ЗДРУЖЕНИЕ ЗА ЗАШТИТА НА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО
Defence for Children’s Rights (DCR)

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ
ЗА СПРОВЕДЕНИ АКТИВНОСТИ И ПРОЕКТИ ВО 2015 ГОДИНА НА
ЗДРУЖЕНИЕТО ЗА ЗАШТИТА НА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО
Задоволство ни е да Ви го претставиме Годишниот извештај на
Здружението за Заштита на правата на детето за 2015 година. Година во која
запишавме низа успеси и резултати од нашата мисија и постигнавме
значителен напредок во постигнување на целите. Проектот „Едукативен
забавен дневен детски центар за деца на улица“ и во десетата година од
својата имплементација обезбеди широка образовна поддршка за подобрување
на стапката на запишување, задржување и проодност во редовниот образовен
систем на опфатената кетогорија на деца-деца на улица.
Континуирана помош и поддршка за реализација на активностите во
Дневниот Центар имавме од страна МТ-Тинекс. Од месец мај-декември 2015
година беше поддржан проект од страна на Министерството за труд и
социјална политика од областа на социјална заштита. Се реализираше и
проектот „Интеграција на Ромските деца од ранлива категорија“ поддржан од
Град Скопје, како и заокружување на веќе започнат шестмесечен пилот проект
„Градење на образовни можности за деца од ранливи категории“ на локално
ниво (од 01 септември 2014 до 01 март 2015 г.) со партнер организации (НВО
Хера, СОС-Детско село, РЕЦ-Амбрела, ЦСИ Надеж и РРЦ-Ромски ресурсен
центар, како носител на овој проект) со поддршка на Швајцарската детска
фондација-Песталоци.
Со поддршка на Европската Комисија и нивната програма Еразмус Плус,
Здружението за заштита на правата на детето е организатор и домаќин на
волонтерот Карина Томаш (Carina Tomasch) во периодот од 01.08.2015 до
31.07.2016 година и истата учествува во разни активности поврзани со работата на Дневниот центар за деца на улица.

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 заштита. Во рамките на Дневниот
центар се нудат најразлични услуги во зависност од потребите на децата.
Подобрувањето на општите услови за децата од улица и нивна интеграција е
само еден дел од работата на Здружението за заштита на правата на детето.
Дневниот Центар посветено работи на социјална инклузија, обезбедува пред сé
дневна грижа за Ромските деца, така што во текот на денот ги оттргнува од
улица, ги внесува во безбедна средина исполнета со низа активности кои го
помагаат нивниот детски раст и развој. Со оглед на тоа што како Дневен центар
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сме во нивна близина децата нé доживуваат како нивен Центар на заштита, кој
придонесува за нивна побрза социјализација и ресоцијализација. На децата им
е овозможена образовна помош и поддршка која е фокусирана на основите од
математиката и од македонскит јазик, како и развивање на социјалните и
когнитивните вештини. 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. Преку работилниците за едукацијата за нивните права,
поголемиот дел од децата веќе го препознаваат кршењето на правата и ги
пријавуваат своите родители кои за време на викенд ги присилувале на
питачење.
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.
Продолжувањето на работата на Дневниот центар е од исклучително
значење за овие деца за да не се изгуби ефектот од сето она што е постигнато.
Децата веќе стекнаа навика да доаѓаат во Центарот и на наше особено
задоволство кај нив постојано се развива и се менува свеста за важноста на
образованието и одржување на хигиената и здравјето, со што се намалуваат
ризиците за здравјето на децата кои произлегуваат од супстандардните услови
за живот. Применувајќи ги стекнатите хигиенски навики и во домот, децата
влијаат врз родителите во насока на поголема грижа за здравјето и хигиената.
Најголем дел од нив живеат во импровизирани домови од картонски кутии и
најлони, без струја и вода и без санитарни јазли. Поради лошите економски
услови децата се хранат нередовно и неквалитетно. Во центарот доаѓаа и
помладите членови на семејството за да се искапат, да добијат барем еден
оброк во денот, да поминат дел од времето во топла просторија, градејќи
позитивни навики. Истовремено им помагавме и на родителите, овозможувајќи
им да ја користат машината за перење во Дневниот центар, но и тие сами да ја
одржуваат личната хигиена.
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, одоговорности 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
во средината, хигиена во околината и заштита). Беше спроведена и активноста
поврзана со читачкото катче, каде описменетите деца креативно и
компаративно читаа 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
Во текот на 2015 година, по пат на теренски активности беа евидентирани
23 деца како питачеа на семафорите на булеварот Партизански Одреди, пред
Зегин аптеката – Буњаковец или на пазарчето во Шуто Оризари, на возраст од
04 до 13 години. Со согласност на родителот/старателот истите се згрижени во
Дневниот центар. Кај децата се направи проценка на нивниот психо-физички
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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.
Во текот на целата година Дневниот центар го посетуваше 143 дете.
Заклучно 31.12.2015 година вкупниот број на згрижени деца изнесува 104 деца.

МАЛОЛЕТНИЧКИ ЗАЕДНИЦИ
Од потенцијални 10 малолетнички заедници, со повеќе активности на
вработените во Дневниот центар, спречени се 7 кај деца на возраст од 12-14
години. Малолетната Ф.К. и Р.Џ со дозвола на родителите дадени се во
Германија, додека малолетната С.Р. на ден 26.12.2015 година во вечерните
часови бега од дома и самоволно стапува во малолетничка заедница со
полнолетно лице. Бидејќи се работи за малолетни деца, ЗПД достави
известување до ЈУ-МЦСР на град Скопје, со цел да ги повикаат родителите и
да ги преземат сите мерки согласно Законските овластувања во однос на
стапување во малолетничка вонбрачна заедница и попречување на тековниот
образовен процес. Осумнаесетгодишната М.К. со дозвола на таткото на ден
26.07.2015 година стапила во вонбрачна заедница со малолетник кој живее во
Германија.

ВКЛУЧУВАЊЕ ВО ОБРАЗОВНИОТ ПРОЦЕС
Во учебната 2015/2016 година вклучени се 8 првачиња на различна
возраст и истите успешно го поминаа тестирањето. Во рамките на
здравствената заштита беше реализиран систематски преглед со цел следење
на нивната здравствена состојба, вакцинација на оние деца кои имаа потреба
од редовна имунизација, како и добивање на потврда за примени вакцини за
упис на децата во редовниот образовен процес. Извршени се стоматолошки
интервенции кај 17 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 од
страна на лекар им беше препишана терапија и обезбедена антибиотската
терапија. 29 дечиња беа потсрижени од наша страна заради поголема хигиена
за намалување на кожните инфекции на главата и вошливоста, како и за
соодветен изглед на училиште. На почетокот на месец септември 2015 година
се промени бројот на претходно вклучените деца во образовниот систем.
Семејствата на 10 деца се отселија од населбата Шуто Оризари и го
продолжија своето образование во други локални училишта (им се помогна при
подигање преводница од локалните училишта во Шуто Оризари) според
местото на живеење.
Во учебната 2015/2016 година вклучени се 84 деца во процесот на
образование, додека бројот на предучилишни деца изнесува 17 деца.
Запишувањето на пет деца кои се на школска возраст се пролонгира за
наредната година од причина што три деца не се психо-емоционално созреани
а додека две деца се за вклучување во посебното основно училште „Иднина“.
Шесте средношколци кои минатата година беа се запишани во средните
стручни училишта СУГС „Арсениј Јовков“, СУГС „Лазар Танев“ и АСУЦ „Боро
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Петрушевски“ успешно го продолжуваат своето
новозапишаните две деца во СУГС „Лазар Танев“.

образование

како

и

Во совладување на тешкотиите и пречките со кои се соочуваат и на кои
наидоа во текот на интегративниот период – согласно нивните индивидуални и
семејни капацитети - за нивна истрајност се грижеше стручниот тим
(координатор, социјален работник, педагог, психолог и одделенски наставник).
Во месец јуни 2015 година дојде до промена на психологот. На местото
на Наташа Тноковска се вклучи Даниела Ѓеоргиевска.

ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ПОЗНАЧАЈНИ ПРАЗНИЦИ
Децата се запознаа со важните датуми во текот на годината, преку
одбележување светски денови во рамки на Дневниот центар и надвор од него:
Меѓународната недела на улични продавачи; 8-ми Март - денот на жената; 8-ми
Април - Светскиот ден на Ромите (одржана е едукација за историјата на
Ромите, за потеклото, преселбите, културата, обичаите на Ромите, што кај
децата предизвика големо внимание и тие активно се вклучија со свои примери
и ја надополнија активноста). Децата во рамките на креативната работилнца го
цртаа и боеја ромското знаме и им беше објаснето неговото значење. За први
април - денот на шегата беа изработени маски и тоа најчесто со ликови од
приказните, принцези и кралици, а најмалите дечиња беа маскирани во
мачиња, глувчиња или зајачиња. Оваа активност предизвика огромна радост кај
децата и тие со задоволство учествуваа во секој дел од подготовките на
маскенбалот. Со особена гордост и голема радост ги презентираа своите маски
низ улиците во Шуто Оризари пред локалното население. По повод
Велигденските празници беа изработени цртежи од различни материјали и
децата учествуваа во фарбање и украсување на велигденските јајца. Беше
одбележан и 12 април - Меѓународен ден на децата на улица. Особена радост
за децата претставуваше одбележувањето на 6 мај – денот на Свети Ѓорѓија –
Ѓурѓовден, кои освен во семејствата, го прославија и во Дневниот центар. Се
раскажуваше за значењето на овој ден, начинот на прославување, важноста на
празниците за зближувањето и сплотувањето на луѓето во тие денови.
Плетевме венчиња од цветови а потоа се прошетавме за да прославиме
заедно со локалното население.
Особено внимание беше посветено на 15-ти мај – Меѓународниот ден на
семејството, кој беше одбележан преку интерактивна дискусија, прикажување
на фотографии и групна работа. На децата им беа претставени 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. Соодветно беше претставен 12 јуни - Светскиот
ден против детскиот труд. ЗПД и понатаму се бори за заштита на децата од
најтешките форми на злоупотреба на детскиот труд, односно оневозможување
тие да бидат вклучени во активности опасни за детското здравје или за нивната
безбедност. Сепак, 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; Беа
одбележани Детската недела, преку тематски работилници, Меѓународниот ден
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на женското дете – 15 октомври, како и верските празници на граѓаните со
муслиманска вероисповест Рамазан Бајрам и Курбан Бајрам.
Здружението за заштита на правата на детето со своите активности
продолжува континуирано да работи на подобрување на состојбата со правата
на децата во Република Македонија и да се бори против најлошите форми на
злоупотреба на детскиот труд и сексуалната злоупотреба на деца. ЗПД ги
одбележа и 19 ноември - Светскиот ден за заштита на децата од злоупотреба и
20 ноември - Светскиот ден на детето.

МЕЃУНАРОДЕН ДЕН НА ВОЛОНТЕРСТВОТО 5-ТИ ДЕКЕМВРИ
По повод одбележувањето на Меѓународениот ден на волонтерството, на
ден 04.12.2015 година, активно учество со свој штанд имаше и нашето
Здружение за заштита на правата на детето на НВО саемот за волонтерство и
активно граѓанство на Град Скопје. Истото успешно го организираше
Волонтерскиот Центар Скопје во соработка со Град Скопје, МКЦ и други
партнери. На настанот учествуваа 60-тина НВО и здруженија на граѓани
регистрирани на територија на градот и други НВО и здруженија, кои
спроведуваат активности во полза на граѓаните на градот Скопје. Саемот се
одвиваше паралелно со форумот за волонтирање во организација на Цивика
Мобилитас и МЦМС (со нивните партнери) и истиот го посетија повеќе од 600
граѓани, од сите возрасни категории.
Двајца младинци од Дневниот центар, кои се вклучени во продажбата на
уличниот магазин и во платформата „Лице в лице“, беа поканети да земат
учество на настанот насловен „Жива библиотека“, Истата претставува
иновативен концепт, со воведување интеракција меѓу луѓето како алатка за
намалување на предрасудите и стереотипите во нашето општество. Идејата е
дека секој од нас претставува „жива’ книга која може да ја сподели својата
животна приказна. Оваа соработка со тимот од „Лице в лице“, како самостоен
независен медиум кој го издава „Паблик“, отпочна од 2012 година, и истиот
придонесува економско и социјално засилување на маргинализираните кои го
продаваат овој магазин и нашите младинци од Дневниот центар како и другите
најзагрозени припадници на маргинализираните групи: бездомници, корисници
на социјална помош и други ранливи групи луѓе.
Во месец април 2015 година, по направениот офталмолошки преглед од
страна на д-р.Галина Димитрова, офталмолог од Градската болница „8-ми
Септември“, утврдено е дека 6 деца имаат потреба од очила, за кои
финансиска поддршка обезбеди Министерството за труд и социјална политика.

ВОННАСТАВНИ АКТИВНОСТИ
- Во месец мај 2015 година 20 дечиња го посетија штандот на Амбасадата на
Шведска на Саемот на книгата, и тие другаруваа со приказните за Пипи долгиот
чорап.
- Во месец јуни 2015 година 46 деца згрижени во Дневниот Центар имаа
можност да присуствуваат на кино проекцијата на анимираниот филм „Дома“ во
Синеплекс- Сити мол.
- Во месец јуни 2015 година двајца младинци од Дневниот центар, А.Р. и М.
К., беа на младинска размена во Бузау, Романија, преку Програмата Еразмус
Плус во рамките на НВО Волонтерски центар Скопје.
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- Од 20-31.07.2015 година во Дневниот Центар секојдневно имавме помош во
спроведување на активностите од страна на шест извидници од Франција (на
возраст од 18-19 години).
- На 24.07.2015 г. Француските извидници заедно со четириесет дечиња кои
се згрижени во Дневниот центар ја посетија Зоолошката градина.
- На 31.07.2015 година 45 деца, заедно со стручниот тим и извидниците, беа
на Водно, каде се дружеа, играа со топка, фризби, јажиња за скокање, карти и
слични друштвени игри и се возеа и со жичарата до врвот на Водно.
- Во месец август три деца од Дневниот центар учествуваа на Летниот камп
во Струга со други деца/младинци од различни националности (ромска,
македонска, албанска, српска, бошњачка и др.) од Скопје (Шуто Оризари),
Прилеп, Тетово, Теарце, Струмица, Куманово и Кавадарци, во рамки на
проектот „Промовирање на детските права и интеркултурната комуникација” на
Коалицијата на младински организации СЕГА. Целта на овој летен камп беше
младите да се здобијат со вештини и знаења, како и да научат за принципите
на меѓукултурниот дијалог и комуникација, да ја промовираат интеркултурната
комуникација, различните вредности и толеранцијата помеѓу децата и младите
од различни култури, како и да работат на промоција на детските права.
- На 14.10.2015 година во рамките на Детската недела 35 деца од Дневниот
центар учествуваа на едукативна работилница на тема „Детски права и здрава
животна средина“ која се одржа во едукативниот центар на Кидс Парк и
кугланата во Капитол Мол, под мотото „Дете сум, имам права, сакам да живеам
во средина здрава“.
- Во месец ноември во неколку наврати во помали групи деца згрижени во
Дневниот центар беа на воннаставни активности. Така на 12.11.2015 година
дел од децата го посетија Природно-научниот Музеј на Македонија додека пак
на 26.11.2015 година беше остварена посета на Музејот на Град Скопје. На
19.11.2015 година дел од децата го посетија паркот во Гази Баба со цел
собирање на есенски лисја и диви костени, кои подоцна беа искористени за
креативната работилница: изработка на есенски мотиви на хамери и правење
различни форми и животни од костени.
- Во месец декември 40 деца во Кинотека на Македонија проследија кино
проекција на 3Д анимиран цртан филм

УЧЕСТВО НА КОНФЕРЕНЦИИ И ТРКАЛЕЗНИ МАСИ
На 24 април 2015 година претставници на ЗПД учествуваа на
тркалезната маса „ Зајакнување на соработката на граѓанските организации за
заштита на децата од експлоатација‘‘ што ја организира Здружението за акција
против насилство и трговија со луѓе-Отворена Порта. На оваа тркалезна маса
координаторот на Дневниот центар, Ирена Велкоска, го презентираше нашето
искуство преку приказ на двете работилници на тема „Малолетнички бракови и
малолетничка бременост“ кои се одржаа во 2014 г. во Дневниот центар преку
проектот “Не ми го одземај моето детство“.
Претставници на Здруженито за Заштита на правата на детето, на 30
септември 2015 година учествуваа на тркалезната маса организирана од
страна на Канцеларијата на Народниот правобранител во соработка со
Австрискиот Обудсман и Лудвиг Болцман Институтот за човекови права на
тема: Состојбата и предизвиците со деца на улица - како да се обезбеди
пристап до нивните права. На оваа тркалезна маса, покрај соодветни
претставници од Австрија, учествуваа и претставници на: Министерство за труд
и социјална политика, Министерство за внатрешни работи, Министерство за
образование и наука, Управата за водење на матична книга на родени. Своја
презентазија имаше претседателот на Здружението за Заштита на правата на
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детето, проф. д-р Владимир Ортаковски, на тема: Центарот за деца на улица превенција на детско престапништво.
Во рамките на твининг проектот „Промоција на надлежностите на
Народниот правобранители и јакнење на институционалниот капацитет“ бевме
посетени на ден 21.10.2015 година од страна на Народниот правобранител Одделение за заштита на правата на децата и на лицата со посебни потреби,
како и нивните гости од Австрија, кои имаат за цел да направат споредба на
искуствата и практиката за вклучување на деца Роми во образовниот систем.
На 24 ноември 2015 година, со цел согледување на моменталната
состојба со децата на улица, формите на нивна заштита и изнаоѓање на
подобри решенија, Државниот совет за превенција на детско престапништво,
на својата 16-та седница, одржа тематска расправа: ,,Состојбата со децата на
улица и нивна заштита во Република Македонија“. Претседателот на ЗПД,
проф. д-р Владимир Ортаковски, даде презентација на активностите на
Дневниот центар за деца на улица, како и за улогата на Државниот совет во
делот за превенирање на детско престапништво. Во расправата, со
информации за состојбата со деца на улица и за работата со нив, учествуваа и
членот на Комитетот на ЗПД, Кире Трајковски, и координаторот на Дневниот
центар, Ирена Велкоска.
Од 02-04 декември 2015 година од страна на Германското друштво за
меѓународна соработка (ГИЗ) бевме поканети да учествуваме на
работилницата за планирање на активности, со цел да биде претставена
рамката за претстојниот Регионален проект за социјални права на ранливите
групи што ќе се спроведува во Македонија, Србија, Косово, Босна и
Херцеговина и Албанија, до септември 2017 година. Општата цел на
работилницата на која ЗПД имаше активно учество, е да се соберат на едно
место засегнатите страни од различните институции и НВО во проектниот
регион што се релевантни во областа на социјалните права за ранливите групи
и да им се понуди можност за подетално запознавање со општата цел на овој
проектот, областите на дејствување и пристапите што ќе се користат. На 04
декември 2015 година 14 учесници на работилницата од Македонија, Србија и
Босна и Херцеговина беа во посета на Дневниот Центар за деца на улица, како
граѓанска организација која работи на полето на заштита на социјалните права
на ранливите групи во Македонија.
И во изминатата 2015 година сме активни членки на Регионалната
мрежа за деца кои живеат и работат на улица (Regional network for children living
and working on the street).

АКТИВНОСТИ ЗА НОВОГОДИШНИТЕ ПРАЗНИЦИ
На 07.12.2015 година од страна на Амбасадата на В. Британија бевме
поканети заедно со три деца од Дневниот центар во нивната резиденција, по
повод одржувањето на традиционална вечер, на која децата, чии родители се
од В. Британија а работат во Македонија, исполнуваа Новогодишни и Божиќни
песни.
На 10.12.2015 година финансискиот директор на Рамстор Македонија,
Бариш Борахан и бритaнскиот амбасадор во Македонија, Чарлс Гарет,
присуствуваа на приредба во Дневниот центар за деца од улица во Шуто
Оризари, каде имаа можност да ја видат и слушнат искрената детска радост за
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празничниот период и да им подарат 100 новогодишни пакетчиња, и 50
шалчиња и капи.
На 10.12.2015 година Дневниот центар беше посетен од страна на
француската амбасадорка г-ѓа Лоренс Оер. Бевме поканети да присуствуваме
на доделувањето на Наградата за човекови права на Амбасадата на Франција
во Скопје. Токму оваа награда во 2013 година, чија тема за нејзиното прво
издание беше борба против исклучување (борба против дискриминација борба против екстремната сиромаштија - борбата за правата на малцинствата),
беше доделена на Здружението за заштита на правата на детето, „во чест на
одличната работа на терен, со храброст и упорност од страна на сите членови
на оваа асоцијација, со најсиромашните и најранливите деца“. Оваа награда од
тогаш официјално се доделува на 10 декември, по повод годишнината од
Универзалната декларација за човекови права и граѓански слободи.
На 21.12.2015 година се одржа Новогодишната приредба која дечињата
со голема љубов ја подготвуваа и со нетрпение очекуваа да се претстават со
своите песнички, стихотворби, во кои глумеа и ги покажуваа своите таленти. На
приредбата присуствуваа претседателот и членовите на ЗПД и претставници
од компанијата Тинекс кои десет години верно им донираат пакетчиња на сите
деца згрижени во Дневниот Центар за деца на улица.
На 17.12.2015 година направена е промоција на книгата „Бавчите“, а со
купување на оваа книга се собрани финансиски средства, со кои од страна на
издавачот Трендоленд на 23.12.2015 година ни беа донирани 20 мали школски
ранци, училишен прибор и детски игри-сложувалки, домино, карти со букви и
броеви.
Сојузот на студенти по медицина по направената собирна акција на
24.12.2015 година го посетија Дневниот Центар за деца на улица и им посакаа
на децата среќни новогодишни празници, подарувајќи им пакетчиња кои самите
ги подготвиле. Децата им возвратија со новогодишни песнички и убаво се
дружеа. Оваа средба за децата беше корисна, тие беа љубопитни и поставуваа
прашања на студентите по медицина како и тие да станат доктори во иднина.
По повикот од страна на Отец Пимен од Македонската православна
црква, верниците во храмовите да донираат играчки за оние дечиња кои немаат
и нивните родители не се во можност да им купат и подарат за време на
новогодишните празници, собрани биле околу 250 играчки, а дел од тие
плишани мечиња, зајчиња и куклички беа донесени и подарени на децата од
Дневниот центар за деца на улица.
Од страна на НВО „Хуманост без граници“, по повод хуманитарната
собирна акција, беше донирана облека и обувки за деца од 3 до 18 години,
играчки, книги, сликовници итн.
Традиционално како и секоја година, по повод Новогодишните празници,
од страна на вработените од Комерцијална банка беше организирана
општествено добротворната хуманитарна акција во просториите на Дневниот
центар, која се состои од пакети со половна облека и играчки донирани од
страна на вработените во банката. Оваа година ни донираа и новогодишна
елка која заедно со децата ја украсија. Неколкучасовното дружење беше
исполнето со игра, песни на гитара, цртање на заеднички новогодишни
честитки. На крајот како благодарност децата им се претставија со
новогодишни песнички.
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Црвениот крст на Република Македонија во соработка и со поддршка на
ЕВН Македонија и оваа година по петти пат организира заедничка хуманитарна
акција „Да споделиме радост“. Така на 28.12.2015 година во рамките на
акцијата 40 деца згрижени во Дневниот центар добија новогодишни подароци ранец, капа, шал и чоколадо. Подароците се поделија во просториите на
Кинотека на Македонија каде децата најпрво проследија кино проекција на 3Д
анимиран цртан филм а потоа на децата во присуство на Дедо Мраз
подароците им го поделија член на Управниот одбор на ЕВН Македонија и гдин Саит Саити – Генерален секретар на Црвениот крст на РМ.
Истиот ден на 28.12.2015 година во просториите на Дневниот центар,
членовите од Лио Скопје Игнис им поделија на децата топла облека која ја
собрале во рамки на нивната собирна акција „Стопли ме зимово“.
На 29.12.2015 година децата згрижени во Дневниот Центар се
претставија со Новогодишна приредба пред Министерот за труд и социјална
политика д-р Фросина Ташевска-Ременски, која им посака многу здравје и
радост во неа подарувајќи им пакетчиња донација на Дајнерс. Воедно беше
остварена и работна средба со претседателот на ЗПД, проф. д-р Владимир
Ортаковски, кој информираше за работата на Дневниот центар за деца на
улица во Шуто Оризари. Центарот, како единствен ваков центар кој работи на
ова поле, е раководен од невладина организација, и постигнува најдобри
резултати во споредба со другите центри во оваа област. Тој потенцираше дека
Дневниот центар има лиценца од МТСП за работа со оваа категорија на деца и
се заложи за продлабочување на меѓусебната соработка и проширување на
веќе потпишаниот Меморандум за соработка.
На крајот сакаме да се заблагодариме на сите наши соработници и
донатори кои ни даваат поддршка и кои веруваат во нас во изминатите години.

Тимот на ЗПД го сочинуваат:
Проф. д-р Владимир Ортаковски, професор на Факултетот за безбедност,
претседател на ЗПД;
Проф. д-р Оливер Бачановиќ,
потпретседател на Здружението;

декан

на

Факултетот

за

Кирил Трајковски, социјален работник, член на Комитетот на ЗПД;
Младица Котевска, социјален работник, член на Комитетот на ЗПД.
Ирена Велкоска, член на Комитетот на ЗПД

Во Дневниот центар за деца на улица се ангажирани:
Ирена Велкоска, проектен координатор и едукатор;
Василка Јовановска, социјален работник;
Наташа Ѓорѓиевска Тноковска, психолог;
Александра Закевска, одделенски наставник;
Маја Божиновска, педагог;
Даниела Ѓоргиевска-психолог (од месец Јуни 2015 година);
Карина Томаш-волонтер
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безбедност,

Меѓународни волонтери вклучени од Волонтерски Центар Скопје:
Тереза Лишкова, Моника Наглова, Јакопо Ленд, Марко Неманиќ и Симона
Тамосиунаите.
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