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 ЈУ Завод за социјални дејности - Скопје, согласно своите законски надлежности  тековно ги 

следи состојбите и активностите преземени за заштита на правата и интересите на  лицата со 

попреченост,а во услови на прогласена вонредна состојба  реализира дополнителни активности за 

следење на состојбите на неделно ниво, со посебен акцент на лицата сместени во установите за 

социјална заштита. 

 Врз основа на следењето се констатира дека УСЗ и во услови на прогласена вонредна 

состојба обезбедиле непречено функционирање и соодветна заштита на сместените корисници  

постапувајќи според препораките на Владата и Министерството за труд и социјална полтика.  

   Оваа информација има за цел да даде подетален приказ на функционирањето и 

на работа на : 

 ЈУ Завод за рехабилитација на деца и младинци -Скопје, 

 ЈУ Завод за заштита и и рехабилитација,,Бања Банско,,-Струмица 

 Специјален Завод - Демир Капија  

 

 ЈУ Завод за рехабилитација на деца и младинци – Скопјe 

 

I. Организациона поставеност на установата  

Како дел од процесот на деинституционализација, од јануари 2020 година ЈУ Завод за 

рехабилитација на деца и младинци – Скопје има нова организациска поставеност, врз основа на 

Планот за трансформација на установата. 

Новата организациска поставеност вклучува 7 служби и 15 оддели, со следниот распоред: 

1.Служба  за административни и помошно – технички работи 

1.1. Оддел за административни работи и управување со човечки ресурси 

1.2 Оддел за помошно – технички работи  

2.Служба Економија Драчево 

2.1. Оддел за  растително производство 

2.2 Оддел за сточарство и ветеринарна медицина 

3.Служба  за превенција и рана интервенција 

3.1 Оддел за превенција- советодавна работа 

3.2. Оддел за рана интервенција и рехабилитација 

4. Служба за дневно згрижување на корисници 

4.1 Оддел заприем,  дневно згрижување и индивидуален третман на корисници од 7-14 години 

4.2 Оддел за дневно згрижување на корисници од 14 – 26 години 



4.3 Оддел за дневно згрижување на корисници над 26 години 

5.Служба за професионала рехабилитација 

5.1Оддел за проценка и поддршка при вработување 

5.2Оддел за работно оспособување, обуки и стекнување на вештини за работа 

6.Служба за сместување и третман на корисници   

6.1Оддел за реинтеграција  

6.2 Оддел за подготвување на корисниците за организирано живеење со подршка 

7.Служба за живеење на корисниците  со подршка во заедницата 

7.1 Оддел за поддршка на корисниците и нивните семејствата  

7.2 Оддел за организирано живеење со поддршка во станбени единици 

Организационите единици-станбени единици би се организирале во обезбеден станбен 

простор надвор од седиштето на установата. Во моментот службата не е активна. 

1. Служба за административни и помошно-технички работи 

Службатаза административни и помошно-технички работи се состои од два оддела.  

 Првиот оддел за административни работи и управување со човечки ресурси ги извршува 

работите од својот делокруг, редовно и навремено со следните профили: правник –ангажиран со 

договор на дело, архивар,ликвидатор,самостоен референт за економски работи, сметководител –

кој се уште доаѓа за да ги заврши работите.  

 Вработените од вториот оддел за помошно технички работи се грижат за извршување на 

општите работи како: редовен превоз на корисниците, одржување и грижа за возниот парк, 

одржување на хигиената во и околу објектите и чување на имотот. Во однос на хигиената, тековно 

се преземаат мерки за подигнување на нивото на хигиената во инсититуцијата. Во овој оддел се 

вработени следните лица: 2 готвачи и еден хигиеничар/работник во кујна, 2 хаузмајстори,тројца 

возачи,двајца градинари, еден портир, 5 чувари, 6 хигиеничари. 

На почеток на месец Февруари, врз основа на договор за давање на трајно користење без 

надомест бр.03-254/1 од 12.02.2020 година, од МТСП добиено е ново комбе марка Фолксваген Т5 

Транспортер, за превоз на корисниците, а се очекува да се добие и друго комбе до крајот на 

годината.  

2. Служба- Економија Драчево 

Во економијата во Драчево има еден вработен општ работник, а од февруари уште еден 

работник кој е примен како неговател на определено работно време и времено е распореден во 

оваа служба за да помогне во  реализирирање на  активностите  за подготовка на земјоделското 

земјиште за оваа сезона. Производите кои се добиваат од земјоделските култури се користат во 

кујната на Установата каде се подготвуваат оброците за корисниците.  



Освен вработените кои се ангажирани во економијата, предвидено е во зависност од 

потребите да се ангажираат и дел од младинците и возрасните корисници. Преку работно 

ангажирање на корисниците во економијата во Драчево тие имаат можност практично да се 

запознаат и да се вклучат во работните активности при одгледување на земјоделските култури.  

3. Служба за превенција и рана интервенција 

Службата за превенција и рана интервенција вклучува два оддели: оддел за превенција-

советодавна работа и оддел за рана интервенција и рехабилитација. 

Работата во оваа служба се спроведува од страна на следните стручни 

работници:логопед-раководител, 2 специјални едукатори и рехабилитатори, лекар и 2 

воспитувачи.Согласно систематизацијата, во службата за превенција и рана интервенција 

предвидени се психолог и социјален работник како и медицинки лица,негователи, но сеуште тие 

работни места се непополнети. 

Во Служба за превенција и рана интервенција во изминатиот период беа реализирани 

следните активности - прием,прифаќање и краткотрајно згрижување на деца со попреченост или 

деца со ризик фактор на возраст од 0-7 години во зависност од нивните потреби,советодавна 

работа и стручна помош за рана интервенција,водење стручна документација и евиденција за 

секој корисник и соработка со предучилишните установи,основни училишта и здравствени 

установи.  

4. Служба за дневно згрижување  

Службата за дневно згрижување е организирана во три оддели: 

1. Во одделот за прием,  дневно згрижување и индивидуален третман на корисници од 7-14 

години во моментот има четири машки  корисници од кои еден корисник не доаѓа подолг 

период и за него беше доставено барање до МЦСР Скопје да го преиспитаат правото за 

дневно згрижување и за истиот e добиено решение за престанок за користење на 

правото.Со корисниците работат специјален едукатор и рехабилитатор и лекар (од 

комисијата), како и психолог кој извршува работи и работни задачи на ниво на служба. За 

корисниците има организиран превоз од страна на установата. Престојот на корисниците е 

од 08:00-13:30 часот,  а работното време на вработените е од 08:00-16:00ч.  

 

2. Во одделот  за дневно згрижување на корисници од 14 – 26 години има девет машки  

корисници. Работата со оваа група на корисници се одвива во реновиран и саниран 

простор.Работата и работните задачи ги извршуваат: двајца дефектолози, лекар, 

воспитувач, инструктор, негувател, а за одржување на хигиената работите и работните 

задачи ги извршува еден хигиеничар(од службата за административно-технички работи).Во 

овој оддел родителите ги носат и ги земаат корисниците.Работното време на одделот е од 

(07)08:00-18:00(30)часот согласно потребите на родителите и за таа цел вработените ги 

извршуваат работите и работните задачи според однапред изготвен распоред за работа. 

 

3. Во Одделот за дневно згрижување на корисници над 26 години има вкупно 30 

корисници од кои 5 подолг период не ја користат услугата(доаѓаат повремено) и за нив од 

МЦСР Скопје беше доставено барање за преиспитување на правото за двевно згрижување 

и добиени се решенија за престанок.Во овој оддел работата и работните задачи ги 

извршуваат двајца дефектолозии еден инструктор. За корисниците има организиран 



превоз од страна на установата.Поголемиот дел од корисниците престојуваат до 13 и 30 и 

се враќаат во нивните домови, а помал број од нив ги земаат родителите и остануваат до 

16:00(30)ч. 

 

5. Служба за професионална рехабилитација и поддршка при вработување 

Во моментот оваа служба располага со 7 вработени од вкупната бројка на 14 предвидени 

работни места.Во Службата работат социјален работник (раководител), 2 дефектолози, 1 лекар, 2 

економисти (советник за работодавачи и кариерен советник), 1 инструктор. Во периодот од 08.30-

12.30 часот во службата се опфатени по 8 корисници од институцијата.Со истите се работи на 

вежби од работна активација во насока на подготовка за вработување, а дел од нив се вклучени и 

во конкретни операции со инструктор во дрводелска работилница. Вкупно 16 корисници од 

установата, кои го поминаа процесот на проценки се вклучени во активностите. Службата активно 

соработува со Агенција за вработување и веќе се отпочнати контакти со невработени лица со 

попреченост со кои ќе се работи на нивна проценка и планови за вработување 

 

 

6. Служба за сместување и третман  

Оваа служба опфаќа вкупно 29 корисници, односно по оддели, во оддел  реинтеграција се 

опфатени 11 корисници и оддел за подготовка на корисниците за живеење со поддршка 

18корисници, од кои двајца интервентно сместени.  

Работното време во смени е распределено на следниот начин: прва смена од 07-14:00 

часот за негователи, инструктор и дефектолози 08-15:00 часот, втора смена негователи, 

дефектолог од13:00-20:00 часот и трета смена започнува од 20:00 до 07:00 часот. 

Работата на службата ја координира еден раководител. Со корисниците во оддел 

реинтеграција работат 2 специјални едукатори и 2негователи.Со корисниците во оддел живеење 

со поддршка работи 1 специјален едукатор, 1инструктор и 3 негователи.Службата покрива нега, 

заштита и третман во текот на 24часа.Во трета смена дежурства ги обавуваат портир и неговател. 

За време на викенд дежурства се следи распоредот, односно сите вработени во службата ги 

извржуваат работните задачи во смени.(прва, втора, трета) 

 

II. Структура на корисници  

 Вкупниот број на корисници во установата изнесува 65 лица. Од нив 50 се машки, а 15 

женски (табела бр. 1).  

Најголем број од кориснците (45) се над 26 годишна возраст, додека 16 корисници се на 

возраст од 18 до 26 години. Во установата има сместено едно дете до 18 години и 3 деца се на 

дневно згрижување (табела бр.2). 

Според вид и степен на попреченост, 48 корисници се со умерена интелектуална 

попречесноти 17 лица со тешка интелектаулна попреченост. Кај одреден број на корисници покрај 

интелектуалната попреченост се застапени и комбинирани пречки (табела бр.3).  

Во текот на вонредната состојба нема прием на нови корисници.  



На 12.04.2020 починал корисник од Скопје, роден 1973 година, интелектуална попреченост, 

и со повеќе здравствени проблеми. Дополнително направена е обудкцијаза причината на смрт, 

како и тестирање за присустност на вирусот, при што се покажало дека корисникот бил негативен 

на COVID 19.  

 

Табела бр. 1 Пол на корисници 

Пол на корисници  Број на корисници 

Машки  50 

Женски  15 

Вкупно: 
 

65 

 

Табела бр. 2 Возраст на корисници 

Возраст на корисници  Број на корисници 

0-18 години 4(три се на дневно згрижување) 

18-26 години 16 

над 26 години 45 

Вкупно: 
 

65 

 

Табела бр. 3 Вид и степен на попреченост на корисници 

Вид и степен на попреченост на 

корисниците 

Број на корисници 

Умерена интелектуална попреченост 48 

Тешка интелектуална попреченост  17 

Длабока интелектуална попрeчeност / 

Вкупно:  
 

65 

 

 

III. Организација на работата во период на вонредната состојба 

Со донесување на Одлука на Владата за вонредна состојба од 13.03.2020  во установатa е 

воведен нов систем на организација на работата. Работата во установата се одвива во две смени 

по 12 часа (I смена 07:00 – 19:00 часот, II смена 19:00 – 07:00 часот). На една смена се присутни по 



3 стручни лица: лекар, медицинска сестра или неговател, дефектолог или инструктор, како и 2 

хигиеничарки. 

Од вкупниот број на вработени, 16 лица ги користат мерките за справување со епидемијата на 

вирус COVID-19, и тоа: 5 дефектолози, социјален работник, психолог, 3 лекари, инструктор, возач, 

2 воспитувачи, 2 хигиеничари. 

Во периодот на вонредната состоба не функционираат службата за дневно згрижување и 

службата за професионална рехабилитација, и целокупната работа се одвива во интернатот со 29 

интернатски корисници. 

Во рамките на вонредната состојба, установата ги има преземено следните активности во 

насока на превенција и заштита од корона вирусот со цел непречено функционирање на истата:  

- комплетна дезинфекција, дезинсекција и дератизација на интернатот, 

- три пати во неделата се спроведува комплетна дезинфекција, 

- редовно одржување на хигиена на просториите, 

- користење заштитни средства(маски, ракавици, дезинфекциони гелови),  

- редовно одржување на хигиената и заштита на корисниците.  

- подготвена соба за изолација. 

- обезбедени дозволи за непречено движење на вработените за време на полициксиот час. 

- обезбеден превоз за вработените за време на полициски час. 

- организација на работата со корисниците со обебзедување на помал број на корисници во 

просторот со почитување на физичка дистанца.  

- донација на  заштитни средства и средства за дезинфекција од UNDP и ОО Црвен крст 

Чаир. 

 

IV. Начин на соработка со  меснонадлежните ЦСР и други институции 

Во изминатиот период установата е во постојана комуникација Министертвото за труд и 

социјална политика, ЈУ МЦСР на град Скопје, како и на неделно ниво со ЈУ Завод за социјални 

дејности - Скопје. Посетите од страна на старатели, стручни лица и останати лица се забранети. 

Сите службени контакти се обавуваат по маил или телефонски.  

 

 ЈУ Завод за заштита и рехабилитација Бања Банско -Струмица  

 I Организација на работа (по служби/оддели) 

 Согласно актуелната систематизација донесена во јули 2019 година,   организацијата на  

работа на оваа установа, е распоредена на  следниот начин: 

 
1. Оддел за административни и помошнo – технички работи 
 
1.1 Дел за административни работи и управување со човечки ресурси – 2 извршители 

                        
  1.Правник  (виш соработник) – 1 вработен  
  2. Одговорен сметководител  (виш соработник) -  1 вработен  

 
 



1.2      Дел за помошно- технички работи – 8 извршители  
 

                  1.Домаќин - Помошно  техничко лице  од прво ниво – 1 вработен 
       2. Готвач - Помошно  техничко лице  од прво ниво – 2 вработени 
       3.Возач  - Помошно  техничко лице  од второ ниво -1 вработен 
       4. Бравар - Помошно  техничко лице  од второ ниво -1 вработен 
                  5. Хигиеничар - Помошно  техничко лице  од  трето  ниво -2 вработени 
       6. Перачка -   Помошно  техничко лице  од трето ниво  - 1 вработен 
 
 

2. Служба за институционално згрижување на корисници и обезбедување на услуги во 
заедницата 
 

2.1  Оддел за  ресоцијализација и стручна поддршка  - 4 извршители 
 

1. Дипл. Социјален работник - Самостоен стручен службеник од  четврто ниво – 1 вработен  
2. Психолог - Самостоен стручен службеник од  четврто ниво – 1 вработен  
3. Социолог - Самостоен стручен службеник од  четврто ниво – 1 вработен  
4. Дефектолог-(Специјален едукатор и рехабилитатаор) -Самостоен стручен службеник од  

четврто ниво – 1 вработен  
 

2.2  Оддел за нега и медицинска рехабилитација – 17 извршители  
 
1. Здравствен работник - Самостоен стручен службеник од  четврто ниво – 1 вработен  
2. Здравствен работник - Самостоен стручен службеник од  петто  ниво – 1 вработен 
3. Медицинска сестра - Помошно стручен службеник од второ ниво – 1 вработен 
4. Физиотерапевт - Помошно стручен службеник од второ ниво -2 вработени 
5. Неговател  - Помошно стручен службеник од трето  ниво -12 вработени 

 

2.3 Оддел за  организирано живеење со подршка во заедницата -4 извршители 
 

1. Неговател -- Помошно стручен службеник од трето  ниво – 4 вработени 
 

3.  Наставна служба – 8 извршители (наставници) 
 

1.  Педагог во основно образование- Стручен соработник -1 вработен 

2. Наставник по македонски јазик-  -1 вработен 

3. Наставник по географија и историја-  -1 вработен 

4. Наставник по биологија и хемија  -1 вработен 

5. Наставник по англиски јазик -1 вработен 

6. Наставник по математика и физика -1 вработен 

7. Наставник по музичко и ликовно образование – 1 вработен 

8. Одделенски наставник -1 вработен 

 

II Структура на корисници  

Пол на корисници  Бр. на корисници 
  завод 

Станбена единица 1 Станбена единица 2 

Машки  19 1 1 

Женски  22 6 1 

Вкупно 41 7 2 



 

Возраст на 
корисници 

Број на корисници Станбена единица 1 Станбена единица 2 

0-18 години /   

18-26 години 9   

над 26 години 32 7 2 

Вкупно 41 7 2 

 

Вкупниот број на корисници во установата изнесува 50, од кои 41 (19 машки и 22 женски) се 

сместени во Установата, 7 корисници (1 машко и 6 женски) во Станбена единица 1 и 2 корисници 

(1 машко и 1 женско) во Станбена единица 2.  

Според возрасната структура, сите корисници се над 18 годишна возраст, односно 9 

корисници се од 18 до 26 годишна возраст, а останатите 41 корисници се над 26 годишна возраст. 

 Во однос на видот и степенот на попреченост, сите корисници се со различен степен на 

телесна инвалидност, медицински дијагнози или/и дополнителни потешкотии, кои манифестираат 

различно ниво на способности, самостојност, подвижност и потреба за грижа од друго лице. Од 

вкупниот број на корисници: 

- 24 лица се со различен степен на телесната инвалидност, и кај нив застапени се 

различни медицински состојби како: церебрална парализа, парапареза, квадрипареза, 

прогресивни мускулни заболувања, телесни малформации  

-20 корисници се со комбинирани пречки, каде што покрај телесната инвалидност најчесто 

придружени состојби се јавуваат интелектуални пречки, пречки во говорот, епилепсија.  

-6 корисници се со интелектуална попреченост на ниво на лесна, умерена и тешка.  

Во однос на здравствената состојба-сите корисници се со општа добра здравствена 

состојба за која тековно се грижат самите корисници и вработените. 

-Во тековниот  период на вонредна состојба, не е направен прием на нови корисници. 

 

-Во образовен  процес се вклучени вкупно 7 корисници од кои 5 во рамките на установата, 1 

корисник е вклучен во средно образование и 1 корисник е на факултет во Струмица.  

III Структура на кадар 

Во Установата вкупниот број на вработени изнесува 43 лица, од кои 12 стручен и 31 

административно-технички и помошен кадар. 

Вид и степен на попреченост на 
корисниците 

Број на корисници 

Телесна попреченост 24 

Ментална попреченост 6 

Комбинирана  попреченост 20 

Вкупно 50 



Стручениот кадар е составен од следните профили: 2 дефектолози-специјален едукатор и 

рехабилитатор (од кој еден работно место директор ), 1 социјален работник, 1 психолог, 1 

социолог, 1 педагог, 1 одделенски наставник и 6 предметни наставници.  

Административно-технички и помошен кадар: 1 правник, 1 одговорен сметководител, 1 

домаќин,  1 возач, 1 бравар, 2 физиортерапевти, 1 медицинска сестра, 2 здравствени работници, 

12 негователи+4 негователи ОЕ, 2 хигиеничари, 2 готвачи, 1 работник во перална.   

IV Организација на работата во период на вонредната состојба 

 Со донесувањето на одлуката на Владата за вонредна состојба, од 14-03-2020 година, 

Установата функционира согласно одредени уредби и мерки  кои се однесуваат на нив како 

институција. 

- Работата во установата  се одвива  во две смени по 12 часа (I смена 07:00-20:00 

часот и II смена 20:00-07:00 часот,  сите денови во месецот. Во првата смена  од 07:00-20:00 

присутни се  вработени од сите профили ( стручно лице, медицинско лице, негователи/ки, 

наставници, кувар ,хигиеничарки, хаус мајстор , книговодство, домаќин односно 14 

вработени одговорни за спроведување на сите работни активости во таа смена, додека во 

ноќната смена за потребите на корисниците се грижат  негователи. 

- Од самиот почеток на состојбата се ограничи движењето на корисниците со 

забрана за напуштање на институцијата.  Се забрани и движењето и влезот на лица  од 

надвор во установата - освен со согласност и одобрение на директорката со примена на 

посебните мерки. И двете мерки се спровердуваа мошне успешно и со почитување и од 

вработените и корисниците. 

- Со истите мерки беа запознаени вработените и корисниците во двете  станбени 

единици со поддршка  и од нивна страна истите беа почитувни. Редовно се снабдуваа со 

заштитни средства за дезинфекција. 

- Од вкупниот број на вработени, само 1 лице/наставничка заради бременост користи 

мерки како загрозена каtегорија од вирусот Ковид 19. 

- Недостатокот на изработени часови по вработен поради рестриктивното 

организирање на работата во установата а со цел за заштита на вработените и корисниците, 

се надополни со користење на годишниот одмор.  

- Периодот на вонредна состојба во заводот и станбените единици  помина во 

најдобар ред и без проблеми, како резултат на добрата организација на работата и големата 

посветеност и одговорност од страна на  целиот персонал. 

 Во рамки на вонредната состојба, установата ги има преземено следните активности во 
насока на превенција и заштита од корона вирусот: 
  - пристапот во установата за влез и излез  е ограничен, 
- 2 пати  во неделата се спроведува генерална дезинфекција на објектите и влезните патеки, 
-   редовно  одржување на хигиената и чистење на површините со дезинфекциони средства, 
- на влезните врати се поставени средства за дезинфекција на обувки и раце, 
- користење заштитни средства (маски и ракавици), 
- хигиената на корисниците се одржува на високо ниво со често миење на рацете покрај 

редовната хигиена, 
- работата со корисниците и спроведувањето настава е организирана со сите заинтересирани 

корисници, 
- слободното време на корисниците е организирано преку заеднички активности, дружење, 

гледање ТВ, друштвени игри, и содржини по нивна желба. 
- сите потребни намирници за корисниците ги снабдуваат вработените, 



- здравствената заштита на корисниците се одвива нормално и согласно процедурите за 
заштита (спроведена е интервенција од страна на  стоматолог), 

- добиена е донација на  ракавици, маски, средства за дезинфекција, пелени од UNDP и Црвен 
крст на РСМ. 

 

Начин на соработка со  меснонадлежните ЦСР и други институции 

 Во изминатиот период Установата е во комуникација со Министерството за труд и 
социјална политика, како и на неделно ниво со ЈУ Завод за социјални дејности – Скопје. 
Комуникацијата и соработката се одвива телефонски и со пишани документи. Согласно потребите 
на установата, присутна е и соработка со институции на локално ниво. 

Препораки 

 Установата има потреба од вработени/хигиеничарки за полесно и редовно одржување  на 

хигиената во установата и надвор од неа. 

 

 Специјален Завод Демир Капија  

I Организација на работа (по служби/оддели) 

 Со цел остварување на законските надлежности, извршувањето на правните, материјални, 

финансиски, административни и други работи, во Установата се основани и распоредени следните 

организациони единици: 

 
1.Служба за административни  и помошно- технички работи   

         Службата  е надлежна за обезбедување на сите административни, помошни услуги потребни 

за квалитетно извршување на работите во Установата. 

         Во оваа служба има еден Раководител со работно време од 07 до 15 часо 

     1.1 Оддел за административни работи и управување со човечки ресурси-5 извршители 

- Правник, Финансов контролор, Благајник, Архивар и Административен техничар со работно 

време од 07 до 15 часот. 

     1.2  Оддел за помошно-технички работи и Економија-30 извршители 

- Домаќин-економ -2 ( раб. Време од 06:30 до 14:30 часот) 

-  Готвач- 2 ( работа во две смени) 

- Сервирки- 5  ( работа во две смени) 

- Возач-2 ( раб.време од 06:30 до 18:30 ч) секој ден 

- Чувар- 7 и тоа  4 на неопределено време и 3 на определено време до  31.12.2020 год. 

 ( работа во смени по 12 часа) 

-  Перачка- 5 ( работа во две смени) 

-  Хигиеничар- 6 (раб.време од 07:30 до 14:30) часот 

-  Градинар-1  ( раб.време од 07 до 15 ч) 



2. Служба за институционално згрижување на корисници 

 Прием,прифаќање и краткотрајно  згрижување  на корисници со тешки и најтешки пречки во 

менатлниот развој и  комбинирани пречки во зависност од нивните потреби  во траеење од 

6 години . 

 Соработка со центрите за социјална работа и остварување задолжителна писмена 

комуникација преку извештаи, наоди и мислења за здравствената состојба и развој на 

корисниците, како и друга комуникација со надлежностите на оваа Служба 

 Водење на стручна документација и евиденција за секој корисник . 

     2.1 Оддел за здравје и нега на корисниците – 49 извршителиКоординатор на оддел -1 лице 

- Социјален работник- 1 

- Главна медицинска сестра-2 

- Физиотерапевт со високо образование -1 

- Медицинска сестра-15 

- Физиотерапевт-3 

- Лаборант-1 

- Воспитувач-2 

- Инструктор-3 

- Неговател-20 лица( работа 24 часа, согласно вонредната состојба) 

 

     2.2 Оддел за  подготовка на корисниците за организирано  живеење со поддршка – 24 

извршители: 

- Координатор на оддел- 1 лице ( работа во прва смена) 

- Дефектолог-1 ( работа во прва смена) 

- Воспитувач-1  ( работа во две смени) 

- Инструктор-1 ( работа во две смени) 

- Неговател-20  ( работа 24 часа, согласно вонредната состојба) 

3. Служба за живеење на корисниците со поддршка  во заедницата  

Службата е надлежна  за давање на поддршка, стручна помош,  рехабилитациско-

едукативни услуги, психо-социјална помош и поддршка на корисниците и нивните семејствата, како 

и за  сместување на корисниците со тешки, најтешки и комбинирани пречки во менталниот развој  

згрижени во установата, согласно Решенија за сместување од Центрите за социјални работи во 

Република Македонија во станбени единици  за организирано живеење во заедницата.  

     3.1 Оддел за поддршка на корисниците и нивните семејствата – 11 извршители 

- Психолог-1 

- Дефектолог-1 

- Неговател-  9 лица од кои 4 се со Договор на дело до 30.06.2020 година 

     3.2 Оддел за  организирано живеење со поддршка во станбени единици    ( Станбена  единица  

1, Станбена  единица  2 и Станбена единица 3) : 14 извршители 

- Координатор на оддел -1 и дефектолог во станбената и истовремено обавува и стручна 

работа со корисниците) 

- Неговател- 13 лица, од кои еден со скратено работно време од 4 часа 



 

II Структура на корисници  

Вкупниот број на корисници во установата изнесува 207 лица. Од нив 116 се машки, а 91 

женски (табела бр. 1). 

-186 (104 машки и 82 женски) се сместени во Заводот,а 21 корисник во 5-те организациони 

единици: во Станбена единица 1 - Скопје- 4 корисници (3 машки и 1 женско), во Станбена единица 

2 - Неготино- 4 корисници (3 машки и 1 женско), во Станбена единица 3- Тимјаник -5 корисници (1 

машко и 4 женски), во Станбена единица 4 - Корешница -4 корисници (3 машки и 1 женско) и во 

Станбена единица 5 - Скопје- 4 корисници (2 машки и 2 женски). (табела бр. 1). 

Според возрасната структура 12 корисници се до 18 годишна возраст, 15 корисници се од 

18 до 26 годишна возраст, и 180 корисниcници се над 26 годишна возраст (табела бр.2) 

 Во однос на видот и степенот на попреченост, 15 корисници се со умерена интелектуална 

попреченост, 165 корисници со тешка интелектуална попреченост, 20 корисници со тешка 

интелектуална попреченост и комбинирани пречки во развојот и 7 корисници се со длабока 

попреченост. Кај одреден број на корисници покрај интелектуалната попреченост се застапени и 

комбинирани пречки  (табела бр.3) 

 

Табела бр. 1 Број и пол  на корисници по станбени единици  

Пол на 
корисници  

Бр.на 
корисници 
  завод 

Станбена 
единица 
1(Скопје) 

Станбена 
единица 2 
Неготино 

Станбена 
единица 3 
Тимјаник 

Станбена 
единица 4 
Корешница 

Станбена 
единица 
5(Скопје) 

Машки  104 3 3 1 3 2 

Женски   82 1 1 4 1 2 

Вкупно 186 4 4 5 4 4 
 

 

Табела бр. 2 Возраст на корисници 

 

Возраст на 
корисници 

Број на 
корисници 

Станбена 
единица 
1(Скопје.) 

Станбена 
единица 2 
Неготино 

Станбена 
единица 3 
Тимјаник 

Станбена 
единица 4 
Корешница 

Станбена 
единица 
5(Скопје) 

0-18 години / 
 

4 3 4 1  

18-26 години 7  1 1 3 3 

над 26 години 179     1 

Вкупно 186 4 4 5 4 4 
 

 

 

 

 



Табела бр. 3 Вид и степен на попреченост на корисници 

 

III Организација на работата во период на вонредната состојба 

 Со донесувањето на одлуката на Владата за вонредна состојба, Установата функционира 

согласно одредени уредби и мерки  кои се однесуваат на нив како институција. 

 Во однос на работното време на вработените има измени по препорака од матичниот лекар 

и државниот санитарен инспектор, а се однесува на воведување 24 часовна сменска работа за 

негователите и медицинските сестри наместо досегашното време од 12 часа сменска работа, се со 

цел намалување на циркулација на повеќе вработени во текот на денот. Вработените од околните 

градови (Неготино и Кавадарци)  доаѓаат на работа со возило на Установата, со цел да се избегне 

користење на јавен превоз. Согласно воведување на полициски час, за вработените беа 

обезбедени дозволи за движење од страна на МИОА. 

Вработените кои доаѓаат на работа задолжително носат заштитна маска и заштитни 

ракавици, а на влезот во Установата има поставено пумпа со дезинфекционо средство, за 

дезинфекција на секое лице кое влегува во Установата, вклучувајќи ги и дистрибутерите на храна 

и материјали кои секојдневно вршат достава на потребни намирници.  

Во сите оддели има поставено дезинфекционо средство за раце.  Секојдневно се врши 

дезинфекција со средство Дезинтал 5% ( подови, трпезарија,работни површини, кревети, тоалети).    

  По препорака од матичниот лекар е забрането излегување и посети на корисниците, а 

координаторите и негователите на оддели се задолжени движењето на корисниците по оддели да 

го  сведат  на минимум.  

   Од вкупниот број на вработени, 7 лица хронично болни  ги користат мерките за справување 

со епидемијата на вирус COVID-19, согласно препораките на МЗ. 

Вид и степен 
на 
попреченост 
на 
корисниците 

Број на  
корисници 

 
Станбена 
единица 
1(Скопје. 

 
Станбена 
единица 2 
Неготино 

 
Станбена 
единица 3 
Тимјаник 

 
Станбена 
единица 4 
Корешница 

 
Станбена 
единица 
5(Скопје) 

Умерена 
интелект. 
попреченост 

14 / / 1 / / 

Тешка 
интелект. 
попреченост 

165 / / / / / 
 
 
 

Тешка/комб. 
интелект. 
попреченост 

/ 4 4 4 4 4 

Длабока 
попреченост 

7 / / / / / 

Вкупно 186 4 4 5 4 4 



Обезбедена е донација на заштитна опрема и средства за дезинфекција од УНДП и 

УНИЦЕФ во соработка со Министерство за труд и социјална политика. Во периодот што следи има 

најава за донација на истото и од страна на Европска унија. 

 Во рамките на вонредната состојба, установата ги има преземемно следните активности во 

насока на превенција и заштита од корона вирусот: 

-Задолжително користење заштитни средства  (маски, ракавици, дезинфекциони гелови). 

-Облеката и обувките да се соблекуваат во ходник и  изнесуваат на тераса, а задолжително да се 

работи со друга чиста облека. 

- Редовно одржување на хигиена на просториите. 

-  Задолжително миење на  рацете повеќе пати во текот на денот по секоја активност. 

- Редовно одржување на хигиената и заштита на корисниците. 

  - Дезинфекција на личните предмети кои се внесуваат во заводот/станб.единици, мобилни 

телефони, папки, новчаници и сл. 

-Задолжително  се преземаат посебните мерки на лична заштита кои важат за однесување и 

заштита надвор од заводот и домовите, согласно протоколите, препораките и упатствата на 

Министерство за Здравство. 

 

IV Начин на соработка со  меснонадлежните ЦСР и други институции 

 Во изминатиот период Установата е во комуникација со Министерството за труд и 

социјална политика, ЈУ Завод за социјални дејности – Скопје и други институции. Комуникацијата и 

соработката се одвива телефонски и со пишани документи.  

 

                                                                                                  Изготвилe: 

                                                                                         м-р И.Двојакова -дефектолог и 

                                                                                         В.Стефановска -соц.работник 


