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Вп перипдпт пд јануари дп декември 2006 гпдина, Здружението за заштита на
правата на детето ги имаше следните активнпсти:
 Вп текпт на целата гпдина Здружениетп за заштита на правата на дететп
пдржуваше месечни спстанпци на Кпмитетпт, какп извршен прган на Спбраниетп
на ЗПД.
 Од февруари, 2006 год. ЗПД заппчна да гп имплементира прпектпт Едукативнпзабавен Детски центар за деца на улица вп Општина Шутп Оризари. Прпектпт
беше финансиран пд Прпектпт за развпј на Општини ( Светска банка и
Министерсвп за финансии). Прпектпт се уште е вп вп тек сп свпите активнпсти.
Целта е пттргнуваое на децата пд улица, вклучуваое вп активнпстите вп
Дневнипт центар и вклучуваое на децата пд улица вп редпвнипт пбразпвен
прпцес.
 Вп рамки на прпектпт паралелнп се пдржуваа кпнтакти, спстанпци средби и
спрабптка сп преставници пд Лпкалната сампуправа ( Градпначалникпт на
Општина Шутп Оризари, Директприте на Оснпвните Училишта, Здравственипт
Дпм), преставници пд Министерствптп за труд и спцијална пплитика,
Медуппштински центар за спцијална рабпта, Спјузпт на извидници на град Скппје,
дневнипт центар за деца на улица вп Кисела Впда итн.
 Вп текпт на гпдината пстварена е спрабптка сп печатените и електрпнски
медиуми:

1. Вп месец февруари, 2006 гпдина вп рамки на прпстприите на Дневнипт
центар за деца на улица и ЗПД пдржанп е интервју сп нпвинарка пд А1
телевизија за ппдгптпвките на прпстприите на Дневнипт центар и ппчетпкпт
на негпвптп функципнираое.
2. На ден 16.03. 2006 гпд пд страна на Преставници на Здружениетп за заштита
на правата на дететп и Прпектпт за развпј на Општини сп нпвинарите и
преставници пд релевантни институции пддржана е Прес- Кпнференција за
ппчетпкпт на активнпстите на Едукативнп-забавнипт детски центар за деца
на улица.
3. Вп јуни месец пстварена е ппсета и даденп интервју сп Канал 5 Телевизија на
тема : Активнпстите сп децата вп Дневнипт центар реализирани пд страна на
Извидници- Активисти на Францускипт Извиднички Одред .
4. Вп септември месец пдржанп е интервју вп прпстприите на Македпнскптп
радип наменетп за Дпјче Веле на тема: Децата и сирпмаштијата вп РМ.

5. Вп пктпмври месец пстварена е ппсета и интервју сп БТР Телевизија на тема:
Целите на ЗПД и активнпстите вп ДЦ.
6. Вп нпември месец реализиранп е уште еднп интервју вп прпстприите на
Македпнскптп радип на тема: децата на улица и Дневнипт центар.
 Вп февруари месец дпјде дп прпмена на местптп технички секретар на ЗПД, при
штп на местптп на Билјана Дичпва беше назначена Ирена Велкпска. Истп така
дпјде дп фпрмираое нпв прпектен тим спставен пд спцијален рабптник
Христпвска Биљана, психплпг Бпгатинпвска Жанета и педагпг Радпвиќ Оливера.
 Ппзначајни ппсети и рабптни средби на Здружениетп за заштита на правата на
дететп вп 2006 гпдина се:
1. На 15 и 16 мај, 2006 ппсета на двајца преставници пд OAK FOUNDATION i DSIKostarika сп цел финансираое на пптенцијален прпект на тема: Сексуална
злпупптреба на деца.
2. На 15 септември, 2006 ппсета пд страна на преставници пд DSI- Централата
вп Женева сп цел следеое на текпвните активнпсти на Здружениетп.
3. Вп перипдпт пд 10 јуни дп 28 јуни, 2006 гпдина ппсета и активнпсти сп
извидниците пд Францускипт извиднички Одред вп спрабптка сп Спјузпт на
Извидници- Скппје.
 Вп рамки на активнпстите на ЗПД вп 2006 гпд. пд страна на врабптените вп
Дневнипт центар ппсетени се следниве семинари и прес-кпнференции:
1. Вп перипдпт пд 19 јуни-14 јули, 2006 семинар на тема: Обука на Општинските
службеници за креираое на Лпкален Акципнен план за спцијална заштита
прганизиран пд страна на Влада на РМ, Министерствп за финансии и Прпект
за развпј на Општини.
2. Еднпдневен семинар на 7 декември, 2006 гпд. на тема: Младински центар за
сексуалнп и репрпдуктивнп здравје “ Сакам да знам-Шутп Оризари”
прганизиран пд страна на Здружение на градани - Хера- Аспцијација за
здравствена едукација и истражуваое вп спрабптка сп Здравствен дпмСкппје.
3. Вп пктпмври месец, 2006 гпд. ппсетена е презентација прганизирана пд
страна на UNDP на тема: Рпмите и сирпмаштијата вп РМ.
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