
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Информација за заштита на децата без родители и родителска грижа 

/сместени во УСЗ и МГД -состојба јануари-април 2020 година / 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

мај 2020 год,Скопје 
 
 
 
 
 
 



 ЈУ Завод за социјални дејности - Скопје, согласно своите законски надлежжности  
тековно ги следи состојбите и активностите преземени за заштита на правата и 
интересите на децата без родители и без родителска грижа,а во услови на прогласена 
вонредна состојба  реализира дополнителни активности за следење на состојбите на 
неделно ниво, со посебен акцент на децата сместени во УСЗ и МГД.   
  
 Врз основа на следењето се констатира дека УСЗ и МГД   и во услови на 
прогласена вонредна состојба обезбедиле непречено функционирање и соодвена 
заштита на сместените корисници  постапувајќи според прпораките на Владата и 
Министерството за труд и социјална полтика: 
 -обезбедена е 24 часовна заштита преку реорганизација на сменската работа 
согласно препораките за ограничување на движењето  и расположивиот кадар-бидејќи 
дел од вработените ги користеле мерките за ослободување од работа(актуелно смените 
се на 24 часа)о однос на кадарот во УСз се очекува вработување на дополнителен кадар 
за три месеци преку Уницеф 
 -за  вработените се обезбедени дозволи за движење за време на полициски час и 
во некои УСЗ и организиран превоз 
 -обезбедени се средства  за дезинфекција и самозаштита на вработените и 
корисниците и тековно се дезинфецираат  просториите во организационите единици 
 -ограничени се физичките контакти со надворешни лица ( службани лица од ЦСР 
,старатели и контакти на родителите со сместените деца) 
 -реализирана е информативна работа со вработените и сместените корисници за 
справување со коронавирусот  
 -со сместените корисници се релизираат стимулативни, креативни, рекреативни 
активности заради пополнување на слободното време поради ограниченото движење 
надвор од ОЕ. 
 -здравствената состојба на сместените корисници и вработените за време на 
вонредната состојба генерално е добра и немало потреба од  здравствени интервенции 
 -сместените корисници на училишна возраст се вклучени во  online настава -
обезбедени им се потребни средства за следење на наставата 
 -сместените корисници генерално го почитуваат куќниот ред и препораките за 
ограничено движење согласно полицискиот час  
 -во тек е користење на дел од одморот за 2019 година согласно препораките на 
Владата.  
 -во периодот на вонредната состојба  се констатира намален интензитет на 
соработка и контакти на меснонадлежните ЦСР со установите во кои имаат сместено 
деца  
 ЈУ Завод за социјални дејности-Скопје за време на вонредната состојба како 
поддршка на воспитувачите за организирање на активности во слободно време со 
сместените корисници на УСЗ/МГД им достави потребни информативни игровни 
материјали.   
 
 Заради добивање целосен увид во состојбата и функционирањето на УСЗ и МД во 
првите четири месеци од годината,Заводот подготви информација која има за цел да 
даде приказ на состојбите по одредени параметри : 

- Структура на сместени корисници во ОЕ /МГД,  

- Следењето на е-наставата и  користење на слободното време 

- Вкупен број на вработени, и начин на функционирање во смени  
- Соработката со ЦСР  
- Предизвици со кои се соочуваaт  



 
 
 

Со информацијата се опфатени следниве установи и мали групни домови:; 
 

 ЈУ Дом за доенчиња и мали деца-Битола 

 ЈУ Дестски Дом 11 октомври Скопје 

 СОС Детско СЕло Скопје 

 МГД Берово  

 МГД Штип 

Во однос на добиените информации ја имаме следнава состојба: 
 

 ЈУ ДОМ ЗА ДОЕНЧИЊА И МАЛИ ДЕЦА-БИТОЛА 

Сместени корисници 
 

          Во рамките на ЈУ Дом за доенчиња и мали деца-Битола работат  5 оддели во кои се 
сместени вкупно 31 дете,(состојба  05.05.2020 год) и тоа по оддели е следнава состојба:: 

 Оддел 1 се сместени 7 деца; 

 Оддел 2 се сместени 5 деца; 

 Оддел 3 се сместени 5 деца 

 Оддел 4 се сместени 8 деца; 

 Оддел 5 се сместени 6 деца; 

Таб 1.Приказ на движење на бројот на корисници во периодот јануари-април 2020 
год  

 
Ред.бр период Број на сместени 

корисници 
Заминати Ново сместени 

1.  јануари 33 1 на адаптација / 

2.  февруари 32 2 згрижувачко семејство 3 

3.  март 33 / 2 

4.  април 35 4 и тоа: 
1 кај мајката 
1 починато 
2 згрижувачко семејство 

/ 

5.  мај 31 / / 

 

 
Податоците укажуваат дека нема големи отстапувања во бројот на сместени деца во 
периодот јануари-април тој се движи во границите од 32-35 деца ,поголемо намалување 
имаме во април месец кога се излезени 4 деца а немаме нови сместувања.Но сепак 
бројот на деца по оддели еден вработен на 7 или 8 деца е сепак голем.-што може да 
доведе овие оддели да прераснат во мали установи. 
 
 



 
 
Табела 2:Податоци за деца според возраст 

 
Возраст Број на деца 

во оддел 1 
Број на деца 
во оддел 2 

Број на деца 
во оддел 3 

Број на деца 
во оддел 4 

Број на деца 
во оддел 5 

 
Вкупно 

до 1 месец / / / / / / 
1 -3 месеци / / / 1 / 1 
3 – 6 месеци / 2 / / 2 4 
6 – 9 месеци / 1 / 3 2 6 
9 – 12 месеци     1 / / 3 1 5 
1 – 3 години 4 2 / 1 1 8 
над 3 години 2 / 5 / / 7 
Вкупно: 7 5 5 8 6 31 
 

Податоците за сместените деца кои се однесуваат на нивната возраст укажуваат дека 
приближно се застапени децата на возраст од 3 месеци па до оние над 3 годишна возраст 
кои се движат од 4 – 7 деца во зависност од возраста. 
 

Во однос на бројот на деца по оддели може да се констатира дека во одделот бр 1 и 
одделот бр 4 имаме поголем број на деца .Овој број треба да се намали а и воопшто 
бројот на деца во ОЕ бидејќи постои опасност од прераснување во мали установи, што ќе 
се одрази на квалитетот на заштитата и  резултатите од стимулирањето на децата нема 
да бидат видливи бидејќи соодносот вработен-дете  ќе биде голем (како сега еден 
воспитувач на 8 деца) 
 
 
Табела 3: Податоци на сместените деца според пол 
 

Ред. 
бр 

Пол Број на деца 
во оддел 1 
 

Број на деца 
во оддел 2 

Број на 
деца во 
оддел 3 

Број на 
деца во 
оддел 4 

Број на 
деца во 
оддел 5 

вкупно 
 
 

1 Машки 3 2 3 3 2 13 

2 Женски 4 3 2 5 4 18 

 Вкупно: 7 5 5 8 6 31 

 
Податоците за сместените деца според пол укажуват дека повеќе има од женски пол 18 деца во 
однос на машки 13 деца. 
 
 
Табела 4: Податоци за потекло на децата според брачниот статус на родителите 
 
Ред. 
бр. 

потекло на 
децата според 
брачниот 
статус на 
родителите 

Број на деца 
во оддел 1 
 

Број на деца 
во оддел 2 

Број на деца 
во оддел 3 

Број на деца 
во оддел 4 

Број на деца 
во оддел 5 

 
вкупно 
 
 

1    Родени во 
брак 

1 2 4 3 5 15 

2    Родени вон 
брак 

6 3 1 5 1 16 

       Вкупно:                        7 5 5 8 6 31 

 



Податоците за сместените деца во ОЕ според  брачниот статус на нивните  родители 
укажуваат дека подеднаква е бројката на деца родени вон брак и родени во брак. 

 
Препорака : 

Надлежните центри за социјална работа треба да работат на отстранување на причините 
за оставање на децата во установа,поголема поддршка на родителите ,јакнење на нивните 
капацитети,материјална поддршка за задржување на децата во рамките на биолошкото семејство, 
или мотивирање на поширокото семејство за преземање на грижа за детето -преку формата 
роднинско згрижување.  

Во случаите кога родителите се заинтересирани за преземање на грижата за детето, 
меснонадлежните ЦСР треба да  интервенираат  на кратки рокови и со конкретни активности кои 
родителите  треба да ги реализираат за да ја преземат грижата за детето, а не тоа да биде само 
декларативно со што се пролонгира престојот на детето во установата.  
 
Табела 4:Податоци на деца според националност 
 
Ред. 
бр. 

Националност Број на деца 
во оддел 1 
 

Број на деца 
во оддел 2 

Број на деца 
во оддел 3 

Број на деца 
во оддел 4 

Број на деца 
во оддел 5 

вкупно 
 
 

1 Македонска 3 3 3 6 5 20 
2 Албанска 2 / / 1 / 3 
3 Турска / 1 2 / / 3 
4 Ромска 1 / / 1 / 2 
5 Непознато 1 1 / / 1 3 
 Вкупно: 7 5 5 8 6 31 

 

Од сместените деца според националната припадност најмногу се македонци (20 
деца)потоа во помал број се застапени деца од друга национална припадност. 
 
 
 
Табела 5:Податоци на децата за здравствена состојба 
 

Ред. 
бр. 

Здравствена  
состојба 

Број на деца 
во оддел 1 

Број на деца 
во оддел 2 

Број на 
деца во 
оддел 3 

Број на 
деца во 
оддел 4 

Број на 
деца во 
оддел 5 

вкупно 

1 Здрави деца 4 2 / 5 2 13 

2 Со пречки во 
развој 

3 2 5 2 2 14 

3 неутврдена / 1 / 1 2 4 

 Вкупно: 7 5 5 8 6 31 

 
 

Во однос на моменталната здравствена состојба на сместените деца подеднакво се 
застапени здрави деца и со попреченост во развојот.Во одделот бр 3 се сместени 5 деца 
со попреченост и на училишна возраст како посебна група согласно нивните развојни 
потреби. 
 



Препорака: тековно да се следи здравствената состојба и потребите на  секое сместено 
дете заради планирање и реализација на индивидуална поддршка и стимулација на 
неговиот равој. 
 
 
Табела 6: Податоци за бројот на сместени деца според меснонадлежност на 
центрите за социјална работа 

 
Ред. 
бр. 

Центар за 
социјална 

работа 

Број на 
деца 
во оддел 
1 

Број на 
деца 
во оддел 
2 

Број на 
деца во 
оддел 3 

Број на деца 
во оддел 4 

Број на деца 
во оддел 5 

 
вкупно 

1.  Битола 2 1 / 1 / 4 

2.  Велес / / / 1 / 1 

3.  Гостивар 1 / / 1 / 2 

4.  Делчево / / / 1 / 1 

5.  Кавадарци / / / / 1 1 

6.  Куманово / / 1 / 1 2 

7.  Прилеп 2 
 

/ 2 1 / 5 

8.  Охрид / 1 / / / 1 
 

9.  Свети Николе / / / 1 1 
 

2 
 

10.  Скопје / 2 / 1 2 5 

11.  Струмица / 1 2 1 / 4 

12.  Струга 1 
 

/ / / /
/ 
1 

13.  Штип 1 / /  1 2 

 Вкупно: 7 5 5 8 
 

6 31 

 

Во ОЕ се сместени деца од 13 центри за социјална работа, најмногу сесместени преку  
ЦСР Скопје,Прилеп, Битола и Струмица кои имаат (4-5 деца) а останатите по 1-2 деца. 
 
функционирање на установата          

      За децата 24-часовна грижа води медицинскиот персонал кој работи во две смени 
и тоа од 07.00-19.00 часот и од 19.00-07.00 часот. Од вкупно вработени 39 медицински 
сестри, во моментот работат 36 извршители од кои две работат со скратено работно 
време, една е во странство.   

- Во Оддел 1 дежураат од 07.00-19.00 две медицински сестри, еден кувар, а од 

19.00-07.00 часот дежураат 2 медициски сестри; 
- Во Оддел 2 дежураат од 07.00-19.00 часот  една медицинска сестра, еден стручен 

работник  од 07.30-15.30 часот, едно помошно-техничко лице од 08.00-16.00 часот, 
а од 19.00-07.00 часот дежураат 2 медициски сестри; 

- Во Оддел 3 дежураат од 07.00-19.00 часот  една медицинска сестра, еден стручен 

работник  од 07.30-15.30 часот, еден кувар, едно помошно-техничко лице од 12.00-
19.00 часот, една медицинска сестра со скратено работно време од 08.00-12.00 
часот,  а од 19.00-07.00 часот дежура 1 медициска сестра; 



- Во Оддел 4 дежураат од 07.00-19.00 две медицински сестри, една медицинска 
сестра со скратено работно време од 08.00-12.00 часот, едно помошно-техничко 
лице по потреба,  а од 19.00-07.00 часот дежураат 2 медициски сестри; 

- Во Оддел 5 дежураат од 07.00-19.00 часот  една медицинска сестра, еден стручен 

работник  од 07.30-15.30 часот, едно помошно-техничко лице од 08.00-16.00 часот, 
а од 19.00-07.00 часот дежураат 2 медициски сестри; 
Во управата во моментот во една смена од 07.30.-15.30 часот работат 10 
извршители. 
 
следење на настава ,слободно време и стимулација 

Во однос на следење на е-наставата преку Заводот за рехабилитација на деца со 
оштетен говор, глас и слух-Кочо Рацин Битола онлајн училница настава следат две деца.  

Слободното време: едукација и стимулација на децата според Портиџ програма 
реалозираат  стручните и клучните работници. 
 
Состојба со вработени   

 
 Во ЈУ Дом за доенчиња и мали деца-Битола во моментот се вработени вкупно 62 
извршители од кои 55 се вработени на неопределено време и 7 извршители на 
определено време до 31.12.2020 година. Во тек е повик за ангажирање на 3  вработени по 
договор за три месеци финансирано од страна на УНИЦЕФ како поддршка на стручните 
работници. 
 
 
Соработка со меснонадлежните ЦСР 
 

 Во овој период иако соработката со ЦСР  кои имаат сместено деца не е на 
задоволително ниво.бидејќи стручните лица се информираат само за слободно 
место,сепак по иницијатива на МТСП и ЗСД- реализираат активности за преиспитување 
на статусот на сместените деца и нивна динституционализација ( упис во регистар за 
посвојување, враќање кај родителите, сместување во згрижувачко семејство.Како 
резултат на овие активности 3 деца се излезени од установата.  
 Актуелно во установата има сместено 6 деца  кои се запишани во регистар на 
можни посвоеници, а  за 4 деца постапката е во тек.Посвојувањето како форма на 
деинституционализација во овој период не се реализира поради тоа што здравствената 
комисија не функционира. 
  Во исто време нема заинтересирани згрижувачи  за сместување на деца на мала 
возраст и деца со нарушена здравствена состојба 
 
Препорака: Потребно  е меснонадлежните ЦСР во континуитет да реализираат 

активности за следење на состојбата на децата, намалување на нивниот престој во домот 
и согласно нивниот најдобар интерес преземање на потребните активности за нивна 
деинституционализација.  
 

 

 

 
 
 



 ЈУ ДЕТСКИ ДОМ ,,11 ОКТОМВРИ,,-СКОПЈЕ                    

Сместени корисници 
 

ЈУ Детски Дом 11 Октомври-Скопје во рамки на своите четири О.Е. во моментов 
згрижува вкупно 21 корисник за кои е обезбедена 24 часовна заштита од стручни 
работници. 

Во временскиот период јануари-април 2020 год нема голема флуктуација на 
корисници, една корисничка од Битола излезена во февруари ,а нов корисник од Прилеп 
сместен во март 2020 год. 
      
Табела бр. 1 Податоци за бројот на сместени корисници според возраст 

 

 
 

 Податоците укажуваат дека тројца корисници (на возраст од 18 и над 18 години) од 
ЈУМЦСР Пробиштип.Берово и Битола до крајот на јуни треба да ја напуштат ОЕ.Во однос 
на овие корисници ЈУ Завод за социјални дејности-Скопје достави допис до 
меснонадлежните центри за активности во насока на подготовка на корисниците за 
напуштање на ОЕ и обезбедување на  сите парични права и услуги кои им следуваат 
согласно нивниот статус како деца без родители и родителска грижа. 
 
 Во однос на оваа активност информирани сме дека во просториите на ЈУ Детски 
Дом ,,11 октомври,, Скопје се организирани координативни средби со стручни лица од 
ЈУМЦСР Берово и Пробиштип и онлајн комуникација со ЈУМЦСР Битола.На овие средби 
се договорени активностите и роковите за подготовка на корисниците за излегување од 
ОЕ. 
 
 
 
 
 
 

Ред. 
бр 

Возраст 

Број на 

корисници  

ОЕ Водно 

Број на 

корисници 

ОЕ Пржино 

Број на 

корисници 

ОЕ Два Елена 

Број на 

корисници 

ОЕ Козле 

вкупно 

 

 
7 год / / / 1 1 

 
8год / / / 2 2 

 
9год 1 / / / 1 

 
10 год 1 / / / 1 

 
11 год / / 1 1 2 

 
12 год / / / / / 

 
13 год 1 / 1 / 2 

 
14 год 1 / 1 / 2 

 
15 год 1 / 1 1 3 

 
16 год / / 1 / 1 

 
17 год / 3 / / 3 

 
18 год. 1 / / / 1 

 
над 18 год / 2 / / 2 

          Вкупно 6 5 5 5 21 



Табела бр. 2 Податоци за бројот на сместени корисници според полот 
 

Ред.бр Пол 
корисници  

ОЕ Водно 

корисници 

ОЕ Пржино 

корисници 

ОЕ Два Елена 

корисници 

ОЕ Козле 

вкупно 

 

1 машки 3 5 3 2 13 

2 женски 3 / 2 3 8 

 Вкупно 6 5 5 5 21 

 

Согласно доставените податоци може да се констатира дека повеќе се застапени 
корисници од машки пол (13) во однос на женски ( 8 корисници) 
 
Табела бр3: Податоци за корисниците според здравствената состојба  
 

Ред 

број 

Здравствена 

состојба 

корисници  

ОЕ Водно 

корисници 

ОЕ Пржино 

корисници 

ОЕ Два Елена 

корисници 

ОЕ Козле 

вкупно 

 

1. Здрави деца 6 5 4 3 18 

2. Со пречки  

во развојот 

/ / 1 2 3 

          Вкупно 6 5 5 5 21 

 
Според здравствената состојба 18 деца се здрави,а 3 деца се опфатени со функционална 
проценка  поради нивната здравствена состојба .. 
 
Табела бр 4: Податоци за корисниците според националната припадност 

 
Ред. 

број 

     

Национална 

припадност 

Број на 

корисници 

ОЕ Водно 

Број на 

корисници 

ОЕ Пржино 

Број на 

корисници 

ОЕ Два Елена 

Број на 

корисници 

ОЕ Козле 

вкупно 

 

1. македонска 6 4 1 2 13 

2 ромска / 1 4 3 8 

 Вкупно 6 5 5 5 21 

 
Според националната припадност 13 деца се од Макдонска, а 8 од ромска национална 
припадност. 
 
Табела бр 5 Податоци за бројот на корисници според вклученоста во образовниот 
процес во текот на учебната 2018/2019 година. 
 

Ред 

број 

Степен на 

образование 
Број на 

корисници  

ОЕ Водно 

Број на 

корисници 

ОЕ 

Пржино 

Број на 

корисници 

ОЕ Два 

Елена 

Број на 

корисници 

Козле 

вкупно 

 

1. предучилишно / /          /          /      /   

2. основно 5 / 4 5 14 

3. средно 1 5 1  7 

  6 5 5 5 21 



 
Табела бр.6. Податоци за бројот на смесетени деца според меснонадлежноста на ЦСР 
  

Ред. 

број 
ЦСР 

корисници  

ОЕ Водно 

корисници 

ОЕ Пржино 

корисници 

ОЕ Два Елена 

корисници 

ОЕКозле 

вкупно 

 

1. Берово / 1 / / 1 

2. Битола / 1 3 3 7 

3. Гевгелија 3 / / / 3 

4. Кратово 2 / / / 2 

5. Кр.Паланка / 1 / / 1 

6. Куманово / / 2 / 2 

7. Прилеп / / / 1 1 

8. Пробиштип / 1 / / 1 

9. Скопје 1 1 / 1 3 

 Вкупно 6 5 5 5 21 

  

 Податоците  покажуваат дека во установата се сместени корисници  преку 9 
меснонадлежни центри за социјална работа -најмногу од Битола  (7). 
 
следење на настава и слободно време  
 

Веднаш по прекинот на наставата согласно вонредната состојба корисниците 
наставата продолжие да ја следат електронски. За потребите на следење на е-наставата 
во секоја О.Е биле обезбедени по една камера за компјутер и звучници за полесно 
следење. 
     Слободното време на корисниците е организирано од страна на воспитувачите со 
користење на друштвени игри, мали вежби за физичка активност и кратки прошетки на 
отворено во најблиската околина во придружба на воспитувач. 
   
Состојба на вработени 
 

  Од вкупниот број на вработени 41 се вработени на неопределено и 2 со договор 
на дело. Воспитувачите работат по еден воспитувач 24 часа за време на вонредната 
состојба да нема многу влез и излез на луѓе во ОЕ. 
     Во тек е повик за ангажирање на 4 вработени по договор за три месеци преку 
ХОПС , финансирансирано од страна на УНИЦЕФ како поддршка на стручните работници. 
 
Соработка со меснонадлежните ЦСР 

 Во овој период соработката со ЦСР не е на задоволително ниво.бидејќи стручните 
лица од центрите за социјална работа кои се старатели на корисниците сместени во ОЕ 
не се информирале за здравствената состојба ,скледењето на наставата ,користењето на 
слободното време и предизвиците со кои се соочуват.  
 
Предизвици: 

 Предизвици кои произлегуваат од работењето со корисниците се најчесто 
поврзани со однесувањето на сместените корисници кои не го почитуваат секогаш 
куќниот ред, ангажираноста – креативноста на стручните работници како и 
незаинтересираноста на старателите за сместените корисници. 



 
Препорака: потребно е меснонадлежните ЦСР тековно да ја следат состојбата на 

сместените корисници, да се интензивира соработака со старателите и навреме да се 
преземаат потребни активности за подготовка на корисниците за излегување од 
установата преку остварување на права и услуги согласно законските прописи и промена 
на формата на заштита согласно најдобриот интерес на сместениот корисник.Исто така 
преку континуирана едукација треба да се надградуваат капацитетите на вработените за 
работа со сместените корисници.  
   
 

 МАЛ ГРУПЕН ДОМ – ШТИП  

Сместени корисници 

 
 Во ОЕ /МГД Штип  се сместени 5 (пет) деца без родители и родителска грижа,сите 
од машки пол,на возраст од 9 – 14 год.Еден корисник сместен од страна на ЈУМЦСР 
Кавадарци Г.А.е сеуште во бегство  
 
Следење на настава и слободно време  
 

 Четирите корисници се ученици  и во вонредната состојба ја следат наставата по 
електронски пат, Децата слободното време го котристат по планот и програма, а се 
изведуваат работилници, друштвени игри и сл.Сместените корисници го почитуваат 
куќниот ред . 
 
Состојба вработени 
 

Во МГД вработени се 5 лица и тоа:  педагог, психолог,социјален 
работник,воспитувач и  неговател кои работат непосредно со сметените корисници. 

Од страна на вработените како предизвик се наведува бегството на корисникот ..... 
 
 

 МАЛ ГРУПЕН ДОМ - БЕРОВО  

Состојба корисници 
 

Во  МГД  се сместени 6 корисници од кои : 
- Според пол четири деца се од женски пол, а две деца се од машки пол. 

- Според возраст по едно дете на возсраст од 6,7,13, 16,17, и 18 годишна 

возраст  

- корисникот на 18 годишна возраст до крајот на учбната година треба да излезе 

од МГД  

- Според меснонадлежноста на центарот за социјална работа корисниците се од 

Радовиш,Берово,Делчево и Виница. 

Препорака : меснонадлежниот ЦСР (Виница) во соработка со вработените од МГД и 

корисникот треба да подготви план за подготовка на корисникот за излегување и 
остварување на сите права и услуги согласно законот. 

 



Следење на настава и слободно време  
 

 Од сместените корисници еден корисник е вклучен во предучиклишна установа, а 
останатите пет корисници во воспитно-образовен процес,преку слдење на е-настава. . 

 Корисниците слободното време го поминуваат во играње на друштвени игри, гледање 
на ТВ, користење на компјутер за забава. Вклучени се во чистењето на куќата, пеглање 
на облека и подготовка на храна, се разбира секој според својата способност.  
 
Состојба на  вработени 
 

Во МГД вработени се три стручни работници и тоа еден дефектолог, еден 
социјален работник, проф.по одд. настава и две негователки. Од технички персонал има 
една хигиеничарка.  

Сменското работење во три смени од по осум часа сега е заменето со работење од дваесет 
и четири часа. Истото е воведено со цел да се намали фреквентноста на луѓе во домот но  да се 
намали и користењето на јавниот превоз. Во поголем дел од денот на смена е само еден 
вработен.  
 

 СОС ДЕТСКО СЕЛО СКОПЈЕ   

Состојба корисници 

 Во рамки на ПУ СОС Детско Село Скопје, како ОЕ функционираат 4 служби за 
живеење со поддршка и единица за поддршка на згрижувачки во кои се сместени вкупно 
28 корисници кои се на возраст од 14 -18 год. 

ОЕ Број на 
деца 

Број на деца кои користат е 
настава 

Број на вработени 

ОЕ Влае 
 ( Сидро 2)  

7 2 активно следат настава од 
основно образование  
5 кои се вклучени во средно 
немаат материјали   

6 вработени 
4 ротираат на смена  
1 е дневна смена   

ОЕ Бардовци  
( Сидро1)  

7 1 активно следи настава од 
основно образование 
1 е во Макаренко, нема 
материјали  
5 кои се вклучени во средно 
немаат материјали  

6 вработени 
4 ротираат на смена  
1 е дневна смена   

ОЕ Радишани 
(Кормило 1)  

7 1 активно следи настава во 
основно образование  
6 кои се вклучени во средно 
немаат материјали   

6 вработени 
4 ротираат на смена  
1 е дневна смена   

ОЕ Железара 
(Кормило 2 )  

7 1 активно следи настава во 
основно образование 
1 е вкчучен во Макаренко, 
нема материјали    
6 кои се вклучени во средно 
немаат материјали   

6 вработени  
4 ротираат на смена  
1 е дневна смена   

 



 
 Од вкупно 28 корисници во текот на месец јуни треба да излезат 8 корисници кои 
го завршуваат образовниот процес и им престанува старателството.На местото на овие 
корисници се повлекуваат 8 корисници кои исполнуваат услови да заминат од 
згрижувачките семејства кои се поддржани од страна на СОС Детско Село Скопје. 
 
Следење на настава и слободно време  
 
 Сместените корисници во вонредната состојба наставата ја следат по електронски 
пат.Од страна на вработените бевме информирани дека слободното време во најголем 
дел корисниците го  користат во заеднички активности како на пр гледање филмови, 
играње карти, брза географија и други друштвено-забавни игри, средување на 
просториите ,дворот во куќите и сл.  
 
Состојба на  вработени 

 
 Во службата за живеење со поддршка работно се ангажирани вкупно 22 
вработени.. Сменското работење се одвива непречено, вработените ротираат и се по 
еден на смена, се со цел да се минимизираат контактите и да се избегнува присуство на 
поголем број на вработени во исто време во просториите на куќите. 
 За вработените е обезбедена  психолошка супервизиска поддршка по телефон. 
 
 
Предизвици  
 
 Во функционирање на овие служби во рамките на СОС Детско Село како предизик 
претставува понатамошно обезбедување на финансиска поддршка за следниот 
временски период ,бидејќи тие имале доставено потребна документација до Комисијата 
за лиценцирање на даватели на социјални усклуги,.но сеуште постапката не е завшена 
,не се евидентирани како даватели на услуги и не добиваат средства по корисник 
согласно новата цена на услуга. 
 
Препораки:   
 -Меснонадлежните ЦСР во соработка со вработените од СОС Детско село и 

сместените корисници да преземат активности за планирање на подготовката  на  
сместените корисници за излегување и опфаќање со права и услуги согласно законот . 
 -да се интензивира постапката за лиценцирање како даватели  на услуги  заради 
обезбедување на финансиски средства за сместените корисници согласно утврдените 
цени.  
 
       
 

Изработил: 
Катица Кичукова Голубовска 

 
              


	Податоците укажуваат дека нема големи отстапувања во бројот на сместени деца во периодот јануари-април тој се движи во границите од 32-35 деца ,поголемо намалување имаме во април месец кога се излезени 4 деца а немаме нови сместувања.Но сепак бројот н...
	Табела 2:Податоци за деца според возраст
	Податоците за сместените деца кои се однесуваат на нивната возраст укажуваат дека приближно се застапени децата на возраст од 3 месеци па до оние над 3 годишна возраст кои се движат од 4 – 7 деца во зависност од возраста.
	Во однос на бројот на деца по оддели може да се констатира дека во одделот бр 1 и одделот бр 4 имаме поголем број на деца .Овој број треба да се намали а и воопшто бројот на деца во ОЕ бидејќи постои опасност од прераснување во мали установи, што ќе с...
	Табела 3: Податоци на сместените деца според пол
	Податоците за сместените деца во ОЕ според  брачниот статус на нивните  родители укажуваат дека подеднаква е бројката на деца родени вон брак и родени во брак.
	Препорака :
	Надлежните центри за социјална работа треба да работат на отстранување на причините за оставање на децата во установа,поголема поддршка на родителите ,јакнење на нивните капацитети,материјална поддршка за задржување на децата во рамките на биолошкото ...
	Во случаите кога родителите се заинтересирани за преземање на грижата за детето, меснонадлежните ЦСР треба да  интервенираат  на кратки рокови и со конкретни активности кои родителите  треба да ги реализираат за да ја преземат грижата за детето, а не ...
	Табела 4:Податоци на деца според националност
	Од сместените деца според националната припадност најмногу се македонци (20 деца)потоа во помал број се застапени деца од друга национална припадност.
	Табела 5:Податоци на децата за здравствена состојба
	Сменското работење во три смени од по осум часа сега е заменето со работење од дваесет и четири часа. Истото е воведено со цел да се намали фреквентноста на луѓе во домот но  да се намали и користењето на јавниот превоз. Во поголем дел од денот на сме...

