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ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА
ЗДРУЖЕНИЕТО ЗА ЗАШТИТА НА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО - “Едукативен
забавен Дневен детски центар за деца на улица” во период од јануари до
декември 2011 година

Во периодот од целата календарска година 2011, Здружението за заштита на правата на
детето ги имаше следниве активности:
Во текот на целата година ЗЗПД одржуваше редовни месечни состаноци на Комитетот,
како извршен орган на Собранието на ЗЗПД.
Во 2011 година, во рамките на Здружението за заштита на правата на детето беше
реализиран и поддржан Проект кој претставува продолжение на континуираното
функционирање на Д.Центар.
Проект тимот на ЕЗДДЦ за деца на улица-Ш.Оризари за остварување на целите и
задачите и постигнување на резултати секојднедвно ги згрижуваше децата,
реализираше културно-забавни и рекреативни активности, внесуваше лична
инвентивност и креативност во работата, спроведуваше едукативно-образовни
работилници, како и активности за стекнување на позитивни хигиенски, работни и
културни навики, социјализаторски вештини и мотивирање за вклучување во
образовниот процес како и тие што се вклучени да се задржат. Преку престојот им се
помагаше во совладување на училишниот материјал, како и се реализираа
дополнителни активности и се обезбедуваа услуги кои имаа за цел во задоволувањето
на различните потреби на децата (остварување на емотивно топли релации со децата,
подигање на нивото на самодоверба, креативност, обезбедување психо-социјална
поддршка и интервенција, грижа и следење на здравствената состојба, вакцинирање,
едукации од областа на здравствената заштита и едукација за нивните права).
Паралено, Проект тимот остваруваше секојдневни средби со семејствата на децата, во и
надвор Центарот, учествуваше во подобрување на родителството, базирани на
информативни и мотивациони разговори за важноста на образованието, им се пружаше
социјално-правна помош и поддршка, советодавни услуги, едукации на различни теми:
планирање на семејството, планирање на семејниот буџет, развој на родителските
вештини-поголема грижа за децата, одржување на личната хигиена и хигиена во домот,
комуникација на заедницата со институциите со цел да се помогне во информирањето и
олесни пристапот до надлежните служби и институции. За сите прашања и информации
проект тимот настојуваше навремено и точно да ги информира и упати граѓанитесемејствата од Ромската заедница со цел да им се помогне во решавање на нивните
тековни проблеми и остварување на нивните права.
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Со тоа ЗЗПД-ЕЗДДЦ за деца на улица го оправда своето постоење во неговата мисија за
имплементација на проектот.
Во рамките на работата на ЗЗПД-ЕЗДДЦ за деца на улица во понатамошниот дел од
извештајот би сакале да издвоиме неколку активности и настани за кои мислевме дека е
пожелно да бидат споменати, покарактеристични за периодот за кој се информира.
Во текот на 2011 година, стручните лица при дневниот центар, новоевидентираа и
згрижија 16 деца од кои 9 деца беа без лична документација, со што вкупниот број на
корисници на дневните услуги до месец ноември изнесуваше 97 деца (од месец јануари
81 дете а новоевидентирани 16). Но, поради усвоените позитивни обрасци на
однесување и постигнатиот напредокот кај 11 од 13 деца, кои претходно беа вклучени,
привремено се исклучени од секојдневните активности. Во месец ноември две деца се
повторно згрижени поради нередовно следење на училишната настава и враќање на
улиците. Ваквиот начин на привремено исклучени е со цел, од една страна децата да го
продолжат нормалниот начин на живеење, а од друга страна да се создадат услови за
згрижување на нови деца на кои им е неопходна заштита, грижа, да се задоволат
различите потреби, потреба од образовни и воспитни капацитети, социјализација,
соодветен и интензивен психо-социјален и педагошки третман, вакцини, здравствена и
социјална заштита, безбедност, оброк, чиста вода, хигиена, и поддржувачко
опкружување за целосно да се развијат во здрава возрасна единка.
Во однос на деца вклучени во школскиот систем во учебната година 2010/2011 година
им се овозможи на сите 66 деца успешно да го завршат второто полугодие, да се
вклучат дванаесет првачиња и две во вечерното основно училиште АС „Макаренко“
во учебната 2011/2012 година. Вкупниот број на вклучени деца во редовниот образовен
просец изнесува 80 деца (дете кое беше препратено од ЈУ-МЦСР на почетокот на месец
октомври, во истиот месец успеавме да го вклучиме ) и истите успешно го завршуваат
првото полугодие од оваа учебна година.
На почетокот на месец јануари беа посетени домовите на семејствата на децата како и
се одржа родителска средба, на чија средба се продолжија мотивирачките и
поттикнувачки разговори за важноста на образованието индивидуално со секој
родител, како и давање на согласноста за престој на децата во дневниот центар. Кон
средината на истиот месец, поради задоцнета исплата на социјалната парична помош,
од месец ноември претходната година, кај семејствата се пројави зголемена потреба од
трудовото искористување на децата заради надополнување на семејниот буџет,
стручниот тим повторно излезе на терен и ги посети домовите на семејствата на децата,
обави разговор со родителите за со цел да ја зајакне нивната истрајност во
совладувањето на секојдневните тешки животни егзицтенцијални потреби и проблеми.
На десети овој месец, Црвениот Крст на Град Скопје на дваесет деца, колку што им
останале од минатата година, им подели Новогодишни пакетчиња, а додека од 20 до
21.01.2011 година, со поддршката на ФИОО-М, на 31 дете им се овозможи прво
зимување со ноќевање во детското одморалиште-Шула Мина во Крушево како и да го
посетат вечното почиливалиште на Тоше.
На почетокот на месец февруари, односно на 02.02.2011 дневниот центар беше посетен
од страна на претставниците на Француската амбасада и нивниот амбасадор Жан Ив
Лабоуар.
Во соработка со А.Д Комерцијална Банка, на ден 21.02.2011 година беше дониран еден
ТВ и половен касетофон.
На ден 28.02.2011 година, ЗЗПД достави Предлог Проект „Еднакви можности за сите
деца во здобивањето на компјутерски вештини“ до Влада на Р.М Генерален
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Секретеријат–одделение за соработка со Невладини организации. На ден 18.04.2011
година добивме писмено известување за нивната негативната одлука.
При крајот на месец февруари, а во соработка со Волонтерскиот центар се вклучени
две волонтерки од Франција и Полска.
Во истиот месец, од страна на Меѓуопштинскиот Центар за социјална работаОдделение за социјално вклучување, азиланти, мигранти и хуманитарни помошти
упатени се две дечиња кои се жртви на семејно насилство, а заради најдобриот интерес
на двете дечиња како тие би имале организирано слободно време, социјализација,
стекнување на работни и културни навики, помош на родителот за правилно
воспитување како и помош во совладување на училишниот материјал кај школското
дете истите се вклучени во секојдневните активности во дневниот центар. При увид во
личната документација се констатира дека двете деца, предучилишното и најмалиот
член од ова семејство не се заведени во МКР. Социјалната парична помош им е укината
од причина што немаат навремен поднесок на потребната документација при ЦСР во
Шуто Оризари. Во процесот на вадење на документи за лична идентификација лично
им се се помогна на двете деца чиие документите ги вадеше во Гостивар, а чија
постапка не можеле да ја спроведат повеќе години. Со самиот почеток на нивниот
престој, им беше потребна индивидуална работа, како со школското дете, се работеше
и со нејзината помала сестра која потоа ја вклучивме во истото училиште.
На ден 05.03.2011 година ЗЗПД го одржа Генералното Собрание.
Од страна на француските волонтера на ден 09.03.2011 година децата го отпочнаа
учењето на африканските танци.
Во соработка со Коалицијата за правично судење на ден 14.03.2011 година, се поднесе
преставка до СВКПС, Народниот правобранител и Кивична пријава до ОЈО Скопје за
малолетниот седумнаесетгодишен Али Реџепи-наш корисник кој беше неправедно
приведен и осомничен за дело - тешка кражба.
Од добиените информации од страна на роднините на семејството Јусуфовски,
известени бевме дека мајката Кибрие заедно со Џеват Арифи и нивната заедничка
ќерка се заминати илегално во Србија, а притоа децата од двете семејства се оставени
без родителска грижа на ул.520 бр.15 и не го посетуваат Интернатот во кои што беа
сместени. За да преживеат овие деца, пет деца од семејство Јусуфски и четири деца од
семејството Арифи постојано беа на раскрсниците, особено на семафорите кај
Железничката станица. Стручниот тим, итно писмено го извести како и оствари средба
со социјалниот работник кој работи со ова семејство во Одделенението за стрателство
при ЈУ-МЦСР, за нивна итна интервениција и привремено сместување. Но, сепак
одговорноста и грижата остана на нас па така по неколку телефонски јавувања во
Р.Србија, со таткото кој оформи нова вонбрачна заедница и живееше во Смедерево се
врати па се направија големи напори и убедувања за децата да го продолжат
образованието.
Ибраим – дете од центарот кој минатата година го имаше прекинато дневниот престој
во центарот заради стапување во малолетничка вонбрачна заедница со 14 –годишната
Азрета на 21.03.2011 година доби син.
На 28.03.2011 пет лица со лесна и умерена ментална ретардација од стамбената
единица на Ново Лисиче-имплементација на проектот за деинституција „Служба за
домување во локалната заедница“ спроведоа заедничка активност со нашите деца при
Дневниот Центар.
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Овој месец, тимот им излезе во пресрет на семејството Мустафа во однос на нејзината
24 годишна ќерка која на 07.04.2011 се обиде да си го одземе животот со пиење на
разни таблети и итно беше однесена на Токсикологија, финансиска помош (лекување)
му се пружи и на семејството Бајрам, за детето Анита која на 12.04.2011 година во
попладневните часови во отсуство на родители, качувајќи се на кровот од трошната
куќа, за да ја земе папучата што нејзиниот брат и ја фрлил, паднала и неколку часа
лежела во бесознание се додека не притрчале соседите.Помош на семејството
Јусуфовски во однос на прекршочната пријава и казна од 3.000 денари која подоцна ја
заменивме со петдневна општокорисна работа во ЈП Паркови и Зеленила. Се работи за
татко на петте деца кои се згрижени во д.центар и додека собирал храна, пластични
шишиња и старо железо по којтенери бил пресретнат и казнет од страна на полицијата.
На 07.04.2011 по повод Денот на Ромите беше одржана едукација за историјата на
Ромите, за потеклото, преселбите, културата, обичаите на Ромите, што кај децата
предизвика големо внимание и активно со свои примери се вклучија и ја надополнија
активноста. Потоа. го посетивме забавниот парк со вртелешки, колички и други детски
реквизити кој секоја година по повод нивниот празник доаѓаат во населбата.
Неколку дена пред тоа од 16.04.2011 година тимот помогна во обезбедување на облека
за новороденче како и во неколкудневно чување на нејзината двегодишна ќерка на
малолетната мајка Лејла која претходно ја упативме да се породи во Гинекологија и
акушерство при Државната клиника заради подоцнежна олеснета постапка при
зведување во МКР.
На 17.04.2011 година беше остварена активност надвор од просториите на Дневниот
Центар и децата беа однесени на детскиот фестивал „Супер Ѕвезда“ каде прв пат имаа
можност да видат и доживеат ваков сценски настап.
На 29.04.2011 тимот изврши увид во домот кај малолетната породилка Серџана
Јусуфовска род.13.03.1996 година во нас. Ќерамидница односно на ул..520 (згрижена
во дневниот центар од 2006 год. но минатата стапи во малолетничка вобрачна заедница
со полнолетно лице) каде констатиравме дека двете деца, кои се деца од неговиот брат
е на издржување затворска казна, а мајката ги напушта и си формира ново семејство, се
без лична документација. Тимот, двете деца заедно со Серџана и новороденчето ги
однесе во амбулантата во Шутка, каде им беше отворен здравствен картон и извршена
прва имунизација.
Центар за неформално образование – Триаголник, заедно со партнерските организации
Формум МНЕ (Црна Горан), Прони Брчко (Босна и Херцеговина) и Ерика (Луксембург)
од јануанари 2011 година започна со реализација на проектот Алтио-обука и
застапување и лобирање за организации кои работат со ранливи групи на млади.
Претставници од ЗЗПД, Велкоска Ирена и Василка Петрова од месец април 2011
година до месец мај 2012 година зедоа активно учество на деветмесечната обука која
вклучува подготовка и реализација на кампањи, креирање на практичен прирачник,
како алатки за креирање на одржливи општествени промени што ќе овозможат полесен
пристап до пазарот на трудот за младите од ранливи категории
На ден 06.05.2011 год. во и надвор центарот се прослави верскиот празник Ѓурѓовден,
што со особена радост и почит го прославуваат сите ромски семејства. Покрај
разговорот за овој празник децата беа однесени во локалниот забавен парк каде сите
дечиња имааа можност да се возат на количките и вртелешките поставени во Шуто
Оризари. Исто така, тимот им излезе во пресрет во обавување на информација од
Здравстевениот дом во Ш.Оризари за примени вакцини на нивни корисници на
државниот дневен центар.
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Исто така тимот им излезе во пресрет и на семејството Арифи, односно на 30.05.2011
во соработка со УНХЦР, беше однесена на разговор како и се бараа начини како да ја
добијат потребната лична документација. Инаку ова семејство е со статус на избеглици
од Косово-Генерал Јанковиќ и истото ова семејство од 2001 година е без лична
докуменатација.
Поради влошена здравствена состојба на новороенчето на Лејла, на 27.05.2011 год.
беше однесено на лекарски преглед во локалната амбуланта како и помогнавме да ја
земе потребната терапија, но за време на викенд сосотојбата му беше влошена и истото
беше префлено на детската клиника. Се оствари контакт со педијатарот од оваа
клиника за да се информираме за сосотојбата на бебето. Бебето има потешка форма на
бронхомневмонија и беше ставено на апарат за дишење и инфузија. Мајката, заради
настинката која ја имаше не го придружуваше бебето туку нејзината хронично болна
мајка и снаа од брат.
За заведување на бебето во матичната книга родени после долгомакотрпното шетање
од една во друга институција конечно на 30.05.2011 год. се доби Решението од ЈУМЦСР на кое за посебен старател на малолетната Серџана со овластување во нејзино
име , беше назначено лице од центарот за да може да поведе постапка пред надлежната
матична служба за упис на нејзиното малолетно машко дете.
На детето Рамајана по лекарскиот преглед на детската клиника и беше продолжена
терапијата за епилепсија со депакин хроно и семејството беше потпомогнато во
незјиното обезбедување.
Во месец мај дојде до промена на хигиеничарката Медвиде Рамадани на чие нејзино
место се вклучи Неџмија Мемед.
На 19 годишната Ќезибан , која во 2006 година беше евидентирана како дете на улица и
згрижено во центарот, а сега мајка на двегодишно дете кое боледува од хронична
астма, и помогнавме да го пријави семејното насилство која секој ден го преживува од
невенчаниот сопруг и свекор.
По неколку остварени средби со мајката која одбива да ги пријави трите малолетни
деца во книгата на родени, стручните лица и покрај неколкучасовните разговори и
обиди и под мостот на железничката станица (целото семејство кон средината на месец
мај се отсели од Ш.О) не успеа да ја разубеди мајката да појде во матичната служба,
тимот писмено го извести ЈУ-МСЦР и ПС-Бутел.
До УНДП (United Nations human rights-office of the high commissioner) на први јуни
ЗЗПД достави предлог проект „Ти имаш права“.
На почетокот на овој месец дојде до промена на стручно лице. На местото на педагогот
Ивана Иванова се вклучи педагогот Маја Божиновска.
По повод успешното завршување на учебната година на ден 06.06.2011 година во
просториите на Дневниот центар се одржа свечена приредба.
По повод Светскиот ден против злоупотреба на децата, Светскиот ден на детето, на 12
јуни се презедоа активности кои го одбележаа Светскиот ден против злоупотреба на
детскиот труд.
Преку психологот Наташа Ѓорѓиевска беше остварена соработка со невладината
организација Ротаракт, кои организираа турнир во тенис, со тоа што дел од добиените
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средства од влезниците на турнирот се наменија за Дневниот Центар за деца од улица
во Шуто Оризари. Имено со добиените средства во месец јули на наше барање се
донираше фото апарат, кој на 06.06.2011 година, центарот беше обиен и беа одземени
технички апарати. За овој настан беше говорено и на еден од нашите телевизиски
медиуми-Алфа телевизија, каде што јавно беше зборувано и за малиот одзив на
посетители за турнирот.
Како награда за успешно завршена учебна година на ден 14.06.2011 година децата беа
однесени во Зоолошка градина. Имаа можност да видат голем број од животните кои
досега не ги виделе и по нешто да научат. А додека на ден 20.06.2011 година, дванаесет
деца беа однесни во стамбената единица на Ново Лисиче-имплементација на проектот
за деинституција „Служба за домување во локалната заедница“.
Од 26.06.2011 до 01.07.2011 година на Семинарот за Малолетничка правда-УНИЦЕФ,
учество во работните групи зеде Владимр Караев-член на ЗЗПД, а престедател на
здружението на граѓани Рубикон и тренер и младински едукатор во СОС Детското
Село.
На ден 27.06. 2011 год. во просториите на Младинскиот Центар САКАМ ДА ЗНАМХера, 19 деца ја проследија едукативната работилница за хигиена, здравје, чистота и
болести предизвикани од нехигиена во која активно учествуваа и тие самите, притоа
изнесуваќи го наученото знаење на истата тема, стекнато во центарот.
Во однос на здравствената сосотојба покрај сезонскиот грип и стомачниот вирус децата
имаа и кожни инфекции, херпеси итн. На сите деца кои имаа потреба од антибиотска
терапија истата им се помогна во нејзино обезбедување. Со помош на дерматологот од
Хера и редовната употреба на препишаната терапија (антибиотик, бетадин, стерилни
гази, белогент-маст) успешно се надмина и тропската болест ПИОДЕРМИЈА кај 5-те
деца од семејството Еминови предизвикана од нечистотија. Покрај пружената
здравствена заштита и помош на децата згрижени во дневниот центар здравствена
заштита добија и трите новороденчиња кои беа однесени на преглед во локалната
амбуланта и каде им беше препишана терапија за почетен бронхит.
Во месец јули, односно на 06.07.2011 година, група на млади членови од Црвен Крст на
град Скопје, одржаа работилница за лична хигиена. На крај од работилницата на
семејствата им беа доделени хигиенски средства (сапунче, шампон и паста за заби).
На ден 11.07.2011 година, во дневниот центар беа повикани сите родители на децата со
цел да присуствуваат на работилницата за визната либерализација, и безвизниот режим.
Работилницата ја водеа членови од СВР и Пограничната Полиција на град Скопје. Тие
преку предавања и слајдови им објаснуваа на родителите се за оваа проблематика
меѓутоа поголемиот дел од родителте не можеа да разберат за што точно станува збор
па откако заминаа претставниците од полицијата, тимот од Д.Центар дополнително им
објаснуваше, на нивно ниво на размислување за да можат да сфатат
На ден 12.07.2011 година децата беа однесени на еднодневна прошетка и посета на
Средно Водно и Милениумскиот крст со жичара.
На ден 14.07.2011 година од страна на ЈУ Заводот за социјали дејности, како минатата
година така и оваа, се направи компарација на работата помеѓу двата дневни центри за
деца на улица од Скопје, кои функционираат во рамките на ЈУ Меѓуопштински Центар
за социјална работа и нашиот дневен центар за кој добивме позитивно мислење. Самата
евалуација резултира преглед на начинот на кој дневните центри ја реализираат својата
програма за работа согласно законските одредби, со аналитички согледувања за тоа
колку таа програма е релевантна на потребите на целната група.
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Поради безбедност и сигурност на просториите на дневниот центар, на ден 15.07.2011
година старата влезна врата беше заменета со нова врата.
На ден 18.07.2011 година поради физичко насилство, тимот и помогна на мајката (мајка
чии три деца се згрижени во дневниот центар) случајот да го пријави во МВР и упатена
е на преглед во Градската болница.
Здружението за заштита на правата на детето на 05.08.2011 година аплицираше со
Предлог Проект “Едукативен забавен Дневен Центар за деца на улица” на Јавниот
повик бр.2-11 за прибирање на апликации за распределба на средства согласно
декларацијата за општествена одговорност АД ЕЛЕМ-електрани на Македонија. На
08.11.2011 добиен е одговор дека нашата апликација не е избрана да биде финансирана
во рамки на овој повик поради тоа што средствата наменети за доделување во рамките
на повикот се ограничени.
На ден 07.08.2011 година се изрши реконструкција на сите претходно поставени
решетки од влезна врата и прозори.
Од страна на стручниот тим до Меѓуопштинскиот Центар за социјална работа (09.08.11
год.) беше испратен допис и пријавено семејно насилство во семејството Бајрам. Имено
таткото физички и вербално ја нападнал мајката како и шесте деца. Мајката во 03 часот
по полноќ за да се засолни со децата го напуштила домот и заминала кај своите
родители заедно со децата а таткото за да не биде пријавен во полиција заминал во
Охрид. Инаку ова семејство се прехранува со парите што мајката ќе ги донесе од
просење најчесто по албанските села. Беше контактирано и со Шелтер центар но не се
во можност да ги згрижат мајката и децата затоа што биле многу деца и немале
капацитет. Им пружаме помош, заштита и подршка особено на децата кои се во
Дневниот Ц., тука јадат, се бањаат, се перат па дури и спијат до крајот на работното
време на центарот. Најмалото дете од ова семејство на 17.08.2011 год. прооде во
Д.Центар.
Во соработка со Комерцијална Банка на ден 18 август сите деца имаа можност да ја
посетат Зоолошката градина а настанот беше медиумски покриен и објавен во дневниот
печат ДНЕВНИК на 19.08.2011 година.
Од 27 до 31 август, за 6 деца беше овозможено летување во Струга во детското
одморалиште „Солферино“. Ова летување се овозможи со помош на Црвениот Крст на
Град Скопје и децата за прв пат го видоа Охридското Езеро, реката Црн Дрим, градот
Струга и Охрид за кои имаа учено во Д.Центар и многу слушано од дечињата кои беа
на летување минатите години. Промената на средината влијаеше многу позитивно на
овие деца, за прв пат седнаа да јадат во ресторант каде беа послужени од други лица,
да го користат приборот за јадење. Поголемиот дел од храната која ја сервираа, децата
не ја препознаваа и прв пат ја јадеа како грашок, риба, варена пченка, цвекло, мед,
сутлијаш. Првото капење во езерото беше посебно доживување проследено со возбуда,
среќа и по малку страв од „големата вода“ како што ја нарекуваа децата. Сите деца
сакаа да останат во Струга и петте дена им беа малку за да уживаат во убавините.
Се остваруваа чести контакти со Центарот за социјална работа во Ш.Оризари при
обновување на документацијата на сите корисници на социјална помош бидејќи
семејствата се обраќаа за информации и помош во собирањето на документите кои им
се потребни и на сите им беше помогнато, потоа за семејството Бајрам-жртва на
семејно насилство за остварување на правото на паричен надомест за самохрана мајка
како и за вклучување на школско дете од семејството Јусуфовски во Интернатот во
с.Љубанци.
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Почетокот на месец септември, беа насочени кон обезбедување и делење на основниот
училишен материјал на сите школски деца, нови ранчиња за првачињата, им се
поделија шампони за вошки, облека, обувки итн. туку се продолжи и со мотивирачките
и поттикнувачки разговори за важноста на образованието индивидуално со секое дете и
родител. Првачињата со особена радост ги започнаа првите училишни денови, ги
запознаваа своите нови наставнички како и тимот од центарот одделно разговараше
како со наставничките на првооделенците така и со останатите наставнички кај чии
деца оваа година имаше промени во наставниот кадар за нивниот социјален и
материјален статус за секое дете за да се надминат предрасудите и навредите кои
секојдневно ги добиваат од своите содругарчиња а и е една причина кога децата
одбиваат да одат на училиште. Кон средината на овој месец неколкупати по ред се
разговараше со наставнички чии деца беа вратени од настава заради тоа што не биле
според нив, соодветно облечени односно дека биле облечени во женски панталонки,
носеле папучки, не биле потстрижени итн. За поголема редовност на децата чија
настава две недели започнуваше од 07.30 часот, тимот дневниот центар го отвораше од
07 часот.
На 06.09.2011 год. претставници од ЗЗПД - претседателот на ЗЗПД Проф.Д-р Владимир
Ортаковски и Велкоска Ирена зедоа учество на Регионалната конференција на
омбудсманите за деца на југоисточна Европа на Тема: Заштита на детето од економска
експлоатација. На оваа конференција покрај учесниците од повеќе југоисточни земји,
присуствуваше Народниот правобраните г-ди Иџет Мемети, Невенка Кушаровска,
Министерот за Труд и социјална политика г-дин Спиро Ристевски и други учесници од
оваа сфера.
Тимот во текот на првата недела од месец октомви сите активности ги насочи кон
одбележување на Детската недела со претходно донесена програма за работа со која
беа однапред определени активностите за секој ден поединечно, а беа насочени кон
адекватно запознавање на детските права и начинот на нивна реализација. Според
степенот на загрозеност на правата, беа селектирани 5 права и за секое од нив беше
резервиран по еден ден од неделата: ПРАВО НА ИДЕНТИТЕТ, ПРАВО НА ТОПОЛ ДОМ И
РОДИТЕЛСКА ГРИЖА, ПРАВО НА ЗДРАВСТВЕНА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА, ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ,
ПРАВО НА ЕДУКАТИВЕН И СОЦИЈАЛЕН ЖИВОТ. Под мотото И ЈАС ЗНАМ И УМЕАМ...имам право на

еднакви можности како и сите други деца во светот, на ден 07.10.2011 година беше
организирана изложба на нивните лични изработени творби и предмети кои со особено
внимание ги изработуваа во креативната работилница: цртежи на стакло и шише со
помош на темперни бои, фломастери и други техники, изработка на кукли и паричници
од волница и картон-хартија, оригами во форма на цвет, коцка, срце, честитки укрсени
од монистри и светкава хартија итн. По двочасовната презентација во Рамстор, децата
потоа го посетија домот на Мајка Тереза како и беа однесени на Градскиот плоштад. На
10.10.2011 год. децата беа однесени на Планетариум, каде тие за првпат имаа можност
одблиску да се запознаат со планетите, ѕвездите и Сончевиот систем.
На ден 05.10.11 год. дванаесет дечиња од Дневниот центар имаа заеднички активности
со децата кои престојуваат во рамките на невладината организација Ирхом од Топанско
Поле.
На ден 09.11.2011 година 30 деца ја посетија новата Национална установа „Музеј на
македонската борба за државност и самостојност“ Музеј на ВМРО и Музеј на жртвите
од комунистичкиот режим каде бевме водени од водич кој објаснуваше пред секоја
слика, восочна фигура или импровизиран настан што се случувало во минатото на
македонскиот народ.
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На ден 13.10.2011 од страна на Амбасадорот на Франција, заедно со уште неколку
членови од амбасадата, беа проследени активностите на дневниот центар, при што на
децата им укажат материјална помош со донирање на медицински превентивни
средства.
Во соработка со Црвениот Крст на г.Скопје на 16.11.2011 една група од 27 деца беa
однесена на бесплатен очен преглед во оптиката Геталдус каде беа дијагностицирани
слабост на очните мускули (ocular myopathy), страбизам, асигматизам и потреба од
диоптриски очила.
Кај девојчето Рамајана кај која е дијагностицирано епилепсија е помогнато одењето во
Клиничкиот Центар за правење магнетна резонанца која е закажана пред неколку
месеци. Поради економската состојба на семејството терапијата на Рамајана е
обезбедена од страна на Дневниот Центар и редовно ја пие. Состојбата на детето,
закажување на прегледи и снимања, терапијата и останатите работи поврзани со
здравствената состојба постојано ја следиме.
И во овој месец се обновуваше документацијата за сите корисници на социјална помош
па семејствата се обраќаа за информации и помош во собирањето на документите кои
им се потребни. Со родителите на децата имаме секојдневни средби и остваруваме
разговори како во нашиот Центар така и во нивните домови и ја следиме секоја
промена кај децата и семејствата.
На 02.12.2011 година, 80 деца од Дневниот Центар, со организиран превоз преку Град
Скопје, беа однесени во кинотеката ″Другарче″, каде го гледаа цртанот филм ″Ѕвонарот
на Богородичната црква″, и за прв пат беа во можност да го видат и почуствуваат
големото платно.
Постапката за заведување на бебето Ерсијан во Управата за водење на матични книги
траеше од месец мај до декември, Координаторот на проектот која беше поставена за
привремен старател на малолетната Серџана, која пак основа вонбрачна заедница а
нејзиниот невенчан сопруг е обвинет на три години казна за заведување на малолетник,
се соочи со голем број проблеми – од губење на предметот, некоректен однос од
вработените во МВР, барање на непотребни докази за да се издаде Извод на родени. По
секојдневни контакти со вработените,чекање со часови на шалтери, Изводот беше
готов по осум месеци, поточно издаден на 06.12.2011 година.
Комисијата за заштита од дискриминација, во соработка со ОБСЕ-Мисија во Скопје, на
ден 13-ти декември одржа Работилницата за Соработка на Комисијата за заштита од
дискриминација, социјалните партнери и граѓанскиот сектор, на чии настан
учествуваше претставник на ЗЗПД - Младица Котевска.
Во рамки на еднодневна екскурзија на ден 15.12.2011 година, четириесет деца го
посетија селото Вруток, изворот на реката Вардар и Маврово. За поголемиот дел од
децата ова беше прво излегување надвор од Скопје. А на 23.12.2011 година, 40 деца ја
проследија Новогодишната претстава ″Дедо Мраз на Марс″ во Универзалната Сала.
На 26.12.2011 година од страна на НВО-Хера се одржа работилница на тема:
Подигнување на свеста кај Ромското население за семејно насилство, каде покрај
двајца членови од нашиот тим, Ирена Велкоска и Закевска Александра, зедоа учество и
три семејства кои се жртви на семејно насилство. Нашите мајки ги охрабривме за
отворено да дискутираат околу оваа појава, како и се охрабрија и останатие учесници,
за главните предизвици во контекс на ромските културни и традиционални вредности,
се запознаа со мерките и механизмите со кои Центарот за социјална работа може да
помогне и да ги заштити жртвите од семејно насилство.
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Истиот ден Сухамед Садик (роден 1997 год,)–дете згрижено од 2006 година, а од месец
септември се во води како привремен корисник на дневните услуги, некаде околу 15
часот, враќајќи се со својот братучед од ЗОО-градина, отспротива на семафорите беше
силно удрен од страна на моторно возило управувано од повозрасно лице на затворена
сигнализација со брзина од 80 км на час, и на истото од наша страна му беше
помогнато при спроведување во Градска болница. Од ударот малолетниот Сухамед се
здобил со потрес на мозок, исчашено лево рамо и набиеници на левата нога.
По повод на престојните Новогодишни празници на ден 27.12.2011 год. во просториите
на дневниот центар беше организирана Новогодишна забава каде сите деца беа
израдувани со пакетчињата на Тинекс, а целиот овој настан снимен од страна на
телевизијата Шутел и дадена изјава од Претседателот на ЗЗПД, Проф.Д-р Владимир
Ортаковски. Истиот ден, Лајнс клубот „Светлина“ им приреди забава со магионичарот
Кристијан и Дедо Мраз. Средното стручно училиште “Арсени Јовков“ од собраните
парични средства од нивниот Новогодишен базар, на 28.12.2011 год. децата ги
почестија со новогодишен ручек.
На 29.11.2011 година во соработка со Комерцијална Банка, како и претходната така и
оваа година им организираа Новогодишна забава со песна на гитара. Децата имаа
можност да го проследат и филмот кој беше снимен за време на работилницата „СОН“
Истиот настан кој беше реализиран во д.центар во период од 12.12-14.12.2011 беше
објавен во дневниот весник ФОКУС (14.12.2011 год.). Член од ЗЗПД даде изјава на
медиумските куќи Алфа и Канал 5 но истиот настан беше прикажан и наредниот ден во
утринската програма на Алфа телевизија. Дваесет деца со децата од Црвениот Крст
учествуваа на новогодишната приредба во нивните простории каде потоа им беа
поделени пакетчиња, патики и тренерки, а додека 41 дете заедно со дечињата со
оштетен слух во просториите на Даре Џамбаз ја проследија новогодишната претстава.
На ден 28.12.2011 година, при вршење на имунизација, кај осумесечниот Ерсијан и
Цона, кои живеат на улица 520 (место викано Кланица) беше дијагностицирана шуга.
Во текот на целата година, покрај Проектните активности парарелно се следеше
здравствена сосотојба кај децата, им се укажуваше здравствена заштита и
дерамотолошка помош, се одбележуваа - прославуваа нивните родендени итн.
Известува:
ЗЗПД
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