
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
  

 

 
 

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА НА 

  

НА  ЈУ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНИ ДЕЈНОСТИ-СКОПЈЕ 

   

/ јануари-декември  2020 година / 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Скопје, јануари 2021 година 

 

 

 

ВОВЕД 

 

  Во текот на 2020  година активностите на Заводот за социјални дејности – Скопје 

беа  насочени кон: градење на капацитети на Заводот во рамки на  процесот на 

реформирање на системот на социјалната заштита, вклученост во активности за поддршка 
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на реформските процеси во системот за социјална заштита ( деинституционализација, 

изготвување на стандарди и процедури , воведување на интегрирано водење на случај во  

ЦСР ),активности за спроведување на процесот на лиценцирање на стручните работници и 

континуирана професионална едукација , како и стручна помош и поддршка  на давателите 

во  обезбедување на услуги кон граѓаните, преку надзор над стручната работа, работни 

средби , координативни средби и тековно следење на состојбите.  

  

Во текот на 2020 година Заводот продолжи со реализирање на планираните  

активности во рамки на воспоставените соработки со разни институции и организации : со 

МТСП, ЦСР, установите за социјална заштита, МВР,УИС, УНИЦЕФ ,  Републички Црвен 

крст, СОС  Детско село ,Македонско здружение на млади правници, Коалиција Маргини , 

Хера, Љубезност,, и др . 

 

Почнувајќи од второто тромесечие од годината, ,следејќи ги препораките на 

Владата и МТСП, Заводот реализира низа активности  за функционирање во услови на 

вонредна состојба, реорганизација на работата, воспоставен систем на тековна поддршка 

на ЦСР/УСЗ/МГД, следење на состојбите во системот на социјална заштита и известување 

на МТСП на неделно/двонеделно и месечно ниво  поддршка во постапување по конкретни 

предмети ,координирање на активностите, и подготовка на информативни и стручни 

материјали за полесно функционирање на институциите во системот на социјална заштита 

во услови на пандемија од корона вирусот.   

   

 Во таа насока изготвени се повеќе материјали со насоки за постапување на ЦСР 

/УСЗ,МГД, во услови на вонредна состојба, заштита на менталното здравје на 

вработените,интернет заштита и безбедност на децата, организирање на слободните 

активности на сместените деца  за време на вонредната состојба ,родителствување 

...(прилог бр.1) 

 

Извештајната   2020 година  Заводот ја започна со  24 вработени, но  во текот на 

четвртото тромесечие бројот на вработени се намали за двајца советници (еден  поради 

договорен отказ за работа и еден поради заминување на работа во друга институција), во 

постојните  простории за работа, а во време на вонредната состојба и со посебна 

организација на работата согласно  препораките на Владата за работа на институциите во 

време на вонредни  , кризни и пандемиско здравствени услови. 

  

  Во извештајниот период Управниот и Надзорниот одбор на свои седници ги 

разгледаа и усвоија: Извештајот за работа на Заводот за 2019 година-со финансиски извештај 

и Програмата за работа на Заводот за 2020 година.  

 

 Согласно законските надлежности Заводот формира Етички одбор и изготви:  Етички 

кодекс,Стандарди и индикатори за Етичкиот кодекс и Деловник за работа на Етичкиот 

Одбор. Во извештајниот период Етичкиот Одбор одржа три седници. 

 

 Во извештајниот период ЗСД ја менаџираше работата на Комисијата за лиценцирање 

за вршење стручна работа во дејноста социјална заштита и Комисијата за одобрување на 

програми за континуирана професионална едукација;Во таа насока направени се сите 

потребни подготовки за воспоставување на процесот на лиценцирање (одржани седници на 

комисиите, изготвување на потребни документи и материјали за потребите на 

лиценцирањето, подготовка на материјали за е-обука, организирање и испорака на основна и 

континуирана обука ,распишување на сесии за стекнување и обновување на лиценца  и 

водење на евиденција и документација за потребите на процесот на лиценцирање). Во 

извештајниот период  226 стручни работници се стекнале со лиценца, 42 ја обновиле 
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лиценцата, а низ процесот на едукација поминале вкупно  726 стручни работници (171 

почетна и  555 континуирана) 

 

  Во извештајниот период стручни работници на Заводот реализирале активности како 

постојани членови на  две комисии формирани во Заводот и една комисија формирана во 

Министерството за труд и социјална политика. Покрај тоа претставници од Заводот 

учествуваат и во работата на други комисии, работни тела и слично. Од стручните работници 

во Заводот:  

 

 -3 (тројца) се членови на Комисијата за лиценцирање за вршење стручна работа во 

дејноста социјална заштита; 

 -2 (двајца) се членови на Комисијата за одобрување на програми за континуирана 

професионална едукација; 

- 2 (двајца) се членови на Комисијата за лиценцирање на даватели на социјални 

услуги (при МТСП); 

- 1 претставник учествуваше во работата на Комисијата за  еднакви можности на 

жените и мажите  при Собранието на РСМ –во дебатата за расправа по Предлог  Законот за 

спречување и заштита од насилство врз жените и семејно насилство. 

-1 претставник присуствуваше на конститутивната седница на Клубот на 

пратенички при Собранието на РСМ. 

-1 претставник учествуваше во работата на Комисијата за рефундација на средства 

за набавка на патничко возило (при МТСП) 

-3 претставници на Заводот учествуваа како членови на Комисии за унапредување 

на вработени во неколку ЦСР (Куманово, Гевгелија, Пробиштип) 

- 2 претставници учествуваа во работната група за измени на Законот за правда за 

децата 

- 4 претставници учествуваа во работната група за воспоставување на процесот на 

супервизија   

 

ОБЛАСТИ НА РАБОТА 

 

 Зајакнување на капацитетите на вработените во Заводот  

 

  Заводот за социјални дејности во извештајниот период согласно изготвениот 

Едукациски концепт за 2020 година, планираното зајакнување на сопствените капацитети го 

реализира преку on line учество на настани, обуки, работилници и самоедукација. Воедно се 

информираа и стекнуваа со знаења за корона вирусот, начините на справување со истиот, за 

пружање на психосоцијалната поддршка и функционирање на системот на социјална 

заштита и поддршка во регионот,развој на нови услуги , мегународни искуства за 

постапување со одредени ризични групи (лица со попреченост, заштита од семејно 

насилство, лица со проблеми во бракот и семејството,деца во ризик)  ,начини  на собирање и  

обработка на податоци,мониторинг и евалуација, менторирање  и сл.  

 

Во извештајниот период Заводот продолжи со редизајнирање и ажурирање на WEB  

страната на Заводот со информации и материјали за процесот на лиценцирање и 

континуиран професионален развој на  вработените во системот  на социјална заштита како 

и со актуелно изготвени материјали,со посебен акцент на материјалите поврзани со 

функционирање на системот на социјална заштита во вонредната состојба поради корона 

вирусот . 

 

 Градење на партнерства и соработки  
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 Во извештајниот период Заводот реализира активности  во рамки на веќе 

воспоставените соработки со повеќе институции и граѓански организации:  

 -текот на месец јануари ЗСД одржа работна средба со претставници од УНХЦР и 

МТСП со цел договарање за одржување на обуки за примена на  

,, Прирачникот за процена на најдобриот интерес на детето,, во центрите за социјална 

работа. 

 -во текот на месец јануари , беше одржана и средба со претставник на ГИЗ со цел 

евалуација на програмата СОРИ , која беше спроведувана од 2016 година до септември 

2019 година , а во која Заводот имаше свои активности за кое се изготвувани посебни 

годишни извештаи. 

 -во рамки на соработката со Црвениот Крст на РМ за реализирање на проектот,, 

Подобрување на социјализацјата на лицата со попреченост во 8 Дневни центри- обезбедена 

е подршка во изготвување на акционите планови за 2020 година и обука на ангажираните 

волонтери за работа со децата со попреченост. 

-во рамки на соработката со Млади правници реализирани се активности за 

печатење на материјали на македонски и албански јазик зготвени од ЗСД и тоа : 

информативно едукативен материјал,,Родителствување/ грижа за деца  во време на 

епидемија на Ковид19,, и ,,Како детето на разведени родители може да има среќно и 

безгрижно детство,, со препораки за постапување на ЦСР /УСЗ, МГД, во услови на 

пандемијата.  

 

 Собирање и обработка на податоци 

 

Согласно законската надлежност Заводот во 2020 година продолжи со активностите за 

собирање и обработка на податоци од центрите за социјална работа и установите за  

вонсемејна заштита за одредени појави/ризици, како основа за планирање и изготвување на 

анализи,извештаи и информации, и тоа:   

- обезбедени се податоци за сместени деца во Дом за доенчиња и мали деца Битола 

во рамки на процесот на деинституционализација и изнаоѓање на форми на заштита 

на децата надвор од домот; 

-  обезбедени се податоци за функционирање на сите установи за вонсемејна заштита 

( за деца без родители и без родителска грижа, деца во ризик, деца/лица со 

попреченост ,стари лица ) , ЦСР и организациони единици на реорганизираните 

установи, малите групни домови и организационите единици за самостојно 

живеење со поддршка за лицата со попреченост (со посебен акцент на 

функционирањето во вонредна состојба поради пандемијата со корона вирусот ), на 

неделно /месечно ниво; 

- спроведено е собирање и обработка на податоци за спроведување на Законот за 

правда за децата и за примена на мерките за помош и заштита –на квартално, 

полугодишно и годишно ниво ;  

- спроведено е собирање и обработка на податоци од ЦСР за услугата лична 

асистенција и за состојбата на лицата со попреченост во оваа вонредна состојба, 

нивните потреби и поддршката која ја побарале и добиле од ЦСР;  

- спроведено е собирање и обработка на податоци за функционирањето на Дневните 

центри за лица со попреченост  

- спроведено е собирање и обработка на податоци за згрижувачки семејства, 

згрижувачи роднини и реализирањето на стручната работа при сместување во 

згрижувачко семејство 

- спроведено е собирање и обработка на податоци за семејно насилство и за работата 

на центрите за заштита од семејно насилство, како и реализирањето на стручната 

работа при заштита од семејно насилство 
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- спроведена е анализа на стручната работа во ЦСР во областа на бракот и 

семејството;обезбедени се податоци за остварување на правото на детето на 

одржување на лични односи и непосредни контакти со родителот/блиски сродници 

со кого не живее во период на вонредна состојба 

 

Активностите насочени кон собирање и обработка на податоците овозможија тековно 

следење на состојбите во одредени подрачја на остварување на права или услуги кон 

корисниците.координирање на активностите ,давање стручна помош и поддршка кон 

давателите на одредени услуги , иницирање на активности за поефикасно постапување и 

поквалитетни услуги.  Констатираните состојби се прикажани во извештаи, информации, 

анализи, прегледи кои се изготвени од страна на Заводот.(прилог: 1 ) 

 

Во извештајниот период по барање на МТСП, Заводот активно учествуваше во креирање 

на категории на лица во социјален ризик и изготвување на индикатори за истите. 

 

 Стандарди и процедури 

 

 Согласно законската надлежност во извештајниот период ЗСД реализира активности 

за изготвување на стандарди и процедури за работа на стручните работници -даватели на 

услуги од социјална заштита, тргнувајќи од подзаконските акти кои регулираат одредени 

услуги : 

 

 Стандарди и процедури за работа на стручните лица во установите за социјална 

заштита и кај овластените даватели на социјални услуги  - лична асистенција 

 Стандарди и индикатори за Етичкиот кодекс 

 Стандарди и процедури за помош и нега во  домот 

  Стандарди и процедури за живеење со поддршка 

 Стандарди и процедури за постапување на Центарот за социјална работа и 

Центарот за поддршка на згрижувачки семејства, при спроведување активности со 

згрижувачко семејство и сместување на корисник во згрижувачко семејство и 

Упатство за изготвување на Програма за работа на Центарот за поддршка на 

згрижувачките семесјтва 

 Стандарди и процедури за работа на лиценцирани или овластени даватели на 

социјални услуги-  Социјална услуга сместување во установа за третман и 

рехабилитација на лица со попреченост, лица кои имаат проблем со зависности и 

други маргинализирани лица 

 Работната верзија на Стандарди и процедури за давање социјална услуга –Услуги 

во заедницата за Дневен  и привремен престој  - или Центар за лица бездомници и 

Стандарди и процедури за Групен Дом , се во финална фаза на изготвување 

 Стандарди и индикатори за Етичкиот кодекс 

 

 

 

 

 

 Надзор над стручната работа  

Надзор над стручна работа по барање на МТСП и  Народен Правобранител 

 

Во извештајниот период – 2020 година,  Заводот реализираше надзор над стручна 

работа во 64 конкретни предмети, од кои 61 се однесуваат на постапувањето на ЦСР, а 3 на 
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заштита  на сместени деца во установи, надзорот е извршен  по барање на МТСП во 58 

случаи, а  по барање на Народниот правобранител во 6 случаи.  

 

1. Надзор над стручна работа во центри за социјална работа  

 

 Од вкупниот број (61) предмети во кои е реализиран надзор над стручната работа во 

ЦСР, претставките се поднесени поради незадоволство од постапувањето по конкретни 

предмети во однос на: 

- 43 на регулирањето на односи родители-деца (регулирање на видување и 

доверување на дете),  

- 4 за регулирање лични односи на детето со блиски сродници,  

- 1 во врска со изјава дадена на медиум во однос на одржување на лични односи и 

непосредни контакти дете-родител 

- 9 за искажано незадоволство во постапувањето за заштита од семејно насилство 

- 4 претставки на злоупотреба на дете и заштита на правата на детето, 

 

Во однос на меснонаделжноста на ЦСР кои постапувале по предметите на кои е 

извршен надзор над стручната работа (од вкупно 30 центри за социјална работа, надзор е 

спроведен во 21 центар), состојбата е следна:  

 

o ЈУ МЦСР на град Скопје - 17 (од кои 1 за постапување со ЦСР Охрид, 2 со 

ЦСР Битола, 1 предмет со ЦСР Тетово, 1 предмет со Радовиш) 

o ЈУ МЦСР Битола и Штип – по  5 предмети 

o ЈУ МЦСР Струмица , Радовиш, Охрид  и Струга –по  3 предмети 

o ЈУ МЦСР Неготино и Кичево –по  2 предмети 

o ЦСР: Кочани, Велес, Пробиштип, Кавадарци ,Св Николе, Демир 

Хисар,Крива Паланка, Кратово, Прилеп, Крушево, Тетово, Куманово- по 

еден предмет 

 

 Од анализата на спроведените надзори се забележува зголемен број на надзори во 

еден предмет – 7, кој се води во 2 центри за социјална работа кои се месно надлежни за 

корисниците. 

За констатираните состојби изготвени се извештаи со определени мерки/препораки  

по кои ЦСР/УСЗ постапуваат, а ЗСД тековно го следи нивното постапување и по потреба 

укажува  и дополнителна стручна помош - се со цел обезбедување заштита на најдобриот 

интерес на секое дете /корисник. 

 

Од спроведените надзори се забележува зголемен број на надзори во два центри 

кои имаат заеднички предмет ,како последица од разделување на родителите и живеење 

во различни градови поради што се појавува  и месната надлежност на двата центри. 

Ваквата флуктуација и движење на населението низ државата ја засилува потребата од 

соработка на центрите , унифицираност на постапките , методите и техниките за 

проценка со цел носење на објективни одлуки кои се во најдобар интерес на детето. 

 

Во контекст на вонредните околности и пандемската состојба, забележливо е 

незадоволството на странките од начинот на одржување на личните односи и 

непосредни контакти на децата со родителите со кои не живеат, како и одржувањето 

на контактите со блиските сродници.  

 

Исто така, од увидот во содржината на претставките поднесени од 

корисниците , се забележува зголемен број на постапувања каде родителите ( еден или 
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двајцата ) живеат во странство, а поднесуваат барања за разни постапки ( развод на 

брак, доверување на дете, регулирање на лични односи и непосредни контакти со децата ) 

до суд или во центрите за социјална работа , што претставува посебен предизвик за 

постапување на центрите и потреба од заеднички активности со институции во 

државата ( МВР, МНР, ДКП ) , но и со институции од социјален карактер во државите 

каде живеат/престојуваат  корисниците, што често ја одолговлекува постапката. 

 

 

2. Надзор над стручна работа во установи за социјална заштита  

 

Надзор над стручна работа во установи за социјална заштита е спроведен во три 

случаи и тоа претставките се однесуваат на сместени корисници во ОЕ на 

трансформираните установи: 

-  еден за сместено дете од ЦСР Битола во Детски Дом  11 Октомври- Скопје  

- еден  за искажано незадоволство на соседството од функциониирањето на 

станбената заедница на Детски Дом ,, 11 Октомври,,-Скопје. 

-еден за искажано незадоволство од сместен корисник во ЈУ за згрижување на деца 

со воспитно социјални проблеми и нарушено поведение-Скопје 

3.Надзор над стручна работа согласно Програмата за работа на ЈУЗСД- Скопје 

за 2020 година 
 

Согласно Програмата за работа на ЗСД за 2020 година, реализиран е : 

 надзор над стручната работа во ЈЗУ,,13 Ноември,,-Скопје-оддел,,Мајка Тереза,,, 

  увид во стручната работа  на 10 центри за социјална работа во при сместување на 

корисник во  згрижувачко семејство, ( Битола, Валандово, Велес, Куманово, 

Крушево, Охрид, Скопје, Пробиштип, Прилеп и М.Брод)  

 увид во стручната работа во предмети за  заштита од семејно насилство  на деца и 

возрасни врз основа на реализирани надзори над стручната работа во ЦСР 

 реализирано онлајн истражување за примената на интегрираното водење на случај во 

ЦСР  

 редовно и континуирано следење на работата на трансформираните установите за 

социјална заштита (Детски Дом 11 Октомври, Дом за доенчиња и мали деца Битола, 

ЈУ за згрижување на деца со воспитно-социјални проблеми и нарушено поведение-

Скопје,Специјален Завод Д.Капија,ЈУЗавод за рехабилитација на деца и младинци 

Скопје,ЈУ Завод за заштита и рехабилитација Бања Банско Струмица) ,  МГД 

(Берово,Штип и Кавадарци) СОС Детско село  и ,,Порака,,Неготино . 

 

За констатираните состојби при спроведениот надзор/или увид  изготвени се 

извештаи со определени мерки/препораки  по кои ЦСР/УСЗ постапуваат, а ЗСД тековно го 

следи нивното постапување и по потреба укажува  и дополнителна стручна помош-се со цел 

обезбедување заштита на најдобриот интерес на секое дете /корисник. 

 

 

 

 

 Стручна помош и поддршка, координативни и работни средби 

 

1.Стручна помош и поддршка  
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 Во текот на 2020 година вработените во ЗСД- реализираа активности за стручна 

помош и поддршка на ЦСР/УСЗ за постапување по конкретни предмети или за 

реализирање на одредни постапки (со физичко присуство, телефонски или онлајн) 

 Стручна помош, поддршка и координирање на активности при сместување на 

корисници во УСЗ,станбени единици, МГД  или во згрижувачки семејства и 

сместување на бездомници  

 Насоки за постапување со сместени корисници во УСЗ ,МГД  

 За регрутирање на потенцијални згрижувачии и роднини згрижувачи   

 за изготвување на стручна документација за сместени корисници ( План за 

индивидуална работа, наоди и мислења) 

 Изготвено стручно мислење за изготвување на документација согласно Законот за 

правда за децата по барање на одредени ЦСР  

 информирање за остварување одредени права/услуги(право на попреченост, 

роднинско згрижување , услуга лична асистенција ,посвојување, остварување на 

право на образование за  корисник сместен во установа. ) 

 за постапување при регулирање односи родител-дете ,доверување на деца,заштита 

на малолетно дете , вршење на родителското право и постапување по Хашка 

конвенција  

  за постапување и заштита на деца без родители и без родителска грижа (решавање 

на статусни состојби, форми на заштита и сл) 

 За постапување при заштита од семејно насилство, или со жртви на трговија со 

луѓе  

 Стручна помош и поддршка на домови за стари лица  

 Поддршка при  распределба на предмети во ЦСР со цел воспоставување на 

интегрирано водење на случаи во ЦСР  

 

2.Координативни и работни средби 

 

Во текот на 2020 година како стручна помош и поддршка на ЦСР/УСЗ за 

постапување по одредени предмети вработените во Заводот учествуваа во организирање и 

одржување на 10 координативни средби ( заради кординирање на активности меѓу 2 ЦСР 

или  УСЗ  и меснонадлежен ЦСР за сместен корисник) и  2 работни средби за добивање 

насоки за постапување по конкретни случаи (ЦСР Виница,Скопје) и 1 работна средба во 

Детски дом 11 Октомври-поддршка околу  организацијата на работата на ОЕ. 

 

 Заради координиарње на активностите и взаемно информирање вработени во 

Заводот учествуваа на 8  работни состаноци со претставници на МТСП (2-за процесот 

на лиценцирање,за воспоставување на Центар за поддршка на згрижувачки семејства, за 

Правилникот за згрижувачки семејства,за договор околу распределба на предмети за 

менторирање, околу реформите во системот на социјална заштита  и работна средба со 

МТСП и УНХЦР со цел договарање за одржување на обуки за примена на ,,Прирачникот 

за процена на најдобриот интерес на детето,, во центрите за социјална работа., една средба 

за за информирање за преземени активности од ЦСР Штип по одреден предмет) 

  

 Исто така одржани се 6 работни средби со претставници на партнери со кои се 

воспоставени соработки за реализирање на конкретни заеднички активности (Завод за 

статистика, Републички Црвен крст,претставници на општина Куманово.Ептиса ,СОС 

Детско село, НВО ,,Љубезност , , и ГИЗ ) 

  
 Учество на неколку работни состаноци на работната група за измена на Законот за 

правда за децата(со физичко присуство и онлајн).  
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 Лиценцирање на стручни работници во дејноста социјална заштита 

 

Лиценцирањето на стручните работници во дејноста социјална заштита се одвива 

преку синхронизирана работа на Комисијата за лиценцирање и Службата за правно 

нормативни работи и професионален развој.  

Во текот на 2020 година одржани се дванаесет (12) седници на Комисијата за 

лиценцирање и тоа по една во месеците јануари, февруари, мај, септември, ноември и 

декември и по две седници во месеците јули, август и октомври. Подготовка на седниците 

и материјалите за дневен ред на седницата, проверка на документацијата за исполнетоста 

на условите за стекнување, обновување и продолжување на лиценца, како и организацијата 

на стручните испити е направена од страна на советниците во Службата.  

Комисијата за лиценцирање  објави две сесии за аплицирање за стекнување со 

лиценца и тоа: прва сесија 29.06.2020 – 06.07.2020 година и втора сесија 23.09.2020 – 

30.09.2020 година . 

Комисијата изготви база на прашања за полагање на теоретскиот дел од стручниот 

испит и тоа за: 

 општ стручен испит за вршење на стручна работа во центар за социјална работа  

 општ стручен испит за вршење на стручна работа во установа за вон-семејна 

заштита, центар за социјални услуги, центар за поддршка на згрижувачки семејства 

и други даватели на социјални услуги за вон семејна заштита и услуги во 

заедницата. 

Комисијата одржа стручни испити за полагање на теоретски дел (4 сесии по 3 

групи учесници  ) и практичен дел на стручен испит (5 сесии по 3 групи учесници) . 

  

1.Стекнување со лиценца 

Во текот на 2020 година Комисијата донесе одлука за стекнување со лиценца на 226 

стручни работници, вработени во дејноста социјална заштита, за што ЈУ Завод за 

социјални дејности изотви решенија и издаде лиценци. 

Од стекнатите 226 лиценци во 2020 година, 148 се лиценци за работа во центри за 

социјална работа , 56 за работа на стручни работници во  установите за вон семејна 

заштита  и 22 за работа на стручни работници кај другите даватели на социјални услуги . 

  

2.Обновување на лиценца 

Во текот на 2020 година Комисијата донесе одлука за обновување на лиценца на 42 

стручни работници, вработени во дејноста социјална заштита, за што ЈУ Завод за социјални 

дејности издаде решенија. 

Од обновените 42 лиценци во 2020 година, 38 се лиценци за работа во центри за 

социјална работа и 4 за работа во установи за вон семејна заштита  

 

3.Продолжување на лиценца 

Во текот на 2020 година Комисијата донесе одлука за продолжување на лиценца за 

работа на 2 стручни работнички, кои поради оправдани причини не го оствариле бројот на 

потребни бодови за едукација, за обновување на лиценца. За истите ЈУ Завод за социјални 

дејност донесе решенија за продолжување на лиценца. 

 

4.Одбиени барања за стекнување со лиценца 
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Во текот на 2020 година Комисијата донесе одлука за одбивање на барањата за 

стекнување/обновување со лиценца за 16 кандидати. Најчеста причина за одбивање е 

несоодветноста на стручниот профил, согласно установата за социјална заштита во која 

кандидатот работи, за што се донесени соодветни решенија.  

Донесени се  заклучоци за запирање на постапка за 6 стручни работници. 

 

 Континуирана професионална едукација  

Основен предуслов за стекнување и обновување со лиценца е поседување 

соодветен број на бодови, часови на едукација согласно Програмата за континуирана 

професионална едукација на ЈУ Завод за социјални дејности. Континуираната 

професионална едукација на стручните работници во дејноста социјална заштита се одвива 

преку синхронизирана работа на  Комисијата за одобрување на програми за континуирана 

професионална едукација и Службата за правно нормативни работи и професионален 

развој.  

 

1.Одржани седници на Комисија за одобрување на програми за континуирана 

професионална едукација 

Во текот на 2020 година одржани се две седници на Комијата за одобрување на 

програми за континуирана професионална едукација. Подготовка на седниците и 

материјалите за дневен ред на седницата е направена од страна на советниците во 

Службата. Комисијата одржа две седници на кои даде мислење за Програмата за 

континуирана професионална едукација на ЈУ Завод за социјални дејности за 2020 година.  

 

2. Почетна едукација 

Почетната едукација на стручните работници вработени во дејноста социјална 

заштита се  реализираше согласно Програмата за континуирана професионална едукација 

на ЈУ Завод за социјални дејности за 2020 година, со што нововработените стручни 

работници во рок од 6 месеци од денот на вработувањето поминаа почетна едукација од ЈУ 

Завод за социјални дејности, која се состоеше од пет задолжителни содржини и една 

изборна содржина (која се избира од три понудени содржини) во зависност од местото на 

вработување на стручниот работник. По завршување на почетната едукација, ЈУ Завод за 

социјални дејности издава потврда за помината почетна едукација за секој стручен 

работник, како еден од условите за стекнување со лиценца.  

Почетна едукација поминале 171 стручен работник во 6 групи и тоа 88 стручни 

работници од центри за социјална работа во три групи, 56 стручни работници од установи 

за вонсемејна заштита во две групи и 27 стручни работници од лиценцирани даватели на 

социјални услуги во една група. Почетната едукација започна да се реализира во месец 

март, со физичко присуство, но поради Ковид 19, продолжи како online едукација која се 

реализираше во втората половина на месец мај и првата половина на месец јуни.  

 

3.Континуирана едукација 

Континуираната едукација на стручните работници вработени во дејноста 

социјална заштита се одвиваше согласно доставените Планови за континуирана 

професионална едукација од страна на установите за социјална заштита. За сите стручни 

работници направен е регистар во кој е внесен бројот на часови/бодови за континуирана 

професионална едукација  и побарани едукации за 2020 година, врз основа на што е 

направен распоред за број на сесии за секој модул/едукација од Програмата за 

континуирана професионална едукација на ЈУ Завод за социјални дејности за 2020 година.  

 Со континуирана професионална едукација во 2020 година опфатени се 555 

стручни работници, во 34 групи, а испорачана е обука по 17  модули/теми за едукација.  
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Едукациите се одвиваа online, со почитување на одредени принципи и процедури за 

издавање на потврди за стекнати 8 бода за секоја поминат модул/едукација.  

 

 

 Регистар за лица осудени за кривични дела за сексуална злоупотреба на  

малолетни лица и педофолија 

 

ЈУ Завод за социјални дејности-Скопје согласно законската обврска тековно го води 

и ажурира електронскиот регистар за лица осудени за кривични дела за сексуална 

злоупотреба на малолетни лица и педофолија. Со состојба 31.12.2020 година, во 

електронскиот Регистар се објавени  вкупно 274  лица, од кои 11 жени и  263 мажи. Од нив 

161 лице е ослободено и тоа е забележано во Регистарот во делот на нивниот статус, со цел  

превенција  и заштита на населението и децата, а останатите се уште се на издржување казна 

затвор.  

                                

 

ЈУ Завод за  социјални дејности-Скопје 

                               Директор  

                   Стојан Станиславски  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОГ:1 ПРЕГЛЕД НА ИЗГОТВЕНИ МАТЕРИЈАЛИ 

Извештаи за работа на ЗСД 

 Извештај за работа на Заводот за 2019 година 

 Извештаи за работа на ЗСД за 2020- 4 квартални и  полугодишен  

 Програма за работа на Заводот за 2020 година 

 Едукациски концепт на Заводот за 2020 година 

 Извештај за унапредување на состојбата со еднаквите можности-за 2019 година 

 Извештај за пристап до информации од јавен карактер  за 2019 година  

 Месечни извештаи за работа на службите при ЗСД 

 

Функционирање  за време на вонредната состојба   
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 Изготвени Извештаи за  МТСП за реализирани активности на ЗСД во услови на 

вонредна состојба -следење на состојбите во ЦСР /УСЗ и констатирани проблеми 

со кои се соочуваат во работата(неделни, полумесечни и месечни –за период март-

август 2020) 

 Стручно мислење за постапување на ЦСР /УСЗ во услови на вонредна состојба 

 Неделно информирање за  функционирање на УСЗ, МГД и ,  станбените единици 

во вонредната ситуација 

Изготвени материјали за полесно справување со вонредната состојба : 

 Изготвено стручно мислење за постапување на ЦСР /УСЗ во услови на вонредна 

состојба 

  Информативен материјал,,Информациии за Корона вирусот и психосоцијална 

поддршка,,  

 Изработен,, Водич за интернет безбедност и заштита на децата наменет за 

родители, старатели, згрижувачи, воспитувачи и наставници, како и за стручните 

лица од ЦСР во делот на водење постапки за деца жртви и советување,,  

 Препораки за враќање на децата на училиште во време на пандемија од Ковид-19 

 Печатена брошура  Родителствување/ Грижа за деца/ во време на пандемија Ковид 

19 со поддршка на Здружение Млади правници ) 

Извештаи од надзор над стручната работа  

 Изготвени Извештаи од надзор над стручна работа (64) 

 Изготвени извештаи од реализиран увид во стручната работа при сместување на 

корисник во згрижувачко семејство (10) 

 Изготвени извештаи со препораки/стручно мислење за предмети за кои се обраќаа 

центрите за социјална работа  

Извештаи од координативни/работни средби   

 Изготвени извештаи од координативни средби (10)  

 Изготвени извештаи од работни средби (3) 

Деца сместени во ОЕ  на трансформираните установи и во други форми 

 Преглед на податоци за деца сместени во ОЕ при трансформираните установи (Дом 

за доенчиња и мали деца Битола, Детски дом 11 Октомври и ЈУ за згрижување на 

деца со воспитно – социјални проблеми и нарушено поведение – Скопје). 

 Квартален извештај (јануари-април 2020 год.) за заштита на децата без родители и 

без родителска грижа сместени во УСЗ и МГД (преглед на функционирањето и 

состојбата на сместените корисници во : Дом за доенчиња и мали деца Битола, 

Детски Дом 11Октомври-Скопје ,СОС ДЕтско село Скопје, МГД Берово и МГД 

Штип-  

 Квартален извештај(јануари-април 2020 год.) за  заштитата на децата во ризик 

сместени во УСЗ и МГД ( преглед на  функционирање и состојбата со децата во ЈУ 

за згрижување деца со воспитно-социјални проблеми и нарушено поведение-

Скопје и МГД Кавадарци Квартален извештај (јануари-април 2020 год.)за 

функционирање на  Мал групен дом – Кавадарци 

 Квартален извештај(јануари-април 2020 год.)за заштита на децата со попреченост 

сместени во УСЗ(преглед на функционирањето и состојбата на сместените 

корисници во: ЈУ Завод за рехабилитација на деца и младинци-Скопје,ЈУ завод за 

заштита и рехабилитција Бања Банско-Струмица и Специјален Завод Д.Капија) 

 Преглед на сместени корисници во различни форми на заштита(состојба јули 2020) 
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 Изготвен преглед за  деца на школска возраст сместени во згрижувачки 

семејства,МГД  и во ОЕ на трансформиарните установи 

 Евидентирање на сместени малолетни  деца по  известување од ЦСР 

Дом за доенчиња и мали деца Битола 

 Изготвено и доставено укажување до ЦСР за понатамошно постапување за децата 

сместени во ОЕ при Дом за доенчиња и мали деца Битола(по направена обработка 

на податоците) 

 Информација за постапување на ЦСР по дадените препораки за децата сместени во 

Дом за доенчиња и мали деца Битола 

 Информација за Домот за доенчиња и мали деца Битола 

 Изготвен Допис до ЦСР за активности кои се преземаат од страна на стручните 

работници за децата сместени во домот Битола 

 Извештај со насоки за постапување со корисниците сместени во ОЕ на Дом за 

доенчиња и мали деца Битола –  

 

Детски дом 11 Октомври Скопје  

 Увид во организациона единица Козле на  ЈУ ДД  „11 Октомври“ 

 Извештај од надзор по преставка од сосед за ОЕ на ЈУ ДД „ 11 Октомври 

 Изготвен допис до Детски Дом,,11 Октомври,, и три ЦСР -кои имаат сместено 

корисници во Домот заради нивна подготовка за излегување од УСЗ 

 Изготвен извештај со насоки за постапување со корисниците сместени во ОЕ на 

Детски дом 11 Октомври –врз основа на изготвен образец за собирање податоци 

ЈУ за згрижување на деца со воспитно – социјални проблеми и нарушено поведение – 

Скопје 

 Месечно следење на  ЈУ за згрижување на деца со воспитно социјални проблеми 

инарушено поведение- 7 О.Е. во кои се сместени деца во ризик деца во судир со 

законот и обработка на добиените податоци   

 Прибирање на податоци и изготвување на Информација за флуктуација на децата 

во 7 организациони единици на ЈУ за згрижување на деца со воспитно – социјални 

проблеми и нарушено поведение – Скопје за месец Јануари 2020 година; 

 Учество во изготвување на извештаи на неделно ниво за функционирање на  

организационите единици на  ЈУ за згрижување деца со воспитно-социјални 

проблеми и нарушено поведение-Скопје  

 Изготвен извештаj од надзор над стручна работа во ЈУ за згрижување на деца со 

воспитно  социјални проблеми и нарушено поведение Скопје 

 Изготвен Извештај за трансформација на ЈУ за згрижување на деца со воспитно-

социјални проблеми и нарушено поведение за потребите на МТСП(октомври 2020) 

 Изготвен преглед на корисници во ОЕ при ЈУ за згрижување на деца со воспитно-

социјални проблеми и нарушено поведение- состојба јануари-јуни 2020 година за 

потребите на МТСП 

 Допис  до надлежните ЈУ МЦСР кои имаат сместени корисници во ОЕ и побарани 

информации за корисниците кои се или набрзо ќе станат полнолетни.  

Деца во МГД  

 Изготвен  извештај за дете С.Мемедова од ЈУМЦСР Кочани сместено во МГД 

Берово 

 Следење на состојбата на дете од ЦСР Струмица сместено во МГД Кавадарци  

 Изготвени и доставени препораки за понатамошно постапување МГД Берово и 

МГД Штип   
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Лица со попреченост  

 Неделно информирање за  функционирање на установите и станбените единици 

кои сместуваат лица со попреченост во вонредната ситуација и најчесто 

поставувани прашања и дилеми за давање на услугата Персонална асистенција на 

лица со попреченост 

 Преглед на моменталната состојба во установите за вон-семејна заштита за лица со 

попреченост(состојба август 2020) 

Дневни центри за лица со попреченост  

 Изготвен извештај од координативна средба со ЦСР Виница  (за водење на 

евиденција и документација) 

 Информација за начинот на постапување со лицата со попреченост во центрите за 

социјална работа и дневните центри за лица со попреченост во период на 

вонредната состојба 

 Изготвување на информација за отпочнување на работата на дневните центри за 

деца/лица со попреченост согласно Протоколот за работа на дневните центри за 

деца/лица со попреченост  

 Доставување на Преглед на ДЦ за лица со попреченост, состојба пред започнување 

на пандемијата 

 Изготвен Преглед на број на корисници на услугите на ДЦ за лица со попреченост 

по возраст.  

Лична асистенција  

 Изготвување на стандарди и процедури за работа на стручните лица во установите 

за социјална заштита и кај овластените даватели на социјални услуги  - лична 

асистенција 

 Собирање и обработка на податоци од ЦСР за услугата лична асистенција заради 

следење на услугата на месечно ниво  и изготвување Извештај за евалуација на 

услугата лична асистенција за периодот јули – декември 2019 година. –

Доставување на преглед на  корисници на услугата персонална асистенција и 

персонални асистенти по давател на услуга до МТСП 

 Информација за услугата лична асистенција за период јануари-март 2020 година 

 Информација за услугата персонална асистенција  и за состојбата на лицата со 

попреченост во оваа вонредна состојба, нивните потреби и поддршката која ја 

побарале и добиле од ЦСР 

 Изготвување допис до МТСП во врска со прашања за услугата лична асистенција- 

 Обработка на податоци добиени од сите  центри за социјална работа  во однос на 

остварување на услугата лична асистенција- за број на евидентирани 

заинтересирани/потенцијални корисници на услугата лична асистениција  во 

јануари 2020   

 Изготвување на преглед на моменталната структурата на асистентите и 

корисниците на услугата лична асистенција 

 Изготвување на преглед на структурата на асистентите и корисниците на услугата 

лична асистенција-состојба август 2020 година 

 

Правда за децата 

 Изготвување на тромесечен , шестмесечен и годишен извештај за спроведување на 

Законот за правда за децата , и годишен извештаj за примена на мерките за помош 

и заштита за 2019 и 2020 година  
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Згрижувачки семејства 

 Изготвени месечни  прегледи  на згрижувачки семејства со  можности за 

сместување на нови корисници (12) 

 Изготвен материјал,, Преглед на состојбата во згрижувачките семејства/за време на 

вонредната состобја 

 Преглед за роднински згрижувачи(состојба јули 2020) 

 Преглед на мрежата на згрижувачки семејства и роднини згрижувачи –по региони 

 Изготвена  Информација за сместување во згрижувачко семејство и кај роднини 

згрижувачи 

 Изготвено Упатство за изготвување на годишна програма за работа на Центарот за 

поддршка на згрижувачки семејства(усогласување со новиот Правилник) 

 изготвување на Стандарди и процедури за постапување на Центарот за социјална 

работа и Центарот за поддршка на згрижувачки семејства, при спроведување 

активности со згрижувачко семејство и сместување на корисник во згрижувачко 

семејство 

 

Брак и семејство  

 Анализа на состојбата во брак и семејство во 2019 година 

 Анализа на спроведени надзори на стручната работа во ЦСР во 2019 година во 

областа на бракот и семејството 

 Извештај за состојбата во остварување на правото на детето на одржување на лични 

односи и непосредни контакти со родителот со кого не живее во период на вонредна 

состојба 

 писмено упатство и препораки на ЦСР за стручна работа со родителите во 

реализирање на право на детото за одржување на лични контакти и непосредни 

односи со родител/близок сродник со кој не живее во услови на пандемиија, согласно 

препораките и мерките на Владата за превензија и заштита од корона вирусот. 

 

Семејно насилство  

 Информација  за семејното насилство во Македонија во 4-ти  квартал на 2019 

година 

 Информации за семејното насилство во  (првиот квартал  и вториот од 2020)  

 Информација  за семејното насилство во Македонија во 4-ти квартал на 2019 

година 

 Податоци за семејно насилство -во првиот квартал на 2020 година и дополнителни 

информации за состојбата во семејното насилство во периодот март –април 2020 

година со посебен акцент за состојбата во центрите за жртви на семејно насилство 

 Информација за семејното насилство над деца и  возрасни жртви во РСМ ,врз основа 

на реализирани надзори над стручната работа во ЦСР , во текот на 2020 година 

Материјали и документи за процесот на лиценцирање и континиран професионален 

развој  

 Деловник за работа на Комисијата за лиценцирање 

 Деловник за работа на Комисијата за одобрување на програми за едукација 

 Програма за КПЕ за 2020 година  

 Програма за полагање на стручен испит (обрасци за полагање на теоретски и 

практичниот дел од стручен испит) 

 Учество во Подготовка на Правилник за лиценцирање (услови, видови лиценци, 

обрасци за лиценци, барање за лиценцирање) 

 Подготовка на прашања за полагање на стручен испит 
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 Подготовка на тестови за полагање на теоретскиот дел од испитот 

 Едуктивен материјал за извeдување на оnline основна обука 

 План за обуки, одредување на обучувачи и начин на испорака на обуката, 

 

Материјали за Етички одбор  

 Изготвен Етички кодекс 

 Изготвени  Стандарди и индикатори за Етичкиот кодекс 

 Изготвен Деловник за работа на Етичкиот Одбор 

 

Kоментари и стручно мислење 

 Предлози за измена и дополна на закони (Законот за социјална заштита, Законот за 

правда за децата, Законот за спречување на насилство врз жени и семејно насилтво 

, Мислење за Акцискиот план на Законот за услуги, 

  доработка на Прирачникот од Хелен за згрижување –со вградување на содржини 

од нашето законодавство и пракса 

 коментари на Правилникот за нормативите и стандардите за вршење на дејноста на 

Центарот за поддршка на згрижувачки семсјтва и начинот на водење на евиденција 

и потребната документација за згрижувачките семејства 

 во однос на содржината на Прирачник за супервизија 

 на Извештај за мониторинг и евалуација – ЕПТИСА 

 во однос на категории на лица во ризик и индикатори за истите  

 обезбедени податоци  со кои располага ЗСД на заинтересирани институции/лица  

 

Изготвени обрасци,табели,прашалници  

 Упатство за изготвување на Извештај за работа на ЦСР  

 Упатсто за изготвување Програма за рабпота на ЦСР  

 Прашалник за спроведување на онлајн истражување за интегрирано водење на 

случаи 

 Прашалници  и обрасци за собирање на податоци за одредени категории на 

корисници /ризици  
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ПРИЛОГ 2.ПРЕГЛЕД НА ИСПОРАЧАНИ МОДУЛИ/ЕДУКАЦИИ во  2020 година 

КОНТИНУИРАНА ЕДУКАЦИЈА  

Реден 

број 

Модул/Едукација Број на одржани 

едукации  

Број на 

учесници  

1. Модул  1  Промовирање на еднаквоста и 

ценење на разновидноста на луѓето 

1 15 

2. Модул 2 Комуникација со луѓе 1 19 

3. Модул 3 Разбирање на потребите и работа со 

деца во ризик 

3 42 

4. Модул 4 Ангажирање и работење со 

семејства 

4 66 

5. Модул 5  Работа со заедници 1 15 

6. Модул 15 Работа со дете, семејство и можни 

посвоители 

3 52 

7. Модул 16 Родова рамноправност во 

социјална работа 

1 17 

8.  Модул 17 Работа со стари лица 2 34 

9. Модул 18 Трговија со луѓе 1 16 

10.  Модул 19 Работа со маргинализирани 

заедници/групи во ризик 

1 22 

11.  Модул 20 Мапирање на социјален простор 1 20 

12. Модул 21 Сексуалност, сексуално и 

репродуктивно здравје и права на лицата со 

попреченост 

2 27 

13.  Процена на најдобриот интерес на 

детето/корисникот 

5 90 

14.  Интегрирано водење на случај во системот на 

социјална заштита 

1 9 

15. Едукација на стручни работници кои работат 

на проблематика брак и семејство и семејно 

насилство 

2 38 

16. Едукација на стручни работници кои работат 

на заштита на децата во ризик 

3 45 

17. Едукација на стручни работници кои работат 

со лица/деца со попреченост 

2 28 

Вкупно 12 модули и 5 едукации 17 555 

 

 

 

 
ПРИЛОГ:3  

 ПРЕГЛЕД НА ОБУКИ/НАСТАНИ НА КОИ ПРИСУСТВУВАЛЕ ВРАБОТЕНИ  ОД  ЗСД 

 процесот на менторирање - 2 вработени 

 воспоставување на нов модел на работа со згрижувачките семејства - од 18.06.2020 

година три вработени во ЗСД учествуваа на 10 дневна онлајн обука "Вовед во 

проценка, подготовка, одобрување и континуиран професионален развој за 

згрижувачите во Северна Македонија" организирана од МТСП и Уницеф. 

 учество на webinar организиран од EASPD: “Face-to-face services moving to on-line 

mode during COVID-19.“ (24.06.2020 од 14-15:00 часот) -1 вработена 
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 присуство на on line јавен настан на UNICEF и Универзитетска клиника за 

психијатрија ( проф.д-р Керим Мунир и д-р Барјактаров), на тема “Менталното 

здравје и пандемијата од корона вирусот – Глобални перспективи“, виртуелен форум, 

презентација и дискусија - 1 вработена 

  учество на оn line состанок за мониторинг и евалуација организиран од Ептиса -2 

вработени 

 присуство на on line средба во врска со Компаративната анализа на модели за 

мониторинг и евалуација на социјални услуги во ЕУ земји (Бугарија, Италија, 

Романија ) во рамки на активности реализирани од ЕПТИСА. -1 вработен 

 учество на on line состанок – советодавна група за подготвка на проект “Правда за 

децата “ координирана од УНИЦЕФ-1 вработена 

 On line course Adapting Child Protection Case Management – еден вработен  

 воспоставување на нов модел на работа со згрижувачките семејства - од 18.06.2020 

до 10.07.2020 г.година три вработени во ЗСД учествуваа на 10 дневна онлајн обука 

"Вовед во проценка, подготовка, одобрување и континуиран професионален развој за 

згрижувачите во Северна Македонија" организирана од МТСП и Уницеф. 

 On line состанок – советодавна група за подготвка на проект ,,Правда за децата ,, 

координирана од УНИЦЕФ,-еден вработен 

 работен состанок преку ZOOM апликацијата  со здружение Љубезност за 

генерирање на софтверско решение за Регистарот за бездомници и социјално 

загрозенисемејства, собирање на  информации околу самиот Регистар и работен 

состанок со Завод за статистика- 2 пертставници 

 учество на онлајн интервју за заштита на деца без родители и без родителска грижа 

– со посебен осврт на заштитата на корисниците во СОС Детско  село – од 

,,Паблик,,  1-претставник на ЗСД 

 On line работилница – ментално здравје  –координирана од УНИЦЕФ,-  1 

претставник од ЗСД  

 On line едукации , настани – индивидуачни учества на советници  

 Дведневна обука за носителите на одлуки вклучени во креирањето политики во 

областа на пазарот на трудот, образованието и социјалната политика -5 

претставници 

 Обуки организирани од Policy Making:  

o  Дводневна обука за носителите на одлуки вклучени во креирањето 

политики во областа на пазарот на трудот, образованието и социјалната 

политика –(3 ) 

o Внес и манипулирање со податоци, статистичка анализа, управување со 

податоци или визуелизација на податоци со употреба на статистички 

софтвер- (3) 

o Петодневна онлајн обука под компонента 3 активност 3.1.2 ” Обука за внес 

и манипулирање со податоци, статистичка анализа, управување со податоци 

или визуелизација на податоци со употреба на статистички софтвер” -

организирана од Policy Making (21-25.12.2020)-2 

  Учество на обуки организирани од МТСП и Универзитетска клиника за 

психијатрија  

o Обука  за запознавање и постапување на згрижувачки  семејства во кои се 

згрижени  деца  на училишна возраст (1 претставник) 

o Обука за  запознавање и постапување на згрижувачки  семејства  во кои се 

згрижени  адолесценти (2) 

o Обука за  запознавање и постапување на згрижувачки  семејства  во кои се 

згрижени  деца со попреченост (1) 
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o Обука за запознавање  и постапување на вработените во Дом за доенчиња и 

мали деца Битола со децата сместени во домот (1) 

 Учество на онлајн тркалезна маса 3- 4.12.2020 год на тема Трансформирање на 

општеството: Заедница за сите“,по повод Меѓународниот ден  на лицата со 

попреченост во организација на МТСП(2) 

 The Art of Inclusion: Disability and Diversity in Arts and Culture(1) 

 Учество на вебинари/конференции во организација на Клиниката за заштита на 

деца и млади на град Загреб: 

o Видео конференција -  Меѓународен стручен собир „ Поврзани за 

добросостојбата на децата: Мултидисциплинарен пристап во дијагноза и 

третман на траумата во детство во семејно опкружување“  

o  Учество на вебинар на тема „Пандемија COVID-19 и менталното здравје на 

децата и адолесцнтите: закани и шанси“  

o Учество на вебинар на тема „Online психодијагностика на деца и млади: 

Можности и предизвици“ во организација на Клиниката за заштита на деца 

и млади на град Загреб. 

 Учество на вебинар на тема „Украдено детство – дијалог на професионалците и 

медиумите за заштита на децата од насилство“ во организација на Клиниката за 

заштита на деца и млади на град Загреб. 

 Online обука на тема „Gender-based violence affecting children and youth on the move“ 

во организација на Child Protection HUB for South East Europe - CHILDHUD 

ACADEMY 

 Учество на онлајн работилница за запознавање и можности за примена на системска 

семејна терапија во работа, испорачана од Здружението Алтернатива 

 EASO Regional workshop on age Assessment  

 Меѓународната Online едукација на тема: Борба против насилството врз жените и 

девојчињата, во организација на MASHAV,   во траење од 6 дена.(1) 
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