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  ЗДРУЖЕНИЕ ЗА ЗАШТИТА НА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО 
 

Defence for Children’s Rights (DCR) 

 

 
 

 

 

 
ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА ЗДРУЖЕНИЕТО ЗА ЗАШТИТА НА ПРАВАТА НА 

ДЕТЕТО ВО 2017 ГОДИНА 
 

Годината што измина беше исполнета со предизвици особено кога станува збор за 
почитување и заштита на детските права но и година кога Дневниот центар, поради силниот 
пожар која ја зафати Градинката „8-ми Април“, ги губи просториите и целиот инвентар и 
материјал за работа, која низ 11-те години макотрпно вложуваше за истиот да се обезбеди. 
Работата на Центарот продолжи да работи во просториите на нво Ириз а од месец мај со 
поддршка на Министерството за труд и социјална политика, Дневниот центар за деца на улица 
продложи да работи во просториите на Здравствениот Дом во Шуто Оризари, до изградба на 
новиот објект. При неговата адаптација помогна Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbbeit (GIZ) и Unicef. И покрај потешкотиите со кои се соочувавме без соодветни 
услови за одржување на активностите со децата (училишни маси, столчиња, прибор за работа за 
секое дете итн.), се направи напор во континуитет да се одржат сите предвидени активности. 
Пермаментно се водеше сметка и вложуваше голема енергија и напор за одржување на една 
добра, позитивна, спокојна и сигурна атмосфера за работа без притоа истата да биде нарушена 
од било какви надворешни влијанија или проблеми. Секогаш во постигнувањето на оваа цел се 
раководевме од мислата дека сите кои работат со и околу децата секогаш треба да бидат 
спокојни, стабилни и невознемирени. Оставруваме задолжителни разговори, консултации, 
советувања со раководството и членовите на Комитетот на Здружението со цел да се подобрат 
констатираните недостатоци, а да се унапредува дејноста. Иницираше, координираше, 
насочуваше и ги следеше активностите во врска со интензивирање на доброто работење на 
Здружението и Дневниот центар, и неговата актуелност. Активно и непоштедно се ангажираше 
во насока на афирмирање и презентирање на работата на Дневниот центар пред надворешната 
јавност давајќи придонес кон создавање белег за организацијата како пример за добро, успешно 
и одговорно работење.  

 
ПOДДРЖУВАЧИ:  
Угледот што го има Здружението помеѓу Француската, Шведската и Братанската амбасада, 

Црвениот Крст на Р.Македонија, невладините организации како и меѓу институциите и 
приватниот сектор но и од граѓаните е основен двигател во нашата работа и цел која се однесува 
директно на поддршката и заштита на децата особено на најранливата група на деца и на 
нивните потреби. Соработката со многу и различни партнери, која е една од нашите главни 
карактеристики, продолжува со редовен интензитет и во овој период. Исто така продолжи и 
соработката со граѓанските организации кои придонесуваат за подобрување на состојбата на 
маргинализираната група на деца.   

 
Заслужни за нашиот развој и добри резултати беа постигнати од страна на нашите 

долгогодишни партнери: Тинекс МТ, Министерство за труд и социјална политика, Град Скопје и 
Германската заедница за меѓународна заедница (ГИЗ). 

 
За овозможување на континиуирана и непречена работа со децата згрижени во Дневниот 

Центар насочени кон задоволување на нивните развојни потреби, социјална и здравствена 
заштита и образование, активности во функција на зајакнување на семејниот систем и 
одговорното родителство, и во 2017 година имавме поддршка од страна на МТ-Тинекс со 
годишен буџет од 720.000 денари.  
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Образовни и креативни работилници 

   
 

    
               

       
Развој на здравствено - хигиенски навики. Учиме за важноста на личната хигиена и здравата 
исхрана.  
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Имунизација и систематски прегледи 

  
 
Се грижиме за запчињата... 

   
 

 
 
 
 

  

 

 
 Редовна проверка на вошливоста                                  ... и редовно капење. 
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Деца донесени од питачење... 

  
 

Учиме да отпоздравиме на јапонски и африкански јазик со помош на волонтерите 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
...но ја учиме и француската азбука  
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Читаме и раскажуваме приказни Ги цртаме ликовите од приказните 

     
 

Ги прославуваме родендените... 

    
 
 
Од страна на Министерството за труд и социјална политика од областа на социјална 

заштита, од месец август до декември 2017 година, покрај поддршката на работењето на 
Дневниот центар за деца на улица во Ш.Оризари работа со деца на улица и нивните семејства, 
беше поддржана активноста за поддршка на работењето на државниот Дневен центар за деца на 
улица – Гази Баба и теренската работа за идентификување на деца на улица на фреквентните 
сообраќајни раскрсници, утврдување на основот на престојот, со или без придружба, со буџет од 
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500.000 денари. Со вклучување на патролниот мобилен тим на 5-тте волонтера вклучени преку 
Црвениот Крст на Р.Македонија и стручните работници од Дневниот центар за деца на улица 
Ш.Оризари беа евидентирани 137 деца на улица. Покрај идентификацијата на децата на улица, 
се работеше со едукативни и креативни методи на неформално описменување, учење на 
буквите, броевите и боите преку боење во боенките на кои покажаа особен интерес. Исто така во 
пректот беше предвиден и оброк за нив на кој особено му се радуваа. Затекнатите 9 деца на 
улица од општината Ш.Оризари со согласност на родителот беа згрижени во Дневниот центар. 
Додека децата затекнати на питачење со место на живеење од импровизираната населба Кале, 
преку програмата за поддржано живеење семејствата се времено згрижени во ЈУ „Ранка 
Милановиќ. А додека деца кои доаѓаа од другите населби, Ју-МЦСР на град Скопје ја презема 
одговорноста за нивна заштита.  

 
Теренски активности на фрекфентни места 

      
 

 

   
 

 
 
 

Активности во Дневниот центар 
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Развивање на љубов и интетрес кон одредени професии како и разбирање на тежината и 
спецификата која секоја работа и ангажман ја носат со себе. 
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Активности со извидниците од ПСИО 

                         
                           

Родителски средби                            

   
 

 

Успешна реализација имаше и кај Регионалниот проект за социјални права на ранливи групи 
„Преку мобилни тимови до социјални права во Шуто Оризари“ со осврт на повратници од ЕУ 
земјите во период од 01.01.2017 – 31.12.2017 година со финансиска поддршка од 1.577.249 ден. 
Преку теренска работа се идентификуваа 33 семејства односно се опфатија 198 членови, од кои 
135 деца на територијата во општина Шуто Оризари. Анкетирањето помогна во откривање но и 
превенирање на социјалните проблеми кои ја попречуваат нивната реинтеграција. Во рамките на 
Дневниот центар беа вклучени 23 деца од 13 семејства на возраст од 04-13 години. Се работеше 
на нивна адаптација во новата работна средина во дневниот центар заради поуспешно 
интегрирање во образованието, индивидуална едукативна работа и помош преку менторство 
(пишување и читање), психо-социјална подршка поради брзо менување на средината и нивна 
интеграција во заедницата. Понатаму се работеше и на подготовка на документацијата за прво 
вклучување на школски деца во локалните училишта и проверка на статусот во педагошките 
служби на основните училишта заради продолжување на образованието за деца кои со 
заминување го прекинале своето образование.  
Во учебната 2017/2018 година беа вклучени 8 првачиња, шесте деца кои со заминување го 
прекинале образованието, повторно беа вратени во школскиот систем. Седум деца се на 
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претшколска возраст а додека за двете деца родени 2004 и 2005 година, поради календарската 
возраста ќе се вклучат наредната учебна година во вечерното основно училиште Ас Макаренко.  
Реализирани 5 Работилници и индивидуални средби со сите членови на семејствата. Психо-
социјална поддршка и светодавни услуги имаше кај сите семејства вклучувајќи ги и нивните деца 
кои се вклучени во рамките на Дневниот центар, како и правна помош и поддршка во текот на 
целиот проект во однос на општи правни информации од областа на здравствената и социјална 
заштита. 

 

Работилници со семејствата 

   
 

Теренски активности 
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Во период од 01.03.2017-31.08.2017 година се имплементираше проект „Социјални услуги за 
деца на улица“. За реализација на овој Проект во Буџетот на Град Скопје за 2017 година беа 
предвидени 200.000 денари. Со овој проект беа опфатени 100 деца од Ромската заедница, на 
возраст од 03-18 години, кои се евидентирани како деца на улица со место на живеење во 
општина Шуто Оризари и вклучени во активностите на Дневниот Центар за деца на улица. Преку 
престојот им се помагаше во описменувањето, во совладување на училишниот материјал, како и 
се реализираа дополнителни активности и се обезбедуваа социјални услуги кои имаа за цел во 
задоволувањето на различните потреби на децата и семејставта.  

 
Читачко катче 

   
 

Учиме за емоции и создавање позитивни емоции, задоволство по завршената работа.. 

  

Вон наставни активности 
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Од страна на нашите долгогодишни пријатели Џени и Горјан (Verein Wunschstern - 
Unterstützung der Straßenkinder in Mazedonien's post) од Виена, Австрија беше донирана 
храна и хигиенски средства.  

   

 

   

ДНЕВЕН ЦЕНТАР ЗА ДЕЦА  НА УЛИЦА 
 

Главната цел на Дневниот центар е да им овозможи на децата инклузија во општеството, 
психо-социјална поддршка и интервенција преку воннинституционална форма на социјална и 
правна заштита. Во рамките на Дневниот центар се нудат најразлични услуги во зависност од 
потребите на децата. Содржините за работа се одраз на детските интереси, потреби и желби. Се 
задоволуваат нивните елементарни потреби, потреба од одржување лична хигиена, облека, 
обувки, оброк, потреба од неформално образование, примарна здравствена заштита, идентитет, 
игра, дружење, но и заштита од економска екслоатација и заштита од секаков друг вид 
насилство. 

Воспитно - образовната дејност е проследена со љубов и разбирање со секое дете, одраз 
на искажана љубов и внимание. При реализацијата на воспитно – образовните активности се 
обрна внимание и на следните аспекти: работно воспитание, развој на здравствено - хигиенски и 
културно - хигиенски навики,, еколошко воспитание, поделба на обврски меѓу сите членови на 
групата, играње игри на улоги и имитативни игри, разработување различни содржини: приказни, 
песни, драмски текстови итн. Преку овие, како и многу други активности кај децата се 
дејствуваше врз создавање работни навики, осамостојување во самопослужувањето од различен 
вид, создавање потреба за активирање, поттикнување на самоиницијативноста, запознавање и 
прифаќање на сопствените можности и потреби.  

Во интерес на континуитетот на воспитно - образовното дејствување врз детето, 
Здружението остваруваше соработка и со основните и средните училишта во непосредната 
околина. На почетокот на учебната година беше остварена средба на стручната служба при 
основните училишта, поединечно. Нејзината цел беше запознавање со социјалниот и 
материјален статус на децата, начините на воспитно - образовното дејствување врз децата, 
неговите содржини, ефектите врз децата и сл. Секојдневно бевме во контакт со наставниот кадар 
од локалните основни училишта како и со класните раководители на средношколците, се 
обавуваат разговори и се информираат за новонастанатите ситуации кај некои од децата или 
доколку има потреба од интервенција и преземање на заеднички дополнителни воспитно - 
образовни мерки и секако и со семејствата на децата. 

Во текот на годината се остваруваа индивидуални и групни средби со родителите, се 
одржуваа и родителски средби со цел да се подигне родителска грижа и одговорност за вршење 
на родителското право.   
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Во Младинскиот клуб беа обработени повеќе теми: Личен развој (самодоверба, емоции, 
успех и неуспех, искажување на мислење, семејство, училиште), општествени односи (нивните 
права, недискриминација, поддржување и соработка, социјални притисоци, одговорности и 
позитивен однос), здраво живеење (здрава исхрана, лична хигиена, превенција од болести и 
заболување и свест за сексуално здравје, ризици од малолетнички бракови и бременост) и однос 
со надоврешната средина (културно однесување со средината, хигиена во околината и заштита). 
Беше спроведена и активноста поврзана со читачкото катче, каде описменетите деца креативно 
и компаративно читаа за со цел да им се помогне при разбирање на смислата на текстот и 
негово значење. Се разговараше за прочитаното, се поставуваа прашања, се прераскажуваше 
усно но и писмено. 

 
▪ ЕВИДЕНТИРАНИ И ЗГРИЖЕНИ ДЕЦА 

 
Поради ограничениот простор за работа, во текот на 2017 година, по пат на теренски 

активности беа евидентирани 12 деца од 7 семејства како питачеа на семафорите во 
централното подрачје на град Скопје на возраст од 04 до 14 години. Со согласност на 
родителот/старател истите се згрижени во Дневниот центар. Кај децата се направи проценка на 
нивниот психо-физички развој и интелектуален капацитет, се изврши систематски преглед и прва 
имунизација. Работевме на нивна адаптација, социјализација, стекнување на културни и 
хигиенски навики, описменување а постепено ги градевме и нивните работни навики.  

Со примената на електронските картички во јавниот превоз од 2017 г. кој им ги ограничи 
секојдневните движења низ другите скопски населби, повеќето од семејства со школските деца 
настојуваа да заминат од населбата Ш.Оризари поради немање на основни намирници за да се 
прехранат. Благодарение на континуираната работа на Дневниот центар и секојдневната работа 
со семејствата, истите беа задржани со цел за успешно завршување на школската година. Во 
месец јуни  9 семејства со 15 деца  заминуваат од населбата Ш.Оризари и имаат престанок на 
услугите во Дневниот центар. Имено, 4 семејства со 7 деца заминуваат под Кале, две семејства 
со три деца заминуваат во Р.Германија, едно семејство со две деца во Струга, едно семејство со 
две деца во Куманово, едно семејство со едно дете во нас.Ѓ.Петров.  

  
Во текот на целата 2017 година Дневниот центар за деца на улица работеше со 123 деца.  
 

▪ МАЛОЛЕТНИЧКИ ЗАЕДНИЦИ 
 

И оваа година бележиме успех во однос на детските бракови. Имено од потенцијални 17 
малолетнички заедници спречени се кај 16 девојчиња на возраст од 13-15 години. 16-годишната 
Р.Аслани на 23.11.2017 со придружба на таткото заминува во Р.Франција каде претходно имаат 
веќе договорен малолетнички брак.    

 
▪ СЕМЕЈНО НАСИЛСТВО 

 
Во текот на целата година стручниот тим превенираше во спречување на сите аспекти 

на семејното насилство особено за деца жртви од насилство. Најчестите застепени насилства се 
однесуваа на психичко и емоционално малтерирање, насилнички закани и физички насилства 
кои родителите често ги користат како дисциплински мерки со кои се обидуваат да го наметнат 
авторитетот, но и за деца жртви на најтешки форми на злоупотреба на детскиот труд, запуштање 
и малтертирање на малолетно дете од страна на родителот. Порај разговорите со родителите но 
и со децата покрај градење на самодоверба, разговори, помош и поддршка на секоја жртва од 
секаков вид на насилство, во месец декември беше пријавен случај кој во повеќе наврати 
четирите деца постојано беа психички и физички малтретирани од својот постар брат. Со оглед 
дека сите 5 деца немаат целосна лична документација (издаден Извод од матичната книга на 
родените без матичен број во месец септември 2017 г.) а се работи за две малолетни деца, по 
службена должност истите требаше да бидат сместени во ЈУ„25 Мај“ како минувачи. За да не 
дојде до институционализирање, беше повикана нивната најстара сестра која ги зема под 
старателство.   
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▪ ВКЛУЧУВАЊЕ ВО ОБРАЗОВНИОТ ПРОЦЕС и ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

 
Учебната 2016/2017 година успешно ја завршуваат 80 деца. Првото полугодие од 

учебната 2017/2018 година од 80 школски деца успешно го завршуваат 74 деца вклучувајќи ги и 
6-те од 7 ученици запишани во средните стручни училишта, деца со кои во континуитет сме 
работеле од отворање на Дневниот центар како и подготовки на децата за вклучување и 
продолжување во учебната 2018/2019 г. Имено, 6 деца го прекинуваат образованието поради: 
три семејства со 4 деца се отселуваат од населбата Ш.Оризари и заминуваат во Тетово (2 
семејства) и во Куманово (1 семејство), 1 вонбрачен брак (ја прекинува III-та година средно) и 1 
малолетнички брак (16-годишната Р.Аслани на 23.11.2017 со придружба на таткото заминува во 
Р.Франција каде претходно имаат веќе договорен малолетнички брак). Од 15 вклучени првачиња, 
од кои 8-те првачиња се деца од семејствата повратници/азиланти од Европските земји, со 
континуираната работа покажаа доста напредок и успешно се интегрираа во образовниот 
просец. 
Во текот на 2017 година беа опфатени вкупно 123 деца од ромската заедница, на возраст од 03-
18 години. Од нив 100 деца се деца евидентирани на питачење со место на живеење во општина 
Шуто Оризари и во импровизираната населба „под Кале“ и 23 деца од семејства повратници од 
ЕУ земјите вклучени во рамките на активностите на Дневниот Центар за деца на улица во Шуто 
Оризари. 

Во областа на здравството и едукација во делот на примарната здравствена заштита и 
пристап до здравствените услуги видлива беше потребата од вклучување на граѓанскиот сектор 
и локалната амбуланта со цел да организираме процес за здравствена заштита на децата (кожни 
прегледи, лекарски прегледи, имунизација, систематски преглед со цел следење на нивната 
здравствена состојба) како и вадење на Потврда за примени вакцини за упис на децата во 
редовниот образовен просец. Извршени се стоматолошки интеревенции кај 48 деца, како и 
прегледи во поглед на добивање Потврда на состојбата на забите за првачињата, документација 
задолжителна за нивен упис. Поради честите настиники и разни инфекции кај некои деца често 
пати со консултација и преглед на лекар им беше препишана терапија и обезбедена 
антибиотската терапија.   

Во совладување на тешкотиите и препреките со кои се соочуваат и на кои наидоа во текот 
на интегративниот период – согласно нивните индивидуални и семејни капацитети, во нивната 
истрајност се грижеше стручниот тим (координатор, социјален работник, педагог, психолог и 
одделенски наставник).  
 
 

▪ ПОМОШ ПРИ ВРАБОТУВАЊЕ и ОСТВАРУВАЊЕ ПРАВО на СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 
 

Во областа на социјална заштита постојана поддршка и техничка помош дававме за 
информирање или пополнување на потребните документи за критериумите кои треба да бидат 
исполнети во остварување на социјален паричен надомест.  

Вработување на двајца младинци од Дневниот центар, кој оваа година го навршија своето 
полнолетсво, во приватната компанија „Логистика Кола“ Дооел. Нивниот ангажман е лепење 
етикети на прехрамбените производи, пијалаци, средства за лична хигиена и хигиена во 
домаќинството кои компанијата ги дистрибуира.  

Вклучување на еден младинец од Дневниот центар во продажбата на уличното списание 
Лице в Лице со што бројот на вкупно ангажирани лица од Дневниот центар изнесува 9 младинци; 

Во месец мај и јуни, полнолетната Л. Р. посетуваше бесплатни основни обуки за фризер 
организирани од Фондацијата Елена Лука а преку Центарот за креативни курсеви „Кариера Плус“. 
Обуката се одвиваше етапно на поделена програма за полесно воведување во областа на 
фризерското занимање и овозможување комплетно знаење  и вештина за самостојна работа. 
Уште на првата обука и беше обезбеден алат за работа (професионални ножици и чешел за 
шишање).  
 

▪ ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ПОЗНАЧАЈНИ ПРАЗНИЦИ 
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 Децата се запознаа со важните датуми во текот на годината, преку одбележување светски 
денови во рамки на Дневниот центар и надвор од него: Меѓународна недела на продавачи на 
уличен печат, што се прославува на глобално ниво во период од 06-12.02.2017 година. Во повеќе 
наврати со група деца и нивните водичи од Првиот Скопски Извиднички Одред (ПСИО) беа 
организирани низа активности (кодекс на однесување на еден извидник и нивните правила, 
виткање на извидничка марама, изработка на извиднички дневници со активности, запознавање 
со ГЕРМАНИКУС и Моноалфабета, азбуки преку кои со кодови се пренесуваат пораки итн.). 
Месец април 2017 година започна со одбележување на денот на шегата и смеата „Први Април’’. 
Децата од Дневниот Центар секој на свој интересен и различен начин подготвуваа маски. Некои 
деца беа маскирани во зајачиња, мачиња, принцези, ликови од познати цртани филмови, ликови 
на суперхерои, а некои и во ромска традиционална облека. Следуваа одбележувањата и на два 
особено важни денови, односно Осми Април – Меѓународниот ден на Ромите и 12 Април – 
Меѓународниот ден за деца на улица. Имено на ден 07.04.2017 година заедно со студентите, 
волонтери од Факултетот на безбедност и со ПХВ волонтерите од Црвениот Крст преку учење за 
историјата, културата и традицијата на Ромите, цртање и боење на ромскот знаме го 
одбележавме и прославивме Меѓународниот ден на Ромите, а дечињата за таа цел со голема 
радост и ентузијазам ни подготвија презентација на свадбарските обичаи глумејќи ги улогите на 
возрасните. Преку цртежи на кои децата од Дневниот центар ги пишуваа своите права го 
одбележавме и Меѓународниот ден за деца на улица кој прв пат беше меѓународно одбележан 
на 12 април 2011 година од страна на Конзорциумот за деца на улица (GSC), една од водечките 
меѓународни мрежи за остварување на правата на децата на улица во светот. На ден 20.04.2017 
година како продолжение на активностите на првиот Форум на добри компании, кој се оддржа на 
крајот од минатата година во организација на Паблик, Холандска Амбасада во Р. Македонија и  
Skopje Marriot Hotel, во Градскиот парк во Скопје се оддржа „Пикник на добри компании“. Во 
рамки на настанот беа засадени 70 зимзелени дрвја, а секое од нив го носи името на 
организацијата учесник, кои во знак на општествена одговорност, ги засадија претставници на 
компании и на граѓански организации, учесници на минатогодишниот Форум на добри 
компании. Па така и Дневниот центар за деца на улица ја имаше честа да биде меѓу нив, да биде 
дел од позитивната промена која посакуваме да ја има во општеството. На 22.04.2017 го 
одбележивме Денот на планетата Земја со читање на текстови-Дрво за сите, песнички-Екологија, 
Штеди вода, активно учествуваа во работилницата и даваа свои идеи како да ја чуваме 
природата а потоа децата во рамките на креативната работилница цртаа цртежи поврзани со 
одбележувањето на светскиот ден; 15 Мај – Меѓународниот ден на Семејството (преку 
интерактивн дискусија, прикажување на фотографии и групна работа на децата им беа 
претставен поимите: Семеен живот, Семејство, Видови Семејства (потесно и пошироко) и 
семејство со еден родител, семејство со два родитела, родбинско семејство, семејство на 
посвоители и старатели. Се разговараше и за улогите на родителите и децата во рамките на 
едно семејство). 12 Јуни -  Светски ден против детскиот труд. ЗЗПД и понатаму се бори за 
заштита на децата од најтешките формите на злоупотреба на детскиот труд, односно 
оневозможување тие да бидат вклучени во активности опасни за детското здравје или за нивната 
безбедност. Сепак, не загрижува фактот што на овој проблем не му се посветува доволно 
внимание и ресурси за постигнување одржливи социјални промени. За да се постигне 
елиминирање на најлошите форми на детскиот труд потребни се големи напори и посветеност 
во делот на редуцирање на сиромаштијата, подобра социјална заштита и вклучување на сите 
деца во образованието; Одбележување на Детска недела, преку Тематски Работилници; 
Меѓународен ден на женското дете – 15 Октомври; Одбележување на муслиманскиот празник-
Рамазан Бајрам и Курбан Бајрам (муслимански празник ); Одбележување на 17 октомври, 
Меѓународниот ден за борба против сиромаштијата; По повод Светски ден за превенција од 
злоупотреба на децата и 20 Ноември - Светски ден на детето на ден 22.11.2017 преку акцијата 
наречена „Од децата за децата“ учениците и родителите од QSI International School Skopje, со 
поддршка на мисијата на CBF Macedonia – Jeff and Alicia Lee, преку нво Банка за храна, донираа 
60 пакети со прехрамбени производи за семејствата чии деца се згрижени во Дневниот центар. 
 

• Меѓународен ден на волонтерството 5-ти Декември. 
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По повод одбележувањето на Меѓународниот ден на волонтерството на ден 06.12.2017 г. и оваа 
година Волонтерски центар Скопје, во соработка и со поддршка на Град Скопје во просториите 
на МКЦ по трет пат организираше НВО Саем, под мотото !Активно граѓанство=подобро 
општество“. На саемот своја презентација, во форма на штанд, имаа повеќе од педесет 
здруженија/НВО-а/фондации кои се регистрирани на територија на Град Скопје, меѓу кои беше и 
нашето Здружение за заштита на правата на детето. На НВО Саемот освен тимот на Дневниот 
Центар кој ги презентираше активностите и проектите, присуствуваа и 3 деца згрижени во 
Дневниот Ц. кои ги презентираа своите дела изработени во креативната аботилница.  
Во соработка со Волонтерскиот Центар Скопје, и оваа година преку програмата за младинска 
размена младинец од Дневниот Центар, Јусуф Ј. прв пат отпатува надвор од државата, во 
Романија. Посетата траеше од 29.08.2017-08.09.2017 година од каде Ј.Ј се врати со големи 
импресии од тоа што го има видено, почувствувано, да стекне нови познанства и да другарува, 
да се запознае со традиционалните спортски игри од секоја земја, да учествува во создавање на 
заедничка европска игра итн.  

 
▪ Воннаставни активности 

Преку нво Проектот Среќа им се овозможи летување на 2 девојчиња од Дневниот центар во 
летниот камп Шарено лето, Маврово во период од 14.08.2017-21.08.2017. Покрај советувањата 
за убаво однесување, дисциплината и другарувањето со другите деца, им обезбедивме чиста 
облека, патики, храна и вода за во текот на патувањето, како и беа придружувани до местото на 
поаѓање на целата група.   

 
Во организација на Амбасадата на Шведска во Скопје и оваа година им се овозможи на 30 
дечиња да ги посетат штандовите на Амбасадата на Саемот на книгата на 05.04.2017 за да 
подругаруваат со приказните на шведските писатели, но пред сé креативно да се забававуваат 
со реквизитите и друштвени игри а на крајот се засладија со вкусни шведски колачиња.  

 
▪ НАГРАДИ И ПРИЗАНИЈА ЗА ДЕЦАТА 

 
Месец април 2017 г. го одбележавме и со доделување на 2 награди во ревијалниот дел од 
настанот, за најдобра фризура и најдобро уреден штанд, на нашите три корисници кои учат во 
средното училиште „Шаип Јусуф“. Имено, настанот беше одржан во средното училиште „Васил 
Антевски Дрен“, а учениците од сите средни училишта преку свои штандови, правење фризури, 
модни ревии, натпревар во пинг понг ги прикажаа своите умеења, вештитни и таленти. 

 
 Во месец ноември 2017 г. освоивме трето место на Меѓународната детска ликовна изложба во 
рамки на одбележувањето на 13 Номеври - Денот на ослободувањето на Скопје. Ова признание 
е од особено значење за Р.Реџепи но и за нас бидејќи ја потврдува нашата грижа и посветеност 
за напредокот и успехот на секое дете згрижено во Дневниот центар. 
 

▪ АКТИВНОСТИ ЗА НОВОГОДИШНИТЕ ПРАЗНИЦИ 
 

По повод Новогодишните и Божиќните празници реализирани се разновидни активности. 
Преку Град Скопје се овозможи за сите 123 дечиња да проследат Новогодишна претстава во 
Театар за деца и младинци во Скопје. Баба Јелица израдува 13 дечиња од Дневниот центар со 
нејзините рачно плетени зимски капчиња и шалчиња, а додека Црвениот Крст на Град Скопје 
заедно со пензионерите донираа исто така рачно сплетени 15 капи и шалчиња. Вработените од 
Комуникација за стратешки развој самоиницијативно донираа половна облека, обувки и играчки. 
Претставници од Комерцијална Банка го посетија Дневниот центар и донираа лиснати банички, 
половна облека и играчки. IT- компанијата „Сорсико“ на децата им донираше солени и благи 
закуски. На големо задоволство наше а пред сè на децата, беше посетата од страна на 
министерката за труд и социјална политика, г-ѓа Мила Царовска која им подари новогодишни 
пакетчиња на сите деца. Проект Среќа, WOW Box и CEED EDU, Едукативен центар за деца 
Пеперутка и Fudbalska Skola COOL преку хуманитарно-креативна активност подари 60 
новогодишни пакетчиња изработени од дечиња за дечињата од Дневниот центар за деца на 
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улица. ТИНЕКС - долгогодишниот верен поддржувач од отворањето на Дневниот центар од 2006 
година, во континуитет им носи радост со подарување на новогодишни пакетчиња. Црвениот 
Крст на Р.Македонија заедно со ЕВН-Македонија овозможи кино проекција  „Мечето Падингтон“ 
во кино Милениум за 50 дечиња од Дневниот центар како и посетата од страна на советничката 
на Град Скопје заедно со претставниците од Одделението за социјална, детска и здравстсвена 
заштита донираа 75 новогодишни пакетчиња. 
 
Претставниците на Здружението за Заштита на правата на детето учествуваа на следните 
настани: 
 

Реализирани 2 студиски посети во рамките на проект зa заштита на социјалните права 
на ранливите групи од Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 
(Regional Project on Social Rights for Vulnerable Groups (SoRi): Фленсбург, од 25.09-29.09.2017 г.  и 
Франфурт 20-24.11.2017 г. како и одржан Регионалниот НВО состанок “Social Entrepreneurship as 
means of Financial Sustainability of NGO service provision’’ од 05.12.2017 - 06.12.2017 г. Целта на 
студиското патување во Фленсбург за партнерските организации во Република Македонија преку 
програмата на Гиз и регионот беше запознавање со модалитетите за регулирање на 
малцинските права и нивната положба во системот во Р.Германија. Студиското патување во 
Франфурт понуди содржинска студиска посета за посетители од 40 земји-членки и не-членки 
организации од Косово, Албанија и Македонија кои работат со потенцијалните мигранти и 
повратници за да можат да го разберат системот и процедурите при советување на мигранти во 
Германија, да можат да развијат сочувство за состојбата на мигрантите / повратниците во 
Германија и за нивните стравувања и двоумења во врска со нивното враќање во своите земји, да 
разменат искуства со германските институции / организации и да изградат мрежа и  односи меѓу 
посетителите и германските институции / организации. 
Бидејќи од страна на Уницеф се подготвува Истражување од областа на заштитата на децата од 
секакво насилство, на ден 27.07.2017 г. Дневниот центар беше посетен од страна на консултанти 
од Р.Бугарија преку УНИЦЕФ, каде беа споделни информации за работата на Дневниот центар и 
овозможено интервју со 5 семејства во врска со тешкотиите и предизвиците со кои се соочувале 
и се соочуваат во животот. 

Зголемен капацитет на стручните соработници во Дневниот центар за деца на улица 
преку обуките од ЈУ Завод за социјални дејности на тема: ,,Права и услуги од социјална заштита 
за ранливи/маргинилизирани групи граѓани“ (31.03.2017г.) и  ,,Промовирање на еднаквоста и 
почитување на различноста на луѓето“ (19.07.2017г.). 

На ден 02.10.2017 година претставник од Здружението, Филип Пепоски-социјален 
работник, присуствуваше на второто издание на Конференцијата за социјални иноватори (Social 
Innovators Conference 2017) во кино Фросина МКЦ организирано од „Social Impact Lab“ и 
Асоцијацијата за истражување, комуникации и развој, „Паблик“.  

На ден 13.10.2017 во просториите на Здружението се одржа состанок со претставник од 
UNDP кои ќе дадат придонес во процесот на проектирање на објект од социјален карактер на 
идејниот проект за изградба на новата градинка „8-ми Април“ во општина Шуто Оризари и за 
потребниот простор за работа на Дневниот центар за деца на улица. Имено, оваа поддршка е од 
Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП) со поддршка на Кралството Норвешка. На 
ден 01.11.2017 г. се одржа работна група со претставници од Здружението, Младица Котевска и 
Ирена Велкоска, претставници на UNDP, архитекти и директорката на Градинката..  

На ден 02.11.2017 г. претставник од Здружението, Ирена Велкоска, учествуваше на 
Треннгот за професионалци, за формирање на локален меѓусекторски тим за постапување при 
заштита на деца од злоупотреба во Скопје, во организација на нво Хера. Во овој тим покрај 
Здружението за Заштита на правата на детето и Млади правници, вклучен е претставник од 
МВР, СВР Скопје, Основно Јавно обвинителство, Министерство за здравство, ГАК, ПЗУ, МОН, 
ЈУ-МЦСР и Заводот за социјални дејности. Целта на овој тим е да се постигне значајна промена 
за подобрена заштита на децата.  

Учество во Национална обука за работа со деца и млади кои употребуваат дроги, во 
период од 06.11.2017 до 09.11.2017 во хотел Манастир, Берово организирана од Здружение 
ХОПС - Опции за здрав живот Скопје, во рамки на регионалниот проект Мрежа за социјално 
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зајакнување на млади во ризик (ARYSE- At- Risk Youth Social Empowerment), поддржано од 
Европска Унија, претставено од Европска Комисија, имаше преставик од Здружението за 
Заштита на правата на детето, Даниела Ѓоргиевска. 
Истиот ден се оддржа состанок во просториите на Дневниот центар со претставници од Европска 
Комисија кои беа во придружба на Советникот на општината на Ш.Оризари, Фата Османовска и 
Мабера Камбери од Министерството за труд и социјална работа. Целта на средбата е 
запознавање со целите и активностите на Дневниот центар за деца на улица. 

На ден 07.12.2017 г. Марија Костадиновска-дипл. предучилишен професор на 
македонски јазик присуствуваше на обуката „Нови алатки и нивна примена од трговија со луѓе“  
во организација на Отворена Порта – Здружение за акција против насилство и трговија со луѓе.  
На ден 07.12.2017 г. преставник на Здружението за Заштита на правата на детето учество зеде 
на првата средба на платформата за одржлива општествена промена „Триаголник“ иницирана по 
одржаниот Форум на добри компании, во организација на Паблик, Асоцијација за истражување, 
комуникации и развој. Во трите општествени предизвици опфатени три категории: бездомни лица 
(згрижување и социјално - психолошка поддршка во зимскиот период), деца на улица 
(обезбедување пакет мерки почетна цел од 10 семејства, обезбедување соодветно домување, 
вклучување во образовниот процес, вклучување на пазарот на труд) и деинституционализација 
(извлекување 5-10 индивидуи од институциите и нивното згрижување во заедници).  

На ден 12.12.2017 година претставник на Здружението, Ирена Велкоска, учествуваше во 
дискусијата на фокус група со претставници од невладини организации, во организизација на 
Министерство за труд и социјална политика преку проектот на Светска Банка која спроведува 
анализа на состојбите во доменот за социјална заштита во Р. Македонија а се со цел да се дадат 
насоки на реформирање на системот на социјална заштита. 

 
На крајот сакаме да се заблагодариме на сите наши соработници, партнери и донатори 

кои ни даваат поддршка и кои веруваат во нас во изминатите години.  
 
 
Тимот на ЗЗПД го сочинуваат: 

 
Проф. д-р Владимир Ортаковски, професор на Факултетот за безбедност,  претседател на ЗЗПД;  

Проф. д-р Оливер Бачановиќ, декан на Факултетот за безбедност,  потпретседател на 

Здружението;  

Кирил Трајковски, социјален работник, член на Извршниот комитет на ЗЗПД;  

Младица Котевска, социјален работник, член на Извршниот комитет на ЗЗПД.  

Ирена Велкоска, член на Извршниот комитет на ЗЗПД  
 
Во Дневниот центар за деца на улица ангажирани лица: 
 
Ирена Велкоска, проектен координатор и едукатор;  
Василка Јовановска, социјален работник (од јануари-април 2017г); 
Филип Пепоски, социјален работни (април-декември 2017 г.); 
Даниела Ѓоргиевска-психолог; 
Александра Лозаноска, одделенски наставник (јануари-јуни 2017 г.); 
Марија Костадиновска-проф.по предучилишно воспитание и образование (јули-декември 2017 г.); 
Имерзат Точи Сулејмани –педагог (јули-декември 2017 г.) 
Меги Мегдоналд-волонтер од Мировниот Копрус (од декември 2016 г.) 
Маја Местек – волонтер од Љубљана, Словенија (01 март-17 декември 2017 г.) преку ЕВС 
програма. 
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Патролен мобилен тим ангажиран за идентификување деца на улица/теренски активности 
и активности во Д.Ц.Д.У Гази Баба: 
Ивана Ѓорѓевиќ-социјален работник  
Сања Матовска-волонтер од Црвен Крст на Град Скопје  
Александра Давидовиќ-волонтер од Црвен Крст на Град Скопје 
Емилија Панчевска-волонтер од Црвен Крст на Град Скопје 
Иван Трпковски-волонтер од Црвен Крст на Град Скопје 
Марио Стојковски-волонтер од Црвен Крст на Град Скопје 
 
Меѓународни волонтери од Волонтерски Центар Скопје, вклучени еднаш неделно во креативната 
работилница со децата: Dominik Daniel, Laura Babaityte, Ugur Dogus, Aisen Bragin, Juliette Caron, 
Duvert, Aleksandra Grzyb, Christopher Mailen. 


