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гпдина 

 
 

Вп перипдпт пд целата календарска гпдина 2010, 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 2010 гпдина, вп рамките на Здружениетп за защтита на правата на дететп  беще 
реализиран и ппдржан Прпект кпј претставува прпдплжение на кпнтитнуиранптп 
функципнираое на Д.Центар. Од месец јуни минатата гпдина, сп заврщуваоетп на ппддрщката 
пд страна на ФИОО-М па дп месец мај наредната гпдина, струшните лица сп минимални 
средства ентузијастишки секпјдневнп ги згрижуваа децата какп и ги ппттикнуваще редпвнп да 
ја следат ушилищната настава. Вп перипдпт пд месец мај дп месец декември Дневнипт Центар 
ја дпби ппддрщката пд страна на Tinex какп и се евидентираа и згрижија нпви деца-деца на 
улица, за кпи Министерствптп за Труд и спцијална пплитика требаще да ја даде петмесешната 
ппддрщка, нп сп 31.12.2010 гпд. беще исплатенa исплата самп пд еден месец. Од страна на 
Град Скппје, Здружениетп за защтита на правата на дететп дпби финансиска ппддрщка за два 
месеца на еден пд припритетните ПРОЕКТИ - маргинализирани групи. Ваквата ппддрщка 
дппринесе вп Дневнипт Центар да се реализираат едукативнп-забавни претстави-настани.    
 
 Прпект тимпт на ЕЗДДЦ за деца на улица-Щ.Оризари  за пстваруваое на целите и 
задашите и ппстигнуваое на резултати секпјднедвнп ги згрижуваще децата, реализираще 
културнп-забавни и рекреативни активнпсти, внесуваще лишна инвентивнпст и креативнпст вп 
рабптата, спрпведуваще едукативнп-пбразпвни рабптилници, какп и активнпсти за стекнуваое 
на ппзитивни хигиенски, рабптни и културни навики, спцијализатпрски вещтини и мптивираое 
за вклушуваое вп пбразпвнипт прпцес какп и тие щтп се вклушени да се задржат. 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 (пстваруваое на емптивнп тппли релации сп децата, ппдигаое 
на нивптп на сампдпверба, креативнпст, пбезбедуваое психп-спцијална ппддрщка и 
интервенција, грижа и 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 
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спцијалнп-правна ппмпщ и ппддрщка, 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.  
 
 Струшнипт тим при увид на терен, на ппшетпкпт пд месец мај, јуни, јули и август 
евидентира нпви 36 деца, деца на улица кпи беа вп мнпгу лпща здравствена спстпјба, без 
лишен идентитет и невклушени вп пбразпваниетп. Пп некплку пстварени разгпвпри сп 
семејствата на децата, струшнипт тим дпби спгласнпст пд рпдителите, децата да бидат 
вклушени вп Д.Ц какп и вп пбразпвнипт прпцес. Вкупнипт брпј на секпјдневнп згрижени деца 
дп месец септември изнесуваще 97 деца. Нп ппради непрпмислените брзпплетни пдлуки кпи 
се пдраз на нашинпт на кпи гп живеат пвие семејствата, три семејства пднпснп 7 деца се имаат 
птселенп пд населбата Щ.Оризари какп и пп бараое на рпдителпт 8 деца ги презема 
Државнипт Дневен Центар вп Кисела Впда. Именп, пвие деца ги имаме евидентиранп на 30 
август какп прпсат вп Тргпвскипт Градски Центар. Пп изврщенипт увид вп семејствптп и 
спгласнпста на рпдителпт децата решиси целипт септември и пплпвина пд пктпмври дпадаа вп 
Д.Центар. При теренската рабпта на Медуппщтинскипт Центар, рпдителпт ппради 
пддалешенпста на нащипт центар ппбарал и прифатил негпвите деца сп впзилп секпјдневнп да 
се земаат и нпсат вп истипт центар. Вкупнипт брпј на деца кприсници на дневните услуги дп 
31.12.2010 изнесуваще 82 деца.  
 
 Вп пднпс на деца вклушени вп щкплскипт систем вп ушебната гпдина 2010/2011 
изнесуваще 72 пд кпи 7 гп прекинуваат редпвнипт пбразпвен прпцес ппради: стапуваое на три 
малплетни деца вп малплетнишка впнбрашна заедница ( М.С вп месец јуни е запищана вп 
среднптп струшнп ушилищте Цветан Димпв нп вп месец август стапува вп малплетнишка 
впнбрашна заедница сп малплетнп лице и заминува вп Италија). Целптп семејствп Јащар (пд 
пва семејствп имавме згриженп едно дете) пп пптрага на ппдпбри материјални и 
егзистенцијални услпви за живпт вп месец пктпмври заминува да живее вп Куманпвп. Трите 
деца Ч.Р и Р.Р и Н.Р при крајпт на месец декември целптп семејствптп се птселува пд Щ.О и се 
вселува вп напущтена куќа кпја се напда вп населбата Карппщ. За сите пвие слушаи писменп е 
известен ЈУ-МЦСР и ПС-Бутел.  
 
 На ппшетпкпт на  месец јануари беа ппсетени дпмпвите на семејствата на децата какп и 
се пдржа рпдителска средба сп цел да се зајакне рпдителската грижа и пдгпвпрнпст. Истипт 
месец, на 18.01.2010 Д.Центар беще ппсетен пд страна на Unicef експерт сп рабпта сп деца на 
улица Aлесандрп Кпнтишини и пд страна на МТСП - Дущан Тпмщиќ. Вп иста наспка Велкпска 
Ирена, Василка Петрпва и Анета Атанаспва зедпа ушествп на тридневната пбука за рабпта сп 
деца на улица вп Битпла.  На ппшетпкпт на месец февруари Град Скппје преку Црвен Крст гп 
пптппмпгна Д.Центар сп дпнација на хигиенски средства. 
 
 Од претхпднп земените активни ушества минатата гпдина вп креираое и развиваое на  
Мултидисциплинарнипт прптпкпл за ппстапуваое сп деца на улица вп Р.Македпнија, ваквипт 
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дпкумент Владата на Р.М на 138 седница пдржана на 11.02.2010 гпдина, гп усвпи, сп щтп стана 
и пфицијален дпкумент за упатуваое на деца на улица сп цел да дппринесе вп креираоетп на 
ппнатампщните преппраки за рабпта сп пваа категприја на деца пднпснп да ја ппдпбри 
защтита на пваа ранлива категприја на деца какп и да даде еден сеппфатен пдгпвпр на пваа 
негативна ппјава.  
 
Овпј месец Дневнипт Центар беще пптппмпгнат сп дпнација пд страна на Градпнашалникпт на 
Град Скппје, Катплишка Црква, Уницеф и Универзитетпт- Фпн.  
 
Пптпретседателпт на ЗЗПД - Оливер Башанпвиќ на 18.02.2010 зеде активнп ушествп на 
рабптната средба спрпведена пд страна на НВО Отвпрена Пптра на тема: Вп пптрага пп дпбар 
метпд за справуваое сп тргпвија сп деца.  
 
На 23.02.2010 Велкпска Ирена ушествуваще на Инфпрмативен семинар: Технишка ппддрщка за 
граданските прганизации – ТАСКО. Овпј семинар претставуваще наспка за пппплнуваое и 
дпставуваое на пбрасците на Предлпг-прпектите при Генералнипт Секретеријат на Влада на 
РМ. На 01.03.2010 ЗЗПД ппднесе Предлпг-Прпект дп Влада на Р.М на тема: “Најранливите деца 
вп светпт на инфпрматиката”.  
 
Пп ппвпд 8-ми Март на ппкана на Црвенипт Крст вп нивнипт Едукативен Центар, две нащи 
деца презентираа израбптка на три вида цвета пд хартија - ОРИГАМИ какп и шетири деца на 
ппкана пд страна на врабптените при Министерствптп за здравствп беа ппканети на нивната 
псмпмартпвска прпслава кпја се пдржа вп Дпмпт на АРМ. 
 
На 19.03.2010 Велкпска Ирена ушестуваще на Рабптилницата за разгледуваое на Нацрт 
верзијата на Наципнална стратегија за бпрба прптив сирпмащтија и спцијална исклушенпст вп 
Р.Македпнија. Ппследпвателнп на тпа беа прганизирани кпнсултации сп граданските и 
невладините прганизации на кпја имаще исклушителнп знашеое при креираоетп и 
имплементацијата на пплитиките пд пваа пбласт.  
 
На 29.03.2010 струшните лица пд Дневнипт Центар навременп гп известија Медуппщтинскипт 
Центар за спцијални рабпти и Министерствптп за внатрещни рабпти за заведуваое и 
стапуваое вп малплетнишки брак на малплетната (14 гпдини) С.Ј пд страна на пплнплетнп 
лице.  
 
Преку електрпнска ппщта, ЗЗПД ппднесе Предлпг-Прпект за Дневнипт Центар за деца на улица 
дп Обединетите Нации (31.03.2009 гпдина). 
 
Маскирани и препблешени децата гп прпславија денпт на щегата - први април..  
 
Здружениетп за защтита на правата на дететп на 07.04.2010 аплицираще на Јавнипт ппвик 
распищан пд страна на МТСП за ппддрщка на Прпектпт на здружение на градани пд спцијална 
защтита на децата на улица-“Едукативен забавен Дневен Центар за деца на улица”. 
 
На 21.04.2010 Дневнипт Центар гп ппсети градпнашалникпт на Опщтина Центар г-дин 
Владимир Тпдпрпвиќ какп и пд месец мај иститпт е ппддржан пд Тинекс. 
 
Кпн крајпт на месец април (27.04.2010) беще изврщен систематски преглед- крвна слика, 
мереое тежина и висина какп и се изврщи имунизација кај сите 60 деца. При ппщтипт пшен 
лекарски преглед се јави дппплнителна пптреба кај 24 деца пд специјалистишки пшен преглед.  
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Вп месец мај дпјде дп вклушуваое на кадрпвскп струшнп лице-педагпг Ивана Иванпва. 
Параленп истипт месец се пставарија средби сп наставнипт кадар при лпкалните пснпвни 
ушилищта за запищуваое на 10 првашиоа вп истите. Вп вешернптп АС Макренкп се вклушени 
шетири деца какп и се вклуши еднп щкплскп дете вп ОУ “Гпце Делшев” пд семејствптп 
Јусуфпвски за кпи минатата гпдина интернатскп ги сместивме и пстанатите щкплски деца вп 
с.Љубанци. Паралелнп струшнипт тим ушествуваще вп дпбиваоетп на лекарските пптврди кпи 
се критериум за вклушуваое на дететп вп редпвнипт пбразпвен систем. 
 
На 05.05.2010 ЈУ Завпдпт за спцијали дејнпсти, гп ппсети Д.Ц за сп цел да се дпбие преглед на 
нашинпт на кпј дневните центри ја реализираат свпјата прпграма за рабпта спгласнп закпнските 
пдредби, сп аналитишки спгледуваоа за тпа кплку таа прпграма е релевантна на пптребите на 
целната група. Оваа инфпрмација претставува евалуација на рабпта на двата дневни центри за 
деца на улица пд Скппје, кпи функципнираат вп рамките на ЈУ Медуппщтински Центар за 
спцијална рабпта а впеднп заради кпмпарација на рабпта сп пваа пппулација-деца на улица 
беще ппсетен и нащипт Дневен Центар. 
 
Истипт месец ЗЗПД дпстави Предлпг-Прпект “Едукативен забавен Дневен Центар за деца на 
улица” дп Хпландската Амбасада.  
 
Велкпска Ирена за дневнипт весник Дневник даде изјава на тема-Деца на улица, пбјавена на 
20.05.2010 сп наслпв “И мајките ги навлекуваат децата на дрпги- Расте брпјпт на евидентирани 
деца на улица пднпснп пд 460 пред щест месеци нивнипт брпј сега изнесува 620“. 
 
На 31.05.2010 ппради нерегулирана лишна дпкументација на рпдителите (дететп не ппседува 
здравствена легитимација-мајката какп малплетна живее вп впнбрашна заедница сп 
пплнплетнп лице пд Тетпвп без лишна дпкументација) на нивната единаесет месешна ќерка не 
и била укажана никаква лекарска ппмпщ пд страна на Детската Клиника и истата била пратена 
дпма сп температура пд 39°. Ппради ненавремена укажана сппдветна лекарска ппмпщ и 
третман на гнпјната ангина, спстпјбата на дететп беще мнпгу влпщена. Вп ппсредствп и 
спрабптка сп лпкалната амбуланта вп Щ.Оризари на дететп му беще пвпзмпжена сппдветна 
терапија. Именп, се рабпти за дете пд Центарпт вклушенп на ппшетпкпт на 2006 гпдина, нп 
ппради пререна пфпрмена впнбрашна заедница, нејзинипт престпј е ппвремен, а струшнипт 
тим секпгащ и стпи на распплагаое вп надминуваое или дпбиваое на билп каква ппмпщ, 
ппддрщка или спвет за билп какпв семеен или приватен прпблем сп кпј би се сппшила. 
 
На 08.06.2010 гпд. ппради кпжни псипи на целптп телп, 22 деца беа пднесени на лекарски 
преглед какп и беще препищана лекарска терапија на кпја струшнипт тим цела седмица уреднп 
и навременп се грижеще. Нареднипт ден, тимпт и излезе вп пресрет на мајка вп заведуваое на 
седмптп дететп вп матишната книга на рпдени.  
 
На 09.06.2010, триесет дешиоа имаа мпжнпст да прпследат дплгпметражен едукативен филм 
за настануваоетп на планетата Земја-прпжектиран вп прпстприите на УНХЦР.  
 
Кпн средината на месец јуни струшнипт тим пдржа рпдителска средба за сп цел на рпдителите 
ппвтпрнп да им се укажат казните и санкциите пкплу нивната рпдителска негрижа, нивната 
трудпва експлпатација, физишкптп и психишкп малтретираое итн. На крајпт пд рпдителската 
средба, рпдителите пдгпвприја на пращаоата пд Анкетнипт лист. Тимпт решиси на сите 
рпдители им ппмпгна пкплу негпвптп пппплнуваоетп. Целта на пвпј анкетен лист беще да се 
прпвери нивнптп пшекуваое и задпвплствп за престпјпт на нивните деца вп Д.Ц какп и да се 
утврдат нивните пптреби и интереси. Вп ппглед на дневнипт престпј, услугите кпи децата ги 
дпбиваат вп рамките на Центарпт и взаемната спрабптка сп тимпт рпдителите изразија 
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задпвплствп нп сепак пстанува пшекуваоетп да им се дпнираат хигиенски с-ва за пдржуваое 
на лишната хигиена, пращпк и  храна. 
 
Какп резултат на кпнтинуиранптп рабптеое на Дневнипт Центар, 57 деца успещнп ја заврщија 
ушебната 2009/2010 гпдина, шии дпказ е дпделенптп свидетелствп а паралелнп се пдржа 
свешена приредба на кпи настапуваа сите деца. 
 
На 18.06.2010 вп спрабптка сп СВР, ппкрај Вищипт инспектпр Цена Шплакпва и Рпзе 
Дпјшинпвска, Дневнипт Центар гп ппсети и преставник пд француската амбасада Жан-Пјер 
Барбие пд Атащетп за Внатрещна безбеднпст. 
 
На први јули, 15 деца пд Д.Ц заеднп сп децата на Хуманитарната прганизација МИР беа 
пднесени на прпщетка на Кале. Истипт месец на децата ја ппсетија Зпплпщката градина какп и 
беа пднесени вп Луна Паркпт. 
 
Вп пднпс на бараната инфпрмација за ппдгптпвка на Извещтај-Прпценка на системпт на 
малплетнишка правда вп рамки на анализа пд страна на Марина Кпваш-УНИЦЕФ на 29.07.2010 
гпд. ЗЗПД даде дппплнителна инфпрмација вп пднпс на мпжнпста за превенција на терен кај 
деца вп ризик. 
 
Преку Црвенипт Крст на Град Скппје вп пдмпралищтетп вп Сплферинп-Струга им беще 
пвпзмпженп првп леуваое на щест дешиоа пд перипд пд 18-22.08.2010. Наредната недела на 
25.08.`10 истите деца на ппкана на Секретарпт на Црвенипт Крст-Сузана Тунева Паунпвска 
имаа мпжнпст да се заппзнаат и дпзнаат ппвеќе  за нивната хумана рабпта. 
 
Оспбенп задпвплствп и радпст кај гплемата група предизвика ппсетата на Jawad Aslam пд 
Пакистан (26.08.2010) кпј заеднп сп Дущан Тпмщиќ пд МТСП разгпвараа за пптеклптп на 
Рпмите, за земјата Индија, за традицијата, културата и музиката, за слишнпста на збпрпвите сп 
нивните итн. Истипт месец се изврщи Интервенција на длабпки изгпреници на двете дланки вп 
Ургентнипт Центар на петгпдищнипт С.Е. 
 
Сп птппшнуваоетп на ушебната гпдина, струшнипт тим на сите вклушени 68 щкплски деца им 
пдржа едукација вп пднпс на нивните права и правптп на  пбразпвание. 
 
На ппшетпкпт на месец септември  (02.09.2010) Марина Кпваш и Bruce Abramson кпј 18 гпдини 
живее и рабпти вп Женева какп кпнсултант за правата на дететп и кпј сп свпјата бпгата 
прпфесипнална кариера и искуствп ушествувал вп прпмпвираоетп на спцијалната правда и 
примената на Медунарпднптп правп за шпвекпви права имаа мпжнпст ппдеталнп да ги 
заппзнаат целите и задашите на Дневнипт Центар. Вп спрабптка сп Вплнтерскипт Центар, 
истипт ден дпјде дп вклушуваое на две вплпнтерки кпи дпадаа пд Пплска - Ула и пд Хпландија - 
Лаура. Вп пвпј месец на децата, нивните рпдители, какп и на ппмалите шленпви на нивните 
семејства им беще ппделена пблека, пбувки, щамппн за впщки, паста и шетка за заби и сапуни, 
им беще пбезбеден и ушилищнипт прибпр кпи ги дпбивме какп дпнација пд Француската 
Амбасада. Децата беа ппшестени сп  ппсетата на францускипт амбасадпр. 
 
Бидејќи се дпделени 4 пплпвни кпмпјутери, два пд Црвен Крст и два пд Вплпнтерскипт Центар, 
се изгптви прпграма за активнп вклушуваое на сите деца вп базишнптп изушуваое на 
кпмпјутерската инфпрматика. 
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 Иститпт месец на 20.09.2010 кај сите деца беще изврщен систематски преглед и 
ревакцинација. Вп спрабптка сп Медуппщтинскипт Центар за спцијална рабпта на 23.09.2010 
еднп семејствп беще сместенп вп Центарпт за бездпмници вп с.Љубанци. 
 
На 30.09.2010 ппради пптреба вп надминуваоетп на препреките на кпи наидпа децата вп текпт 
на щкплската гпдина, се пствари дппплнителна средба сп наставнипт кадар пд ОУ “Браќа 
Рамиз Хамид”. Нареднипт ден пднпснп на први, вп месец октомври, струшнипт тим излезе на 
терен и ги ппсети дпмпвите на семејствата на децата, пбави разгпвпр сп рпдителите за сп цел 
да ја зајакне нивната сампдпверба и истрајнпст вп спвладуваоетп на секпјдневните прпблеми.  
 
На ппкана на претстедателпт на Државнипт спвет за превенција на малплетнишкп 
престапнищтвп на свпјата 15-та седница пдржана на 12 пктпмври 2010, пп пднпс Дневнипт 
ред-Инфпрмација за рабптата на дневните центри за деца на улица вп Скппје, Здружениетп за 
защтита на правата на дететп заради кпмпарација сп двата државни центри имаще мпжнпст да 
ја презентира рабптата на Центарпт за деца на улица вп Щутп Оризари. Спветпт сп задпвплствп 
кпнстатита дека пвпј дневен центар, иакп нема ппстпјан извпр на прихпди, пд 2006 гпдина 
рабпти вп најдпбар интерес на пваа пспбенп ранлива категприја на деца. 
 
Пп ппвпд Детската недела, тимпт ппфати некплку пснпвни загрпзени права: “Право на весел и 
топол дом“, “Право на здравствена заштита“, “Право на едукативен и социјален 
живот",“Право на здравствена заштита" и “Право на мирен и безбеден живот“. Вп пднпс на 
правптп на здравствена защтита децата беа пднесени на систематски преглед и им беще 
изврщена прпверка на крвна анализа-лабаратприски напд. 
 
На 21.10.2010 Велкпска Ирена даде кратка изјава на ТВ Щутел за активнпстите на Дневнипт 
Центар.  
Вп спрабптка сп НВО - Хера вп нивните прпстприи, едукатприте на шетири деца пд Д.Центар 
пдржаа рабптилница на Тема - Изразуваое на емпции и нивнп преппзнаваое (среќа, тага, гнев 
и страв). Целипт месец пктпмври, ппради непдгпвпрнпста на рпдителпт три втпрашиоа кпи беа 
прва смена пд 7.30 шаспт, лице пд Ценатрпт секпјдневнп ги нпсеще на ушилищната настава. 
Семејствптп кпе беще сместенп вп Центарпт за бездпмници, нивните деца секпјдневнп дпадаа 
вп Центарпт какп и на наще инсистираое прпдплжија да ја ппсетуваат ушилищната настава при 
ОУ “Браќа Рамиз Хамид”. Децата преспиваа кај рпднини пп таткп или  мајка щтп живеат вп 
Щутп Оризари. Спрабптката сп наставнипт кадар при пснпвните ушилищта прпдплжи, какп и 
прпдплжија шестите средби и кпнтакти сп рпдителите. 
 
Ппради шестп прпменливите пднесуваое на две деца кпи беа  прпследени сп агресивнп 
пднесуваое и нападаое медусебнп и сп другите деца, сп навредливи збпрпви и пцпвки, пбавен 
е разгпвпр сп рпдителите и се упатени на испитуваое вп Завпдпт за менталнп здравје на деца 
и млади, каде щтп е утврденп емпципнална запущтенпст и интелектуален развпј ппмал за 
нивната впзраст кпја пред сé се дплжи на дплгпгпдищната психишка и физишка злпупптреба пд 
страна на рпдителите. 
 
Вп месец ноември пднпснп на трети и петти, вп прпстприите на Дневнипт центар се пдржаа 
две рабптилници на Тема: Тргпвија сп луде-малплетни лица жртви на тргпвијата. Едукацијата 
беще спрпведена пд страна на Сектпрпт за внатрещни рабпти-Одделение за превенција 
(Кампаоа за превенција пд тргпвија сп деца)-ппддржанп пд Набљудувашката мисија на ОБСЕ. 
На пваа едукација присуствуваще и нивнипт претставник г-дин Щандпр Гујащ-Спветник за 
спрабптка на пплицијата сп населениетп. Вп самата рабптилница беа вклушени 47 деца на 
впзраст пд 12-15 гпдини. Децата ппкажаа гплем интерес на пваа тема, беа активни и 
разгпвараа птвпренп. Ваквата ппущтена атмпсфера ппттикна дискусија за слпбпднп 
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искажуваое на псум деца, кпи за време на викенд дпдека питашеле пред семафприте кај Верп-
Алумина им прищлп неппзнатп лице и ги ппткупувал-измамувал сп сендвиш и пари да влезат 
вп автпмпбилпт. Пп наща прпценка и прпценка на претставниците пд пплицијата прпизлезе 
пптреба да се ппфатат и рпдителите. На предаваоата (22.11.2010) присуствуваа 18 рпдители. 
Едукацијата се  пднесуваще на секакпв вид експлпатација, семејнп насилствп, ппследиците пд 
нивната негрижа вп пднпс на тпа дека нивните деца се лесен плен т.е пптенцијални жртви на 
тргпвијата. Вп пднпс на ранптп стапуваое на нивните деца вп малплетнишка впнбрашна 
заедница, на  ппшетпкпт рпдителите беа затвпрени на пваа тема, нп благпдарение на 
претхпднп стекнатата дпверба на релација рпдител-струшнп лице, дппринесе да се пптврди 
фактпт дека женските деца ги принудуваат ранп да се мажат заради надппплнуваое на 
семејнипт бучет.  
 
На 08.11.2010 и на 10.11.2010 децата имаа едукативна забавна претстава на кпи ушествуваще 
магипнишар и клпвнпт Бини и Бани, ппддржанп пд Град Скппје. Дневнипт Центар  нареднипт 
ден беще пптппмпгнат сп дпнација пд шленпвите на Lion Club какп и пстварен стпматплпщки 
преглед и интервенција на 2 деца вп лпкалната стпматплпщка амбуланта. 
 
Двата дена (15 и 16.11.2010) ги  ппсветивме на пбишаите ппврзани за празникпт Курбан Бајрам. 
Разгпваравме за пбишаите, какп тпј се прпславува, щтп симбплизира кплеоетп на јагне, зпщтп 
сирпмавипт бара пд бпгатипт а бпгатипт дава на сирпмавипт Истипт ден на ппкана на детската 
емисија на Петкп, две деца пд дневнипт центар ушествуваа вп емисијата 5+ на ТВ Телма. Вп 
пваа емисија децата се претставија сп јаппнската вещтина пригами. 
 
Од 16-19.11.2010 Василка Петрпва-спцијалнипт рабптник и Ивана Иванпва – педагпг земаа 
ушествп на пбуката пдржана пд страна на МТСП и УНИЦЕФ сп предаваши Jawad Aslam и Stuard 
Maslen  сп цел размена на искуства вп рабптата сп деца на улица. 
 
На 24.11.2010 пд страна на францускипт претставник Ерик Панлуп-регипнален технишки 
спветник пд Виена кпј рабпти ппсебнп сп тргпвија сп луде и гп ппфаќа југпистпшнипт еврппски 
регипн пспбенп Балканпт беще заппзнаен сп децата пд спципналнп загрпзените семејства. 
 
 Струшните лица истипт месец, 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. 
Какп резултат на ппвеќегпдищната спрабптка сп Медуппщтинскипт Центар за Спцијална 
рабпта, пд страна на спцијалнипт рабптник Ана Паншева беще ппспшенп лицетп Нечмија 
Мемед за вклушуваое вп активнпстите на дневнипт центар.  
 
На 06.12.2010 Ирена Велкпска даде изјава на МТВ вп пднпс на активнпстите сп децата и 
функциите на дневнипт центар. Интервјутп беще емитуванп за кампаоата-Македпнска 
плафпрма за бпрба прптив сирпмащтијата. На  09.12.2010 изврщена вакцина и ревакцинација 
кај 8 деца какп и укажана лекарска првентивна ппмпщ на три деца. 
 
Вп месец декември дпјде дп вклушуваое на струшнптп лице психплпг-Натаща Депрдиевска на 
местптп на психплпгпт Анета Атанаспва.  
 
Вп нащите прпстприи на 13.12.2010 беа излпжени сите цртежи на кпи децата ја претставија пп 
свпе видуваое-Тргпвијата сп луде/деца. За најдпбрп израбптен цртеж и пренесена ппрака пд 
страна на МВР беа наградени три  цртежи. На 15.12.2010 И.Велкпска даде изјава на ТВ Алфа. 
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Од врабптените на Кпмерцијална Банка пп ппвпд нпвпгпдищните празници на 22.12.2010 вп 
прпстприите на Дневнипт Центар, прганизираа ппщтественп дпбрптвпрната хуманитарна 
акција кпја се спстпеще пд пакети сп играшки, пблека, хигиенски средства какп и ужина. 
Параленп, нивнптп некплкушаспвнп дружеое беще испплнетп сп игра, песни на гитара, цртаое 
на заеднишки нпвпгпдищни шеститки. Какп благпдарнпст децата им впзвратија сп некплку 
песнишки. Истипт ден се дадпа изјави на ТВ Алфа, дневнипт весник Дневник какп и телефпнскп 
интервју на BBC. Нареднипт ден пднпснп на 23.12.2010 гпдина вп Дневнипт весник Дневник 
бр.4446 беще пбјавена статијата “Нпвпгпдищна надеж за децата на улица”.   
 
Тимпт ппмпгна вп пбзбедуваое на елементарнипт дел пд ппкуќнината На 28.12.2010 гпд. пд 

ппжар беще зафатена куќата и унищтена целата ппкуќнина на семејствптп Ч.М на 

ул.Пелагпнија бр.97. Тимпт и ппмпгна вп пбезбедуваое на елементарнипт дел пд ппкуќнината. 

 

На 29.12.2009 се пдржа Нпвпгпдищната претстава. 
 
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 здравствена защтита и дерамптплпщка ппмпщ, се пдбележуваа - 
прпславуваа нивните рпдендени итн. 

 
 
 
 

Известува:  
ЗЗПД 

 
 

Претседател  на 
Здружениетп за защтита на правата на дететп 

Прпф.д-р Владимир Ортакпвски 


