
 

 

 

 

 

 

 

 

Информација за начинот и организација на работата на дневните центри за лица со 

попреченост во услови на епидемија со КОВИД 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скопје, декември 2020 година 

Од самиот почеток на епидемијата со заразната болест КОВИД-19, ЈУ Завод за социјални 

дејсности - Скопје ја следи работата на дневните центри за лица со попреченост, особено во 

периодот на вонредната состојба кога дневните центри беа времено затворени, како и во периодот 
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на подготвителните активности за повторно отпочнување на работата на центрите, за што има 

изготвено извештаи.  

Како дел од следењето, предмет на овааИнформација е приказ на моменталниот начин на 

организација на работата во дневните центри по отпочнувањето на работатана истите од  почеток 

на месец октомври,со посебен осврт на бројот на корисници кои го посетуваат дневниот центар, 

кадровски капацитети, појава на случај на заболени од КОВИД-19 помеѓу корисниците или 

вработените и начин на справување, методи и форми на работа со корисниците и родителите, 

начини на работа и комуникација со корисниците кои не го посетуваат дневниот центар и нивните 

родители, како и предизивици со кои се соочуваат во секојдневната работа. 

Од анализата на извештаите добиени од дневните центри може да се забележат следните 

аспекти во однос на моменталниот начин и организација на работа: 

- Бројот на корисниции кои актуелно ги посетуваат дневните центри изнесува од 148-151 

корисници од вкупно 469 корисници.  

- Вкупниот број на кадар во дневните центри изнесува 133 лица.  

- Во 13 дневни центри е забележана појава на случај на заболени од КОВИД-19, меѓу 

кои 15 вработени и 3 корисници. По детектирање на лицата кои биле позитивни на 

вирусот, останатите вработени и корисници поминуваат период на самоизолација. По 

завршувањето на истиот, повторно продолжува работата на дневниот центар.  

- Во моментот дневните центри во Велес и Валандово немаат корисници кои го 

посетуват дневниот центар. Дневниот центар за лица со попреченост над 26 годишна 

возраст, кој е организациона единица на ЈУ Завод за рехабилитација на деца и 

младинци - Скопје не функционира поради тековни градежни активности.  

- Со оглед на малиот број на корисници и просторните можности во повеќето дневни 

центри, работата е организирана во мали групи до тројца корисници или 

индивидуално. Со корисниците кои го посетуваат дневниот центар се работи согласно 

индивидуалниот план за работа со корисник и програмата на дневниот центар, а 

особено се посветува внимание за усвојување на вештините за примена на 

превентивните мерки за заштита од корона вирусот. Со родителите/згрижувачите на 

корисниците кои го посетуваат дневниот центар се контактира секојдневно при 

носењето и земањето на нивните деца од центарот, при што се почитуваат мерките 

определени со Протоколот.  

- Со корисниците кои не го посетуваат дневниот центар и нивните родители/згрижувачи 

најчесто се комуницира телефонски, преку социјалните мрежи, им се испраќаат 

корисни линкови за едукативни содржини, им се даваат насоки за работа во домашни 

услови, психосоцијална поддршка, доставување на материјали и слично. Со оглед на 

тоа дека најголемиот дел од корисниците во дневните центри се над 18 годишна 

возраст фокусот е ставен на развивањето на животни вештини во рамките на нивните 

домови и нивно практикување, со цел јакнење на нивните капацитети за што 

понезависен живот.  

- Неколку дневни центри ги искажаа предизвиците со кои се соочуваат во секојдневната 

работа во услови на епидемијата, како што се: примената и почитувањето на 

превентивните мерки за заштита од страна на корисниците (физичко дистанцирање, 
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лична  и ресираторна хигиена, носење на лична заштитна опрема), како и 

моменталниот недостаток од организаран превоз од превентивни причини поради кој 

во одредени дневни центри помал е бројот на корисниците.  

 

Во прилог е дадена табела бр. 1 во која детално се прикажани податоците за секој  дневен центар 

поединечно. 

 

 

 

 



Табела бр.1: Преглед на начинот на организација на работата на дневните центри за лица со попреченост во услови на епидемија со 

КОВИД -19 

Дневен центар Број на 

корисници 

кои го 

посетуваат 

ДЦ 

Број на 

вработени 

во ДЦ 

Случај на 

појава на 

КОВИД-19 

помеѓу 

вработени 

и/или 

корисници и 

начин на 

справување 

Методи и форми на работа 

со корисниците и 

родителите 

Начини на работа и 

комуникација со 

корисниците кои не го 

посетуваат дневниот 

центар и нивните 

родители 

Предизивици во 

секојдневната работа 

и останати 

релевантни 

информации 

1 Битола 5-10 6 не Корисниците се поделени во 

групи до 3 корисници и 

активностите се одвиваат во 

различни занимални. Им се 

мери телесна температура 3 

пати во текот на престојот, се 

одржува и се прати хигиената 

кај корисниците, редовно се 

прави дезинфекција на рацете 

кај корисниците, активностите 
се реализираат со дидактички и 

едукативни материјали кои 

лесно се дезинфицира. Секој 

корисник има свој едукативен 

прибор и го корисити само тој. 

Просториите редовно се 

проветруваат и се прави 

редовна дезинфекција на 

подовите и работните 

површини во центарот, 

Телефонска комуникација 

со родителите. 

Направен е увид од 

социјалната 
инспекција која немала 

забелешки. 

2 Ресен  4-5 3 не Работата е организирана 

според Протоколот за 

работа, односно се работи со 

дидактички материјал кој 
што лесно се дезинфицира, 

редовно се мијат раце, се 

Комуникацијата се одвива 

телефонски , се даваат 

упатства за работа дома, 

помош и поддршка на 
родителите преку 

разговор, совети и сл. 

/ 
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повторуваат начините на 
правилно кивање, кашлање, 

се држи дистанца, редовно 

се проветрува просторијата  

и сл.  

3 Куманово 6 5 не Во дневниот центар на 

видно место се истакнати 

постери за мерките за 

превенција од вирусот 
разбирливи  за корисниците.  

Корисниците се поделени во 

две групи и во две 
простории. На влезот 

медицинската сестра со 

заштитна опрема е 
задолжена за мерење на 

температура,. После секоја 

активност се проветрува и 

хигиеничарот одржува 
хигиена на просторијата со 

дезинфекција на истата. 

Дезинфекција се прави и на 
околниот паркинг простор и 

приодот до влезна врата на 

ДЦ. 

Со родителите и тие 

корисници кои можат,  

комуникацијата се одвива  

телефонски или преку 
социјални мрежи  2 до 3 

пати во неделата.  

Потешкотии во 

работата: одржување 

на дистанца, 

корисниците се 
научени на 

покажување емоции со 

допир и 
гушкање,носење на 

заштитни маски и 

нивно правилно 
користење, одржување 

на хигиена на рацете 

со дезинфекциони 

гелови 

4 Делчево 3 3 не Со корисниците кои се 
вклучени во  образовен 

процес,  преку редовна 

комуникација со 
наставниците се разлизираат 

активности поврзани со 

наставната содржина  
( наставни ливчиња, 

домашни задачи ). Со 

останатите кои  не се на 

училиште де реализираат 

Еднаш неделно се 
контактираат корисниците 

и нивните родители. 

 

/ 
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активности по слободен 
избор од рекреативен 

карактер, бидејќи остануваат 

по еден или два часа , 

повремено. 

5 М. Брод 5 2 не Работата со корисниците е 

организирана согласно 

протоколот: одржување на 

лична хигиена, дистанца, 
работата е во тимови без 

никакво групирање, објектот 

се дезинфицира секојдневно, 
забрана за групирање на 

паузите. Центарот има два 

влеза прилагодени за 
корисниците, забрането е 

влегување на 

родители/згрижувачи во 

кругот на центарот.При 
самиот влез на сите 

корисници им се мери 

температура, како и на 
самите вработени 

Телефонски се 

контактираат корисниците 

и нивните 

родители/згрижувачи.  

/ 

6 М.Каменица 3 4(+3 од 

општина) 

не Контактите меѓу 

корисниците се сведени на 

минимум, поради доволниот 
број на посебни простории 

во ДЦ.  

Комуникацијата се одвива 

преку телефон и 

социјалните мрежи. 

/ 

7 Кичево 4 4 1 вработен 
позитивен. 

Вработениот е 

во излоцаија 

Просторните можности 
дозволуваат индивидуална 

работа и намален контакт 

помеѓу корисниците. 

Доколку временските услови 
се погодни тогаш се 

практикува групна работа во 

дворот. 

Комуникацијата е 
претежно телефонска, а 

имаа ситуации кога 

родителите и кориснциите 

ќе дојдат за консултација 
во дворот. За повозрасните 

корисници се даваат 

насоки да ги вклучуваат во 
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секојдневните активности 
на семејството според  

нивните можности и 

способности. На помал дел 

од корисниците им се 
даваат задачи 

согласно со 

индивидуалниот план и 
планот за работа 

(пр.цртање, моделирање, 

елементарно 

описменување и сл.)но не 
секојпат родителите 

успеваат да ја  

реализираат активноста со 
децата. 

8 Пробиштип 5 5 (+1 ОКР) не Индивидуално се работи со 

секој корисник. 

Се остваруваат телефонски 

контакти со корисницте и 

нивните родители. 

/ 

9 Кратово 1 5 не Со корисникот се работи 

индивидуално и секојдневно 

се реализираат содржини од 
индивидуалниот план за 

работа. 

Сеспроведуваадаптирана 

програма за психо-

социјална поддршка и 
прилагодени 

индивидуални едукативни 

програми со корисниците 

од дневниoт центaр и 
нивните семејства во 

домашни услови со 

употреба на 
телефонскакомуникација. 

Неможноста за  

организирње на 

превоз, која  поради е 
мал бројот на 

корисници кои би ги 

користеле улсугите на 

ДЦ. 

10 Кавадарци  8 7 2 вработени 

позитивни, по 

што следувало 
изолација на 

останатите 

вработени и 

Работата е организирана 

согласно протоколот за 

работа.  

Телефонски се 

контактираат.  

/ 
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корисници. 

11 Велес / 7 1 вработен 
позитивен.Пор

ади 

почитување на 
протоколот и 

заштитните 

мерки, при 

појавата на 
овој случај, 

ниту едно 

лице од 
вработените 

не било 

ставено во 
самоизолација

. Едно лице од 

стручниот тим 

е во 
самоизолација 

поради појава 

на случај на 
заболено лице 

во потесното 

семејство. 

Ниеден корисник не го 
посетува дневниот центар.  

-телефонски разговори на 

корисниците и членовите 

на нивните семејства со 

стручните работници 

-електронска 

комуникација преку 

фејсбук профилот на 

Дневниот центар 

-индивидуални видео 

повици 

-групни видео повици со 

по неколку корисници 

-споделување на линкови 

до содржини наменети за 

развој на одредени 

вештини 

-споделување на 

активности за работа во 

домашни услови согласно 

годишниот/месечниот 

план за работа на 

Дневниот центар, преку 

фотографии, видеа, 

презентации и сл. 

-споделување на линкови 

со содржини поврзани со 

актуелната состојба со 

коронавирусот 

-доставување на 

Извршување на своите 

работни задачи без 

физичко присуство на 

корисниците,изнаоѓањ

е на соодветни начини, 

обезбедување на 

соодветни материјали 

за работа на далечина. 
Потешкотиите со кои 

се соочуваат 

корисниците и 

семејствата: 

-промена на 

секојдневната рутина 

-недостаток на 

дружење и 

социјализација 

-потешкотии во 

извршување на 

обврски на родителите 

надвор од домот  

-појава на анксиозност 

и депресивност кај 

корисниците поради 

страв од вирусот и 

излираност на 

корисникот и 

семејството. 
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испринтани материјали за 

работа (согласно планот и 

програмата за работа)  во 

нивните домови. 

12 Гевгелија 10 3 не Работата се одвива 
непречено 

согласнопротоколот. 

Активностите се одвиваат во 

помали групи поделени во 
две занимални.  Се 

изведуваат активности и на 

отворено со прошетки и 
пешачење. 

Секојдневна комуникација 
по телефон  и социјалните 

мрежи со корисниците и  

нивните родители. 

 

/ 

13 Крушево 2-4 4 (+1 

хигиеничар 

од цср ) 

не Работата е организирана 

согласно протоколот. Со 

згрижувачите се остварува 
секојдневен контакт при 

носење и земање на децата. 

Активностите се 
спроведуваат со материјали 

кои лесно се дезинфицираат, 

за еднократна употреба. 

Комуникацијата се одвива 

телефонски и преку група 

на социјалната мрежа 
(facebook)  во која се 

споделуваат насоки а 

работа во домашни услови, 
информации поврзани со 

епидемијата, 

психосоцијална помош и 
поддршка.  

/ 

14 Тетово 3 5 1 вработен 

позитивен. 10 

дневна 
изолација на 

останатите 

вработени и 
корисниците 

при што никој 

не покажал 

знаци на 
инфекција.  

 

Индивидуален третман и 

групна работа по сите 

пропишани протоколи. 

Комуникацијата се одвива 

преку телефон и viber-

група, преку која се даваат 
упатства за работа во 

домашни услови. 

 

/ 
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15 Свети 

Николе 

6 3 (+1 ОКР) 1  вработен 
позитивен.Ост

анатите 

вработени и 4 

корисници се 
во изолација. 

Работата е организирана 
согласно протоколот. 

Редовни телефонски 
контакти или на вибер. 

/ 

16 Струмица 

 

5 3 1 корисник 

позитивен. 

Останатите 
кроисници и 

вработени 

биле во 
изолација. 

Со корисниците се 

спроведуваат активности 

кои се опфатени во 
годишниот план за работа, 

но според протокол и мерки 

за заштита и превенција од 
Ковид 19.  

Комуникацијата се одвиа 

телефионски.  

Потешкотии во 

работата: одржување 

на дистанца, носење на 
заштитни маски и 

нивно правилно 

користење, 

17 Крива 

Паланка  

1 8 1 вработен во 

самозиолација 

Работата е организирана 

согласно протоколот. 

 / 

18 Штип- дц за 

лица со 

интелектуалн

а и телесна 

попреченост 

 

7 3 1 корисник,  
2  вработени 

Работата се одвива спроед 
прооколот за работа и 

индивидуалните планови за 

работа со корисниците.  

Комуникацијата се одвива 
телефонски. 

/ 

19 Штип-дц за 

деца со 

аутизам  

 

2 3 3 вработени  Комуникацијата се одвива 

телефонски при што се 
давапсихосоцијална 

поддршка, се разговара за 

моменталната ситуација, 
начинот на превентива и 

заштита дома и надвор, 

како и насоки и упатства 

за работа со нивните деца 
дома. 

/ 

20 Кочани 

 

1 3  

(психолого
т е во цср 

моменталн

о) 

не  Се спроведуваата ктивности 

согласно индивидуалниот 
план со почитување на 

превентивните мерки за 

заштита. 

Телофонски се даваат 

насоки за спроведување на 
активности со 

корисниците во домашни 

услови 

/ 
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21 Виница 1 4 1 вработена 
позитивна. 

Останатите 

вработени и 

корисничката 
биле во 

изолација.  

Со корисничката која го 
посетува центарот се 

спроведуваат активности 

согласно планот и 

програмата. 

Комуникацијата се одвива 
телефонски при што се 

разговара за 

состојбата,мерките за 

заштита,нивното здравје и 
како го поминуваат 

времето дома. Поделени 

им се дидактички 
материјали на сите и 

дадени им се насоки за 

работа. 

/ 

22 Гостивар 

 

3 5 не Работат се одвива согласно  
индивидуалниот план 

изработен од страна на 

стручноит тим,со помош на 
дидактички материјал кој 

лесно може да се 

дезинфицира заради 

превенција од заразување со 
вирусот и почитување на 

протоколот.комуникацијата 

со родителите се одвива 
телефонски а со некои од 

нив и со физичко присуство 

во зависност од потребата во 
моментот. 

Комуникацијата се одвива 
телефонски и со 

користење на апликации.  

/ 

23 Дебар  

 

4 3 не Работата е организирана 

согласно индивидуалниот 

план и согласно Протоколот.  

Комуникацијата се одвива 

телефонски, доставување 

на материјали за работа. 

Потешкотии при 

одржување на физичка 

дистанца.  

24 Валандово / 4 1  вработен 

позитивен 

 

/ Комуникацијата се одвива 

телефонски и се даваат 

насоки за работа во 

домашни услови.  

/ 

25 Скопје-дц за 

лица со 

интелектуалн

6 6 не Дневно, услугите ги 

користат од 2-3 деца. 

временскиот престој на 

Комуникацијата се одвива 

телефонски. 

/ 
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а и телесна 

попреченост  

корисниците на ДЦ за лица 
со ментална и телесна 

попреченост изнесува 2-4 

часа, додека корисниците на 

ДЦ за деца со аутизам 
подлежат на индивидуален 

третман кој трае 1час.  

26 Скопје-  дц за 

деца со 

аутизам 

27 Скопје – дц 

за лица со 

Даунов 

синдром 

18 4 не Корисниците се поделени во 

две групи: деца на возраст 
до 7 години и повозрасни 

деца/лица. Ги користат 

услугите на дневниот центар 
преку еден ден со цел да се 

превенира прекумерен број 

на лица кои престојуваат во 
дневниот центар во одреден 

период, а и да се остави 

временски простор за 

дезинфекција на 
просториите после секоја 

група на деца. Временскиот 

престој на корисниците е 
ограничен на 3 часа. 

Комуникацита се одвива 

телефонски преку вибер 
група 

/ 

28 Скопје- дц за 

лица со 

церебрална 

парализа 

24 6 еден заразен 

корисник кој 

бил во 
изолација и 

немал контакт 

со другите 
корисници.  

3 корисници 

ставени во 
самоизолација 

бидејќи имале 

во контакт со 

заразено лице. 

Корисниците на услугите на 

дневниот центар од 

јадрената група (12 
корисници) се  поделени во 

2 (две) групи по 6 (шест) 

корисници и истите доаѓаат 
преку еден ден во периодот 

од 9 до 12 часот (3 часа). 

Корисниците од 
флуктуирачката група (12 

корисници) доаѓаат на 

индивидуален третман во 

периодот од 13 до 15 часот 

Комуникацијата се одвива 

телефонски и се даваат 

насоки за спроведување на 
активности од планот во 

домасни услови. 

/ 
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 со времетраење на 
третманот од 40 минути, за 

да може потоа да се 

дезинфицираат работните 

површини и дидактичкиот 
материјал што ќе се 

користат, како и да се 

проветри просторијата во 
која престојувале 

корисниците. 

29 Прилеп- дц за  

лица 

интелектуалн

а и телесна 

попреченост 

5 4 

 (1 на 
боледување 

по корона). 

2  вработени 

позитивни. 
Само еднаш е 

спроведена 

изолација на 
кориснциите и 

останатие 

вработени.   

Работа со корисниците и 

родителите се реализира по 
истите планови, програми и  

методи, кои во одредена 

мера се модифицирани. 
Работата  се спроведува  

повеќе индивидуално но и 

групно со строго 

придржување до протоколот. 

Комуникацијата се одвива 

преку телефон затоа што 
немаат технички услови 

(комп. и интернет). Дадени 

се совети и препораки во 
зависност од возраста и 

нивото на способности на 

корисниците.  

Родителите/згрижувач

ите укажуваат на 
потешкотии при 

справување со 

однесувањето на 
нивните деца кое е 

резултат на промената 

во секојдневните 

рутини кај 
корисниците.  

30 Прилеп- дц за 

лица со 

церебрална 

парализа 

6 8 

(4 цср, 4 
општина) 

не Работата е организирана 

согласно протоколот. 

Комуникацијата се 

одржувателефонски 
повремено ,обично еднаш 

во неделата по потреба и 

повеќе. 

Насоките кои им ги даваме 
на корисниците зависат од 

нивните 

здравствени,образовни и 
социјални 

потреби.Генерално на сите 

корисници преку 
затворената група на 

социјалните мрежи им 

нудиме презентации за 

начини на справување со 

/ 
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моменталната состојба. 

31 Скопје - дц за 

лица над 26 

години  

(дел од ЈУ 

Завод за 

рехабилитаци

ја на деца и 

младинци) 

/ 3 / / / / 

 Вкупно 148-151 133 Позитивни на 

вирусот: 15 

вработени и  

3 корисници 

 

   

 

Дата:                                                                                                                                                                                     Изготвил:  

15.12.2020  м-р И.Двојакова 


