
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извештај за следење на организационите единици при ЈУ за згрижување 

деца со воспитно-социјални проблеми и нарушено поведение –Скопje 
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Скопје, мај  2020 година  



ЈУ Завод за социјални дејности согласно законските надлежности ја следи 
работата на установатакоја се вбројува во социјалните услуги од вон семејна заштита. 
Во рамки на следење, помош, поддршка и унапредување на работата во корелација со 
центрите за социјална работа како и на корисниците кои се сместени во ОЕ, 
следењето се одвива на месечно ниво со унифицирани обрасци за целокупното 
функционирање, изготвени од страна на ЗСД кои послужија во изготвувањето на 
кварталниот Извештај за период јануари-април 2020 година.  

ЈУ за згрижување деца со воспитно-социјални проблеми и нарушено поведение 
е установа во која се сместуваат деца во ризик и деца во судир со законот, во две 
посебни служби и во вкупно 7 организациони единици. Во посочениот период, имаше 
доста предизвици и промени со оглед на вонредната состојба и здравствената криза, 
во која установата успешно ја менаџираше работата на сите ОЕ, а воедно и исходот 
за добрата здравстевена општа состојба на сите корисници и сите вработени. ЈУ ЗСД 
беше во телефонска комуникација со Директорката на установата за што се добиваа 
информации и беше изготвуван извештај на неделно ниво. Оттаму бевме 
информирани за редовните состаноци лично и он лајн, справување со мерките на 
безбедност и заштита, обезбедување на заштитна опрема и средства за 
дезинфекција, обезбедување на дозволи за време на полицискиот час,  соработката 
со образовните институции и овозможувањето на корисниците за непречено он лајн 
следење на наставата, структурирање и организација на секојдневието, изготвување 
на стручната документација итн. 

За подобро структурирање на времето и поголема информираност за 
превенција и заштита, од страна на ЈУ ЗСД беше изготвен сет на документи кои беа 
доставени до сите организациони единици.  Исто така од страна на ЈУ ЗСД беше 
изготвен и доставен - Водич за интернет заштита и безбедност на децата, до сите 
организациони единици. 

Во овој период била организирана он лајн обука за 10 вработени од страна на 
Др. С.Бајрактаров од Клиниката за Психијатрија, додека на обуката за родителски 
вештини организирана он лајн од страна ,,Алтернатива –Гајдазис,, учествувала 1 
стручна работничка.  

Соработката со Прв семеен центар - Скопје продолжува и во овој период за 
психотерапевтски третмани со корисниците.  

За време на вонредната состојба примени биле две донации со заштитни 
средства (Црвен Крст) и тв приемници од друг донатор. Во меѓусебна соработка со 
УНИЦЕФ и ХОПС отпочната е постапка на прием на 7 волонтери кои ќе бидат 
распоредени во сите ОЕ.   

Служба за заедничко живеење на деца со воспитно-социјални проблеми ,,25 мај“ 

Во оваа служба функционираат 5 организациони единици, ( Влае1, Влае2, Тафталиџе, 

Капиштец и Козле) 

 Вкупниот број на корисници на крајот на месец април  во 5-те ОЕ е 25 од нив 

11се женски, а14 се машки. Најголем број се корисници од ромска 

националност – 17, од македонска националност се 5 корисници и од албанска 

се 3. За посочениот период има прием на 3 нови корисници (ЈУ МЦСР Скопје-2 

и ЈУ МЦСР Куманово-1) и флуктуација на двајца корисници од една во друга 

ОЕ, по проценка на директорката и стручните работници, а заради 

однесувањето на поединци и зачувување на позитивната клима во секоја од 

единиците.  



 Корисниците се на возраст од 12-18 години, а најголем број на корисници по 6 

се на 13, односно на 17 годишна возраст. Двајцата корисници со веќе стекнато 

полнолетство, го завршуваат средното образование, при што ЦСР Ресен и 

МЦСР Гевгелија во корелација со УСЗ преку индивидуалните планови веќе 

спроведуваат активности за реинтеграција.  

 

 

Возраст 12 
години 

13 
годин
и 

14 
годин
и 

15 
годин
и 

16 
годин
и 

17 
годин
и 

18 
годин
и 

Вкупно  

Број на 
корисници 

2 6 1 3 5 6 2 25 

 

 Средно училиште посетуваат 11 корисници, Основно училиште  14 корисници и 

1 корисник посетува Посебно основно училиште. Согласно новонастанатата 

состојба со епидемијата од корона вирусот и затварање на училиштата на сите 

корисници им е овозможено on-line учење, преку е-платформа, viber, mail, и 

останати електронски начини на следење и совладување на наставата со 

помош и организација на воспитниот кадар во организационите единици. 

Имаше посебен случај за корисничка која беше отпишана од училиште, но 

подоцна бевме известени дека со уважување на жалбата, корисничката 

продолжува во истото училиште до завршување на учебната година. Двајца 

корисници вонредно се вклучени во средно училиште и се чекаат насоки како ќе 

ги полагаат предметите.  

 Корисниците се во добра општа здравствена состојба со исклучок на три 

кориснички кои заради самоволни одалечувања подолги од 24 часа се ставени 

во самоизолација во самите куќи во одделни простории, за сето ова е 

контактирано со Институт за јавно здравје и следени се препораките од нивна 

страна. Посредувањето во здравствените услуги го спроведува една 

медицинска сестра вработена во службата, која освен воспитувачите, најчесто 

ги  носи корисниците на лекарски прегледи на општ, стоматолог, гинеколог итн. 

Во моментот 7 корисници се следат со редовни контроли на ЈЗУ УК на Детска 

Психијатрија и се подложени на редовна медикаментозна терапија. Во 

почетокот на март една корисничка е хоспитализирана на Детска и Младинска 

Психијатрија. 

 Во овој период голем предизвик за корисниците бил да ја разберат сериозноста 

од заштита и превенција и во голема мера се придржувале кон времето и 

начинот на излегување од куќите, со исклучок на неколку корисници кои 

продолжиле со самоволни напупштања на ОЕ.Освен тие три кориснички има и 

други корисници кај кои се бележат неколкучасовни самоволни одалечувања, 

за што навреме се известувани надлежни служби при МВР и ЦСР. Со 

воведување на полицискиот час мерките се почитуваат скоро од сите 

корисници.  

 Најголем број на корисници се под старателска надлежност на ЈУ МЦСР 

Скопје(14); ЦСР Ресен (3);ЈУ МЦСР Куманово (2); ЈУ МЦСР Штип (2); ЈУ МЦСР 

Гевгелија (1);ЈУ ЈУ МЦСР Прилеп(1); ЈУ МЦСР Битола (1) и ЈУ МЦСР Гостивар 

(1). Пред проглесување на вонредната состојба биле остварени лични средби 



со старателите, но подоцна таа комуникација се одвивала телефонски или 

електронски.  

 Вкупен број на стручен кадар кој се грижи за 24-часовното функционирање на 

сите организациони единици изнесува 32 воспитувачии 1 Раководител на 

служба.Од нив една е  на породилно  отсуство, и за време на вонредната 

состојба 1 во самоизолација и 2 билеослободени со мерките на заштита при 

вонредна состојба од епидемија. 

Стручен кадар по профили: 

-социјални работници - 18 

- психолози- 4 

- педагози-4 

- дефектолози-3 

- проф. Одделенска настава  - 2 

- проф по физичка култура- 1  

 

Во процесот на лиценцирање беа опфатени 3 стручни работници, со основна 

обука испорачана од ЗСД пред донесување на мерките, додека 7 стручни 

работници аплицирале за стекнување на лиценца, а останатите поседуваат 

лиценца за работа во установа за социјална заштита.  

 Најголем предизвик за стручните работници во овој период се забележува во 

структурирање и организирање на времето во секојдневното функционирање, 

наставата и редовното хигиенско одржување на куќите. Покрај основните 

спроведени се и многу работилници со актуелни теми за превенција и заштита 

од корона вирус, работилници за хортикултурно уредување, кулинарски 

работилници, тематско-креативни работилници (одбележување на Велигден, 8-

ми Март,Божиќ, Нова,Година итн.) едукативно-мисловни игри, друштвени игри, 

тв и драмски претстави на тв, усовршување на компјутерски вештини, 

социјални мрежи итн. Организирање на родендени и прослави во рамки на 

препораките на сила итн. Стручните работници истакнаа дека им недостасува 

буџет на ОЕ , односно средства со кои можат да менаџираат во планирање на 

активности со децата.  

 Во овој квартален период беше спроведена 1 координативна средба за 

корисничка сместена со Решение на ЈУ МЦСР Скопје.   

 За психотерапевтски третмани за сите корисници соработуваат со Прв семеен 

центар -Скопје  

 

 

Служба за заедничко живеење на деца со нарушено поведение ,,Ранка 

Милановиќ“ 

Во оваа служба функционираат 2 организациони единици, ( Визбегово и Радишани) 

 Во Кварталниот период во 2-те ОЕ престојуваат 10 корисници, (1 женско и 9 

машки). Има прием на двајца корисници во јануари и февруари со решенија од 

Основен суд Скопје и Струмица. Пет од вкупниот број се од ромска популација, 

три од македонска и по еден од турска и бошњачка националност.  



Од вкупниот број на корисници 4 се упатени со Решение на ЦСР(Прилеп, 

Битола, Скопје и Кавадарци), додека 6 корисници се сместени со Решение од 

Суд (Скопје-3, Кочани, Струмица и Битола) 

 Возраста на корисниците. 

Возраст 14 
години 

15 
години 

16 
години 

17 
години 

18 
години 

19 
години 

20 
години 

Вкупно  

Број на 
корисни
ци 

2 1 / 2 3 1 1 10 

 

 Средно училиште посетуваат 3 корисници, а основно училиште  7 корисници. 

Согласно новонастанатата состојба со епидемијата од корона вирусот и 

затварање на Посебното интерно училиште во оваа служба, на сите корисници 

им е овозможено on-line учење и совладување на наставата со помош и 

организација на воспитниот кадар во организационите единици, со што и 

понатамошно вклучување на просветните работници од интерното училиште. 

Двајца корисници вонредно ги полагаат испитите од средно образование за 

што понатаму ќе се следат препораките од училиштето.  

 Корисниците се во добра општа здравствена состојба, редовно и по потреба се 

посетуваа општ лекар, стоматолог, психијатар, невролог итн. Остварена 

соработка со лекар-психијатар од ГОБ,,8ми Септември-Скопје за итни 

интервенции.  

 Кај  двајца корисници се забележуваат самоволни напуштања на ОЕ, и 

непочитување на куќниот ред како и непочитување на мерките на ограничување 

на времето за движење. Надлежните служби при МВР благовремено реагираат 

и ги враќаат во ОЕ. Стореното кривично дело – кражба од стра на на еден 

корисник понатаму ќе биде процесуирано до соодветните институции. Сите 

останати корисници ги почитуваат мерките од вонредната состојба кои се 

однесуваат на нивната заштита и безбедност.  

 Комуникацијата со центрите за социјална работа се одвива телефонски, додека 

со судовите на писмен начин.  

 Вкупен број на стручен кадар кој се грижи за 24-часовното функционирање на 

ОЕ изнесува 14 воспитувачи и1 Раководител.Дополнително во куќите се 

распределени и двајца кувари за припрема на храна.  

Стручен кадар по профили: 

-социјални работници- 5 

-психолози-2 

-педагози-4 

- проф.по физичка култура-2 

-проф.машински инжинер- 1 

Од оваа служба 7 стручни работници се вклучени во основна обука за 

стекнување на лиценца за работа во установа за социјална заштита.  

 Во однос на структурирање на времето освен наставните задачи и редовното 

хигиенско одржување,  се организираат работилници за превенција и заштита 

од корона вирус, работа со квилинг техника, работилница за изработка на 

заштитни маски, интернет курсеви по гитара и германски јазик, различни 

креативни работилници,  користење на социјални мрежи и др.  



 Стручните работници ја водат потребната евиденција и документација за сите 

корисници. 

 

Препораки 

 Да се продолжи со доследно почитување на мерките за превенција и заштита 

од ковид-19, времето на полициски час и останатите ограничувања, кои се 

донесени од Владата.  

 Да се продолжи со активно следење на он лајн настава и работа со 

корисниците до завршување на училишната година .  

 Да се интензивира соработката со центрите за социјална работа кои се 

надлежни за корисниците кои се полнолетни и за кои се спроведува план за 

реинтеграција.  

 Двајца корисници од Служба за нарушено поведение веќе подолго време се 

отсутни од установата и покрај тоа што навремено се известени службите при 

МВР,  ги немаат обезбедено за издржување на санкцијата. Да се поднесе 

извештај до надлежниот центар за социјална работа за преиспитување на 

целисходноста на мерката –Упатување во воспитна установа.  

 

Изготвиле: 

Група - Деца во ризик 

О.Станковиќ 

Т.Ц.Данева 

С.П.Мишевска 

Н.Петровска 

 

 


