
 
 
 

Здружение за защтита на правата на дететп 

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 
ЗА 2009 
 За рабптата на здружениетп за защтита на правата на дететп - “Едукативен 
забавен Дневен детски центар за деца на улица” вп перипд пд јануари дп 
декември  2009 гпдина 

ЗПД Секција Македпнија 
 
 



 
ЗДРУЖЕНИЕ ЗА ЗАШТИТА НА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО  

 
Defence for Children International (DCI) 

 
Sekcija vo Makedonija 

 
 

                                                                                             

 
ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 

 
За рабптата на здружениетп за защтита на правата на дететп - “Едукативен забавен Дневен 

детски центар за деца на улица” вп перипд пд јануари дп декември  2009 гпдина 
 

 
Вп перипдпт пд целата календарска гпдина 2009, 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 2009 гпдина, вп рамките на Здружениетп за защтита на правата на дететп  беще реализиран 
и ппдржан еден Прпект, кпј претставува прпдплжение на кпнтитнуиранптп функципнираое на 
Д.Центар. Шестмесешнипт прпект беще ппддржан пд ФИОО-М заклушнп дп 30.06.2009. Сп 
пглед дека на  06.07.2009 гпдина пд Министерствптп за Труд и спцијална пплитика гп дпбивме 
Рещение за дпделуваое на средства, пд претхпднп пбјавенипт Јавен кпнкурс (05.05.2009 гпд.) 
за ппддрщка на Прпект на здружение на градани за спцијалната защтита, истптп беще 
пбжаленп, упатенп дп втпрпстепената Кпмисија на Влада и не реализиранп сп исплата. 
 
Прпект тимпт на ЕЗДДЦ за деца на улица-Ш.Оризари  за пстваруваое на целите и задашите и 
ппстигнуваое на резултати секпјднедвнп ги згрижуваще децата, реализираще културнп-
забавни и рекреативни активнпсти, спрпведуваще едукативнп-пбразпвни рабптилници, какп и 
активнпсти за стекнуваое на ппзитивни хигиенски и културни навики, спцијализатпрски 
вещтини и мптивираое за вклушуваое вп пбразпвнипт прпцес какп и тие щтп се вклушени да 
пстанат  вп редпвнипт пбразпвен прпцес. Преку престпјпт им се ппмагаще вп спвладуваое на 
ушилищнипт материјал какп и се реализираа дппплнителни активнпсти и се пбезбедуваа 
услуги кпи имаа за цел вп задпвплуваоетп на разлишните пптреби на децата (ппдигаое на 
нивптп на сампдпверба, креативнпст, пбезбедуваое психп-спцијална ппддрщка и 
интервенција, следеое на здравствената спстпјба, вакцинираое, едукации пд пбласта на 
здравствената защтита и едукација за нивните права). 

Параленп, Прпект тимпт пстваруваще секпјдневни средби сп семејствата на децата, вп и 
надвпр Центарпт, ушествуваще вп ппдпбруваое на рпдителствптп, базирани на инфпрмативни 
и мптиваципни разгпвпри за важнпста на пбразпваниетп, им се пружаще психп-спцијална 
ппддрщка и спветпдавни услуги, едукации на разлишни теми: планираое на семејствптп, 
планираое на семејнипт бучет, развпј на рпдителските вещтини-ппгплема грижа за децата, 
пдржуваое на лишната хигиена и хигиена вп дпмпт, кпмуникација на заедницата сп 
институциите сп цел да се ппмпгне вп инфпрмираоетп и плесни пристаппт дп надлежните 
служби и институции. За сите пращаоа и инфпрмации прпект тимпт настпјуваще навременп и 



тпшнп да ги инфпрмира и упати граданите-семејствата пд Рпмската заедница сп цел да им се 
ппмпгне вп рещаваое на нивните текпвни прпблеми и пстваруваое на нивните права. 

Сп тпа ЗЗПД-ЕЗДДЦ за деца на улица гп пправда свпетп ппстпеое вп негпвата мисија за 
имплементација на прпектпт. 
 
Вп рамките на рабптата на ЗЗПД-ЕЗДДЦ за деца на улица вп ппнатампщнипт дел пд извещтајпт 
би сакале да издвпиме некплку активнпсти и настани  за кпи мислевме дека е ппжелнп да 
бидат сппменати, ппкарактеристишни за перипдпт за кпј се инфпрмира.  
 
На ппшетпкпт на  месец јануари беа ппсетени  дпмпвите на семејствата на децата какп и се 
пдржаа рпдителски средби сп цел да се зајакне рпдителската грижа и пдгпвпрнпст.  
 
Истипт месец, на 16.01.2009 е даденп интервју пд страна на преставниците на ЗПД,  Велкпска 
Ирена и Даниела Стефанпвска какп и снимена репптража вп Дневнипт Центар за емисијата 
“Кажи и направи нещтп дпбрп за Македпнија” -Наща ТВ. На 21.01.2009 интервју на  
Македпнската телевизија МТВ 2 на тема- Инфпрмираое и заппзнаваое на јавнпста сп 
активнпстите на Дневнипт Центар. 
 
На 20.01.2009 дпјде дп прпмена на пихплпгпт Турмакпвска Весна. Кпмитетпт, на нејзинп местп 
ја назнаши Атанаспва Анета-психплпг. Ппради пптребата пд кадрпвскп струшнп лице на 
пдделенски наставник, Кпмитетпт направи селекција и гп  избра кандидатпт Елизабета 
Неделкпва.  
 
Вп спрабптка сп Граданската прганизација “ХОПС ” и Кпалицијата за защтита на сексуални и 
репрпдуктивни права на маргинализирани групи, Даниела Стефанпвска и Велкпска Ирена-
шленпви на ЗЗПД зедпа активнп ушествп на рабптилницата “Сексуални права, свеснпста и 
защтита пд прекрщуваое”, вп салата за едукација вп Младинскипт центар-Сакам да знам. 
 
На 23.01.2009 Стефанпвска Даниела и Велкпска Ирена на канал Пет + дадпа  изјава за 
прекрщуваое на детските права какп  и истипт ден вп прпстприите на Центарпт Х.Е.Р.А се 
изврщи тестираое на сите деца на ТБЦ-турбекплпза. 
 
На 06 февруари Кпсмпфпн преку смс-ппраки пбезбеди средства за ппремуваое на државните 
дневните центри за деца на улица меду кпј беще вклушен и еден невладин центар-Едукативнп-
забавнипт дневен детски центар за деца на улица. 
  
Сп дпнираната пплпвна пблека на 19.02.2009 пд страна на Црвенипт Крст на Град Скппје се 
задпвплија пптребите на децата.  
 
Вп  март (05.03.2009) Даниела Стефанпвска преставник на ЗЗПД ушествуваще на  рабптнипт 
спстанпк за спздаваое на наципналната стратегија за спцијална защтита- МТСП. 
  
Вп прпстприите на Д.Центар, на 12.03.2009 преставниците пд СВР-Одделение за превенција, 
им спрпведпа едукативна рабптилница на 28 деца, на тема: “Злпупптреба на децата”.  
  
На 31.03.2009 гпдина, ЗЗПД ппднесе Предлпг-Прпект “Дневен Центар за деца на улица” дп 
Обединетите Нации. 
 
Вп месец април Центарпт беще пптппмпгнат сп дпнирана пплпвна пблека, хигиенски средства, 
щамппни и пплпвен кпмпјутер пд Лајпнс клубпт “Светлина”  



 
Стефанпвска Даниела на 10.04.2009 даде изјава за инфпрмативната емисија Еврпзум-тргпвија 
сп луде/деца на ТВ А1 и А2.  
 
Велкпска Ирена вп текпт на истипт месец пствари средба сп педагпгпт, психплпгпт и 
наставнипт кадар пд ОУ “Браќа Миладинпвци” сп цел да дппринесе вп надминуваоетп на 
прпблемите на кпи наидпа две деца вп нпвата ушилищна средина вп тампщнптп лпкалнп 
ушилищте. Именп, двете деца беа вклушени пд наща страна вп ОУ Браќа Рамиз Хамид, нп 
ппради лпщите услпви вп кпи живееја и пп пптрага на ппдпбра егзистенцијална средина 
истптп семејствп се птсели пд Шутп Оризари и се пресели вп нас.Кланица. 
 
Вп месец април на 40 деца се изврщи системетски преглед-крвна слика, мереое тежина и 
висина. 
 
Вп месец мај, Здружениетп за защтита на правата на дететп на 20.05.2009  аплицираще сп 
Предлпг-Прпект “Дневен Центар за деца на улица” на Јавнипт ппвик распищан пд страна на 
МТСП  за ппддрщка на Прпектпт на здружение на градани пд спцијална защтита на децата на 
улица.  
 
Истипт месец се пствари  средба-спстанпк сп преставниците на UNHCR за  ппмпщ при вадеое 
на лишната дпкументација на семејствата.  
 
Струшнипт тим при увид на терен, на ппшетпкпт пд месец мај, јуни и јули евидентира нпви 
деца, деца на улица кпи беа вп мнпгу лпща здравствена спстпјба, без лишен идентитет и не 
вклушени вп пбразпваниетп. Пп некплку пстварени разгпвпри сп семејствата на децата, 
струшнипт тим дпби спглснпст пд рпдителите, децата да бидат вклушени вп Д.Ц какп и вп 
пбразпвнипт прпцес. Вп ппсредствп сп НВО кпи рабптат сп издаваое на лишната 
дпкументација, беа заведени вп матишната книга на рпдени. 
 
Вп Д.Центар брпјпт на деца, деца на улица е згплемен за 20 деца. Од 60 деца 57 сме ги 
вклушиле вп редпвнипт пбразпвен прпцес. Останатите три деца се на 5-6 гпдищна впзраст.  
 
На 22.05.2009 и 26.05.2009 вклушени се 13 деца вп лпкалните пснпвни ушилищта (7 деца вп 
првп пдделение, еднп девпјше вп втпрп пдделение вп ОУ “26 Јули”, и пет  првашиоа вп ОУ 
“Браќа Рамиз Хамид”. Ппради негативнипт став на рпдителпт пптпшнп таткптп, девпјшетп пред 
две гпдини гп има прекинатп щкплуваоетп. Нп, сп некплку пстварени мптиваципни разгпвпри 
рпдителпт е спгласен и пстанатите две деца кпи се на ушилищна впзраст да бидат вклушени вп 
пбразпваниетп. 
 
Вп текпт на месец јуни (27.05.09), ппкрај  планираните активнпсти, струшнипт тим  се сппши сп 
мпжнп исшезнуваое на 2 дешиоа, кпи дп тпгащ редпвнп гп ппсетуваа дневнипт центар. Иакп, 
ние пд наща страна навременп реагиравме дп сите надлежни институции ( ЦСР, ПС- Бутел, 
какп и дп УНХЦР и Црвенипт Крст- бидејќи се рабптеще за деца пд семејствп сп бегалски 
статус), не успеавме да гп спрешиме нелегалнипт прекугранишен трансфер на децата. 
 
На први јуни ушесниците на Баскер-фест вп Дневнипт Центар настапија сп некплку музишки 
тпшки, трикпви и вплщебни магии. 
 
Вп текпт на истипт месец пд страна на МТСП беще дпставенп бараое за Именуваое на шлен на 
рабптните групи за ппдгптпвка на мултидисциплинарен прптпкпл за упатуваое на деца на 
улица-жртви на злпупптреба. За шлен на рабптната група именувана Велкпска Ирена. 



 
На 12.06.2009. вп прпстприите на Д.Центар струшнипт тим интерактивнп гп пдбележа светскипт 
ден прптив злпупптреба на детскипт труд. Впеднп, истипт ден Неделпва Елизабета даде изјава 
на канал 5+. 
 
На 15.06.2009  вклушени се 8 деца (5 првашиоа вп ОУ “Браќа Рамиз и Хамид”, еднп девпјше вп 
втпрп пдделение вп ОУ “Браќа Рамиз и Хамид”, и две деца вп вешернптп ушилищте Ас 
Макаренкп). 
 
Какп резултат на кпнтинуиранптп рабптеое на Дневнипт Центар, 37 деца успещнп ја заврщија 
ушебната 2008/2009 гпдина, шии дпказ е дпделенптп свидетелствп. 
  
На ппкана на УНХЦР и Црвен Крст на Град Скппје (19.06.2009), нащите деца имаа сампстпјна 
излпжба на фпрми израбптени пд хартија сп техника Оригами, кпја се пддржа вп Дпмпт на 
АРМ на светскипт ден на бегалците. 
 
На 30.06.2009 Велкпска Ирена присуствуваще на рабптнипт спстанпк и активнп дппринесе вп 
развиваоетп на мултидисциплинарнипт прптпкпли за рабпта сп улишните деца, спрпведена пд 
МТСП сп финансиска ппддрщка на ОБСЕ вп Скппје и Канцеларијата на УНИЦЕФ. 
 
Дпделенп е Рещениетп за реализација на Прпектпт “Дневен центар за деца на улица”- 
22.06.2009. 
 
Активнпст кпја гп пдбележа пвпј месец е и прганизиранптп дружеое ппмеду нащите деца и 
децата кпи гп ппсетуваат Дневнипт центар вп Тппанскп Ппле, а кпј е вп ппд ппкрпвителствп на 
Хуманитарната Организација-Мир. Средбата се пдржа вп нащите прпстприи и сп наще 
анимираое на сите дешиоа (песни, стихптвпрби и Оригами-22.06.2009). 
 
Вп перипдпт пд 26 дп 28.06.2009 вп Охрид беще спрпведен семинар на тема: “Фпрмираое 
кппрдинативнп телп на Опщтина Шутп Оризари“ на кпј активнп ушествп земаа претставници пд 
6 здруженија на градани (ЗЗПД, ХО- МИР, ХЕРА, ЕГАЛ,  Амбрела, ХОПС) и 3 владини институции 
(МВР Скппје-ПС Чаир, МВР-Одделение за недпзвплена тргпвија, МВР-Одделение за 
превенција, Град Скппје и Центар за спцијална рабпта).Семинарпт беще вп прганизација на 
НВО ХОПС-Опции за здрав живпт сп ппддрщка пд Опщтина Шутп Оризари, вп рамките на 
прпектпт: “ Градеое капацитети за намалуваое на щтети на здруженија на градани и владини 
институции вп Рпмски заедници вп Скппје. На семинарпт присуствуваа Велкпска Ирена и 
Стефанпвска Даниела. 
 
Од месец јули дп декември Едукативнп-забавнипт дневен центар за деца улица рабпти сп 
минимална финансиска ппддршка. 
 
На први јули пд МВР дпбиенп известуваое за децата Арифи дека на илегален нашин се 
пднесени вп Белград и истите ќе бидат вратени вп Р.Македпнија.  
 
Седумгпдищнп девпјше евидентиранп какп дете на улица и вклушенп вп Д.Ц минатипт месец, 
се здпби сп тещки телесни ппвреди пд сппбраќајната несреќа щтп се слушила на 04.07.2010. 
Именп, малата е удрена пд впзилп дпдека заеднп сп таткп и вп вешерните шаспви спбирале 
пластишни щищиоа пп кпјтенерите и хпспитализирана на Трауматплпщката Клиника. Бидејќи 
ппстапката за вадеое на лишната дпкументација преку НВО беще прплпнгирана  ппради 
гпдищните пдмпри, струшнипт тим сампиницијативнп му ппмпгна на семејствптп при 



дпбиваое на нпви извпди на двата рпдитела за вадеое на нејзината здравствената 
легитимација.   
 
Истипт месец, дпјде дп прпмена на местптп спцијален рабптник на ЕЗДДЦ, при щтп на местптп 
Стефанпвска Даниела беще назнашена Василка Петрпва; 
 
Вп месец јули, Велкпска Ирена присуствуваще на втприпт спстанпк на рабптната група за 
изгптвуваое на мултидисциплинарен прптпкпл за ппстапуваое и упатуваое на деца на улица. 
 
Преставниците на Невладината прганизација Инфпрматишки центар за граданскп ппщтествп на 
29.07.209 вп прпстприите на Дневнипт Центар пстварија средба сп 17 рпдители за дпбиваое 
на бесплатна лишна дпкументација. 
 
На 30.07.2009 ЗЗПД дпстави Предлпг-Прпект дп Американската Абасада какп и дпстави бараое 
на финансиска ппмпщ и ппддрщка дп Државнипт секретар на МТСП-г-дин Дущкп 
Минпвски.Истипт ден вп ппсредствп на ХО МИР пстварена е заеднишка рекреативна ппсета на  
ВОДНО.  
  
Вп текпт на август пстварен е кпнтакт сп вплпнтерскипт центар за превпз на децата дп детскптп 
пдмпралищте вп Струга. 
 
На 20.08.09 се спрпведе третипт  рабптен спстанпк сп Здруженијата на градани кпи рабптат на 
прпблематиката деца на улица вп прпстприите на Министерствптп за труд и спцијална 
пплитика. Активнп ушествп на спстанпкпт зеде претседателпт на ЗЗПД Прпф.д-р Владимир 
Ортакпвски. 
 
Британската Амбасада пп бараое на хуманитарнптп здружение на щкптските навиваши ппбара 
редпвни месешни инфпрмации за Дневнипт Центар. Сп мпжнпст да ја исциркулираат 
инфпрмацијата ппмеду нивните шленпви за ппнатампщна ппддрщка и ппмпщ на  Д.Ц. 
(05.09.2010). 
 
Од 15-19.08.2009 гпдина псум деца пд Д.Ц имаа мпжнпст да пдат на летуваое вп детскптп 
пдмпралищте на Црвен Крст-Сплферинп-Струга. 
 
Струшните лица на Дневнипт Центар пстврија некплку инфпрмативнп-кпнсултативни средби сп 
рпдителите за  нивните деца задплжителнп да ја ппсетуваат ушилищната настава какп и за 
нпвпвклушените деца вп пбразпваниетп. Паралелнп беа инфпрмирани за нпвите закпнски 
регулативи и санкции кпи мпжат да прпизлезат дпкплку пришината ја предизвикал рпдителпт 
пднпснп дететп. 
 
На први септември 17 првашиоа тргнаа на ушилищте, две вп вешернптп АС Макаренкп и две 
девпјќиоа гп прпдплжија свпетп пбразпвание вп втпрп пделение.  
 
На Прпектпт пд НВО Хера “Згплемен пристап дп спцијални и здравстевени сервиси за 
спцијални семејства” пд рпмска наципналнпст, преставници пд ЗЗПД Василка Петрпва и 
Велкпска Ирена  какп нивен партнер-спрабптник пствари дпмащни ппсети вп спцијалните 
семејства сп цел да ги инфпрмира, едуцира и упати.  
 
На шетвртипт рабптен спстанпк (МТСП 14.09.2009) беще презентирана нацрт верзијата на 
мултидисциплинарнипт прптпкпл за упатуваое на деца. 
  



Ирена Велкпска и Анета Атанаспва ушествуваа на рабптната средба прганизирана пд страна на 
НВО Отвпрена Ппрта Ла Страда вп рамките на прпектпт “Зајакнуваое на капацитетите за бпрба 
прптив тргпвијата сп деца” вп Југп-Истпшна Еврппа на тема  ,,Искуства и практики вп 
спрпведуваоетп на УНИЦЕФ Впдишпт за защтита на деца жртви на тргпвија сп луде,, Вп текпт на 
рабптнипт спстанпк преставниците пд ЗПД, Ирена и Анета имаа мпжнпст да презентираат еден 
актуелен слушај пд практиката на “Едукативнп-забавнипт дневен детски центар за деца на 
улица”  
 
 Вп месец пктпмври, Ирена Велкпска преставник пд ЗЗПД зеде активнп ушествп вп дискусиите 
на рабптнипт спстанпк сп МТСП, УНИЦЕФ и ОБСЕ  за упатуваое на деца на улица сп цел да 
дппринесе вп креираоетп на ппнатампщните преппраки за рабпта сп пваа категприја на деца.  
 
Пп ппвпд детската недела, еднп пд медунарпдните права - ИМАМ ПРАВО НА ЕДНАКОВ СВЕТ, 11 
деца, гп ппсетија ОУ “Вера Циривири Трена” сп цел децата пд урбаните средини ппблиску да 
се заппзнаат сп децата-деца на улица. 
 
Василка Петрпва и Ирена Велкпска ушествуваа на Инфпрмативен спстанпк вп прганизација НВО 
ХОПС-21.10.2008 вп пднпс на фпрмираое на кппрдинативнп телп за ппщтина Ш/О.  
 
 
На ппшетпкпт на нпември - 02.11.2009 се спрпведе  Едукативна рабптилница пд                  
страна ПИЕР-едукатприте пд НВО-ХЕРА Младинскипт Центар “Сакам да знам”. Пиер 
едукатприте на рпмски јазик им предаваа т.е ги инфпрмираа  децата за важнпста на хигиената 
какп предуслпв  да се защтитат пд  заразни бплести (жплтица, щуга), разгпвпр за туберкплпзата 
какп и се ппфати важнпста на пбразпвнипт прпцес.  На децата темите им беа интересни и 
истите активнп се вклушија вп разгпвпр. 
 
На 06.11.2009 рпдителите и блиските шленпви на семејствата на децата кпи се вклушени вп 
Д.Центар  ушествуваа на едукативната рабптилница прганизирана пд тимпт на центaрпт “Сакам 
да знам”-Хера. На самите Рабптилници  ппфатени се ппвеќе теми, сп цел рпдителите да 
дпбијат ппвеќе инфпрмации за пстваруваое на беспалтните услуги кпи ги нудат: ХИВ-тест, 
гинекплпщки прегледи и бесплатна терапија, мпдерни кпнтрацептивни средства-спирали-
защтита пд несакана бременпст и  дерматпвенерплпщки прегледи. 
Вп пднпс на пстваруваое на гинекплпщките прегледи вп ппщтина Шутп Оризари вп 
амбулантата нема гинекплпг пднпснп гинекплпщка прдинација.  Гинекплпщката прдинација е 
затвпрена ппради медусебнптп недпразбираое на релација дпктпр-медицинска сестра. 
Дпктпрката-гинекплпг (кпнцесипнер) се пресели вп населбата Железара дпдека медицинската 
сестра (рпмка) дпби птказнп рещение. Од пвие пришини ппщтината Ш/О не прдинира 
гинекплпщка амбуланта, а жените пд пваа ппщтина (пкплу 12.000 на брпј) немаат свпј матишен 
гинекплпг. Ппзнавајќи ја спцип-екпнпмската пплпжба на жената-рпмка, кпја не вп мпжнпст да 
патува и да ппсети друга гинекплпщка прдинација,  Здружениетп за защтита на правата на 
дететп вп спрабптка сп Центарпт за едукација на жени рпмки ,,Сакам да знам” кпј рабпти вп 
рамките на амбулантата вп Ш/О прганизираще ппсети на гинекплпг и бесплатни гинекплпщки 
прегледи на мајките.  
 
На 10.11.2009 преставник на ЗПД, Ирена Велкпска  даде интервју за списаниетп ФОКУС вп 
пднпс на прекрщените детски права-злпупптреба, 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. 
 
10.11.2009  Струшнипт тим писменп ги извести МВР И ЈУМ ЦСР за 6-те деца на кпи им беа 
прекрщени пснпвните права пд страна на нивните рпдители-рпдителска негирижа и 
непдгпвпрнпст, впспитна запущтенпст, емпципналнп и психишкп малтретираое, трудпвп 
експлпатираое  какп и предделиквентнптп пднпснп прпблематишнптп пднесуваое кај  еднп 
малплетнп дете.  
 
Преставниците на Кпалицијата за правишнп судеое на 18.11.2009 вп Д.Ц анкетираа 30 деца, 

какп деца пд виспкп ризишни семејства-Тргпвија сп малплетнп дете-шл.418 ст.2 пд КЗ на РМ. 

Целта на пва анкетираое е да се спзнаат, дпбијат и прибават ппвеќе ппдатпци за дпмащните 

жртви на внатрещна тргпвија вп земјава.  

 
Вп перипдпт пд  25-30.11.2009, десет рпдители направија  дпверлив ХИВ-тест вп НВО-Хера 
“Сакам да знам”. 
 

На ппшетпкпт на месец декември 09.12.2009 вп прпстприите на Дневнипт Центар за прв пат 

беще спрпведен Фпрум-театар Тргпвија сп луде пд страна на НВО-Отвпрена Ппрта-Ла страда. 

Членпвите преку претстава-театар на сликпвит нашин им ги прзентираа мпжни индикатпри за 

леснп стануваое на жртва. Беа ппфатени 20 деца на впзраст пд 13-16 гпдини. На пращаоетп вп 

кпгп најмнпгу веруваат, не наведпа нас, другарите/ке, па пптпа рпдителите, најшестп мајките. 

Чуднп? Најактивни вп прпмената на приказната беа М и А кпи беа вп улпга на мајка и другарка 

на девпјшетп. Другарката ја заппзнава мајката сп намерите на свпјата ќерка, кпја ппради 

нискипт семеен бучет ппдлегнува на тргпвија. Вп пвпј дел Аа ппкажа мнпгу дпбрп 

размислуваое-А. и вели на свпјата ќерка дека ќе и даде пари, нп,мпра да биде пптрпелива 

дпдека да најде рабпта, а впдителпт кпј е вп улпга на ќерка, и вели пд каде ќе најде рабпта, а 

таа вели ќе пди пп зградите да праща дали имаат пптреба пд шистеое на скали. Ваквптп 

размислуваое е ппказател дека преку нивнипт престпј вп Д,Ц сме влијале и сме дппринеле вп 

прпмена на свеста и нивнипт став. Сега егзистенцијата не е ппвеќе преку питашеое, спбираое 

пп кпјтенерите или безделнишеое, туку преку шесна рабпта. Ваквата прпмена вп 

размислуваоетп е и правптп да гп искажат свпетп мислеое кпј е еден пд впдешките принципи 

на Кпнвенцијата за правата на дететп. 

 

На три деца им беще укажана дерматплпщка ппмпщ-инфекција на кпжата (09.12.2009) Две 

деца беа хпспитализирани на инфективната клиника ппради влпщена здравствена спстпјба пд 

вируспт N1H1-свински грип. 

 

Вп спрабптка сп тимпт на  ЦСР-Шутп Оризари, шетири деца пд семејствптп Јусуфпвски, се 

сместени вп Интернатпт с.Љубанци на 10.12.2009. Именп, пп напущтаоетп на таткптп, мајката 

не беще вп сптпјба да се грижи за щесте малплетни деца. Трите девпјшиоа ппвременп беа 

сместувани кај шишкптп-негпвипт брат, па пптпа кај тетки, кпмщии итн. Лпщите услпви вп кпи се 

напдаа беще пришина какп да им се ппмпгне а притпа да се нащтети или загрпзи нивнипт 

интерес. Именп, децата се вклушени вп февруари 2006 гпдина, какп и запищани вп лпкалните 

ушилищта. Децата се вп шетвртп пдделение а најстарата третп вп вешернптп ушилищте АС 

Макаренкп. Вп интернатпт децата се пд ппнеделник дп петпк. За време викенд тие пдат кај 



свпјата мајка. Секпј петпк најнапред дпадаат кај нас раскажувајќи ни ги убавите дпживуваоа пд 

нпвата средина, ушилищтетп, рабптните прпстприи, ја ппищуваа нивната спба, дневната, 

трпезаријата-кујната, јадеоетп, баоаоетп...щтп е ппказател на блискпст, дпверба, разбираое 

и тпплина. 

 

На 14.12.2009 заседаваще втпрпстепената кпмисија при Влада. 
 
На 18.12.2009 Василка Петрпва, преставник на  ЗЗПД даде изјава за спстпјбата на Дневнипт 
Центар и истата беще пбјавена вп вешерните вести на ТВ А2. 
 
На 21.12.2009  вп прпстприите на Дневнипт Центар се спрпведе креативна рабптилница -
Тргпвија сп луде-цртеж. 
 
На 24.12.2009 Црвен Крст им ппдели нпвпгпдищни пакети. 
 
Ирена Велкпска активнп ушествуваще на двпдневна рабптилница 23-24.12.2009 прганизирана 
пд  ХОПС за Стратещкп планираое на Кппрдинативнптп телп за унапредуваое на 
здравствената и спцијалната спстпјба на маргинализираните заедници вп Шутп Оризари какп и 
вп креираоетп на Делпвникпт.  
 
На 29.12.2009 се пдржа Нпвпгпдищната престава. 
 
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). 
 

 
 
 

Известува: 
ЗЗПД  

 
 

Претседател  на 
Здружениетп за защтита на правата на дететп 

Прпф.д-р Владимир Ортакпвски 


