
 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скопје, Мај 2020 година  



Со оглед на вонредната состојба во државата, која меѓу другото,  влијаеше и врз 

начинот на остварување на правата и услугите на лицата со попреченост во рамките на 

системот преку центрите за социјална работа, од една страна, и земајќи ги предвид 

специфичните аспекти при работата со лица со попреченост, од друга страна, предмет на 

оваа информација е увид во начинот на постапување и комуникација со лицата со 

попреченост и/или нивните родители, како евидентирани корисници во центрите за 

социјална работа, со посебен осврт кон корисниците на услугите на дневните центри за 

лица со попреченост. 

Информациите се добиени од центритe за социјална работа доставени во форма 

на наративни извештаи и истите се обработени, и во продолжение се дадени податоците 

за начинот на комуникација, детектираните потреби за поддршка,  видот на поддршка и 

ресурси кои се обезбедени за лицата со попреченост и нивните семејства.  

1. Начин и вид на комуникација со лицата со попреченост и/или нивните 

родители/старатели/згрижувачи и споделување на информации 

Стручните лица најчесто контактираат со родителите на корисниците и со дел од 

корисниците преку телефон, видео повици, e-mail, социјални мрежи (креирање на група 

на Facebook / Viber со родителите на корисниците, како медиум за споделување на 

информации), поретко и online платформи, по повеќе пати во текот на неделата.  

Стручните лица од центрите за социјална работа и од дневните центри навремено и 

во континуитет ги споделуваат сите релевантни информации со родителите на 

корисниците, како што се: 

- Начинот на комуникација и достапноста на стручните лица додека дневните 

центри не работат. 

- Начинот на остварување и обезбедување на потврди за ослободување од работа 

согласно донесените мерки.  

- Правата на лицата за попреченост за движење за време на полицискиот час. 

- Продолжувањето на редовни активности и постапки во текот на вонредната 

состојба за остварување на правата и услугите.  

Во ЈУ МЦСР Делчево е формиран стручен тим за преземање на соодветни мерки за 

потребите на корисниците во Дневен центар Делчево и Дневен центар во М.Каменица. 

Целта на тимот е да одржи редовна комуникација со семејствата и корисниците, да даде 

укажување за препораките, да интервенира кон одредени потреби на семејствата и 

децата/лицата согласно нивните потреби. 

2. Потреби и потешкотии со кои се соочуваат лицата со попреченост и/или 

нивните родители/старатели/згрижувачи 

Одредени дневни центри информираа дека на самиот почеток потешко им било на 

корисниците да разберат зошто нема да одат во дневниот центар и зошто треба дома да 

седат, имајќи предвид дека поголемиот број од лицата со попреченост во рамките на 

својот третман и секојдневниот живот имаат тенденција да создаваат и да се 

придржуваат до  одредени рутини, кои пак им помагаат во секојдневното функционирање. 

Од голема помош им било подоцна донесената одлука за начинот на движење на лицата 



со попреченост. Исто така, забележани се различни емоционални реакции кај 

корисниците: анксиозност, вознемиреност, хиперактивност, промени во расположение.  

Дел од родителите на корисниците се соочиле со потешкотии во извршувањето на 

обврските надвор од домот (пазарење, одење во банка и сл.), поради непостоење на 

можност да ги остават своите деца сами во домот.  

Исто така, голем дел од дневните центри споделија дека голем број на корисници се 

прилагодиле кон новиот начин на функционирање. 

Од извештаите може да се забележи дека голем дел од родителите позитивно 

одговориле на насоките дадени од дневните центри, реализирале активности со своите 

деца, тематски работилници за први Април, Велигден и сл.  

Во Гостивар, двајца од родителите на корисниците укажаа на потреба од лични 

асистенти за нивните деца, (се работи за две самохрани мајки од кои едната е во 

поодминати години и самат има потреба од помош). 

Родителите, чии деца се корисници да дневниот центар за деца со аутизам при ЈУ 

МЦСР Скопје,  се вклучени во образовниот процес,  редовно ги следат наставните 

активности кои им ги праќаат од училиштата и им помагаат истите да ги совладаат.  

 

3. Видови на поддршка и користени ресурси во надминување на потешкотиите  

 

Во процесот на обезбедување на поддршката кон лицата со попреченост и нивните 

семејства, по детектираните потреби за поддршка, може да се забалежи дека стручните 

лица од центрите за социјална работа, а пред се вработените во дневните центри за лица 

со попреченост оптимално ги имаат понудено своите капацитети, можности и знаења кон 

корисниците и родителите, преку обезбедување на редовна и континуирана комуникација 

и давање на насоки за справување и поддршка на нивните деца. Исто така, во одредени 

градови, со меѓусебна соработка, помош и поддршка е обезбедена од локалните ресурси, 

како што се општината, општинскте органозации на Црвениот Крст, општествено 

одговорни компании.  

Како најчесто обезбедени видови на поддршка се следните:  

- Обезбедување достапност на информации до родителите на лицата со 

попреченост и корисниците во дневните центри.  

 

- Психосоцијална поддршка на родителите/згрижувачите преку разговори за 
новонастанатата ситуација, давање на насоки како да се справуваат со нивниот 
страв и вознемиреност, зголемување на нивната информираност во однос заштита 
и превенција од корона вирусот. 
 

- На родителите дадени им се насоки за поедноставно презентирање на состојбата 
со корона вирусот со проследување на линкови од изготвени материјали со 
адаптирана социјална приказна за корона вирусот. 

 



- Давање на насоки за работа со децата со попреченост во домашни услови, меѓу 

кои:  

 Споделување на линкови  и содржини за помош и поддршка на корисниците и 

нивните семејства (за превенција од вирусот, едукативни, активности кои може 

да се прават во домот). 

 Активности за одржување на здравјето и однесување при заразни болести - 
укажувања за важноста и начинот на правилно одржување лична хигиена, 
особено миење раце во новонастанатата ситуација, одржување хигиена на 
облеката и обувките по враќање во домот од прошетки. 

  Начини на социјално  однесување во новонастантата ситуација, (држење 
адекватно растојание, поздравување и отпоздраување без физички контакт, 
избегнување на групи). 

 Насоки и препораки да го насочуваат корисникот на стекнување на 

елементарните навики како самостојно хранење, самостојно одржување 

хигиена на рацете, лицето, забите, самостојно облекување и соблекување, 

вадење пелена и оставање на соодветно место. 

 Насоки како да го структуираат денот на нивните деца, прилагодување на 

едноставни активности и вклучување на нивните деца во различни активности 

во домот (средување во домот, подготвување на оброци,  поставување на 

масата за оброк и раскревање на истата и сл) 

 Насоки за физичко активирање на корисниците, како што се: прошетки , 

едноставни физички вежби и игри со топка и други достапни реквизити, а каде 

има можности со корисниците да се играат друштвени игри и други активности 

кои ќе помогнат во одржување на нивното психофизичко здравје. 

 Активности за релаксација и подобрување на расположението со цел да се 

надмине стресот, стравот и анксиозноста како што се вежби за дишење и јога.  

 Едноставни вежби со музика и играње, релакс музика, активности со цртање, 

боење сечење, лепење изработување разни украсисо природни материјали и 

оригами техника. 

 Проследување на разни едукативни и образовни содржини на телевизија, 

едукативни игри и активности  на компјутер, слушање музика и сл.активности. 

- Вклучување на кадарот од дневниот центар во останати активности во центарот за 

социјална работа ( пример. дефектологот од дневниот центар во Виница има 

дежурства во центарот за социјална работа, вработени од дневниот центар во Берово 

вклучени во работата на малиот групен дом )  

 

- Од страна на стручен работник од Дневниот центар за лица со попреченост при ЈУ 

ЦСР Виница посетени се сите корисници и им поделен материјал за работа (блок, 

боици, колаж, пластелин и др.). 

- За корисниците на малата група (предучилишна возраст) се изработени  материјали 

за работа (испринтани) согласно индивидуалниот план за работа со секој корисник, и 

им се доставени во нивните домови, од страна на вработените во ДЦ Велес. При 

посетата во домовите, на еден корисник од малата група, (чие семејство се наоѓа во 

потешка материјална положба) му е доставен училишен прибор за работа (тетратки, 

боици, моливи и сл.) 



- Помош и поддршка од здравствените институции (Ресен) 

- Помош и поддршка од општинските организации на Црвениот Крст во соработка со 

центрите за социјална работа, најчесто преку доставување на хуманитарни пакети 

(Гостивар, Пробиштип, Радовиш)  

- За корисниците на дневниот центар за лица со попреченост обезбеден е пакет храна 

пред Велигнденските празници од АД Витаминка Прилеп. На едно згрижувачко 

семејство во Прилеп, во кое се згрижени 2 деца, а имаат и биолошки 2 деца и сите на 

возраст од 5 до 10 години, дониран е лаптоп, за потребите на сите деца за полесно 

следење на настава и комуникација со персоналот на ДЦ како и занимација на децата. 

Донацијата е обезбедена со посредство и комуникација на стручниот работник- 

дефектолог од дневниот центар.  

- Обезбедување на социјални пакети (храна, заштитни средства, витамински 

препарати  и сл) за ранливите категории на граѓани меѓу кои опфатени се и  дел од 

корисниците на услугите во дневните центри од страна на Општините (Куманово, М. 

Каменица, Делчево, Пробиштип, Радовиш, Гевгелија, Крива Паланка, Тетово)  

- За корисниците на Дневните центри и нивните семејства обезбедени се прехрамбени 

пакети и пакети со хигиенски средства за време на Велигденските празници. (Штип) 

 

4. Реализација на програмските активности согласно Програмата за работа на 

дневните центри 

Со давањето на општите насоки за постапување со децата/лицата со попреченост и 

структуирање на секојдневието во домашни услови, во голема мера дел од програмските 

активности се реализираат особено во доменот на: 

- Културно-хигиенски навики 

- Моторен развој 

- Развој на говор, јазик и комуникација 

- Развој на работни навики  

- Компјутерска интеграција (семејства кои имаат уреди) 

- Спортско- рекреативни активности 

- Животни вештини 

Спроведувањето на активностите со корисниците од страна на родителите во голема 

мера зависи од можностите и капацитетите на родителите, ресурси и материјали со кои 

располагаат дома, интересот и волјата на родителите, како и можностите на нивните 

деца.  

 

 

5. Предлог насоки во однос на постапување со лицата со попреченост и/или 

нивните родители/старатели/згрижувачи 

 



Во зависност од развојот на ситуацијата со пандемијата од корона вирусот во нашата 

држава, како и согласно тековните препораки и мерки кои сеуште важат или кои 

дополнително ќе се применуваат, ги посочуваме следните насоки во однос на 

постапување со лицата со попреченост:  

- Да се продолжи со почитување на сите препораки и мерки за превенција и заштита 

од вирусот во центрите за социјална работа и дневните центри за лица со 

попреченост.  

 

- Да се има предвид потребата од дополнително укажување на лицата со 

попреченост и/или нивните родители за начините на заштита од вирусот. Доколку 

постои можност во центрите за социјална работа да има сликовит приказ како да 

постапува лицето за да се заштити и да ги почитува мерките (да носи маска, да ги 

дезинфицира рацете, да одржува социјална дистанца до 2 м)  

 

- Да се продолжи со навременото информирање и комуникација со лицата со 

попреченост, меѓу кои и корисниците од дневниот центар, и родителите на овие 

лица во делот на остварувањето на правата од социјална заштита, начин на 

работа и функционирање на дневните центри и сите тековни и релевантни 

информации.  

 

- Да се продолжи со споделување на насоки за структуирање на слободното време 

на корисниците, како и за реализација на програмски содржини, од страна на 

стручните лица од дневните центри, се до нивно отворање.  

 

- Да се изготвуваат материјали и да се праќаат до корисниците ( електронски, или 

таму каде немаат можност за истите да се достават- пр. блокови, боици, 

испринтани материјали за боење, пластелин и сл.) 

 

- Тековно да се следат мерките и препораките и нивно менување и постапување 

согласно истите.  

 

- Линкови до информации за родителите и лицата со попреченост:  

Платформа Онлајн сервисна служба за бесплатна поддршка за деца со 

попреченост.  

https://otw.assistive.mk/?fbclid=IwAR2qIULAigHpR7J-r2DbD6f1oev1IY-

5j7MV2EQDi0nCflIzDDQkvjNNS9E 

 

 

Менталното здравје и благосостојбата на децата и семејствата погодени од 

КОВИД 19 

Прашања, совети и одговори за родители на деца со попреченост: 

Да се биде родител е секојдневен предизвик, но да се биде родител во услови на 

пандемија е несекојдневен предизвик за кој никој не е подготвен. Разбирливо е да 

се чувствувате несигурно, на многу прашања да немате одговор, да се 

чувствувате загрижено, а поддршката која инаку ја добивате да е помала. Ве 

интересираат специфични техники кои би можеле да ги употребувате дома со 

https://otw.assistive.mk/?fbclid=IwAR2qIULAigHpR7J-r2DbD6f1oev1IY-5j7MV2EQDi0nCflIzDDQkvjNNS9E
https://otw.assistive.mk/?fbclid=IwAR2qIULAigHpR7J-r2DbD6f1oev1IY-5j7MV2EQDi0nCflIzDDQkvjNNS9E


вашето дете? Или пак имате прашања за тоа како се справите со одредена 

ситуација? Можеби само сакате да поразговарате со некој и да споделите како 

се чувствувате. Без разлика што сакате да споделите или прашате, јавете се 

на 070291574 од 9 часот наутро до 16 часот секој работен ден за да 

поразговарате со еден од специјалните едукатори кои се тука за вас. 

 

https://www.unicef.org/northmacedonia/mk/%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0

%d0%bb%d0%bd%d0%be%d1%82%d0%be-

%d0%b7%d0%b4%d1%80%d0%b0%d0%b2%d1%98%d0%b5-%d0%b8-

%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82%d0%

be%d1%98%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-

%d0%b4%d0%b5%d1%86%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b8-

%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d1%98%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0%d1%

82%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8-

%d0%be%d0%b4-%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%b4-19 

 

 

15.05.2020 година                                  Изготвиле: 

                                                                                       Ивана Двојакова и Васка Стефаноска  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.unicef.org/northmacedonia/mk/%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%b7%d0%b4%d1%80%d0%b0%d0%b2%d1%98%d0%b5-%d0%b8-%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%98%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d1%86%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b8-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d1%98%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%be%d0%b4-%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%b4-19
https://www.unicef.org/northmacedonia/mk/%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%b7%d0%b4%d1%80%d0%b0%d0%b2%d1%98%d0%b5-%d0%b8-%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%98%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d1%86%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b8-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d1%98%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%be%d0%b4-%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%b4-19
https://www.unicef.org/northmacedonia/mk/%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%b7%d0%b4%d1%80%d0%b0%d0%b2%d1%98%d0%b5-%d0%b8-%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%98%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d1%86%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b8-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d1%98%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%be%d0%b4-%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%b4-19
https://www.unicef.org/northmacedonia/mk/%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%b7%d0%b4%d1%80%d0%b0%d0%b2%d1%98%d0%b5-%d0%b8-%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%98%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d1%86%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b8-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d1%98%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%be%d0%b4-%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%b4-19
https://www.unicef.org/northmacedonia/mk/%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%b7%d0%b4%d1%80%d0%b0%d0%b2%d1%98%d0%b5-%d0%b8-%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%98%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d1%86%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b8-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d1%98%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%be%d0%b4-%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%b4-19
https://www.unicef.org/northmacedonia/mk/%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%b7%d0%b4%d1%80%d0%b0%d0%b2%d1%98%d0%b5-%d0%b8-%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%98%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d1%86%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b8-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d1%98%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%be%d0%b4-%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%b4-19
https://www.unicef.org/northmacedonia/mk/%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%b7%d0%b4%d1%80%d0%b0%d0%b2%d1%98%d0%b5-%d0%b8-%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%98%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d1%86%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b8-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d1%98%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%be%d0%b4-%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%b4-19
https://www.unicef.org/northmacedonia/mk/%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%b7%d0%b4%d1%80%d0%b0%d0%b2%d1%98%d0%b5-%d0%b8-%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%98%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d1%86%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b8-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d1%98%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%be%d0%b4-%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%b4-19
https://www.unicef.org/northmacedonia/mk/%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%b7%d0%b4%d1%80%d0%b0%d0%b2%d1%98%d0%b5-%d0%b8-%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%98%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d1%86%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b8-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d1%98%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%be%d0%b4-%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%b4-19

