 17.12.2008, ЗЗПД зеде ушествп 
вп рабптните групи какп и вп пленарната сесија-заврщни забелещки.вп пднпс 
на бавните рефпрми вп пбласта на системпт кпи не кпресппндираат сп 
актуелните пптреби и правата на децата,слабата медусектпрска и 
медуинституципнална ппврзанпст вп спгласнпст сп принципите на Кпнвенцијата 
на правата на дететп, пред сé давајќи припритет на пснпвните права на дететп, 
ппфаќајќи ги сите деца, и пние пд најранливите групи, за правилен раст и развпј 
на детскипт ппзитивен идентитет, спцијализација и успещнп вклушуваое на 
дететп вп заедницата.  

 
Вп текпт на целата гпдина, ппкрај Прпектните активнпсти:стекнуваое-прпдплжуваое 
на хигиенските навики, едукативнп-пбразпвната рабптилница, креативната, сппртскп-
рекреативната и музишката рабптилница, парарелнп се следеще здравствена спсптпјба 
кај децата, им се укажуваще лекарска и дерамптплпщка ппмпщ (редпвни систематски 
прегледи, имунизација-вакцини-ревакцини), се пдбележуваа - прпславуваа нивните 
рпдендени, се пдржуваа рпдителски средби сп цел да се ппдигне рпдителската 
пдгпвпрнпст  итн). 
 
 
 
  

Претседател  на 
Здружениетп за защтита на правата на дететп 

Прпф.д-р Владимир Ортакпвски 


