
 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕГЛЕД НА УСЛУГИ ОД СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

ПРЕГЛЕД ПО РЕГИОНИ 

 

 

 

 

Скопје,ноември 2017 година 

ЈУ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНИ ДЕЈНОСТИ –СКОПЈЕ 



СКОПСКИ  РЕГИОН 

Град Скопје ( Аеродром,Бутел,Газибаба, Ѓорче Петров, Карпош, Кисела Вода, Центар, Сарај, Чаир и Шуто Оризари) 

и општини Арачиново,Зелениково, Илинден Сопиште, Студеничани, Петровец и Чучер Сандево 
Давател на услуга , вид на услуга 

 
ЈУ Меѓуопштински 
центар за социјална 
работа на град Скопје 

Јавни 
установи 
од 
социјална 
заштита  

Услуги развиени на локално ниво 
 
Приватни даватели 
на услуги   
 

Услуги развиени од граѓански 
сектор 

Услуги 
развиени од 
физичко 
лице  

Услуги развиени 
од локална 
самоуправа 

Надлежност  Услуги 
обезбедени од 
ЦСР 

надлежен за 
подрачјето на 
општините  
на град Скопје  
 
(Аеродром,Бут
ел,Газибаба, 
Ѓорче Петров, 
Карпош, 
Кисела Вода, 
Центар, Сарај, 
Чаир и Шуто 
Оризари , и 
општините 
Арачиново, 
Зелениково, 
Илинден 
Сопиште, 
Студеничани, 
Петровец и 
Чучер Сандево 
)  со 506 926 
жители 
 

• 8 Одделенија 
за парични 
давања 
• ДЦ за лица 
со посебни 
потреби  
• ДЦ за деца 
со аутизам 
• ДЦ за слепи 
и слабовидни 
деца 
• ДЦ за лица 
со церебрална 
парализа 
• Дневен 
центар за лица 
со посебни 
потреби во 
рамки на 
,,Завод за 
рехабилитација 
на деца и 
младинци – 
Скопје,, 
• Дневен 
Центар за деца 
на улица – 2 ( 
Газибаба и 

ЈУ  Детски 
Дом , 11 
Октомври ,, 
 
ЈУ за  
згрижување 
на деца и 
младинци со 
воспитно 
социјални 
проблеми и 
нарушено 
поведение 
 
ЈУ за 
згрижување , 
воспитување, 
образование 
на деца и 
младинци 
,,Ранка 
Милановиќ ,,  
 
ЈУ Завод за 
рехабилитаци
ја на деца и 
младинци – 
Скопје 

 
 
22 приватни домови за 
стари лица: 
 
7 во општина Кисела 
Вода 
 
3 во општина Ѓорче 
Петров 
 
3 во општина Бутел 
 
1 во општина 
Аеродром 
 
1 во општина Карпош 
 
1 во општина 
Газибаба 
 
1 во општина Илинден 
 
 3 во општина 
Сопиште 
 
1 во општина Чучер 
Сандево 

 
Сервиси  
  
 Дневни центри: 
 

• Дневен центар за деца на 
улица , НВО ,,Здружение за 
права на детето,, 

 
•  2 Дневни центри за лица со 

интелектуална 
попреченост ,,РЦЛИП 
Порака ,, 
 

• Дневен центар – Волково ,  
,,Порака Неготино,, 
 

• Дневен центар за лица со 
попреченост ,,Ластовица,, 
 

• Дневен центар за деца со 
аутизам и попреченост,, 
Имаго Плус,, 
 

• Дневен центар за деца со 
аутизан ,,Во мојот свет,, 

-  
Дневен центар за 
стари и давање 
помош во домашни 
услови  
Општина Центар 
со Црвен Крст 
 
Дневен центар за 
стари и давање 
помош во домашни 
услови  
Општина  Сарај со 
Црвен Крст 
 
Дневен центар за 
стари и давање 
помош во домашни 
услови  
Општина 
Газибаба со Црвен 
Крст 
 
Дневен центар за 
стари и давање 
помош во домашни 
услови Општина  
Чаир со Црвен 



Кисела Вода ) 
• Советувалиш
те  

 
• Згрижувачки 
семејства  62 
• Народна 
кујна  
• Центар за 
жртви на 
семејно 
насилство 
• Центар за 
жртви на 
трговија со луѓе  

(Топанско  
Поле) 
 
 
 
ЈУ 
Геронтолошки 
центар 13 
ноември 
оддел мајка 
Тереза( 
постои  и 
патронажна 
служба за 
болни со 
потреба од 
нега, кои не 
се сместени 
во установа ) 
 
ЈУ за 
сместување 
на лица 
баратели на 
право на азил 
во Визбегово, 
и сигурна куќа 
за ранливи 
категории  
 

 1 во општина 
Зелениково 
 
 
 
 
( Во ,,Светла надеж,, 
Кисела Вода  има 
развиено услуги од 
дневен престој за 
стари лица ) 
 
 

 

 

 

Станбени  заедници 

 
• Станбена заедница за лица 

со посебни потреби,, 
Порака Неготино,, 

 
• Станбена заедница за деца 

без родители и родителска 
грижа – Радишани и 
Бардовци , ,,СОС Детско 
Село Македонија,, 
 

Центри /шелтри 
 

• Шелтер центар за жртви 
на семејно насилство - 
,,Надеж,, 
 

• Центар за жртви на семејно 
насилсвто ,,Организација на 
жени на град Скопје,, 
 

• Во Центарот за жртви на 
трговија со луѓе услуги од 
психосоцијална поддршка  
обезбедуваат ,,Отворена 
Порта ,, и ,, За среќно 
детство,, 

 

Советувалишта/ сос линии 

• Советувалиште за 
родители и деца - ,,Хера,,  
 

Крст 
 
 
 
Дневен центар за 
стари лица 
општина Илинден 
,н.м.Марино 
 
 
 



• Советувалиште на 
,,Здружение на социјални 
работници на град Скопје ,, 
 
 
 

• СОС линии - ,,Меѓаши,, 
,,Здружение на социјални 
работници на град Скопје,, 
,,СОЖМ,, ,,Надеж,, 
 
 

• Здружение „Хуманост” дава 
услуги за нега на стари 
лица во домашни услови и 
обучува асистенти за 
помош во домашни услови 
според сертифицирана 
програма; 

 
 
Застапување,поддршка и услуги ,  
подигање на јавна свест, 
едукација, информирање:  
 

• ,,Меѓаши,, 
• ,,СОС Детско село 

Македонија,, 
• ,, Хера,, 
• ,,Хопс,, 
• ,,РЦЛИП Порака ,, 
• ,,Полио плус,, 
• ,,СОЖМ,, 
• ,,Црвен Крст ,, 
• ,,Паблик,, 
• ,,Отворете ги прозорците,, 
• ИНКЛУЗИВАМ” мрежа на 

невладини кои работат со 
старите лица како целна 
група, 

• ,,ЕАСП,, 
• ,,ЕСЕ,, 
• ,,Млади правници,, 



• Триаголник 
• „Порака“ - лица со посебни 

потреби 
• Ресурсен центар на 

родители на деца со посебни 
потреби  

• Здружение на глуви и 
наглуви лица 

• Здружение на лица со 
телесен инвалидитет 
,,Мобилност ,, 

• Здружение на слепи лица 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СЕВЕРОИСТОЧЕН  РЕГИОН 
Општини: Куманово, Липково и Старо Нагоричане, Кратово, Крива Паланка и Ранковце 

Давател на услуга , вид на услуга 
 
Центар за социјална 
работа Куманово 

Јавни 
установи 
од 
социјална 
заштита  

Услуги развиени на локално ниво 
 
Приватни даватели 
на услуги   
 

Услуги развиени од граѓански 
сектор  

Услуги 
развиени од 
физичко 
лице  

Услуги развиени 
од локална 
самоуправа 

Надлежност  Услуги 
обезбедени од 
ЦСР 

надлежен за 3 
општини( 
Куманово, 
Липково и 
Старо 
Нагоричане ) 
 со вкупно  
137382 жители 
 

• Одделение 
во Старо 
Нагоричани 
• Одделение 
во Липково 
•  ДЦ за лица 
со посебни 
потреби  
• Советувалиш
те  
• Згрижувачки 
семејства  6 
• Народна 
кујна  
 

 
 
Прифатно 
транзитен 
центар за 
мигранти, 
бегалци 
Табановце 
 

 
- 

• Сервиси : Дневен Центар за лица 
со интелектуална попреченост 
,,Порака Наша ,, 
 
Застапување, подигање на јавна 
свест, едукација, информирање:  
• ,,Инклузива ,, за лица со 
попреченост 
• Здружение на глуви и наглуви лица 
• Здружение на лица со телесен 
инвалидитет ,,Мобилност ,, 
• Здружение на слепи лица 
• Ромски општински центар ,,Дром,, 
• Женска ромска организација 
,,Даја,, 
• Муслиманско етничко здружение 
,,Флоренс Нејтингел,, 
• ,Сирма,,-женско здружение 
• ,,ЦИД,,-Младинско здружение за 
мултикултурен дијалог 
• ,Бреин Гинис,,  
• Ромски информативен центар-
,,РИЦ,, 
 
 

- ЈОУ Дом за стари 
лица ,,Зафир 
Сајто,,  
 
Центар за 
социјални услуги 
( ЦСУ ), развиен 
одопштина 
Старо 
Нагоричане  во 
соработка и 
поддршка од 
канцеларијата на 
ГИЗ , дава услуги 
од информирање, 
едукација и  
упатување на 
ранливи категории  
граѓани преку 
мултисекторкси 
приод и 
координација на 
повеќе чинители 
од јавен сектор, 
граѓански , бизнис 
сектор, 
хуманитарни 
акции , од 2017 



година 
функционира во 
рамки на 
општината 
 
 
 
Центар за  
социјални услуги 
( ЦСУ ), развиен 
од општина 
Куманово во 
соработка и 
поддршка од 
канцеларијата на 
ГИЗ , дава услуги 
од информирање, 
едукација и  
упатување на 
ранливи категории  
граѓани преку 
мултисекторкси 
приод и 
координација на 
повеќе чинители 
од јавен сектор, 
граѓански , бизнис 
сектор 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Центар за социјална 
работа Кратово 

Јавни 
установи 
од 
социјална 
заштита  

Услуги развиени на локално ниво 
 
Приватни даватели 
на услуги   
 

Услуги развиени од граѓански 
сектор 

Услуги 
развиени од 
физичко лице  

Услуги развиени од 
локална 
самоуправа 

Надлежност  
 

Услуги 
обезбедени 
од ЦСР 
 

 
ЈУ ЦСР 
Кратово 
надлежен 
за10,441 жители 

 
• ДЦ за лица 
со посебни 
потреби  
• Советували
ште  
• Згржувачко 
семејство  1 
•  
Народна кујна  
 
 

- -  
 
Застапување, подигање на 
јавна свест, едукација, 
информирање:  

• Регионален центар за 
одржлив развој 

• Здружение на телесно 
инвалдидни лица 

• Општинска организација 
на ,, Црвен Крст,, 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Центар за социјална 
работа Крива Паланка 

Јавни 
установи 
од 
социјална 
заштита  

Услуги развиени на локално ниво 
 
Приватни даватели 
на услуги   
 

Услуги развиени од граѓански 
сектор 

Услуги 
развиени од 
физичко лице  

Услуги развиени од 
локална 
самоуправа 

Надлежност  
 

Услуги 
обезбедени 
од ЦСР 
 

 
ЈУ МЦСР 
Крива Паланка   
надлежен за 2 
општини ( 
Крива Паланка 
и Ранковце  , со 
вкупно 24 964 
жители  

 
• Одделение 
во ранковце 
 
•  ДЦ за лица 
со посебни 
потреби  
• Советували
ште  
• Згрижувачки 
семејства  3 
• Народна 
кујна  

 

- - Застапување, подигање на 
јавна свест, едукација, 
информирање:  
 
 

• Здружение на пензионери 
Крива Паланка 

• ФРИЦ АИД,,- Здружение 
за хуманитарна и 
едукативна поддршка на 
соц. ранливи категории 

• Национален сојуз на 
инвалиди нна трудот на 
РМ 

• ,,Порака,,- здружение кое 
дава социјални услуги на 
лица со пречки.  

• ,,Хендикеп +,,- социјални 
услуги на лица со пречки 
во телесен развој 

• ,Цик-Цак,,Центар за 
младински иницијативи 
која дава социјални 
услуги на младината. - 

 

 

 

-  



 

ИСТОЧЕН  РЕГИОН 
Општини: Штип, Карбинци, Кочани, Зрновци, Чешиново-Облешево,Виница, Делчево, Македонска Каменица, Берово ,Пехчево и Пробиштип 

Давател на услуга , вид на услуга 
 
Центар за социјална 
работа Штип 

Јавни 
установи 
од 
социјална 
заштита  

Услуги развиени на локално ниво 
 
Приватни даватели 
на услуги   
 

Услуги развиени од граѓански 
сектор  

Услуги 
развиени од 
физичко 
лице  

Услуги развиени 
од локална 
самоуправа 

Надлежност  Услуги 
обезбедени од 
ЦСР 

ЈУ МЦСР 
Штип 
надлежен за 2 
општини( 
Штип и 
Карбинци ) 
 со вкупно 51 
808 жители  
 
 

• ДЦ за лица 
со посебни 
потреби  
• ДЦ за деца 
со аутизам  
 
• Советувалиш
те  

 
•  
Народна кујна  
 

 
 
- 

 
- 

Застапување, подигање на јавна 
свест, едукација, информирање:  
 
1. Здружение на хуманитарни 
активности-,,Синергија,, 
2. Здружение на инвалидски 
пензионери 
3. Здружение на граѓани ,,Медиа 
Плус,, 
4. Општинска организација ,,Црвен 
Крст,, 
5. Здружение на слепи лица 
6. Национален сојуз на инвалиди 
на трудот 
7. Здружение ,,ЕХО,,-едукативно-
хуманитарна организација 
8. Здружение за 
ресоцијализација,едукација и превенција 
од дрога-,,Избери Нов Живот,, 
9. Здружение на лица со телесен 
инвалидитет-,,Мобилност,, 
10. Здружение на глуви и наглуви 
лица 
11. Центар за поддршка за лица со 
интелектуална попреченост-,,Порака,, 
12. ,,Хамидије Медресеси,,-
Културно-хуманитарна организација 
13. Заедница на инвалидски 
организации 
14. Здружение на права на Ромите 
15. НВО ,,Лидија,, - едно срце што 
чука 

- 1 Физичко 
лице што 
дава услуги 
на стари 
лица во 
домашни 
услови 

 
 
Центар за 
социјални услуги 
( ЦСУ ), развиен 
од општина 
Штип во 
соработка и 
поддршка од 
канцеларијата на 
ГИЗ , дава услуги 
од информирање, 
едукација и  
упатување на 
ранливи категории  
граѓани преку 
мултисекторкси 
приод и 
координација на 
повеќе чинители 
од јавен сектор, 
граѓански , бизнис 
сектор 



16. Ромски информативен центар-
,,РИЦ,, 

 
 
 
Центар за социјална 
работа Кочани 

Јавни 
установи 
од 
социјална 
заштита  

Услуги развиени на локално ниво 
 
Приватни даватели 
на услуги   
 

Услуги развиени од граѓански 
сектор 

Услуги 
развиени од 
физичко лице  

Услуги развиени од 
локална 
самоуправа 

Надлежност  
 

Услуги 
обезбедени 
од ЦСР 
 

 
ЈУ МЦСР 
Кочани 
надлежен за 3 
општини ( 
Кочани, 
Зрновци, 
Чешиново-
Облешево ) со 
вкупно 48 866 
жители 

 
• ДЦ за лица 
со посебни 
потреби – не е 
во функција 
поради 
кадровска 
неекипиранос
т  
• Советували
ште  
• Згржувачко 
семејство  1 
• Центар за 
жртви на 
семејно 
насилство 
• Народна 
кујна 
 
 

- -  
Застапување, подигање на 
јавна свест, едукација, 
информирање:  
Општинска организација на 
,,Црвен Крст,, 

2.,,Благородна мисија,, 

3. Здружение на Роми ‘’Авена’’ 

4. ,,Светла иднина,,-Социјални 
услуги 

5. Здружение-,,Еднакви за сите,, 

6.Ромски информативен центар-
,,РИЦ,, 

7. ,,Мобилност Кочани,,-
Меѓуопштинско здружение на 
лица со телесен инвалидитет 
(Кочани,Виница,Берово и 
Делчево) 

8. Здружение на слепи лица 

 

-  
Дневен Центар за 
стари лица  - 
Чешиново 
Облешово  
 
Центар за 
социјални услуги ( 
ЦСУ ), развиен од 
општина Кочани во 
соработка и 
поддршка од 
канцеларијата на 
ГИЗ , дава услуги од 
информирање, 
едукација и  
упатување на 
ранливи категории  
граѓани преку 
мултисекторкси 
приод и координација 
на повеќе чинители 
од јавен сектор, 
граѓански , бизнис 
сектор, 
хуманитарни акции , 
од 2017 година 
функционира во 
рамки на 
општината 
 



 

 

Центар за социјална 
работа Виница 

Јавни 
установи 
од 
социјална 
заштита  

Услуги развиени на локално ниво 
 
Приватни даватели 
на услуги   
 

Услуги развиени од граѓански 
сектор 

Услуги 
развиени од 
физичко лице  

Услуги развиени од 
локална 
самоуправа 

Надлежност  
 

Услуги 
обезбедени 
од ЦСР 
 

 
ЈУ ЦСР 
Виница 
надлежен за 
една општина 
, со вкупно 
19 938 жители  

 
 
•  ДЦ за лица 
со посебни 
потреби  
• Советували
ште  
• Народна 
кујна  

 

- - Застапување, подигање на 
јавна свест, едукација, 
информирање:  
 
1.Општинска организација на 
,,Црвен Крст,,, обезбедува 
поддршка на Дневниот центар на 
лица со посебни потреби 

2. Здружение на граѓани „Ини“ 
Виница 

3. ,,Порака,,-Центар за 
поддршка на лица со 
интелектуална попреченост 

 

 

 

-  
 
Дневен центар за 
стари лица во село 
Истибања 
 

 

 

 



 

Центар за социјална 
работа Делчево 

Јавни 
установи 
од 
социјална 
заштита  

Услуги развиени на локално ниво 
 
Приватни даватели 
на услуги   
 

Услуги развиени од граѓански 
сектор 

Услуги 
развиени од 
физичко лице  

Услуги развиени од 
локална 
самоуправа 

Надлежност  
 

Услуги 
обезбедени 
од ЦСР 
 

 
ЈУ МЦСР 
Делчево 
надлежен за 
две  општини ( 
Делчеви и 
Македонска 
Каменица , со 
вкупно 25 615  
жители  

 
 
•  ДЦ за лица 
со посебни 
потреби  
• Советували
ште  
• Народна 
кујна  

 

- - Застапување, подигање на 
јавна свест, едукација, 
информирање:  
 
1. ,,КХАМ,,-Здружение 
2. ,,ПОРТА,, 
3. Здружение на 
старосни, семејни,инвалидски 
пензионери 
4. ,,Црвен Крст,,-
Општинска организација 
5. Здружение Ромски 
културен и едукативен центар 
,,Тернипе МК,, 
6. Здружение ,,Бравура 
Кооператива,,-за помош и 
поддршка на лица со посебни 
потреби 
7. Центар за поддршка на 
лица со интелектуална 
попреченост Порака 

 

 

 

-  
 
 

 

 



 

 

Центар за социјална 
работа Берово 

Јавни 
установи 
од 
социјална 
заштита  

Услуги развиени на локално ниво 
 
Приватни даватели 
на услуги   
 

Услуги развиени од граѓански 
сектор 

Услуги 
развиени од 
физичко лице  

Услуги развиени од 
локална 
самоуправа 

Надлежност  
 

Услуги 
обезбедени 
од ЦСР 
 

 
ЈУ МЦСР 
Берово 
надлежен за 
две  општини ( 
Берово и 
Пехчево ) , со 
вкупно 19.458 
жители жители  

 
 
•  ДЦ за лица 
со посебни 
потреби  
• оддел за 
парични права 
на подрачјето 
на општина 
Пехчево. 
 
• Советували
ште  
• Народна 
кујна  
• Мал групен 
дом за деца 
без родители 
и родителска 
грижа ( 
сместени се 7 
деца ) 
 

 

- - - 

 

 

 

-  
ЈОУ за стари лица 
,,др.Иван Влашки,, 
 

 

 

 



 

Центар за социјална 
работа Пробиштип 

Јавни 
установи 
од 
социјална 
заштита  

Услуги развиени на локално ниво 
 
Приватни даватели 
на услуги   
 

Услуги развиени од граѓански 
сектор 

Услуги 
развиени од 
физичко лице  

Услуги развиени од 
локална 
самоуправа 

Надлежност  
 

Услуги 
обезбедени 
од ЦСР 
 

 
ЈУ ЦСР 
Пробиштип 
надлежен за 
една  општина 
, со вкупно  
16193жители  

 
 
•  ДЦ за лица 
со посебни 
потреби  
• оддел за 
парични права 
на подрачјето 
за Злетово 
 
• Советували
ште  
• Народна 
кујна  
• Згрижувачко 
семејство 1 
 

 

- -  
Застапување, подигање на 
јавна свест, едукација, 
информирање:  

Здружение за инвалидни лица 

Црвен Крст 

 

-  
Центар за 
социјални услуги ( 
ЦСУ ), развиен од 
општина 
Пробиштип во 
соработка и 
поддршка од 
канцеларијата на 
ГИЗ , дава услуги од 
информирање, 
едукација и  
упатување на 
ранливи категории  
граѓани преку 
мултисекторкси 
приод и координација 
на повеќе чинители 
од јавен сектор, 
граѓански , бизнис 
сектор, 
хуманитарни акции , 
од 2017 година 
функционира во 
рамки на 
општината 
 

 

 

 



 

ЈУГОИСТОЧЕН  РЕГИОН 
Општини:Струмица, Василево, Босилево ,Ново Село  , Радовиш, Конче, Гевгелија, Богданци , Дојран и Валандово 

Давател на услуга , вид на услуга 
 
Центар за социјална 
работа Струмица 

Јавни 
установи 
од 
социјална 
заштита  

Услуги развиени на локално ниво 
 
Приватни даватели 
на услуги   
 

Услуги развиени од граѓански 
сектор  

Услуги 
развиени од 
физичко 
лице  

Услуги развиени 
од локална 
самоуправа 

Надлежност  Услуги 
обезбедени од 
ЦСР 

ЈУ МЦСР 
Струмица 
надлежен за 4 
општини( 
Струмица, 
Василево, 
Босилево и 
Ново Село  ) 
 со вкупно 
92 645 жители  
 
 

• ДЦ за лица 
со посебни 
потреби  
• Оддел за 
право од 
парична помош 
во општина 
Босилово 
 
• Советувалиш
те  

 
•  
Народна кујна  
 

 
 
ЈУ Завод за 
заштита и 
рехабилита
ција Бања 
Банско  

 
 - 

Сервиси: 
1.Здружение за советување , 
лекување, реинеграција и 
ресоцијализација на лица зависни од 
психотропни супстанци ,, ИЗБОР ,, - 
психотераписка заедница 
 
2. Клуб за лица со интелектуална 
попреченост РЦПЛИП Порака  
 
Застапување, подигање на јавна 
свест, едукација, информирање:  
 
Здружение на граѓани за помош и 
поддршка на граѓани со даунов синдром 
,,Вера,, 
Општинска организација ,,Црвен 
Крст,,дава поддршка на Дневниот 
Центар 
Здружение на слепи лица 
Здружение на лица со телесен 
инвалидитет-,,Мобилност,, 
Здружение на глуви и наглуви лица 
Организација на жени 

-  
 
- 

 
 
 
 



 
Центар за социјална 
работа Радовиш 

Јавни 
установи 
од 
социјална 
заштита  

Услуги развиени на локално ниво 
 
Приватни даватели 
на услуги   
 

Услуги развиени од граѓански 
сектор 

Услуги 
развиени од 
физичко лице  

Услуги развиени од 
локална 
самоуправа 

Надлежност  
 

Услуги 
обезбедени 
од ЦСР 
 

 
ЈУ МЦСР 
Радовиш 
надлежен за 2 
општини ( 
Радовиш и 
Конче ) со 
вкупно 48 866 
жители 

 
• Советували
ште  
• Народна 
кујна 
 
 

- -ПУСЗ Дом за стари 
лица  ,, Астреон,,  

Сервиси: 
Дневен Центар  за лица со 
интелектуална попреченост 
РЦПЛИП Порака  
 
Застапување, подигање на 
јавна свест, едукација, 
информирање:  
 
Општинска организација на 
,,Црвен Крст,, 

Здружение на лица со телесен 
инвалидитет-,,Мобилност,, 
 

 

-  
- 

 

 

 

 

 

 

 



Центар за социјална 
работа Гевгелија  

Јавни 
установи 
од 
социјална 
заштита  

Услуги развиени на локално ниво 
 
Приватни даватели 
на услуги   
 

Услуги развиени од граѓански 
сектор 

Услуги 
развиени од 
физичко лице  

Услуги развиени од 
локална 
самоуправа 

Надлежност  
 

Услуги 
обезбедени 
од ЦСР 
 

 
ЈУ МЦСР 
Гевгелија  
надлежен за 
три ( 
Гевгелија, 
Богданци и 
Дојран 
општини , со 
вкупно 
35 133 жители  

 
 
•  ДЦ за лица 
со посебни 
потреби  
• Советували
ште  
• Народна 
кујна  
• Дисперзира
ни одделенија 
во општините 
Богданци и 
Дојран 

 

Прифатно 
Транзитен 
центар за 
мигранти , 
бегалци – 
Винојуг 
 

-  
Сервиси: 
Дневен центар за лица со 
посебни потреби „Мајка Тереза“ 
со кој управува Фондација 
Аполонија, а под покровителство 
на Католичка црква, Каритас и 
други донатори. (во истиот 
услугите се наплаќаат) 
 
Застапување, подигање на 
јавна свест, едукација, 
информирање:  
 
1.Општинска организација на 
,,Црвен Крст,,, 

2.Клубови за пензионери во 
поголемите населени места преку 
Здружението на пензионери 
Гевгелија. 

 3.Здружение на слепи лица 
 
4.Здружение на лица со телесен 
инвалидитет-,,Мобилност,, 
 
5. Здружение на глуви и наглуви 

лица 

 

 

-  
 
 
- 

 



 

Центар за социјална 
работа Валандово 

Јавни 
установи 
од 
социјална 
заштита  

Услуги развиени на локално ниво 
 
Приватни даватели 
на услуги   
 

Услуги развиени од граѓански 
сектор 

Услуги 
развиени од 
физичко лице  

Услуги развиени од 
локална 
самоуправа 

Надлежност  
 

Услуги 
обезбедени 
од ЦСР 
 

 
ЈУ ЦСР 
Валандово 
надлежен за  
општина 
Валандово, со 
вкупно 11 890  
жители  

 
 
•  ДЦ за лица 
со посебни 
потреби  
• Советували
ште  
• Народна 
кујна  

 

- - Застапување, подигање на 
јавна свест, едукација, 
информирање:  
 
 
,,Црвен Крст,,-Општинска 
организација 

 

 

-  
- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВАРДАРСКИ  РЕГИОН 
Општини: Велес, Градско ,Чашка,Свети Николе, Лозово, Кавадарци, Росоман, Неготино, Демир Капија 

Давател на услуга , вид на услуга 
 
Центар за социјална 
работа Велес  

Јавни 
установи 
од 
социјална 
заштита  

Услуги развиени на локално ниво 
 
Приватни даватели 
на услуги   
 

Услуги развиени од граѓански 
сектор  

Услуги 
развиени од 
физичко 
лице  

Услуги развиени 
од локална 
самоуправа 

Надлежност  Услуги 
обезбедени од 
ЦСР 

ЈУ МЦСР 
Велес  
надлежен за 3 
општини( 
Велес, Градско 
и Чашка ) 
 со 66 561  
жители  
 
 

• ДЦ за лица 
со посебни 
потреби  
• Советувалиш
те  
• Згрижувачки 
семејства 11, 
од кои едно е 
во Градско 
•  
Народна кујна  
 

 

 

 
 
- 

 
- 

Застапување, подигање на јавна 
свест, едукација, информирање:  
 
Здружение на слепи лица 
Центар за интегрална 
рехабилитација Виготски 
Центар за поддршка на лица со 
интелектуална попреченост 
,,ПОРАКА,, 
Здружение на глуви и наглуви 
Здружение на лица со телесен 
инвалидитет Мобилност 
ООЦрвен Кртс , кој дава поддршка 
на Дневниот центар и згрижувачките 
семејства 
 

- Дневен центар  и 
клуб за стари и 
возрасни лица во 
Чашка  

Дневен центар  и 
клуб за стари и 
возрасни лица во 
Богомила 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Центар за социјална 
работа Свети Николе 

Јавни 
установи 
од 
социјална 
заштита  

Услуги развиени на локално ниво 
 
Приватни даватели 
на услуги   
 

Услуги развиени од граѓански 
сектор 

Услуги 
развиени од 
физичко лице  

Услуги развиени од 
локална 
самоуправа 

Надлежност  
 

Услуги 
обезбедени 
од ЦСР 
 

 
ЈУ МЦСР 
Св.Николе  
надлежен за 2 
општини ( 
Св.Николе и 
Лозово ) со 
вкупно 48 866 
жители 

 
• ДЦ за лица 
со посебни 
потреби  
• Советували
ште  
• Центар за 
жртви на 
семејно 
насилство 
• Народна 
кујна 
• Канцеларија 
во рамки  о. 
Лозово која 
работи на 
прибирање на 
барања за 
остварување 
на одредено 
право од соц. 
заштита 
 
 

 

- -  
Застапување, подигање на 
јавна свест, едукација, 
информирање:  
 
Општинска организација на 
,,Црвен Крст,, 

Организација на жени на о. Св. 
Николе 

ГИЖ Граѓанска иницијатива на 
жени на о. Св. Николе 

Здружение на слепи лица 
Здружение на лица со телесен 
инвалидитет-,,Мобилност 
Здружение на глуви и наглуви 
лица 
 
 

-  
- 

 

 

 

 



 

Центар за социјална 
работа Кавадарци 

Јавни 
установи 
од 
социјална 
заштита  

Услуги развиени на локално ниво 
 
Приватни даватели 
на услуги   
 

Услуги развиени од граѓански 
сектор 

Услуги 
развиени од 
физичко лице  

Услуги развиени од 
локална 
самоуправа 

Надлежност  
 

Услуги 
обезбедени 
од ЦСР 
 

 
ЈУ МЦСР 
Кавадарци 
надлежен за 
две општини ( 
Кавадраци и 
Росоман ), со  
42 882   жители  

 
 
•  ДЦ за лица 
со посебни 
потреби  
• Советували
ште  
• Народна 
кујна  
• Оддел за 
права на 
парична 
помош за 
општина 
Росоман 
• Мал групен 
дом за деца 
со воспитно-
социјални 
проблеми 

 

- -Тераписки центар за 
зависници  

Застапување, подигање на 
јавна свест, едукација, 
информирање:  
 
Општинска организација на 
,,Црвен Крст,,, обезбедува 
поддршка на Дневниот центар на 
лица со посебни потреби и 
Малиот Групен Дом 

 ,,Здружение на слепи лица 
Здружение на лица со телесен 
инвалидитет-,,Мобилност 
Здружение на глуви и наглуви 
лица 
 

 

 

 

-  
 
- 
 

 

 

 

 



Центар за социјална 
работа Неготино 

Јавни 
установи 
од 
социјална 
заштита  

Услуги развиени на локално ниво 
 
Приватни даватели 
на услуги   
 

Услуги развиени од граѓански 
сектор 

Услуги 
развиени од 
физичко лице  

Услуги развиени од 
локална 
самоуправа 

Надлежност  
 

Услуги 
обезбедени 
од ЦСР 
 

 
ЈУ МЦСР 
Неготино 
надлежен за 
две  општини ( 
Неготино и 
Демир Капија  , 
со вкупно  
25 615  жители  

 
 
• Советували
ште  
• Народна 
кујна  
• Одделение 
за парични 
права Демир 
Капија  

 

ЈУ 
Специјален 
Завод Демир 
Капија  

-ПУСЗ  Дом за стари 
лица Жана – 
Неготино  

Сервис: 
..Порака Неготино..: 
Станбена единица за 
организирано живеење со 
подршка  

Дневен Центар за возрасни лица 
со интелектуална попреченост 

Застапување, подигање на 
јавна свест, едукација, 
информирање:  
 
1. Здружение на слепи лица 

 

 

 

 

-  
 
Дневен Центар за 
стари лица во 
Тимјаник 
 
Центар за 
социјални услуги ( 
ЦСУ ), развиен од 
општина 
Неготино во 
соработка и 
поддршка од 
канцеларијата на 
ГИЗ , дава услуги од 
информирање, 
едукација и  
упатување на 
ранливи категории  
граѓани преку 
мултисекторкси 
приод и 
координација на 
повеќе чинители од 
јавен сектор, 
граѓански , бизнис 
сектор 

 

 

 

 



ПEЛАГОНИСКИ  РЕГИОН 
Општини; Битола,Новаци , Могила, Прилеп, Кривогаштани, Долнени, Ресен, Демир Хисар, Крушево 
 

Давател на услуга , вид на услуга 
 
Центар за социјална 
работа Битола  

Јавни 
установи 
од 
социјална 
заштита  

Услуги развиени на локално ниво 
 
Приватни даватели 
на услуги   
 

Услуги развиени од граѓански 
сектор  

Услуги 
развиени од 
физичко 
лице  

Услуги развиени 
од локална 
самоуправа 

Надлежност  Услуги 
обезбедени од 
ЦСР 

надлежен за 3 
општини( 
Битола,Новаци 
и  
Могила ) 
 со вкупно  
102 244 жители 
 

• ДЦ за лица 
со посебни 
потреби  
• Советувалиш
те  
• Згрижувачки 
семејства  4 
• Народна 
кујна во рамки 
на Дневен 
центар за 
стари и 
возрасни лица  
• Центар за 
жртви  

ЈУ Дом за 
доенчиња и 
мали деца  
 
 
 

Дом за стари лица 
ПУСЗ ,,Св.Спас, 
Кравари 
 
 

Сервиси : 
• Марко Поло“Експлорер - родители на 
деца со аутистичен спектар на 
нарушување , центар за аутизам со 
дневен престој 
 
• Клуб за лица со посебни потреби 
РЦПЛИП Порака 
 
Застапување, подигање на јавна 
свест, едукација, информирање:  
• „Порака“ - лица со посебни потреби 
• „Баирска светлина“ - услуги наменети 
на ромска популација 
• „Семпер“ здружение за еднакви 
можност – семејно насилство, трговија со 
луѓе, родова еднаквост и ученичко 
насилство 
• „Лајф старт“ - деца на улица 
• „Емануел плус“ - лица со посебни 
потреби 
• Ресурсен центар на родители на деца 
со посебни потреби  
• Општински Црвен Крст – Битола 
• МКЦ Битола – работно ангажирање и 
инклузија на млади од ранливи категории 
• Здружение на  родители на деца 
заболени од церебрална парализа 
• Здружение на глуви и наглуви лица 
• Здружение на лица со телесен 
инвалидитет ,,Мобилност ,, 
• Здружение на слепи лица 

• Елизабета 
Тодоровска 
(физичко 
лице, 
решение на 
МТСП бр.10-
2285/2 од 
12.05.2017 
год.), врши 
работи од 
домашна нега 
и помош на 
поединец и 
семејство на 
стари лица -
нема 
отпочнато со 
давање на 
услуги заради 
неможност за 
наплата на 
истите. 
 

 
ЈОУ Дом за стари 
лица ,,Сју Рајдер ,, 



• Ромски информативен центар-,,РИЦ,, 
 

 
Центар за социјална 
работа Прилеп 

Јавни 
установи 
од 
социјална 
заштита  

Услуги развиени на локално ниво 
 
Приватни даватели 
на услуги   
 

Услуги развиени од граѓански 
сектор 

Услуги 
развиени од 
физичко лице  

Услуги развиени од 
локална 
самоуправа 

Надлежност  
 

Услуги 
обезбедени 
од ЦСР 
 

 
ЈУ МЦСР 
Прилеп 
надлежен за 3 
општини( 
Прилеп, 
Кривогаштани, 
Долнени ) 
 со вкупно  
96 486  
 

 
• ДЦ за лица 
со посебни 
потреби  
• Советували
ште  
• Згрижувачки 
семејства   -  
20 
• Народна 
кујна  

 

 -  
Сервис : 
Здружение за специјална 
едукација и рехабилитација на 
лица со посебни потреби 
едукативен центар ,,Светлина,, 
 
• Клуб за лица со посебни 
потреби РЦПЛИП Порака 
 
 
Застапување, подигање на 
јавна свест, едукација, 
информирање:  
• ОО  ЦрвенКрст , социјализација 
на лица со попреченост, поддршка 
на Дневниот центар  
• Порака“ - лица со посебни 
потреби 
• Здружение на глуви и наглуви 
лица 
• Здружение на лица со телесен 
инвалидитет ,,Мобилност ,, 
• Здружение на слепи лица,, 
• Ромски информативен центар-
,,РИЦ,, 

 

 

  
 
ЈОУ за стари лица 
,,Киро Крстевски 
Платник ,, 

 
 



 

Центар за социјална 
работа Крушево  

Јавни 
установи 
од 
социјална 
заштита  

Услуги развиени на локално ниво 
 
Приватни даватели 
на услуги   
 

Услуги развиени од граѓански 
сектор 

Услуги 
развиени од 
физичко лице  

Услуги развиени од 
локална 
самоуправа 

Надлежност  
 

Услуги 
обезбедени 
од ЦСР 
 

 
ЈУ ЦСР 
Крушево  
надлежен за 1 
општина , со 
вкупно 9684 
жители 
(5330 градско 
население и 
4354 селско 
население) 

 
• ДЦ за лица 
со посебни 
потреби  
• Советували
ште  
• Згрижувачки 
семејства   -  
26  
• Народна 
кујна  
 

- - - 

 

 

 

- • Дневен центар за 
стари лица Бучин 

 

 

Центар за социјална 
работа Демир Хисар  

Јавни 
установи 
од 
социјална 
заштита  

Услуги развиени на локално ниво 
 
Приватни даватели 
на услуги   
 

Услуги развиени од граѓански 
сектор 

Услуги 
развиени од 
физичко лице  

Услуги развиени од 
локална 
самоуправа 

Надлежност  
 

Услуги 
обезбедени 
од ЦСР 
 

 
ЈУ ЦСРДемир 
Хисар   
надлежен за 1 
урбана и 40 
рурални 
средини со 
вкупно 9497 
жители 

 
- 

- - Застапување, подигање на 
јавна свест, едукација, 
информирање: Центар за 
поддршка на лица со 
интелектуална попреченост 
Порака 

 

 

- - 



 

Центар за социјална 
работа Ресен  

Јавни 
установи 
од 
социјална 
заштита  

Услуги развиени на локално ниво 
 
Приватни даватели 
на услуги   
 

Услуги развиени од граѓански 
сектор 

Услуги 
развиени од 
физичко лице  

Услуги развиени од 
локална 
самоуправа 

Надлежност  
 

Услуги 
обезбедени 
од ЦСР 
 

 
ЈУ ЦСР Ресен 
надлежен за 1 
град и 39 села, 
со вкупно   
16 825 жители 

 
•  ДЦ за лица 
со посебни 
потреби  
• Советували
ште  
• Народна 
кујна  
 

- - -Застапување, подигање на 
јавна свест, едукација, 
информирање:  

Здружение на глуви и наглуви 

 

 

 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЈУГОЗАПАДЕН   РЕГИОН 
Општини:Охрид , Дебарца, Струга, ,Вевчани, Кичево,Дебар , Центар Жупа, Македонски Брод и Пласница 

Давател на услуга , вид на услуга 
 
Центар за социјална 
работа Охрид 

Јавни 
установи 
од 
социјална 
заштита  

Услуги развиени на локално ниво 
 
Приватни даватели 
на услуги   
 

Услуги развиени од граѓански 
сектор  

Услуги 
развиени од 
физичко 
лице  

Услуги развиени 
од локална 
самоуправа 

Надлежност  Услуги 
обезбедени од 
ЦСР 

надлежен за 2 
општини( 
Охрид и 
Дебарца ) 
 со вкупно  
61256 жители 
 

 
• Советувалиш
те  
• Згрижувачки 
семејства  3 
• Народна 
кујна  
 

 
 
- 

 
Психолошки центар 
Солушн 

• Сервиси :  
Дневен центар за на лица со 
интелектуални попречености  во 
рамките на Здружение ,,Зраци,, за 
подршка на лица со интелектуални 
попречености и подршка од 
Локалната самоуправа 

Застапување, подигање на јавна 
свест, едукација, информирање:  

Црвен Крст 
- Опција Охрид: 
Програма за намалување на штети 
од употреба на дроги по 
интравенозен пат –ИКД 
Давање на услуги на сексуални 
работнички – СРПрограма 
- ВОПС програма 
-Здружение на слепи лица 
- Здружение на глуви и наглуви лица 
- Здружение на телесно 
инвалидизирани лица 
-Здружение на инвалиди на трудот 
 
 

- - 



 
 
 
 
 
 
Центар за социјална 
работа Струга 

Јавни 
установи 
од 
социјална 
заштита  

Услуги развиени на локално ниво 
 
Приватни даватели 
на услуги   
 

Услуги развиени од граѓански 
сектор 

Услуги 
развиени од 
физичко лице  

Услуги развиени од 
локална 
самоуправа 

Надлежност  
 

Услуги 
обезбедени 
од ЦСР 
 

 
ЈУ МЦСР 
Струга за дце 
општини ( 
Струга и 
Вевчани ) 
надлежен за 
70809  жители 

 
• Оддел за 
парични 
давања во 
Вевчани 
• Советували
ште  
• Згржувачко 
семејство  1 
•  
Народна кујна  
 

 

- - • Сервиси :  
Дневен центар за лица со 
попреченост - Порака Нова  
 
Застапување, подигање на 
јавна свест, едукација, 
информирање:  
Здружение на глуви и наглуви 
Здружение за слепи лица 
Здружение на лица со телесен 
инвалидите Мобилност 
 

 Дневен центар за 
стари и возрасни 
лица во Вевчани , 
формиран од 
Здружение на 
пензионери и 
општина Вевчани 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Центар за социјална 
работа Кичево 

Јавни 
установи 
од 
социјална 
заштита  

Услуги развиени на локално ниво 
 
Приватни даватели 
на услуги   
 

Услуги развиени од граѓански 
сектор 

Услуги 
развиени од 
физичко лице  

Услуги развиени од 
локална 
самоуправа 

Надлежност  
 

Услуги 
обезбедени 
од ЦСР 
 

 
ЈУ ЦСР 

Кичево  
надлежен за  
општина 
Кичево, , со 
вкупно  
56 734 жители  

 
 
•  ДЦ за лица 
со посебни 
потреби  
• Советували
ште  
• Згрижувачки 
семејства  7 
• Народна 
кујна  

 

- - Застапување, подигање на 
јавна свест, едукација, 
информирање:  
 
 
Здружение на глуви и наглуви 
Здружение за слепи лица 
Здружение на лица со телесен 
инвалидите Мобилност 
Црвен крст кој ја поддржува 
работата на Дневниот Центар 

 

 

 

 

- - 

 

 

 

 

 



 

 

 

Центар за социјална 
работа Дебар 

Јавни 
установи 
од 
социјална 
заштита  

Услуги развиени на локално ниво 
 
Приватни даватели 
на услуги   
 

Услуги развиени од граѓански 
сектор 

Услуги 
развиени од 
физичко лице  

Услуги развиени од 
локална 
самоуправа 

Надлежност  
 

Услуги 
обезбедени 
од ЦСР 
 

 
ЈУ МЦСР 

Дебар 
надлежен за 2 
општини ( 
Дебар и 
Центар Жупа  , 
со вкупно  
26 061 жители  

 
 
•  ДЦ за лица 
со посебни 
потреби  
• Советували
ште  
• Народна 
кујна  

 

- - Застапување, подигање на 
јавна свест, едукација, 
информирање:  
 
 
Здружение на глуви и наглуви 
Здружение на лица со телесен 
инвалидите Мобилност 
Црвен крст кој ја поддржува 
работата на Дневниот Центар 

 

 

 

 

- -Центар за 
социјални услуги ( 
ЦСУ ), развиен од 
општина Дебар  во 
соработка и 
поддршка од 
канцеларијата на 
ГИЗ , дава услуги од 
информирање, 
едукација и  
упатување на 
ранливи категории  
граѓани преку 
мултисекторкси 
приод и координација 
на повеќе чинители 
од јавен сектор, 
граѓански , бизнис 
сектор, 
хуманитарни акции , 
од 2017 година 
функционира во 
рамки на 
општината 
 

 

 



 

 

 

 

Центар за социјална 
работа Македонски Брод  

Јавни 
установи 
од 
социјална 
заштита  

Услуги развиени на локално ниво 
 
Приватни даватели 
на услуги   
 

Услуги развиени од граѓански 
сектор 

Услуги 
развиени од 
физичко лице  

Услуги развиени од 
локална 
самоуправа 

Надлежност  
 

Услуги 
обезбедени 
од ЦСР 
 

 
ЈУ МЦСР 

М.Брод е 
надлежен за 2 
општини ( 
М.Брод и 
Пласница   , со 
вкупно  
12 656 жители  

 
 
•  ДЦ за лица 
со посебни 
потреби - 
Манастирец  
• Советували
ште  
• Народна 
кујна  
• Згрижувачки 
семејства -36 

 

- - Застапување, подигање на 
јавна свест, едукација, 
информирање:  
 
 
Здружение на глуви и наглуви 

 

 

 

 

- -Дневен Центар за 
стари лица во 
Самоков 
 

 

 

 

 

 



ПОЛОШКИ  РЕГИОН 
Општини: Тетово, Боговиње, Брвеница, Желино, Јегуновце , Теарце, Гостивар, Маврово и Ростуше и  Врапчиште  

Давател на услуга , вид на услуга 
 
Центар за социјална 
работа Тетово  

Јавни 
установи 
од 
социјална 
заштита  

Услуги развиени на локално ниво 
 
Приватни даватели 
на услуги   
 

Услуги развиени од граѓански 
сектор  

Услуги 
развиени од 
физичко 
лице  

Услуги развиени 
од локална 
самоуправа 

Надлежност  Услуги 
обезбедени од 
ЦСР 

ЈУ МЦСР 
Тетово 
надлежен за 6 
општини( 
Тетово, 
Боговиње, 
Брвеница, 
Желино, 
Јегуновце и 
Теарце ) 
 со 220 000  
жители  
 
 

• ДЦ за лица 
со посебни 
потреби  
• Советувалиш
те  
•  
Народна кујна  
 

 

 
 
- 

 
- 

Застапување, подигање на јавна 
свест, едукација, информирање:  
 
 
1.Здружени Златна Рака  
2.Здружение Институт за развој на 
заедницата ИРЗ 
3.Здружение на слепи лица 
4дружение на глуви и наглуви 
5.Здружение на лица со телесен 
инвалидитет Мобилност 
6.Црвен Крст ,  
7.центар за поддршка на лица со 
интелектуална поптеченост ,,Порака,, 
8. Здружение на граѓани  ,, Сонце,, 
9. Здружение Женски Форум 
10.Ромски информативен центар 

 Центар за 
социјални услуги 
( ЦСУ ), развиен 
од општина 
Тетово во 
соработка и 
поддршка од 
канцеларијата на 
ГИЗ , дава услуги 
од информирање, 
едукација и  
упатување на 
ранливи категории  
граѓани преку 
мултисекторкси 
приод и 
координација на 
повеќе чинители 
од јавен сектор, 
граѓански , бизнис 
сектор 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Центар за социјална 
работа Гостивар 

Јавни 
установи 
од 
социјална 
заштита  

Услуги развиени на локално ниво 
 
Приватни даватели 
на услуги   
 

Услуги развиени од граѓански 
сектор 

Услуги 
развиени од 
физичко лице  

Услуги развиени од 
локална 
самоуправа 

Надлежност  
 

Услуги 
обезбедени 
од ЦСР 
 

 
ЈУ МЦСР 
Гостивар 
надлежен за 3 
општини ( 
Гостивар, 
Маврово  и 
Ростуше, 
Врапчиште ) 
со вкупно  
 115 059      
жители 

 
• ДЦ за лица 
со посебни 
потреби  
• Советували
ште  
• Народна 
кујна 
• Згрижувачко 
семејство -1 
 
 

 

- -  
Застапување, подигање на 
јавна свест, едукација, 
информирање:  
 
Општинска организација на 
,,Црвен Крст,,, кој го поддржува 
Дневниот Центар  

НВО  Хелп 

НВО Месечина 

НВО Ади 

 
-НВО Женски центар Гостивар 

 
 
 

-  
- 

 

 

 

 



 

 

 


