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ИЗВЕШТАЈ ОД ПРЕТСЕДАТЕЛ НА УПРАВЕН ОДБОР
НА СОС ДЕТСКО СЕЛО МАКЕДОНИЈА

2017 година ја започнавме со еден од најголемите предизвици досега. СОС Детско Село
Македонија беше ставено на листата на организации членки на СОС Детски Села
Интернационал кои треба забрзано да започнат да чекорат по патот на самоодржливоста
односно да го зголемат локалното финансирање а да се намалат средствата од
Интернационалната мрежа на СОС Детски Села Интернационал. Во Мај 2017 година
Управниот Одбор испрати допис до Интернационалната канцеларија барајќи да се
преиспита оваа одлука бидејки истата значеше дека некои од нашите програми ќе бидат
загрозени а нашата поддршка ќе им биде ускратена на многу деца и семејства.
Дополнително, тимот на Националната канцеларија, под водство на Националниот
Директор во Декември 2017 подготви сеопфатна и аргументирана анализа со која достави
приговор до Сенатот на СОС Детски Села Интернационал и врз основа на факти и реални
потреби истото доби позитивна разрешница. Одлуката ќе се пролонгира до 2020 со
повторна проценка на капацитетите на организациата како и социо-економските услови во
земјата. Ова ни даде дополнителна мотивација во 2018 година да влеземе со нова енергија
и иновативни пристапи со цел и понатаму да делуваме како и досега и да ги зголемуваме
нашите активности за поддршка на семејствата, младите и децата но и да се фокусираме
кон нови извори на обезбедување на средства.
Во Април 2017 Одборот имаше средба за размена на искуства со СОС Детски Села
Бугарија поради фактот што СОС Македонија беше информирана дека е преместена од
Групата на ‘’Земји со предизвици’’ во Групата на ‘’Земји со одржливост’’ заради што имаше
потреба од адаптирање на сопствената стратегија и интерес да се научи повеќе за
предизвиците на земјите кои се веќе на патот на самоодржливост.
Покрај редовните активности и проекти, оваа година беше фокусирана и кон внатрешни
структурни унапредувања при што се започна процесот за реструктурирање на
Националната канцеларија со цел да се поддржи новата реалност и одржливоста на
организацијата. Овој процес подразбира ажурирање на Описите на работни места,
преименување на постоечките позиции, како и планирање нови позиции кои ќе бидат клучни
за поддржување на развојот на организацијата. Процесот започна кон крајот на 2017 и ќе
продолжи во 2018 кога новото организациско решение ќе биде усвоено од Одборот. Во 2018
истотака се планира проширување на Националната канцеларија со нов кадар а посебно во
одделот за собирање на средства како стратешка определба и еден од клучните приоритети
на делување..
Заедно со Националниот директор и членовите на НМТ, Одборот исто така ги поддржа и
започна измените на статутот на организацијата согласно предлог измените на СОС Детско
село Интернационал како и националната регулатива која важи за Здруженијата на граѓани
како и Законот за Установи.
Поради процесот на деинституционализација на Приватната Установа СОС Детско Село
Скопје и трансформација на СОС семејствата во згрижувачки семејства, нашите главни
документи повеќе не ја поддржуваа и отсликуваа новата Програмска политика и заради
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тоа беа неопходни измени не само на нашите статутарни документи туку и на други правни
акти и политики кои беа истотака фокус во 2017 година. Дел од тој процес беше и
иницијативата за изработка на Деловодник за работа на Управниот Одбор.
Оваа година, како стратешка определба како и заради потранспарентен пристап во
заедницата, членството на организацијата се прошири со 11 нови членови, поединци кои
беа мотивирани да ја поддржат мисијата на СОС Детско Село и да ја промовираат и да ја
помогнат нашата работа. Истите беа номинирани за членови на Здруженитето на граѓани на
редовната годишна седница на Генералното собрание во Јуни 2017 година. Позитивните
ефекти од ваквиот начин на зајакнување на ресурсите на организацијата беа видливи и
дадоа значаен придонес во работата на организацаијата и одржување на квалитетот на
грижата и поддршката на децата.
Во 2017 Управниот одбор на СОС Детско Село одржа 4 редовни седници како и 2
дополнителни работни средби со цел да го поддржи непреченото тековно фунционирање
како и развојот на организацијата
Со Министерството за Труд и Социјална политика започнавме разговори за дополнително
финансирање на нашите Младински програми односно единиците за Организирано
живеење со поддршка во кои се грижиме за млади без родители и родителска грижа од 14
до 18 години. Договореното потпишување на Договор за соработка и финансирање на
младинската програма а истиот очекуваме да се реализира во текот на 2018 а со тоа ќе ја
зацврстиме одржливоста на овие програми.
Во оваа година, после долги години пауза, беа реализирани и досега најголемите
инвестициски проекти за реновирање. Како дел од Проектот за Подобрена енергетска
ефикасност на семејните објекти во СОС Детско село, се обновија фасадите и прозорите на
4 семејни куќи а истотака во рамките на новиот Ресурсен Центар се започна со
реконструкција на надворешната тераса која што се пренамени во нов простор наменет за
младите во социјални ризици таканаречен Youth Hub.
Клучните приоритети на СОС Детско Село Македонија до 2020 ќе бидат : зачувување
на постоечките програми, зголемување на ефикасноста на искористување на буџетите,
проширување на поддршката згрижувачките семејства од град Скопје, формирање на
оддел за собирање на средства, закајнување на поддршката на младите и нивната
вработливост, реорганизација на Националната канцеларија и зајакнување на човечките
ресурси со цел поефикасна реализација на стратегијата.
Во 2018 продолжуваме понатаму посветени на приоритетите, ја заокруживме годината
свесни дека нашата мисија продолжува понатаму и дека во годините што следат нашата
одговорност кон децата не се намалува туку дека сеуште сме потребни на многу деца и
семејства во заедницата.

Претседател на Управен Одбор
Зорица Серафимовска Арсовска
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ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ОД НАЦИОНАЛЕН ДИРЕКТОР
НА СОС ДЕТСКО СЕЛО МАКЕДОНИЈА

1.1.

АКТИВНОСТИ И ПРИОРИТЕТИ РЕАЛИЗИРАНИ ВО 2017 ГОДИНА

СОС Детско Село Македонија ги имплементираше и поддржуваше следниве програми
и проекти:
Програма за семејно заснована грижа:


СОС Детско Село Скопје кое поддржува 13 СОС згрижувачки семејства кои се грижат за 58
деца



Младинска програма Радишани во која има згрижено 13 младинци



Младинска програма Бардовци во која има згрижено 14 младинци



Програма за полунезависно живеење - пост-грижа – поддршка на 34 млади возрасни

Програма за зајакнување на семејствата


Советодавен центар за родители и деца во социјален ризик - Гази Баба, во кој се дава
поддршка на 63 деца, 44 возрасни или 28 семејства



Советодавен центар за родители и деца во социјален ризик - Шуто Оризари, во кој се дава
поддршка на 44 деца, 22 возрасни или 7 семејства

Други проекти


Проект за градење на капацитети - PRIDE методологија за подобрување на квалитетот во
згрижувачкиот систем



Социјални договори за одржливост - Подобрување на националното законодавство и
политики преку развој на механизми за социјални договори во областа на социјалната заштита
во Република Македонија.



Социјална инклузија и економско зајакнување на младинци и млади возрасни во ризик
со мерки за генерирање приходи; (корисници се 174 младинци и млади возрасни и 55 деца)



Проект за интервентна поддршка - поддршка на бегалци на транзитната рута од Грција до
европските земји. 2050 бегалци добиваат различни видови поддршка.

2017 година беше специфична и по тоа што секоја земја членка на СОС Киндердорф
Интернационал требаше да направи самоевалуација на своите приоритети и програми, а
потоа врз основа на тоа да се подготви Среднорочен стратешки план за периодот од 20182020 година во рамките на кој требаше да се испланираат клучните активности и
приоритети на земјата. Врз основа на тоа, потенцијалните финансиери на нашите програми
ќе имаат увид во оправданоста на нашите програми но и на нашите потреби во период од
2-3 години.
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2.1 ИНВЕСТИРАЊЕ ВО РАСТ НА ФОНДОВИТЕ
Во 2017 обезбедивме локални приходи од неколку главни извори: државни субвенции,
корпоративни финансиски донации и донации во предмети, кампањи за собирање средства,
продажба на предмети, како што е кампањата со новогодишни честитки, како и од некои
индиректни трошоци од проекти од јавни фондови. Текот на локалните приходи во 2017
беше согласно планираното, освен јавните фондови кои не беа планирани во 2016 но беше
потпишан договор по поднесувањето на буџетот на крајот од 2015.


Бруто приходот од собирање средства што вклучува готовина и приход од јавни
фондови беше планиран да изнесува 119.844 евра во Годишниот план, а успеавме да
достигнеме 201.207 евра, што е надминување на планираната готовина од собирање
средства, но пред сѐ резултат на добивање повеќе средства од јавни фондови.
Севкупно, нашиот бруто приход од собирање средства достигна 168% во споредба со
планираната цел.



Целта за готовината од собирање средства беше поставена на 55.000 евра, а
имавме 131% реализација, со собрани 71.875 евра.



3.997.472 денари беа реализирани од донации во добра ( или 64.999 евра од
планираните 65.000) покрија планирани активности и трошоци (93% реализација до
31.12), а се реализираа и дополнителни 250,000 денари за непланирани активности со
што реализацаијата вкупна беше 106%
16.079.420 денари во вид на државни субвенции (90% реализација до 31.12.2017) и
3.987.906 денари беа планирани во вид на приходи од јавни фондови (реализација со
31.12.2017 е 93%).
Нашата цел за Донации во предмети за 2017 беше 65.000 евра а успеавме да
собереме 68.623 евра од компании, поединци и јавни институции, што претставува
106% реализација.





Целта за државните субвенции беше 280.268 евра а достигнавме 235.273 евра.
Вкупна реализација на локалните приходи изнесува 96% или околу 497.000 евра.
2.2. Промотивни активности и активности за собирање парични средства
Оваа година ја зајакнавме комуникацијата со корпоративните партнери, обезбедувајќи
средства преку интеракција еден-на-еден и зголемувајќи ги сумите по договор, што е
динамика која ќе се трудиме да ја продолжиме и зајакнеме во следните години.
Исто така имавме напредок во тоа да допреме до поединци за донации од плата, преку
потпишување договори со две компании. Оваа активност со двете компании( ШПАРКАСЕ
БАНКА И ЛЕОРОН) ќе продолжи во 2018 и планираме да ги надоградиме, но и да
потпишеме со нови компании за овој начин на собирање средства.
Реализиравме поголеми јавни активности, како што се кампањи, конференции и средби за
промоција на организацијата и јакнење на свесноста за Брендот во државата.
Имавме многу промотивни појавувања во медиумите, што ни даде можност да ги споделиме
нашите новости и планови со јавноста.
Нашата кампања со Новогодишни честитки продолжува со побавна динамика поради
континуираниот пад на интересот на компаниите за испраќање традиционални честитки, па
смисливме нов пристап и производ, новогодишен календар со можност за брендирање
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согласно желбите на компаниите, и го гледаме потенцијалот за развој на овој нов производ,
но исто така и други, за да се надополни оваа кампања и да се обезбеди стабилен приход
од овој сегмент во следните години.
Реализацијата на активностите за собирање средства и натаму е предизвик со ограничени
ресурси и имајќи ја предвид нашата сѐ уште нестабилна политичка ситуација во 2017, но
сепак успеавме да ја завршиме оваа година со позитивни резултати и надминување на сите
поставени цели, и полека но сигурно започнуваме да го трасираме патот за подигање на
потенцијалот за активности за собирање средства и долгорочно обезбедување средства за
работа на организацијата.
Донациите во предмети беа достигнати преку поддршка на компании и поединци и главно
беа изразени преку различни услуги - одржување, бела техника, активности за деца, летни
одмори и екскурзии. Имаме воспоставено стабилна мрежа на партнери кои континуирано нѐ
поддржуваат со донации во предмети а постојано се фокусираме на тоа да ја придобиеме
нови. Еден од позначајните нови партнери беа Пакомак, Македонија Осигурување,
KАПкарго, како и поддршката од Пивара АД Скопје, Шпаркасе Банка, Сеавус,Триглав
Осигурување, LDS Charities, Stichting Mara, Сава-Ре, Бреон.
2.2 Активности за обезбедување на средства од јавни фондови
Во 2017, СОС ДС Македонија аплицираше 9 проекти кај различни донатори, вклучително и
ЕУ/ИПА.
Поднесовме проектна апликација „Да се подготвиме за училиште“, Стимулација на вкупниот
психо-физички развој на предучилишните деца од семејства во социјален ризик. Проектот
беше аплициран до Град Скопје - Апликации за мали грантови, со вкупна сума од 7.481
евро, од кои 3.680 евра беа побарани од донаторот а остатокот го обезбедивме ние.
Проектот беше одобрен. Поднесовме проектна апликација за Проектот за интервентна
поддршка до УНИЦЕФ Македонија, со вкупна сума од 100.613 евра, од кои 73.575 евра беа
побарани од донаторот а остатокот го обезбедивме ние. Проектот беше одобрен.
Поднесовме проектна апликација за проектот „Обезбедување поволна средина за
финансиска одржливост на граѓанските организации“ до ИПА програмата за граѓанско
општество, установи и медиуми 2016-2017, во партнерство со СОС Детски Села Бугарија и
Фондацијата ТРАГ од Србија. Вкупниот буџет на проектот беше 550.000 евра. Вкупната цел
на овој проект беше да се придонесе кон подобрување на финансиската одржливост на
граѓанските организации во Македонија. Проектот беше одбиен.
Поднесовме апликација за проектот „Јакнење на семејствата и децата во социјален ризик
во Шуто Оризари“ до Генералниот секретаријат на Владата/Владата на Република
Македонија, со вкупен буџет од 57.400 евра. Проектот беше одбиен.
Поднесовме концепт-проект за продолжување на проектот Со социјални договори до
одржливост, до УНИЦЕФ Македонија. Дискусијата и преговорите со УНИЦЕФ за овој проект
беа одложени за првиот квартал од 2018.
6.
Поднесовме апликација до Австралиската амбасада - Програма за директна помош,
за проектот Јакнење на семејствата и децата во социјален ризик во Шуто Оризари, Скопје.
Проектот, чија вкупна сума е 57.400 беше наменет за поддршка на Програмата за јакнење
на семејствата во Шуто Оризари. Проектот беше одбиен.
Поднесовме проектна апликација со СОС ДС Србија како носител, во соработка со СОС ДС
Македонија, за проектот „Летен камп за младинци во алтернативна грижа од земјите од
Западен Балкан“ со вкупна сума од 33.400 евра. Проектот беше одбиен.
Поднесовме проектна апликација за проектот „Подобра грижа за деца“ до УНИЦЕФ
Македонија, со вкупна сума од 64.058 евра, од кои 48.200 евра беа побарани од донаторот а
остатокот го обезбедивме ние. Целта на предложениот проект е да се зајакне згрижувачкиот
систем во Македонија преку подобрување и развивање законодавство кое го регулира
давањето згрижувачки услуги и поддршката за згрижувачките семејства.
Поднесовме проектна апликација со ХГФГ како носител и СОС ДС Македонија како партнер
за имплементација, за проектот „Стоп за насилството кон децата“, до германското
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Министерство за економска соработка и развој (БМЗ). Вкупната сума на проектот е 751.246
евра, од кои 563.435 евра беа побарани од Донаторот, а остатокот го обезбеди Херман
Гмајнер Фондот.Одобрувањето го очекуваме до Јуни 2018 година.
3.1 Управување и менаџмент
Во 2017 Управниот одбор на СОС Детско Село одржа 4 редовни седници како и 2
дополнителни работни средби со цел да го поддржи непреченото тековно фунционирање
како и развојот на организацијата. Во април 2017 Управниот Одбор учествуваше на
средба за размена на искуства со тимот и Управниот Одбор на СОС Детско Село Бугарија.
Иницијативата за оваа средба беше и поради фактот што СОС Македонија беше
информирана дека е преместена во групата на земји со потенцијал за одржливост а СОС
Детско Село Бугарија се стекна со овој статус неколку години порано и средбата беше
фокусирана на тоа да се научи повеќе за предизвиците на земјите кои се веќе на патот на
самоодржливост.
Во Декември 2017 до Регионалната канцеларија на СОС Детски Села Интернационал беа
испратени дополнителни анализи и објаснување за оправданоста на барањето со цел да се
поддржи нашето барање да се разгледа уште еднаш одлуката за СОС Македонија врз
основа на факти и аргумент со цел и понатаму да останат можности за аплицирање за
финансии до федерацијата СОС Киндердорф Интернационал.
Исто така, Одборот ја поддржа иницијативата за реструктурирање на Националната
канцеларија со цел да се поддржи новата реалност и одржливоста на организацијата.
Процесот започна кон крајот на 2017 и ќе продолжи во 2018 кога новото организациско
решение ќе биде усвоено од Одборот. Во 2018 истотака се планира проширување на
Националната канцеларија со Менаџер за човечки ресурси, Менаџер за развој на фондови
како и дополнителен вработен во одделот за развој на фондови.
Заедно со Националниот директор и некои од членовите на НМТ, Одборот исто така ги
поддржа и започна измените на Статутот на организацијата, како многу важно стратешко
прашање. Поради процесот на деинституционализација и трансформација на СОС
семејствата во згрижувачки семејства, нашите главни документи повеќе не ја поддржуваат
новата Програмска политика и трансформацијата и заради тоа се неопходни измени на
нашите статутарни документи согласно предлог измените на СОС Детско село
Интернационал како и националната регулатива која важи за Здруженијата на граѓани како
и Законот за Установи.
Во периодот меѓу 2ри и 5ти Декември, од страна на СОС Детски Села Интернационал беше
спроведена ревизија
на нашата организација со посебен фокус на Националната
канцеларија и јавните фондови. Беа дадени препораки со цел да се подобрат нашите
оперативни активности и да се одржи високиот професионализам и транспарентност со
партнерите и донаторите, кои се меѓу нашите главни вредности и принципи.
Исто така, организацијата посвети особено внимание на заштитата на податоците и
усогласувањето со националното законодавство со цел да обезбеди учество во
Спонзорската Програма на СОС Детски Села Интернационал и Програмската дата база.
Со Министерството за Труд и Социјална политика започнавме разговори за дополнително
финансирање на нашите Младински програми односно единиците за Организирано
живеење со поддршка во кои се грижиме за млади без родители и родителска грижа од 14
до 18 години. Договореното потпишување на Договор за соработка и финансирање на
младинската програма а истиот очекуваме да се реализира во текот на 2018.
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Во периодот истотака имавме координација со МТСП и нивна препорака во однос на наше
учество на Конференција за Деинстутионализација. Тимот за Техничка помош за поддршка
на процесот на деинституционализација во социјалниот сектор, финансирано од ЕУ,
покани и наш претставник ( Марио Јанчев) кој учествуваше во панел дискусијата и ги
презентираше нашите ставови по ова прашање. Станавме членови на Управниот Одбор на
овој Проект за Деинституционализација и членови на работна група за промена на
регулативата. Учествувавме во работна средба на меѓу-министерски групи на кои се
презентираше извештајот од надворешни консултанти, најмени од УНИЦЕФ, за да ја
проценат состојбата со социјалните услуги во РМ и системот на социјална заштита. На оваа
средба се разгледуваа понудените решенија за нови социјални услуги во РМ и
унапредување на легислативата. Дадовме забелешки и предлози за унапредување на
предлозите од консултантите на оваа средба кои беа насочени кон предлозите за моделите
на услуги.
Потпишавме Договор со УНИЦЕФ за спроведување на ПРИДЕ обуки за вклучување на
нови згрижувачи во РМ, во партнерство со МТСП, со цел анимирање на згрижувачката
професија и зголемување на интересот за згрижување во нашата држава.
Со Министерството за Труд и Социјална политика започнавме разговори за дополнително
финансирање на нашите Младински програми односно единиците за Организирано
живеење со поддршка во кои се грижиме за млади без родители и родителска грижа од 14
до 18 години. Договореното потпишување на Договор за соработка и финансирање на
младинската програма а истиот очекуваме да се реализира во текот на 2018 а со тоа ќе ја
зацврстиме одржливоста на овие програми. Во периодот истотака имавме координација со
МТСП и нивна препорака во однос на наше учество на Конференција за
Деинстутионализација. Тимот за Техничка помош за поддршка на процесот на
деинституционализација во социјалниот сектор, финансирано од ЕУ,
покани и наш
претставник кој учествуваше во панел дискусијата и ги презентираше нашите ставови по
ова прашање. Станавме членови на Управниот Одбор
на овој
Проект за
Деинституционализација и членови на работна група за промена на регулативата.
Една од поголемите наши иницијативи што ќе значи долгорочно влијание на Законот за
Социјална Заштита, беше презентирана на 28ми Јули на заедничката Конференција со
УНИЦЕФ и Европската Комисија за презентација на анализите изготвени во рамките на
Проектот Социјални Договори а на министерката за Труд и Социјала, Г-ѓа Мила Царовска
јавно и беа предадени сите предлози и документи досега изработени во рамките на овој
проект со барање за имплементација на истите во Законот за Социјална Заштита. Доколку
овие измени се применат тоа ќе придонесе за значајни реформи во социјалната сфера и
пазарот на социјални услуги и ќе се обезбедат и повеќе и подобри услуги за корисниците и
секако за децата без родителска грижа, младите и семејствата во социјални ризици.
Во 2017, Проектот за интервентна поддршка (ПИП) продолжи со истиот фокус на помош и
поддршка на најранливата група на бегалци. Во рамките на четирите клучни компоненти на
проектот, имаше психолози, педијатри, социјални работници, социолози, толкувачи и
персонал за администрација и логистика.
Врз основа на потребите од хуманитарна помош проценети на почетокот на 2017, како и
бројот на бегалци во државата и подоцна во средината на 2017, во Проектот за интервентна
поддршка имаше две значајни промени во однос на реализацијата на активностите и
услугите. Без разлика на промените на фокусот на дејствување, локацијата не се промени.
Проектот се реализираше во Транзитниот центар Табановце - Куманово, Транзитниот
центар Винојуг - Гевгелија и во липковскиот регион (селата Лојане и Ваксинце). Во 2017 беа
поддржани вкупно 233 корисници;
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2.1 СОС Детско Село - Програма за поддршка на згрижувачки семејства
Во декември 2017, 58 деца на возраст од 3 до 18 години беа сместени во нашите 12 СОС
згрижувачки семејства.
Еден нов сегмент од оваа програма започна во април 2017 кога едно СОС интервентно
семејство започна со работа во локалната заедница, во кое во текот на годината беа
примени 5 деца во социјален ризик, кои имаа потреба од интервентно сместување до 30
дена, што е оптимално време кое им е потребно на старателите да најдат соодветна форма
на грижа за децата во иднина. Две од овие деца беа примени во СОС згрижувачките
семејства.
Во 2017 примивме 18 деца во СОС згрижувачките семејства во соработка со Центрите за
социјална работа од цела Македонија, со кои имаме многу професионална и функционална
комуникација и соработка. Во 2017, 7 деца се префрлија во младинските програми, на
барање на законскиот старател и самите младинци.
Социо-економската ситуација во нашата заедница доведе до зголемување на бројот на
деца кои имаат потреба од поддршка, па тие го најдоа својот дом во згрижувачките
семејства. Ова секако влијае и на младинците, затоа што поради ситуацијата во земјата, за
нив е потешко да најдат работа.
Општата заднина на сите новопримени деца се дисфункционални односи во биолошките
семејства, самохрани родители, зголемено насилство во биолошките семејства, отсуство на
еден од родителите поради третман во психијатриска институција или отслужување на
затворска казна. За да им се помогне на децата да се приспособат на семејниот живот во
СОС семејствата беа преземени следниве чекори: постепена интеграција на детето во
семејството, почесто вршење активности на СОС мајката и детето пред приемот на детето
во семејството, заедно со старателот на детето и социјалниот работник од СОС, подготовка
на децата кои веќе се во СОС семејството за пристигнување на новиот член итн.
Предизвиците во овој процес кои би сакале да ги споделиме се следниве: недостиг на
документација на новопримените деца потребна за на училиште и едукативна поддршка.
Децата обично имаат сериозни здравствени проблеми, и веднаш ги носиме на комплетен
медицински преглед. Децата примани во СОС семејствата честопати немаат примено
имунизација.
Во текот на годината имаме многу активности со децата. Оваа година имавме прекрасни
концерти во СОС Детското Село, изведени од страна на Македонската филхармонија и
оркестарот од Македонската опера и балет. Исто така, имавме многу активности и
едукативни работилници за децата, како на пример: балет, таеквондо, креативни
работилници, часови по цртање, еко работилници со рециклирани материјали итн. Децата
се исто така вклучени и во активности во заедницата, како што се часови по англиски јазик,
посета на други училишта, посета на премиерот и зградата на владата. Оваа година нашите
деца се приклучија на првата извидничка единица од Скопје. Децата се многу возбудени
поради можноста да бидат дел од извидничката екипа. Тоа им овозможува да развијат нови
вештини заедно со извидниците. Тие го учат следново: ориентација во простор,
координација, користење компас, движење низ планина, шума, енкодирање и декодирање
знаци итн.

Оваа година за првпат СОС згрижувачките семејства беа заедно на летен одмор. Десет
СОС згрижувачи беа заедно со децата крај Преспанското езеро и прекрасно си поминаа. 14
деца со двајца вработени беа во Италија во СОС летниот камп Калдонацо, кој го посетуваат
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деца од СОС Детски Села од целиот свет. Тоа на нашите деца им даде можност да
запознаат деца од Германија, Австрија, Шпанија, Италија и други земји. Им овозможи да
научат повеќе за нови култури, јазици и обичаи. Десет деца ја посетија Прага со децата од
СОС Детските Села од Србија, Хрватска и Босна и Херцеговина. Други десет деца беа во
Варшава, Полска, за светскиот турнир во фудбал „Надеж за мундијал“ со други згрижени
деца. Секоја година волонтери од Полска и Суверениот воен ред на Малта го посетуваат
нашето село во период од три недели и вршат активности со децата, како што се посета на
музеи, прошетка на Водно, патување до Охридското езеро, посета на Аква паркот,
Зоолошката градија, како и други активности кои децата ги сакаат.
Во оваа програма, децата ја добиваат потребната поддршка од страна на социјалните
работници кои работат заедно со СОС згрижувачите во правец на поддршка на развојот и
напредокот на детето. Доколку има потреба, психолог или психијатар работи со децата
поединечно и врши психолошко тестирање и советување.
Исто така има и други стручни лица, како на пример логопед, специјален едукатор кој
работи со деца согласно нивниот План за индивидуален развој, и професионална
ориентација на деца кои ќе се запишуваат во средно училиште итн.
Душица е девојче кое е пример за помалите деца во нашето село. Таа е одлична ученичка и
наставниците многу ја сакаат. Многу е одговорна и ги врши училишните активности и
домашните задачи со голем ентузијазам. Добро ѝ оди англискиот јазик и оди во училиште за
странски јазици. Таа е многу активна и во вонучилишни активности. Оди на балет, во
драмска секција и на таеквондо. Учествува на сите настани во селото.
Никола е најголемото дете во селото. Оваа година тој наполни 18. Никола е младинец кој се
соочува со многу предизвици во развојот и однесувањето. Нашиот најголем предизвик оваа
година беше да го поддржиме во справувањето со неговиот гнев. Горди сме што можеме да
кажеме дека Никола се справи со сите предизвици и успеа да ги надмине сите пречки, па
сега ги исполнува сите критериуми за прием во младинската куќа. Овој успех е наша
гордост на годината.
Исто така добиваме донации за активности со децата од страна на волонтерите од
Суверениот воен ред на Малта, посетата на Прага и Варшава. Јога часови за деца, часови
по одбојка, по англиски, Олимпијада организирана од нашиот долгогодишен донатор,
тренинг за фудбал за нашите талентирани момчиња, и уште многу други работи. Исто така,
имаме и многу донации во предмети како поддршка за нашите СОС згрижувачки семејства.
Оваа година една од нашите СОС мајки/згрижувачи доби златен прстен како награда за
јубилејната 10 годишна посветена работа со децата во СОС Детско Село Скопје. Исто така,
двајца вработени од СОС Детско Село Скопје, од програмата за СОС згрижувачки
семејства, добија награда за своите 10 години работа во СОС.
Како поддршка за нивната работа, вработените добија индивидуални супервизии, обуки и
работилници согласно нивните потреби, посета на други СОС Детски Села и споделување
искуства со други колеги.
Во 2017 ја реновиравме фасадата на 4 семејни куќи, ставивме нови прозорци во куќите, а
децата добија нов мебел во нивните соби.
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2.2 СОС Младинска програма
Во 2017, работата со двете СОС младински програми беше и предизвик и мотивација.
Главните активности на програмата, грижа и поддршка по излегувањето од грижата, се
вршат во две т.н. младински куќи, лоцирани во Скопје. И двете програми се интегрирани во
заедницата, без институционални показатели во своето функционирање. Тие се
администрирани согласно македонското законодавство и се признаени како форма на грижа
и поддршка за младинци. Младинската програма во 2017 беше грижлив дом за вкупно 39
младинци, од кои 25 девојчиња и 12 момчиња. Деветмина од нив, кои достигнаа
полнолетство и беа подготвени да продолжат со понезависен живот, ја напуштија
програмата во текот на годината. Тие и натаму добиваа поддршка преку менторство и
активности за поддршка. Во текот на годината, 38 младинци кои ја напуштија грижата,
добија поддршка во програмата за полунезависно живеење на СОС и тројца од нив станаа
целосно независни. Повеќето од младинците во ППНЖ добиваат државни студентски
стипендии и некои од нив се вработени. Повеќето од вработените младинци работат во
државни институции, додека некои од нив работат во јавниот сектор, главно во угостителски
бизниси. Некои од нив веќе се успешни во заедницата и се позитивен пример и влијаат и на
децата од СОС и на другите младинци во државата.
Во 2017, најголемиот акцент беше ставен на образовниот процес, т.е. мотивирање на
младинците да постигнат подобри резултати на училиште и да го исполнат своето слободно
време со воннаставни активности, курсеви и хобија. Со цел да се постигне зададената цел,
освен вработните во програмата, беа ангажирани и надворешни соработници за едукативна
поддршка на младинците. Сите СОС младинци ја завршија школската година, а некои од
нив беа одлични на училиште. Половина од нив добија државни стипендии за средно
училиште. Ангажираноста и ентузијазмот на сите вработени, заедно со мотивираните
младинци, резултираше во тоа околу 70% од младинците да имаат подобрен успех на
училиште. Овие активности беа дел од проект финансиран од град Скопје.
Оваа година некои од младинците беа вклучени во волонтерски активности со нашата
партнерска НВО, Црвен Крст на Македонија. Во летниот период, имаше волонтерско
вклучување на младинци од ППНЖ во летниот одмор, како директна поддршка на
соработниците за грижа. Идејата беше да се обезбеди врсничка поддршка околу процесот
за напуштање на грижата. Овој ангажман беше организиран на барање на самите
младинци. Дводневниот самоевалуациски процес на младинската програма покажа дека
младинците многу ја ценат врсничката поддршка, особено од оние кои биле на нивно место
во минатото.
Фокусот во младинската програма е главно на подготовка за процесот на напуштање на
грижата и стекнување независност. Повеќето од младинците кои ја напуштаат грижата во
Македонија одлучуваат да го продолжат своето образование во високообразовните
институции, главно поради придобивките од државата за оваа категорија на младинци. Ова
вклучува финансиски надомест за студирање во висина на просечната плата во државата,
но многу од нив не го продолжуваат образовниот процес по првата година. Предизвик е
овие младинци да се мотивираат за работа, да се вклучат во програмите за вработување и
самовработување, а уште поголем предизвик е да се покаже одговорност, солиден работен
учинок и задржување на работното место. Во периодот на приспособување на
независноста, понекогаш се случува младинецот да падне во криза и во овие случаи СОС
обезбедува индивидуална, интензивна психолошка „прва помош“ и материјална поддршка.
Оваа година една девојка беше повторно примена во младинската куќа по период од
половина година бидејки беше во психолошка криза и социјална изолација. Нејзините две
сестри веќе беа во младинската програма и заедно со персоналот ѝ помогнаа да ја надмине
кризата. Овој пристап промовира трајност, доверба и вистинска грижа и е многу важен
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пример за тоа кои се нашите вредности. За среќа таа ги надмина стравовите од
независноста и сега е подготвена да се обиде по вторпат.
Најголемиот предизвик оваа година беше да се обезбеди поддршка за младинци со
специфично однесување и развојни предизвици, 6 од нив во Младинската програма. Овие
младинци растеле во дисфункционални семејства долго време, без соодветна стимулација
и позитивни примери, биле виктимизирани и запоставувани и не успеале да развијат
отпорност и да заздрават од овие искуства порано во своето детство. За нив
адолесценцијата е период на развој, каде има повеќе предизвици, освен стекнувањето
независност. Тие се трудат да се справат со ефектите од ненадминатите трауми и загуби.
Овие младинци лесно можат да развијат негативна слика за себе, што ќе доведе до
маргинализација на нивната позиција во општеството и да ги остави без многу можности за
развој и социјално вклучување, доколку немаат соодветна поддршка од страна на своите
згрижувачи и врсници.

2.3 СОС Програма за јакнење на семејствата - превентивна програма
Програмата за јакнење на семејствата се состои од два Советодавни центри, од кои првиот
е во општина Гази Баба а вториот е во општина Шуто Оризари, каде се наоѓа најголемата
Ромска заедница на Балканот.
Во декември 2017, програмата поддржува вкупно 120 деца, 3 млади возрасни, 73
родители и 41 семејство. 8 семејства ја напуштија програмата поради стекнување
независност. Во споредба со 2016, бројот на поддржани семејства и деца во ПЈС Шуто
Оризари се зголеми. Програмскиот тим се состои од 6 вработенин (ПЈС Гази Баба - 1
менаџер/координатор, 1 социјален работник/семеен советник и психолог/семеен советник, а
во ПЈС Шуто Оризари - 1 проектен координатор/социјален работник, 1 психолог/семеен
советник и 1 едукативен соработник).
Со задоволство ги споделуваме следниве поголеми достигнувања со децата: 98% од
децата на училишна возраст се запишани на училиште и 75% од нив редовно одат на
училиште; 60% од децата се со подобрени социјални и комуникациски вештини и имаат
квалитетно слободно време во кое учествуваат во детски клубови, рекреативни и социокултурни активности, обуки за комуникација и личен развој; 81% од децата добиваат
превентивна и куративна здравствена заштита и 94% од децата имаат документи за лична
идентификација. Исто така со гордост ги претставуваме успесите на родителите: 73%
од семејствата кои излегоа од програмата имаат постигнато независност; 45% од
родителите имаат подобрени социјални и комуникациски вештини и зголемена самодоверба
преку учество во групи за поддршка, обуки за личен развој и психолошко советување; 71%
од семејствата добија поддршка за подобрување на домувањето/животните услови; 78% од
родителите имаат подобрено знаење за грижа за деца и родителство, 59% од родителите
добиваат економска поддршка (39% од нив поминаа стручни обуки и имаат зајакнати
вештини за наоѓање работа; 20% од нив имаат здравствено осигурување).
Двата Советодавни центри се отворени за поддршка на децата од Селото и од
локалната заедница: Се организираа групни активности со учество на децата од ПЈС и
програмата за поддршка на згрижувачки семејства - екскурзии, летни кампови и одмори,
спортски и рекреативни активности, социо-културни настани. Децата учествуваа на
Едукација за детски права и креативни работилници за ракотворби. Предучилишните деца
од двете програми го посетија детското катче Среќно детство, во рамките на СОС
Ресурсниот центар. Преку овие заеднички активности, децата од селото и од заедницата
имаа можност да ги подобрат своите животни и социјални вештини. Имавме редовна и
активна соработка со заедницата:
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Во 2017, СОС со својот претставник од Програмата за Социјална превенција беше
повторно избрана за лидер на Неформалната локална мрежа за поддршка на деца и
семејства во ризик во Гази Баба. Во 2017 беа одржани 3 координативни средби и една
обука на тема „Решавање на конфликти“, во која активно учествуваа 11 претставници. Се
споделуваа корисни информации за новите проекти и услуги на организациите-членки, чија
цел е добросостојбата на децата во ризик. Исто така, за индивидуалните случаи се
спроведуваа експертски консултации и координација. Со промената на локалната
самоуправа во општина Шуто Оризари, се отворија нови перспективи и се одржа работна
средба со градоначалникот, на која беа одредени полињата на соработка и заедничка
акција за унапредување на состојбата на семејствата и децата во социјален ризик. Беа
обезбедени бесплатни услуги за деца и родители (информативни сесии за детски права и
здравствена превенција за родители и деца; правни совети и застапување, обука за
родители за наоѓање работа; курсеви по англиски јазик за деца, едукативни работилници за
предучилишни деца). Започна соработка со нови чинители, со кои потпишавме меморандум
за соработка и спроведувавме заеднички проекти со учество на децата и родителите во
социјален ризик. Членовите на програмскиот тим учествуваа на координативни работни
средби, конференции, јавни дебати и панел дискусии организирани од овие чинители, во
правец на застапување за детски права.
Функционирање на ПСП во споредба со други програми во земјата: ПСП е
единствената програма која имплементира превентивна програма за семејства во
социјален ризик. Програмскиот тим ги имплементира процедурите за водење на случај при
работата со семејствата, што обезбедува сеопфатен пристап за исполнување на потребите
на семејствата и децата, како и партиципативен пристап во сите фази на поддршката. Во
2017 беше извршено реновирање и опремување на просториите: На крајот на
годината, тимот од Советодавниот Центар Шуто Оризари се префрли во нови простории
со поголем простор за индивидуална и групна работа со деца и семејства. Во
Советодавниот Центар Гази Баба, голема просторија беше поделена на 2 помали сали за
секојдневна групна работа со децата и родителите. И двете сали се опремени со сите
потребни средства за работа со деца и родители.
Неколку успешни примери за младите

Во јули, 10 младинци беа дел од тим кој учествуваше на светскиот фудбалски турнир за
деца од системи за социјална заштита, кој се одржа во Варшава, Полска. Тимот имаше
добри настапи и оставија одличен впечаток на турнирот, во многу компетитивна група, и
поминаа прекрасно време во Полска. Ова покажа дека тие момчиња имаат неоткриен
талент за фудбал и сега со нетрпение го очекуваат следниот турнир.
Еден младинец кој има афинитети кон фотографирањето, беше вклучен во курс по
фотографија преку донација, а со донацијата му се обезбеди и нова камера, што го направи
неизмерно среќен и ја зајакна неговата мотивација да се посвети на фотографирањето.
Еден важен аспект од работата со младинци, дури и кога се во грижа, е создавањето
работни навики и нивно вклучување во сезонски работни ангажмани за време на летниот
одмор. Оваа година, осум младинци имаа сезонски ангажман и беа благодарни на
работодавачите за ангажманот. Тие успешно ги развија своите работни навики и го
проширија својот месечен буџет благодарение на оваа дополнителна работна активност.
Девојка од Програмата за полунезависно живеење, оформи семејство и на крајот на
годината роди девојче. Во меѓувреме таа ги употреби средствата обезбедени преку
спонзорската програма да реновира дел од семејната куќа и да го опреми просторот. Еден
особено голем предизвик, а истовремено и гордост, беа два одделни процеси на
реинтеграција на двајца младинци, кои го продолжија животот со своите биолошки
родители.

ТРЕТ ДЕЛ
ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТИ
ФИНАНСИРАНИ ОД ДРУГИ ФОНДОВИ
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3.1. PRIDE Проект ( Финансиран од СОС Детско село Холандија)
Поради политичките предизвици во земјата, некои од активностите за 2016 беа одложени
за 2017 со цел да се обезбеди ефективен и ефикасен начин на спроведување на
планираните активности и постигнување на посакуваните резултати.
Имено, со согласност од донаторот, СОС Детско Село Македонија разви акционен план
кој го обезбеди остварувањето на преостанатите проектни активности и одреди поврзани
дејства кои би се оствариле со буџетските заштеди од претходната година, како и
придонес кон стратешките насоки на асоцијацијата.
Следниве активности беа приоритетни за 2017:
1. Проценка на тековниот систем за социјална заштита во РМ и извлекување
препораки за подобрување, со посебен фокус на стандардите за квалитет;
2. Развој на нацрт верзија на предлог-стандарди за грижа за деца;
3. Развој на нацрт предлог-систем за мониторинг и евалуација (M&E) на квалитетот на
грижата за деца во Р. Македонија;
4. Проценка на законските можности за вклучување на PRIDE во системот за
социјална заштита во РМ;
5. Поднесување предлог за вградување на PRIDE моделот во практиката на системот
за социјална заштита во Р. Македонија;
6. Присуство на PRIDE конференцијата во Прага;
7. Ситуациска анализа на детските права (ова не е поврзано со PRIDE но е одобрено
да се изведе со заштедите од PRIDE);
8. Надворешна евалуација.
Во јануари 2017, СОС ДС Македонија ги започна планираните активности за
имплементацијата на PRIDE проектот. Подготовката и консултациите беа извршени со
советници од регионалната канцеларија, за да се најде странски консултант за проценка
на системот на социјална заштита и подготовка на работна верзија на Стандардите за
квалитетна грижа за деца во згрижувачки семејства, како и работна верзија на системот
за мониторинг и евалуација.
По добивањето препораки за консултант од Програмскиот директор за регионот, Никола
Оберцаухер и согласност од финансиерот, започна подготовката за активностите.
Предложениот консултант беше Беп ван Слотен од Холандија, од кого беше побарано да
поднесе понуда за спроведување на проценката на тековниот систем за социјална
заштита во Македонија и да извлече препораки за подобрување, со посебен фокус на
стандардите за квалитет.
Во февруари започна проценката на системот за социјална заштита согласно
договорената структура, развиена и предложена од консултантот, што вклучуваше и
претставници од Министерството за труд и социјална политика, Заводот за социјални
дејности Скоје, СОС Детско Село Македонија,
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Центарот за социјална работа - Скопје, децата и младинците, згрижувачите од СОС ДС
Скопје и надворешни од системот за згрижување, Дневните центри за деца на улица,
СОС Советодавните центри во Гази Баба и Шуто Оризари, НВО Порака и професори од
Филозофскиот факултет - Институтот за социјална работа и социјална политика.
По проценката беше подготвен извештај кој беше поднесен до сите вклучени странки и
во согласност со препораките, СОС ДС Македонија му препорача на МТСП да основа
работна група која ќе ги развива Стандардите за грижа за деца во згрижувачки семејства.
Консултантот Беп ван Слотен беше ангажиран со поддршка од Регионалниот оддел за
програми врз основа на Условите на работење и испрати понуда со предложената
методологија за развој на нацрт стандарди за квалитет и развој на нацрт предлог-систем
за M&E на квалитетот на грижата за деца во Р. Македонија.
По прифаќањето на понудата, беше формирана работна група и започна развојот на
стандардите. Работната група беше сочинета од претставници на: Министерството за
труд и социјална политика, Заводот за социјални дејности - Скопје, Центарот за
социјални работи Скопје, СОС Детско Село Македонија, НВО Порака и професори од
Филозофскиот факултет - Институтот за социјална работа и социјална политика.
Беа организирани неколку средби со цел да се структурира и усогласи процесот на развој
на стандардите согласно потребите и системот за социјална заштита.
По развивањето на првиот драфт, беа започнати официјални консултации со работната
група и беа побарани повратни информации и забелешки. По приемот на забелешките,
содржината беше поправена согласно препораките и забелешките. Стандардите беа
поднесени за консултација со СОС регионалните советници за развој на програми и по
препораките, беа имплементирани измените.
Согласно препораките од сите клучни чинители, во документот беа направени внатрешни
приспособувања и подобрувања, и започна развојот на работна верзија на Прирачникот
за имплементација на стандардите и составувањето рамковен документ за мониторинг и
евалуација на квалитетот на грижата во згрижувачките семејства.
По завршувањето на овие документи, останува наша обврска и волја на МТСП и ЗСД да
го завршат прирачникот за имплементација на стандардите и документот за мониторинг и
евалуација на квалитетот на грижата за деца во згрижувачките семејства. Ова е
предизвик, но истовремено и можност, поврзана со сите промени кои започнаа со
доаѓањето на новата влада. На крајот на 2017, успеавме да се договориме со УНИЦЕФ
Македонија околу финализацијата на документите.
По крајот на развивањето на документите, се засилија активностите за застапување и
започна процесот на Проценка на законските можности за вклучување на PRIDE во
системот за социјална заштита во РМ. Консултантот беше ангажиран и беше спроведена
анализа. Од анализата произлегоа 5 можности за правно признавање на PRIDE во
рамките на системот за социјална заштита во Македонија. Според анализата, СОС ДС
Македонија изработи документ за политиките и официјално ѝ пристапи на владата со
барање да го вметне PRIDE во законодавството согласно препораките веќе извлечени од
правната анализа.
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Во септември 2017, чешкото Министерство за труд и социјална политика, како главен
имплементатор на PRIDE моделот во Чешката Република, заедно со OKS, организација
од Холандија како главен имплементатор во Европа и Лигата за заштита на децата на
Америка (CWLA) како развивач и носител на правата на PRIDE моделот на светско ниво,
организираа конференција за споделување на практиките од имплементацијата во
Европа и споделување на искуствата во државите кои го имплементираат PRIDE
моделот. На оваа конференција беше презентирана новата генерација PRIDE модули и
различни работилници од различни области на работа поврзани со згрижувањето.
Со цел да се зголеми знаењето и свесноста на новите клучни претставници на
Министерството за труд и социјална политика, СОС Детско Село Македонија одлучи да ги
однесе на PRIDE конференција во Прага. Ова резултираше со зголемено знаење за
PRIDE Моделот и неговата имплементација на национално ниво, како и со можности за
поблиска соработка со клучните претставници на МТСП, а треба да резултира и со
постигнување на стратешките цели на организацијата СОС Детско Село.
Во последниот квартал од годината, согласно планот, започнаа подготвителните
активности за спроведување на Ситуациската анализа на детските права и
надворешната евалуација на PRIDE проектот. Беа развиени Услови на работење и беше
дистрибуирана објавата. По одлучувањето во процесот на селекција, беа развиени
акциони планови и методологии и беше основан тимот за соработка со консултантите.
Се одржуваа работни средби во рамките на процесот на анализа и надворешна
евалуација, и консултантите добиваа препораки.
На крајот на 2017, Ситуациската анализа беше завршена и го добивме финалниот
извештај. Исто така согласно планот беше завршена и надворешната евалуација и
финалниот извештај за евалуацијата беше доставен до СОС Детско Село Македонија.
Сите продукти креирани во 2017 согласно планот се архивирани во организацијата СОС
Детско Село и се достапни по барање.

3.2 Проект за социјална инклузија и економско зајакнување на млади и
млади родители во социјален ризик преку мерки за генерирање приходи во
Гази Баба – Скопје ( финасиран од Германското Министерство за соработка
и развој )
Бројот на корисници постепено се зголемуваше во текот на 2017. На крајот на годината
бројот изнесуваше 174 корисници. Секој корисник минува низ проценка и добива
советување за кариера од страна на социјалните работници кои ги водат случаите, а и
психолошко советување од нашиот психолог. Двајцата советници за вработување,
советникот за развој на бизниси и психологот ги водат случаите. Освен водењето на
случаи, психологот овозможува психолошко советување и поддршка на корисниците кои
треба да ја зголемат својата самодоверба и мотивација при справувањето со одредени
тешкотии со кои се соочуваат при барањето или задржувањето на работното место.
Советниците за вработување овозможуваат обуки за меки вештини, а советникот за
развој на бизниси обезбедува обуки за бизниси и обуки за финансиска писменост. Врз
основа на резултатите од проценката, лицето кое го води случајот и корисникот
развиваат план за индивидуален развој (ПИР).
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Планот ги наведува потребните чекори/активности (обуки, барање работа или отворање
мал бизнис) со цел корисникот да може да ја оствари главната цел наведена во ПИР. Врз
основа на ПИР, корисникот станува дел од модулот за вработување или модулот за
самовработување.
Почнувајќи од втората половина од годината, имаше значителен број млади лица кои
дојдоа во Ресурсниот центар на препорака на претходни или сегашни корисници. Ова
покажа дека нашите услуги се потребни во заедницата, но и во други заедници, затоа
што имавме младинци кои доаѓаа од други општини во Скопје. Овој нов развој на
настаните ја зголеми мотивацијата и енергичноста на проектниот тим затоа што покажа
дека придонесуваме за позитивни промени во животите на младите луѓе.
До крајот на декември вкупно 174 корисници имаа потпишано договори и имаа свој план
за индивидуален развој. Секој од нив беше во различна фаза на вклученост во проектот советување за кариера, учество на обуки или веќе имаше вработување /
самовработување. Работата со младинци во ризик е стресна и претставува предизвик,
има моменти кога очекувањата не се исполнуваат, но многуте позитивни исходи и
зголемениот број на вработени млади се јасни показатели за добрата работа на тимот.
Тимот го слави секое ново вработување или напредок на корисник, како резултат на
нивниот колективен напор.
Тимот е позитивно настроен и мотивиран, очигледна е самодовербата при давањето
совети за кариера и составувањето на ПИР - се поставуваат помалку прашања, има
помалку дилеми, во секојдневната работа успешно се применува наученото и искусеното
во текот на годината. Последователно на тоа, давањето услуги е подобрено и зголемени
се придобивките за младите луѓе.
Ресурсниот центар и неговите услуги беа промовирани на конференција за печат
организирана со Агенцијата за вработување. Три телевизиски станици повикани од
Агенцијата за вработување беа присутни со цел да ја информираат општата јавност за
активностите на Агенцијата и нејзината соработка со друга организација. Тие го избраа
нашиот проект како добар пример за соработка кој дава позитивни резултати за младите
луѓе во ризик. Сторијата беше прикажана на ударните вести.
Проектот беше промовиран на информативна сесија со Младинскиот совет на општина
Гази Баба и пред претседателите на месните заедници во општина Гази Баба. Со нив
имавме 4 средби и се договоривме дека ќе ги информираат нивните членови и ќе ги
упатат во Ресурсниот центар. Исто така, земаа постери и летоци за да им ги дадат на
потенцијалните корисници.
УНДП дизајнираше брошура со успешни приказни од нивната Програма за активности во
заедницата. Приказната на нашата корисничка Катерина Јовановиќ, самохрана мајка,
беше вклучена во брошурата, а таа зборуваше и на конференција организирана од УНДП
на тема економија на грижата. Таа доби вработување откако ја комплетираше
Програмата.
Во април беа организирани два настани за корисниците со активно вклучување на
волонтери и членови на комитетите од заедницата. Едниот настан беше фокусиран на
корисниците кои ги користат услугите на модулот за вработување. Две гостинкиговорнички одржаа интерактивни предавања - едната гостинка беше претставничка од
Агенцијата за вработување, и таа им зборуваше на учесниците за услугите кои агенцијата
ги нуди на невработените лица и за владините мерки за вработување. Таа одговори на
дел од прашањата на корисниците поврзани со процесот на барање работа. Другата
говорничка беше Менаџерка на Одделот за човечки ресурси во компанија од Македонија
и која вработува илјадници луѓе, повеќето жени со пониско образование. Таа говореше
од перспектива на работодавач - кои се најчестите грешки при пишување на кратка
биографија и спроведување на интервју, што бараат работодавачите од кандидатите итн.
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И двете предавања предизвикаа голем интерес и интеракција со учесниците. Тие
придонесоа кон рушење на често присутните митови поврзани со барањето работа и ја
кренаа мотивацијата и самодовербата на корисниците.
Другиот настан беше фокусиран на самовработување. Беа поканети двајца говорници од
бизнис-секторот - два бизниси кои се многу популарни и добро познати. Едниот е пионер
во социјалното претприемништво, а другиот е сопственик на познатото Yellow Pages.
И двата настани се покажаа како многу иновативни и корисни за учесниците, затоа што
добија можност да зборуваат и да стекнат корисно знаење од прва рака, од говорниците.
Очекуваме дека настаните ќе придонесат кон промена на ставовите меѓу корисниците и
дека позитивно ќе се одразат на нивната самопочит. Настаните беа снимани со
професионална камера, така што делови од материјалот можат да се закачат на Фејсбук
страната за да се допре до повеќе корисници.
Волонтерите преземаа иницијатива за организирање на учеството на друг важен настан презентација на проектот на Саемот за вработување организиран од Агенцијата за
вработување. Проектот имаше свој штанд со промотивни материјали кои проектниот тим
и волонтерите ги поделија на посетителите. Претставници на медиумите го покриваа
настанот и проектниот менаџер даде изјава за тоа зошто учествуваме на саемот и даде
краток опис на проектот. Ова беше објавено на националните телевизиски станици.
Собравме податоци за контакт од заинтересираните млади луѓе кои беа поканети да
присуствуваат на подетална информативна сесија во самиот Ресурсен центар. Некои од
нив кои ги исполнуваа критериумите за влез потпишаа договор за да станат корисници на
проектот. Во рамки на Саемот за вработување, проектниот менаџер учествуваше на
форумот заедно со други работодавачи. Беа остварени контакти, особено со оние кои се
заинтересирани за ангажирање нови вработени. По саемот имавме индивидуални средби
со повеќе компании, и како резултат на тоа беа потпишани официјални Меморандуми за
разбирање.
Во мај беше организирана тркалезна маса од страна на Црвениот крст, која се одржа во
Ресурсниот центар. Меѓу учесниците имаше претставници од МТСП, МЦСР, Агенцијата
за вработување, локалните власти, претставници од граѓанските организации итн. Го
презентиравме проектот и со другите чинители дискутиравме за тоа како да се подобри
соработката меѓу институциите и со институциите, со цел да се подобри испораката на
услуги на лицата во социјален ризик. Со помош на ИПА фондовите, Црвениот крст
имплементираше слични проекти во 3 општини во Скопје. Од причина што нивниот
проект завршуваше во летото 2017, имавме средба за да одредиме како да вклучиме
некои од нивните корисници во нашиот проект за да можеме да им обезбедиме
дополнителна поддршка додека да најдат вработување или да отворат сопствен мал
бизнис.
Во јуни проектниот менаџер учествуваше во фокус-групи организирани од УНДП со цел
да се проценат придобивките од Програмата за активности во заедницата и да се
идентификуваат нештата кои можат да се подобрат во 2017 во фазата на дизајн на
програмата.
Во септември, волонтерите и месните комитети организираа настан кој се одржа во
пицерија во рурална област во општина Гази Баба. Настанот имаше 2 намени - да се
дадат сертификати на учесниците кои имаат завршено различни курсеви (меки вештини,
јазици, компјутери и стручна обука). Втората намена беше да се промовираат позитивни
ставови меѓу корисниците со тоа што беше поканет говорник кој одржа мотивациски говор
за поставувањето цели, преземањето акција за остварување на целите, упорност и
решителност итн.
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Во септември, волонтерите идентификуваа невработени млади луѓе кои би можеле да
бидат вклучени во Програмата за активности во заедницата. Имено, на крајот на август
поднесовме нов предлог до УНДП кој беше одобрен, и како резултат на тоа, 14 млади
луѓе добија шестмесечна платена пракса во предучилишни установи во Гази Баба. Во
Ресурсниот центар беа организирани шест информативни сесии за претставување на
Програмата, наменети за невработени млади луѓе и млади родители. Волонтерите беа
одговорни за телефонски повици за покани на невработените лица, посакувајќи им
добредојде во Ресурсниот центар и давајќи им основни информации за програмата и
упатувајќи ги кај советниците за вработување.
Во декември бевме поканети на средбата на Бизнис клубот во Гази Баба. Некои од
најголемите компании во Македонија се наоѓаат во Гази Баба, па беше важно да
учествуваме на средбата. Го презентиравме проектот, а локалната самоуправа, која
беше домаќин на средбата, ја истакна важноста на нашата работа за зголемување на
вработеноста на младите. Општо земено, сите компании ја истакнаа потребата од вешти
и посветени работници. Беше одлучено дека следната средба на Бизнис клубот ќе се
одржи во просториите на Ресурсниот центар, што за нас е стратешки важно, за да
бидеме препознаени од бизнис заедницата и самите тие да ги посетат просториите и да
ги видат услугите и можностите кои им ги даваме на младите луѓе во ризик. Наша
долгорочна цел е да ги сензибилизираме компаниите за специфичниот начин на
размислување на младите луѓе, особено младите во ризик, и заедно да развиеме
стратегии за тоа како младите да останат на работното место откако ќе бидат вработени.
Проблемот на задржување на работното место е исто толку важен колку и проблемот на
наоѓање работа. Младите во ризик имаат ниска мотивација и ниска посветеност на тоа да
останат истрајни во задржувањето на работното место.
Во декември, проектниот менаџер и педагогот од УРДР беа поканети на популарна
утринска емисија за да зборуваат за работилниците со децата и родителите. Ја
презентиравме работата на УРДР и накратко зборувавме општо за проектот.
Планираните исходи за обуката за комуникациски вештини го вклучуваше следново:
знаење за стиловите и типовите на комуникација, активно слушање, комуникација во
деловна средина, како да се однесувате на интервју, како да ги решавате и
трансформирате конфликтите во секојдневниот живот и на работното место.
Времетраењето на обуката беше 2 дена.
Целта на обуката за финансиска писменост беше да се подигне свесноста на учесниците
за придобивките од здравото управување со личниот буџет; како да ги планираат своите
финансии и како да избегнат импулсивно трошење и маркетиншки трикови, особено при
купувањето на интернет. Времетраењето на обуката беше 1 ден.
Надворешни обучувачи обезбедија компјутерски и јазични курсеви. Повеќето од
корисниците учеа англиски јазик но имаше и 2 групи за германски јазик. Курсевите се
одржуваа во Ресурсниот центар во термини кои им одговараа на учесниците.
Времетраењето на курсевите беше 3 месеци, трипати неделно.
Секој корисник добива сертификат по завршувањето на курсот и положувањето на
финалниот испит. Курсевите за основни компјутерски вештини беа направени по мерка за
да обезбедат основни знаења и вештини за MS Word, MS Excel, MS Power Point и
интернет. Времетраењето на обуката беше 8 недели.
Училиштето за странски јазици им даде опција на учесниците да посетуваат часови во
Ресурсниот центар или во самото училиште кое има простории на три различни локации
во градот. Училиштето обезбеди бесплатни курсеви на англиски и германски јазик за
децата на корисниците за време на летниот распуст. Некои од корисниците ја искористија
оваа можност и ги запишаа своите деца за да учат бесплатно. Исто така, училиштето
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понуди цени со попуст за корисниците кои го завршиле основното ниво и сакаат да
продолжат со повисоки степени. Истото важи и за компјутерските курсеви.
Најпопуларните струки за кои аплицираат корисниците се: фризери, козметичари, возачи
на камиони, сметководители, административни асистенти, фотографи, традиционални
занаетчии, напредни компјутерски вештини (Java, Photoshop). Имаше неколку корисници
кои сакаа да станат готвачи меѓутоа во тој момент не можевме да најдеме соодветен
обучувач за таков курс. Ова се појави како проблем за одредени струки - обучувачите
обично чекаат да се оформи група од најмалку 10 луѓе за да започнат со обуката.
Соработката со стручните обучувачи беше добра и во повеќето случаи преговаравме за
да добиеме попуст на редовните цени за обуките.
Тимот вложи напори за да промовира стажирање меѓу корисниците, особено платено
стажирање, меѓутоа интересот за тоа беше помал. Младите пред сѐ беа заинтересирани
да добијат платена работа за да ги исполнат своите основни потреби или потребите на
своето семејство, па иако стажирањето ги зголемува шансите за наоѓање работа, тоа не
беше атрактивен избор за корисниците, особено доколку времетраењето беше подолго.
До крајот на годината 37 корисници имаа платено стажирање - бројот главно беше
резултат на младите кои учествуваа во Програмата за активности во заедницата во 2016
и потоа повторно во 2017.
Се бараа стручни работници, особено во прехранбената индустрија, текстилната
индустрија, производството на челик, магацински работници, такси возачи итн. Меѓутоа,
ниските плати, работните услови и долгите работни часови беа непривлечни за младите.
Во 2017 проектните тимови започнаа со спроведување обуки за отворање бизниси и
поддршка со обезбедување мали грантови. За еден корисник да биде вклучен во модулот
за самовработување, треба да исполни одредени услови: а) да изрази интерес (бизнис
идеја, желба за поседување и водење бизнис, претприемнички аспирации); б)
квалификација за бизнисот (проценка на бизнис идејата, наоди од почетната проценка,
вклучително и семејна поддршка); б) одредување на средствата, претходното искуство,
знаењето, вештините, желбата за учество во други програми за поддршка на
самовработувањето преку финансирање.
Обуките ги спроведуваше советникот за развој на бизниси, во групи од 5-6 учесници.
Темите на обуката беа следниве: Претприемништво и мал бизнис; Стратешки цели на
малиот бизнис; Анализа на индустријата и пазарот; Маркетинг менаџмент на мал бизнис;
Финансиски менаџмент; Работни процедури и оперативен менаџмент; Креативност и
иновација; Е-бизнис.
Темите за обука за развој на бизнис план беа следниве: Вовед во концептот за бизнис
план; Извршно резиме; Анализа на пазарот и индустријата за конкретниот бизнис;
Стратегија на компанијата; Деловни инвестиции; Продукти или услуги; Маркетинг
стратегија; Анализа на конкуренцијата; Организациска структура; Трошоци; Кумулативни
ефекти на инвестирањето; Анекси (табела за сопствен придонес, табела за грант за
проект, табела за приходи од продукти/услуги, табела за материјални трошоци за
продукти/услуги, проектирани извештаи за приходите - 5 години, проектирани биланси на
состојба - 5 години, проектирани извештаи за проток на средства - 1 година, проектирани
извештаи за проток на средства - 5 години, вертикална табела за профитабилност)
По завршувањето на обуките, секој корисник работеше под непосредно менторство на
советникот за бизнис, до комплетирањето на бизнис планот. По завршувањето на бизнис
планот, следниот чекор беше корисникот да го презентира пред комисија за да добие
препораки за финансирање.
До крајот на 2017, бројот на деца кои добиваа дневна грижа во УРДР беше 55. Некои од
нив доаѓаа редовно, некои повремено, зависно од потребите на родителите и нивната
можност да ги донесат децата.
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Секој ден персоналот од УРДР планираше различни едукативни активности и игри за
децата, соодветни на возраста. Секоја активност беше фокусирана на унапредување на
емоционалниот, когнитивниот, моторниот, јазичниот и комуникацискиот развој на детето.
Секој месец децата беа запознавани со различна тема. Методите на учење вклучуваа
игра, демонстрација, практична употреба, истражување и набљудување. Децата учеа
поединечно или во група. Играа улоги, користеа спортски реквизити за физички развој,
играа друштвени игри итн.
Ангажманот на наставникот по ликовно во работата со децата ја унапреди нивната
креативност, имагинација, фантазија и нивниот личен развој беше збогатен преку
можноста за автентично изразување и унапредување на естетската перцепција на
средината, како и користење на уметничкиот израз во функција на одредување на
сопствените животни вредности. Важно е да се стимулира раниот детски развој.
Уметничките активности беа приспособени на возраста на децата и беа во согласност со
годишната програма за работа на УРДР.
Речиси секој месец, родителите беа повикувани на работилници. Персоналот
организираше фокус групи, развиваше прашалници и иницираше дискусии со родителите
со цел да идентификува кои се потребите на родителите од аспект на содржината, со цел
да ги вметнат во дизајнот на работилниците.
Првата работилница беше на тема Важноста на раниот детски развој и придобивките за
детето доколку редовно доаѓа во УРДР.
Втората работилница беше на тема Позитивно родителство - како да се промовира
позитивно родителско однесување, со фокус на тоа како да се препознае и избегне
емоционално и физичко насилство во семејството.
Беше организирана работилница за Домашна безбедност и учење на децата.
Работилниците беа фокусирани на подигање на свесноста на родителите во однос на
домашната безбедност и на тоа да ги научат родителите како да се осигураат дека
децата дома се безбедни. Исто така, беше организирана работилница за тоа Како да се
унапреди развојот на говорот и јазичните вештини, за родителите/згрижувачите. Целта на
работилницата беше да се зголеми свесноста на родителите за начините на кои детето
стекнува вештини за писменост, како да се подготви детето за училиште и како да се
унапреди развојот на говорот, јазичните и почетните вештини на писменост.
Целната група беше вклучена на директен начин, преку учество на корисниците во
Комитетот за вработување и Комитетот за самовработување, со активна вклученост на
волонтерите во секојдневната работа на Ресурсниот центар. Индиректно, целната група
или поконкретно корисниците, кои имаа позитивно искуство со нашите услуги, дејствуваа
како промовирачи на Ресурсниот центар и ги упатуваа лицата во слична ситуација кои
имаа потреба од такви услуги. Ова беше огромно признание за тоа дека Ресурсниот
центар прави позитивни промени во заедницата.

3.3 Преку социјални договори до одржливост на НВО ( ЕУ/ИПА и УНИЦЕФ)
Во 2017, СОС ДС Македонија продолжи со активностите за застапување, главно
поврзани со имплементацијата на проектот Преку социјални договори до одржливост.
Општата цел на овој проект е да се придонесе кон подобрување на финансиската
одржливост на граѓанските организации во Македонија преку создавање поволна
законска атмосфера за социјални договори, додека конкретната цел е подобрувањето на
националното законодавство и политики преку развивање механизми за социјални
договори во областа на социјалната заштита во Република Македонија.
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Проектот е фокусиран на тоа да создаде поволна законска средина за склучување
социјални договори во областа на заштитата на децата и испораката на социјални услуги,
што ќе доведе до обезбедување долгорочна финансиска одржливост на граѓанските
организации (НВО). Со постигнувањето на целите, овој проект ќе придонесе кон
постигнување на целите на владата, имајќи предвид дека социјалните договори често се
гледаат како поддршка при спроведувањето на политиките на владата, а не само како
механизам за вклучување на невладините субјекти во давањето социјални услуги. Преку
финансирање на одредени типови услуги, владата може да „создаде побарувачка“ за
одредени видови дејства од страна на невладините субјекти кои ја промовираат
нејзината цел во однос на решавањето на одреден социјален проблем. Затоа,
социјалните договори ќе служат како вредна алатка за справување со потребата од
социјални услуги кога капацитетот на владата е недоволен или не постои.
За време на периодот за кој се известува, СОС ДС продолжи со тековните активности од
дефинираниот работен план. Во однос на проектните партнери, во текот на годината беа
организирани виртуелни средби со нивни претставници и проектниот тим, со цел да се
дискутира за процесот и ревизијата на работниот план. Исто така, за работниот план на
проектот се дискутираше од аспект на имплементацијата на задачите и обврските на
секоја странка во рамките на распоредот на проектните активности. Координацијата со
партнерските организации е континуирана активност.
Финализација на сите документи изготвени во рамките на проектот
По правењето нацрт-верзии на документите за политиките, тие беа презентирани и
дискутирани со различните чинители од социјалната сфера на јавни настани во Скопје и
шест други градови (Битола, Струмица, Охрид, Тетово, Велес и Штип) во Македонија со
цел да се добијат повратни информации и да се подобрат документите. Исто така,
развиените документи беа презентирани и дискутирани со членовите на Мултипартитниот
комитет. Веднаш потоа, документите беа финализирани од страна на работната група и
проектниот тим и беа подготвени за поднесување до владата, т.е. Министерството за
труд и социјална политика.
Организирање на Национална конференција
На 7. и 8. февруари 2017 во Скопје се одржа Национална конференција за воведување
на моделот на социјални договори во РМ. Околу 150 претставници од: ЕУ делегацијата,
МТСП, Регионалната канцеларија на СОС Детски Села, СОС Детски Села Ерменија,
Косово, Албанија, Бугарија, Финска, Украина, меѓународни експерти од Холандија,
УНИЦЕФ, GIZ, ISA, ISWP, Save the children, јавни институции од системот за социјална
заштита, Центрите за социјална работа, локалната самоуправа - оддел за социјална
заштита, граѓански организации, проектни партнери итн. учествуваа на настанот.
Учесниците беа запознаени со меѓународните искуства во имплементацијата на
социјалните договори (придобивки, улоги и одговорности, предизвици) од страна на
Розица Димитрова, општина Велико Трново, Бугарија. Проф. Рене Кларејс од Холандија
зборуваше за искуствата на владата и локалните институции во имплементацијата на
моделот на социјални договори во Холандија, додека Јука Коткавуори од Финска
зборуваше за искуствата на граѓанските организации во давањето социјални услуги во
Скандинавските земји.
Вториот ден од конференцијата започна со резиме на презентациите и дискусиите од
првиот ден. Веднаш потоа, Софија Спасовска од МТСП ги презентираше резултатите од
процесот на децентрализација на социјалните услуги во Македонија. Алмандина Гума од
Регионалната канцеларија на СОС Детски Села Интернационал го презентираше
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Водичот за алтернативна грижа на ОН и меѓународните стандарди Квалитет за децата,
кои се однесуваат на квалитетот на грижата.
Надја Шабани од Бугарскиот центар за непрофитно право (БЦНП) го презентираше
извештајот од Компаративната анализа. Вториот дел од вториот ден беше посветен на
презентација и дискусија за нацрт-документите во рамките на развојот на моделот на
социјални договори:
 Документ за политиките - Васка Драшковиќ - советник за политики, СОС ДС
Македонија
 Стандарди и процедури за лиценцирање - Експерти од меѓународната работна
група - Павлета Алексиева - БЦНП
 Правни прашања поврзани со имплементацијата на моделот на социјални
договори во Македонија - Експерти од локалната работна група - Светлана
Трбојевиќ
По секоја од презентациите се развиваше конструктивна дискусија поврзана со
размената на искуства и придобивките од имплементацијата на моделот на социјални
договори. Конференцијата заврши со препораки и заклучоци од презентираните искуства
и сугестии за имплементацијата на најдобрите практики во развојот на моделот на
социјални договори во Македонија.
Може да се заклучи дека со организирањето на Националната конференција, како и
презентацијата и дискусијата на предложениот модел за социјални договори,
меѓународните и локалните учесници имаа можност да ги искажат своите мислења во
врска со предложените документи, што беше многу важно и ќе бидат земени предвид во
понатамошното подобрување и развој на имплементацијата на моделот на социјални
договори во Македонија.
Организирање јавни дебати за промоција на Моделот на социјални договори
Во врска со регионалната промоција на моделот на социјални договори, беа
организирани јавни дебати во шест градови во Македонија (Битола, Штип, Струмица,
Охрид, Тетово и Велес).
Околу 100 претставници од јавните институции од областа на социјалната заштита,
регионалните Центри за социјална работа, локалната самоуправа и граѓанските
организации беа запознаени со проектот „Со социјални договори до одржливост“,
дискутираа за него и дадоа повратни информации во врска со предложениот модел за
социјални договори. Настанот започна со презентирање на целта на јавната дебата за
предложениот модел на социјални договори. Веднаш потоа, учесниците беа запознаени
со трите документи развиени во рамките на проектот:
 Документ за политиките
 Стандарди и процедури за лиценцирање, јавни набавки и склучување договори
 Правни прашања поврзани со имплементацијата на Моделот на социјални
договори во Македонија
По секој од презентираните документи се развиваше дебата. Учесниците даваа
забелешки, сугестии и предлози за подобрување на предложениот модел за социјални
договори.
На крајот на секоја регионална јавна дебата, препораките и заклучоците беа резимирани
во правец на подобрување и успешна имплементација на моделот за социјални договори
во Македонија. Исто така, некои од нив беа вметнати во финалните верзии на
документите.
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Организирање на промотивен настан за промоција и поднесување на
предложените измени во законската рамка
Организацијата на овој настан имаше за цел јавно поднесување на развиениот модел за
социјални договори до владата, т.е. до МТСП. Имајќи ја предвид политичката ситуација
во тој период (мај 2017), кога новата влада беше во процес на формирање, не беше
организиран јавниот настан, но Моделот, односно документите беа поднесени до МТСП
на 18ти мај 2017.
До Договорниот орган беше поднесено барање за двомесечно продолжување, поврзано
со имплементацијата на овој работен пакет и завршувањето на проектните активности.
Од причина што проектот беше суспендиран на 19ти мај 2017, работниот пакет не беше
имплементиран во периодот за кој се известува.
Во тој период беше невозможно да се имплементираат тие активности поради тековната
политичка криза. Имено, тие активности требаше да се имплементираат по усвојувањето
на Моделот и сите развиени документи, со цел да се подготват институциите и другите
чинители за идната имплементација.
Исто така, за време на периодот на известување, беа реализирани неколку средби за
мониторинг, со Генералниот секретаријат на Владата на РМ, со цел ревизија на
имплементацијата на проектот. Беше заклучено дека повеќето од проектните активности
и резултати се реализираат согласно проектниот план и целите.
На последната средба за мониторинг од страна на Генералниот секретаријат на Владата
во април 2017, беа разгледувани тековните активности и ажурираниот работен план.
Исто така, проектната имплементација беше ставена во контекст на тековната политичка
ситуација и потребата од итни повратни информации поврзани со побарањето
продолжување на проектната имплементација.
Понатаму, средбите за мониторинг со договорниот орган, CFSD, беа реализирани за
време на периодот на известување. За време на средбите, целокупната проектна
документација, вклучително и финансиските документи, беа презентирани и ревидирани
од страна на претставници на CFSD. Беше заклучено дека проектот се води на високо
ниво и немаше особени забелешки.
Конкретно, освен поддршката и добрата соработка со државните институции и единиците
на локалната самоуправа, тековната политичка ситуација во изминативе две години
влијаеше на имплементацијата на некои од проектните активности, како средби со
пратениците, обуките за имплементацијата на предложениот Модел, како и финалната
конференција. Периодот на имплементација на овие активности се поклопува со
периодот на формирање на владата и тешкотиите при функционирањето на
Парламентот, јавните и локалните институции. Оваа ситуација влијаеше на
имплементацијата на активностите затоа што овие активности требаше да се
реализираат во блиска соработка со претставниците на Парламентот и државните
институции. Имајќи ја предвид политичката ситуација, до договорниот орган на крајот на
2016 беше испратено барање за продолжување на времетраењето на имплементацијата.
Согласно тоа, беше испратено и барање за измена на проектниот договор. Поради
краткиот временски период, договорниот орган предложи суспензија на проектот додека
не се донесе одлука по прашањето за продолжувањето. Проектот беше суспендиран на
19ти мај и поради тоа некои од горенаведените активности не беа завршени за време на
периодот на известување.
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Имајќи предвид дека договорниот орган не го одобри барањето за продолжување,
проектот беше затворен без да се имплементираат сите планирани активности. Меѓутоа,
СОС Детско Село Македонија и проектниот тим успеаја да обезбедат дополнителни
средства од Канцеларијата на УНИЦЕФ во Македонија, со цел да ги спроведе
активностите поврзани со овој проект, и една важна активност која се планираше во
рамките на проектот, т.е. Јавниот настан планиран во третиот работен пакет.
Со поддршка од УНИЦЕФ, СОС Детско Село Македонија спроведе Проценка на
влијанието на регулативата (ПВР) и Анализа на трошоците и користа (АТК) од
усвојувањето на Моделот на социјални договори во државата. Исто така, на крајот на
јули, беше организиран јавен настан за промоција на двете анализи, и уште поважно, за
промоција на Моделот на социјални договори. На овој настан, во присуство на над 60
претставници на државните институции, Центрите за социјална работа, Заводот за
социјални дејности, Министерството за труд и социјална политика, НВО, претставници на
општините на градот Скопје, целокупниот пакет за Моделот на социјални договори, кој
беше развиен во текот на проектот, беше предаден на министерката за труд и социјална
политика, г-ѓа Мила Царовска.
Со овој мал проект финансиран од УНИЦЕФ, не само што спроведовме две
дополнителни анализи поврзани со имплементацијата на моделот на социјални
договори, ПВР и АТК, туку успеавме и да го организираме јавниот настан планиран во
текот на проектот, активност која претходно не се реализираше поради прекинот на
проектот.
3.4 Програма за интервентна поддршка, бегалска криза во Европа –финансирано од
Фондација Акилиус, СОС Детски Села Интернационал, УНИЦЕФ, Швајцарска
Агенција, Хергман Гмајнер Фондација
Во 2017, Проектот за интервентна поддршка (ПИП) продолжи со истиот фокус на помош и
поддршка на најранливата група на бегалци. Во рамките на четирите клучни компоненти
на проектот, имаше психолози, педијатри, социјални работници, социолози, толкувачи и
персонал за администрација и логистика, со кои се обезбеди следново:
- Психо-социјална поддршка и заштита на децата
- Овозможување комуникација и пристап до Интернет за бегалците, со цел да се
спречи разделувањето на семејствата
- Помош и поддршка во форма на храна и непрехранбени продукти за целната
група
- Обезбедување соодветна инфраструктура за безбеден престој и транзит на
бегалци
Врз основа на потребите од хуманитарна помош проценети на почетокот на 2017, како и
бројот на бегалци во државата и подоцна во средината на 2017, во Проектот за
интервентна поддршка имаше две значајни промени во однос на реализацијата на
активностите и услугите. Без разлика на промените на фокусот на дејствување,
локацијата не се промени. Проектот се реализираше во Транзитниот центар Табановце Куманово, Транзитниот центар Винојуг - Гевгелија и во липковскиот регион (селата Лојане
и Ваксинце).
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На почетокот на проектот беа одредени сет показатели и резултати, согласно проценката
од 2016, па со проценката на условите и можностите на проектот, очекувањата беа
одредени согласно бројот на бегалци и нивните потреби.
Во 2017 беа поддржани вкупно 233 корисници;

-

Јануари: 29
Февруари: 38
Март: 18
Април: 18
Мај: 19
Јуни: 25

-

Јули: 16
Август: 30
Септември: 15
Октомври: 11
Ноември: 7
Декември: 7

Во рамката за евидентирање услуги и активности согласно горенаведените компоненти,
беа постигнати следниве резултати:
Месец Детско
ИКТ
Хуманитарна помош
пријателско катче
(храна и непрехранбени
продукти)
Јануари 2,071
1,762
8,074
Февруари 1,962
1,774
5,673
Март 1,607
1,042
2,693
Април 2,505
2,250
2,257
Мај 1,298
3,140
2,120
Јуни 1,457
2,139
2,009
Јули 1,628
5,524
1,783
Август 1,793
5,610
1,600
Септември 1,575
4,839
1,373
Октомври 1,133
3,921
625
Ноември 1,043
1,423
111
Декември 733
3,694
513
ВКУПНО 18,805
37,118
28,831
ВКУПНИОТ број на услуги за 233 бегалци во 2017 беше 84.754.
Според потребата и проценката на терен во мај 2017 во регионалната интервентна
канцеларија, во јули 2017 беше отворено ИКТ катче во селото Лојане. ИКТ катчето беше
отворено во соработка со НВО Легис, т.е. во нивните простории. Локацијата беше
избрана според позицијата на канцеларијата, која се наоѓа на средина на патот по кој
бегалците пешачеа до Србија, и од Србија до Македонија.
Во однос на заштитата на децата, еден уметник со арапско потекло беше вклучен во
активностите на Детското катче, обезбедувајќи арт терапија и психо-социјална поддршка
на децата без придружба, младинците и останатите деца.
Во однос на човековите ресурси, бројот на персоналот и на смените се намали врз
основа на теренската проценка, но истовремено за вработениот персонал беше
обезбедена професионална супервизија.
Во Македонија се организираше меѓународниот тренинг за тренери за Холистички
пристап за надминување на трауми, организиран од СОС Детско Село Македонија,
финансиски овозможен од СОС ДС Интернационал, за вработените во Проектот за
интервентна поддршка во Македонија, Србија и Украина.
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Исто така проектниот тим, во рамките на проценката, воспостави и нова позиција, офицер
за интеграции. Проектниот менаџер и офицерот за интеграции беа вклучени во процесот
на создавање на новата стратегија за интеграција на бегалци и мигранти на национално
ниво, и дизајнот на акциониот план за интеграција на бегалци и мигранти во општина
Бутел.
Заштита на деца
Заштитата на децата беше клучен вид помош и поддршка во овој проект, и се
однесуваше на децата без придружба од возрасен, децата со посебни потреби, и децата
со самохран родител или старател. Помошта и поддршката се реализираа преку сет
активности, со цел да се намали стресот и да се сведат на минимум последиците од
траумата, која беше очигледна кај овие деца.
Исто така, беа создадени олеснителни околности за нивен непречен раст и развој во
новата средина во која се најдоа, во процесот на транзитирање низ Република
Македонија. Активностите ги реализираа стручни лица (психолози, педагози, социјални
работници и социолози), врз основа на претходно подготвени методологии и прирачници
напишани од професори и доктори на науки во оваа област.
Компонентата на заштита на децата го подразбираше следново:
 Краткорочна психолошка поддршка и долгорочна поддршка и заштита
 Ран детски развој / работа со деца со посттрауматски синдром, како и едукативни
активности
 Социјална заштита и приспособување на децата и децата без придружба од
возрасен
 Креативни и музички работилници
Генерално, ангажираните професионалци ги имплементираа активностите за заштита на
деца во Детското катче. Активностите се вршеа согласно следново:
 Прирачник за прва помош - психо-социјална поддршка на деца од воени зони, др.
Марцекиќ
 Прирачник за ран детски развој кај деца со посттрауматски синфром, СОС Детски
Села и УНИЦЕФ
 Прирачник за психо-социјална интервенција и поддршка, УНИЦЕФ
 Програма за психо-социјална поддршка на ранливи категории бегалци (деца,
мајки, деца без придружба), како и за лица со посттрауматски синдром од која
било тешка ситуација, СОС Детско Село Македонија (Македонска асоцијација за
применета психологија, СИМБОЛИКУМ, Скопје), како и сет интернационални и
национални обуки од СОС Детски Села Интернационал, УНИЦЕФ, Министерството
за труд и социјална политика, УНХЦР и други.
Овозможување непречена комуникација и пристап до Интернет
Потребата од комуникација беше една од најголемите потреби на бегалците. Тие имаа
потреба да комуницираат со своите сакани, да дознаат дали се живи, безбедни, до каде
стигнале итн. Дури и на самиот почеток, кога се правеше проценка на приоритетните
потреби, со цел да се одговори на нив на најдобар можен начин... беше креирана листа
на потреби: вода, храна, облека, медицинска помош, комуникација, а на врвот на листата
се појави Интернетот. Потребата од комуникација за некои од нив беше поважна од
храна и вода.
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Со цел да ја исполни оваа потреба, СОС Детско Село Македонија обезбеди катчиња за
комуникација во двата транзитни центри, Куманово и Гевгелија. Овие ИКТ катчиња за
нив беа прозорец кон светот, контакт со нивните сакани, информации за нивното родно
место, информации за тоа што има во близина, како и за ризиците на патот кон следната
дестинација... за нив ова беше особено важно... а за оние кои остануваа подолго во
центрите, катчињата беа место каде можеа да побегнат од суровата реалност и
вистината, но и можност меѓусебно да се дружат.
Катчињата за комуникација кои ги основавме во Гевгелија и Табановце работеа 24 часа
на ден, 7 дена во неделата, во 3 смени, и нудеа интернет, полнење на телефони,
печатење и скенирање документи. Во 15 квадратни метри во двата транзитни центри,
опремени со компјутери, станици за полнење телефони, бесплатен интернет и
дополнителна опрема за копирање документи, овие катчиња често беа посетувани од
децата и помладите генерации, но и од возрасните, кои овие места ги сметаа за корисни
за тоа да воспостават контакт со своите семејства, како и за печатење и скенирање на
нивната лична документација.
Овозможување безбедна и соодветна исхрана (храна и непрехранбени производи),
како и медицинска заштита
Во оваа меѓународна бегалска криза, СОС Детско Село Македонија соработуваше со
Црвениот Крст на Македонија. СОС Детско Село Македонија беше активно вклучено во
активностите предводени од Црвениот Крст, со кои се реагираше на хуманитарните
потреби на мигрантите кои минуваа низ нашата земја, како и во обезбедувањето
хуманитарна помош на оние кои останаа во земјата по формалното затворање на
границите. Во партнерство со Црвениот Крст, СОС Детско Село Македонија успеа да ја
обезбеди многу потребната поддршка за бегалците, особено децата, обезбедувајќи
пакети со хуманитарна помош, т.е. храна и непрехранбени производи. Оваа помош беше
многу ценета затоа што ги исполни основните потреби на децата-бегалци и нивните
семејства за време на нивниот престој во Македонија. Секојдневно беше обезбедена
помош во форма на хигиенски залихи, храна, вода за пиење, облека, прва помош и млеко
во прав за бебињата.

ХРАНА и НЕПРЕХРАНБЕНИ производи 2017
Јакни
Колгејт
Шише
Чизми
паста за
млеко
заби
5
724
462
28
Пелени
Шишиња
Носач за
Торби
за млеко
бебе
2,430
Млеко
2,350

462

3
„Мусли“
јогурт
3,490

38
Бебешки
каши
274

Ќебиња

Бебешка
крема

Шампон

46
Долна
облека

698
Влажни
марамчињ
а
2,968
Енергетск
а храна
1,257

729
Бебешки
алишта

48
Плазма
бисквити
941

389
Сок
824
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Вмрежување и координација
Во интерес на целната група и препорачливоста и реализацијата на проектот, во рамките
на периодот на реализација на проектот СОС Детско Село Македонија учествуваше на
листа на обуки организирани од УНИЦЕФ, МТСП и други меѓународни организации.
Во 2017 треба да се истакне учеството на европскиот проект за стекнување добри
практики и методологии за бегалци и мигранти, имплементирано од Социјалната комора
на Словенија, во партнерство со Интернационал ИБ, Црвениот Крст на Хрватска,
Центарот за стручно образование и обука на Словенија и ГЕРИ Центарот од Словенија.
Од друга страна, освен обуки, стручно образование и стекнување нови практики и
методологии, СОС Детско Село Македонија даде свој придонес во процесот на
создавање нова Стратегија за интеграција на бегалци и странци во Република
Македонија и го подготви локалниот акционен план за интеграција на бегалци и странци
во општина Бутел.
СОС Детско Село Македонија беше призната како клучна организација во областа на
заштитата на децата во рамките на меѓународната бегалска криза, па затоа беше
вклучена во сите национални тела и групи кои работеа за координирање на помошта и
поддршката за бегалците во Македонија. Од многуте партнерства и значителната
соработка, СОС Детско Село Македонија ги истакнува следниве, без чија помош, успехот
и поддршката на најранливите луѓе немаше да биде остварена:
















Министерство за труд и социјална
политика на Република Македонија
Министерство за внатрешни работи
на Република Македонија
Национален центар за гранично
управување
на
Република
Македонија
Центар за управување со кризи на
Република Македонија
Регионален центар за управување со
кризи Гевгелија
Регионален центар за управување со
кризи Куманово
УНИЦЕФ
Швајцарска Агенција за развој и
соработка
Црвен крст на Република Македонија
ADRA
УНХЦР
IOM
DRC
Македонско
здружение
Млади
правници
Граѓанско здружение ЛЕГИС



Општина Бутел

ПЛАНИРАНИ ПОВАЖНИ НАСТАНИ ВО 2018
ЈАНУАРИ
• Божиќ (православен) и традиционални активности и прослави
• Зимски распуст за младинците од Младинските програми
• Финална конференција на Проектот за интервентна поддршка 2015-2017
ФЕВРУАРИ
• Прва вонредна средба на УО
• Посета и донација од ММФ - Заменик Директор г. Тао Жанг
МАРТ
• Втора вонредна средба на УО
• 6-7 Регионална конференција за вовед во новата програмска структура
• 8ми март - Прослава за денот на мајката
АПРИЛ
• 1ви април - карневал, традиционални активности и прослави
• Прва редовна седница на Управниот Одбор
• Среднорочно планирање 2019-2021
• 6-9 православен Велигден
МАЈ
• 1ви – ден на трудот (празник) – традиционални активности и прослава
•
•
•
•
ЈУНИ

Прослава на меѓународниот ден на мајките со традиционалните партнери
15 - меѓународен ден на семејствата - неделата се одбележува со активности
Матурски забави за младинците-средношколци
Прва средба на Одборот и Генералното Собрание

• Полуматурски забави за децата кои завршуваат основно училиште
• Редовна седница на Генерално Собрание
• 23ти – прослава за денот на г-н Херман Гмајнер
• 15ти – прв ден од Рамазан Бајрам – традиционални активности и прослави
ЈУЛИ
• Почеток на пред-дијалог плановите за 2019
• Летен одмор за децата во Калдонацо и покрај Охридското езеро
АВГУСТ
• Летен одмор за младинците од МЗ и запишување на факултет
СЕПТЕМВРИ
• 1ви – прв училишен ден и традиционални прослави
• Трансфер на деца од СОС семејствата во младинските програми и упис во средно
училиште
• Трансфер на младинци во ППНЖ и упис на факултет
ОКТОМВРИ
• Детска недела - традиционални активности
• Процес на буџетирање за 2019
• Процес на стратешко планирање за 2019
• Трета средба на УО
НОЕМВРИ
• Стратешки план и одобрување на буџетот за 2019
• Учество на децата од СОС Детското Село на парадата за Ноќта на вештерките
ДЕКЕМВРИ
•
•
•
•

5 - Ден на волонтерството - церемонија со сертификати за волонтери
кампања за продажба на новогодишни честитки
15ти до 31ви – традиционални новогодишни посети, прослави и активности
Четврта средба на УО

Годишен финансиски извештај од
финанскиот менаџер
за 2017 година
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Основа за подготовка на годишниот финансиски извештај
Биланс на состојба
Изјава за финансиските активности (Биланс на успех)
Извештај за промените во капиталот (Акумулирани фондови)
Извештајот за паричните текови
Побитни заклучоци од Ревизорскиот Извештај
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Биланс на состојба

31.12.2017

во илјади денари
31.12.2016

2.1
2.2
2.3

1.246
117.517
118.763

1.312
115.357
116.669

2.4

476

420

2.5
2.5
2.7
2.5

389
451
15
855
37.446
38.777
157.540

536
1.275
61
1,872
35.528
37.820
154.489

142.319
142.319

135.960
135.960

5.158
5.158

5.696
5.696

СРЕДСТВА
Нетековни средства
Нематеријални средства
Земјиште, згради, опрема
Инвестициски средства
Останати долгорочни финансиски средства
Вложувања во хартии од вредност
Биолошки средства
Вкупно нетековни средства
Тековни средства
Залиха на стоки
Побарувања
Побарувања од купувачите
Останати краткорочни побарувања
Претплата за даноци
Останати побарувања

Белешки

Пари и парични еквиваленти
Останати краткорочни финансиски средства
Вкупно тековни средства
ВКУПНО СРЕДСТВА
КАПИТАЛ И ОБВРСКИ
Акумулирани фондови
Акумулиран фонд (Капитал)
Вкупно акумулирани фондови
Нетековни обврски
Средства во доверба
Долгорочни резервирања
Вкупно нетековни обврски

2.6
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2.8
2.9

31.12.2017

во илјади денари
31.12.2016

172
5.033

80
10.083

1.692
2.542
624
10.063
157.540

673
1.783
214
12.833
154.489

Биланс на состојба (продолжува)

Белешки
Тековни обврски
Потенцијални обврски
Одложени приходи
Рестриктивни фондови

2.11

Останати тековни обврски
Обврски кон добавувачите
Останати краткорочни обврски
Обврски за даноци
Обврски кон вработените
Вкупно тековни обврски
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ

2.10
2.10
2.10.1
2.10.2
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Извештај за финансиските активности

во илјади денари
2017
ПРИХОДИ
Приходи од
странство
Приходи од
странство за тековни
трошоци
Приходи од
странство за градба
Локални приходи
Локални приходи
од собирање
парични средства
(fund raising)
Локални приходи
од државни
субвенции и
грантови
Локални приходи
од оперативни
активности
Останати локални
приходи
Вкупно приходи
ТРОШОЦИ
Програмски/проектни трошоци
Административни
трошоци
Трошоци за
собирање средства
(fund raising)
Останати трошоци
Вкупно трошоци
Пренесени средства
– вишок од
претходна година
Нето
суфицит/(дефицит
од оперативни
активности

Белешки

Нерестриктивни
фондови

Рестриктивни
фондови

2016
Нерестриктивни
фондови

Вкупно

Рестриктивни
фондови

Вкупно

75.454

35.797

111.251

63.362

30.682

94.044

3.1.1

75.454

35.797

111.251

63.362

18.814

82.176

3.1.2

8.204

7.955

16.159

12.448

11.868
19.789

11.868
32.237

3.2

4.420

-

4.420

7.163

-

7.163

3.3

3.126

7.955

11.081

4.841

19.789

24.630

3.4

-

-

-

-

-

-

3.5

658
83.658

43.752

658
127.410

444
75.810

50.471

444
126.281

3.6

(64.059)

(34.881)

(96.635)

(27.001)

(123.636)

3.7

(14.808)

(6.031)

(20.839)

(13.473)

(7.612)

(21.085)

3.8
3.9

(2.363)
(81.230)

(40.912)

(2.363)
(122.142))

(1.536)
(111.644)

(34.613)

(1.536)
(146.257))

18.958

-

18.958

39.887

-

39.887

21.386

2.840

24.226

4.053

15.858

19.911
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(98.940)

Извештај за финансиските активности (продолжува)

Во илјади денари

2017
Белешки

Приходи/расходи од
финансиски
активности
Приходи од камата
Банкарска провизија
Други финансиски
приходи (расходи)
Курсни разлики
Вкупно финансиски
приходи/расходи
Добивка/загуба пред
оданочување
Даночен расход
Нето добивка/загуба
по оданочување

Нерестриктивни
фондови

Рестриктивни
фондови

Вкупно

2016
Нерестриктивни
фондови

Рестриктивни
фондови

Вкупно

3.10
3.10

3
(415)

-

3
(415)

3
(391)

-

3
(391)

3.10
3.10

(211)

-

(211)

(221)

-

(221)

(623)

-

(623)

(609)

-

(609)

20.763
(435)

2.840
-

23.603
(435)

3.444
(432)

15.858
-

19.302
(432)

20.328

2.840

23.168

3.012

15.858

18.870

3.11
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Извештај за промените во акумулираните
фондови

Акумулирани фондови
Нерестриктивни

Белешка
01.01

Набавки на материјални и нематеријални средства
Амортизација, ревалоризација
Движење на залихата на стоки/производи
Отписи
Добивка/загуба за претходна година
Добивка/zагуба на годината
Корекција на почетното салдо
Нето трансфер од рестриктивни фондови
31.12

31.12.2017

во илјади денари
31.12.2016

135.960
6.377
(4.283)
(33)
(18.870)
23.168
142.319

142.554
18.179
(3.862)
106
(39.887)
18.870
135.960

10.083
35.698
40.748
5.033

7.041
53.127
50.085
10.083

147.352

146.043

Рестриктивни
01.01
Примени средства
Потрошени средства
Нето трансфер во нерестриктивни фондови
31.12
Вкупно aкумулирани фондови со рестриктивни
фондови

Движење на рестриктивните фондови
во илјади денари
Херман Гмајнер фонд
Локација 1
СОС Детско село Скопје
Вкупно
Прајд програма
ХГФД-БМЗ
АКЕЛИУС
Државни грантови
Останати
Вкупно рестриктивни фондови
во илјади денари
Херман Гмајнер фонд
Локација 1
СОС Детско село Скопје
Вкупно
Прајд програма
ХГФД-БМЗ
АКЕЛИУС
Државни грантови
Останати
Вкупно рестриктивни фондови

Состојба на
01.01.2017

Примени
средства

Вкупно
потрошено

Состојба на
31.12.2017

2.689
2.410
279
3.220
12.330
11.927
3.623
9
18.453
18.462
20
227
224
23
4.145
4.688
7.725
1.108
10.083
35.698
40.748
5.033
Состојба на
Примени
Вкупно
Состојба на
01.01.2016
средства
потрошено
31.12.2016
5.779
971
4.061
2.689
18.090
1.020
15.890
3.220
10.774
10.765
9
(10)
60
30
20
5.060
18.424
19.339
4.145
7.041
53.127
50.085
10.083
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Извештај за паричните текови

Парични текови од оперативни активности
Добивка по оданочување
Корекции за:
Добивка по оданочување од претходни години
Зголемување на акумулираните фондови (капиталот)
Оперативен вишок пред промени во капиталот
Зголемување/намалување на побарувањата
Побарувања од купувачите
Останати побарувања од деца згрижени во СОС
Останати краткорочни побарувања
Однапред платени трошоци/Одложени трошоци
Одложени трошоци
Претплата на даноци
Зголемување на залихите
Зголемување/Намалување на обврските
Обврски за парични средства на децата во СОС
Обврски кон добавувачите
Останати обврски
Обврски за даноци
Обврски кон вработените
Одложени приходи
Обврски за рестриктивни фондови
Парични средства од оперативни активности
Платени камати
Платени даноци
Нето парични средства од оперативни активности

Белешки

2.5

2.7
2.4
2.8
2.10
2.10
2.10.1
2.10.2
2.11
4.2

31.12.2017
23.168

31.12.2016
18.870

(18.958)
6.432
10.642
971
147
824
46
46
(56)
(3.308)
(538)
1.019
760
409
92
(5.050)
8.295
8.295

(39.887)
18.285
(2.732)
(761)
167
34
(962)
(46)
(46)
(106)
2.484
582
(308)
(117)
(386)
(329)
3.042
(1.161)
(1.161)

Парични приливи/одливи од инвестициски активности
Набавка на земјиште, згради и опрема
Набавка на нематеријални средства
Нето парични средства за инвестициски активности

2.2
2.1

(6.083)
(294)
(6.377)

(17.960)
(219)
(18.179)

Парични приливи/одливи од финансиски активности
Парични приливи од долгорочни позајмици
Нето парични средства од финансиски активности

2.9

-

-

1.918

(19.340)

1.918
35.528
37.446

(19.340)
54.868
35.528

Вкупно парични приливи/одливи
Нето промени на пари и парични еквиваленти
Пари и парични еквиваленти на почетокот на периодот
Пари и парични еквиваленти на крајот на периодот
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2.6
2.6

Белешки кон финансиските извештаи

На 31.12.2017 и 2016 година, СОС Детско село Македонија се состои од следниве програми и
проекти:
31.12.2017
31.12.2016
 Програма за згрижувачки семејства
 Програма за згрижувачки семејства
 Младинска програма Радишани;
 Младинска програма Радишани;
 Младинска програма Бардовци;
 Младинска програма Бардовци;
 Програма за полунезависно живеење;
 Програма за полунезависно живеење;
 Програма за застапување;
 Програма за застапување;
 Програма за информатичка технологија;
 Програма за информатичка технологија;
 Програма за собирање средства (fund
 Програма за собирање средства (fund
raising)
raising)
 Советодавен центар Гази Баба;
 Советодавен центар Гази Баба;
 Советодавен центар Шуто Оризари;
 Советодавен центар Шуто Оризари;
 Национална канцеларија
 Проект Социјална Инклузија и економско
зајакнување на млади во општина Гази
Баба
 Проект Преку социјални договори до
одржливост
 Проект Прајд
 Проект Интервентна поддршка на
бегалци
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 Национална канцеларија
 Проект Социјална Инклузија и економско
зајакнување на млади во општина Гази
Баба
 Проект Преку социјални договори до
одржливост
 Проект Прајд
 Проект Интервентна поддршка на
бегалци

1
1.1

Основа за подготовка на финансиските извештаи
Општо

Сите сметководствени трансакции се регистрираат согласно националните закони
(Законот за сметководство за непрофитни организации - Службен весник на РМ број 24/03,
20/05, 80/05, 17/11 и 154/15; Правилник за сметководство за непрофитни организации –
Службен весник на РМ број 42/03, 08/09 и 175/11; Правилник за сметковен план и
билансите на непрофитните организации – Службен весник на РМ број 117/05 и 11/06;
Правилник за содржината на одделните сметки во Сметковниот план на непрофитните
организации – Службен весник на РМ број 117/05 и други), Законот за данок од добивка,
Законот за персонален данок на доход и Законот за данок на додадена вредност. Сите
сметководствени трансакции истовремено се во согласност со сметководствените стандарди
кои произлегуваат од Финансискиот прирачник на СОС Киндердорф Интернационал, како
и согласно прирачникот за книжење и сметковниот план на СОС Киндердорф
Интернационал.
Доколку постои контрадикторност помеѓу локалните и сметководствените стандарди на СОС
Киндердорф, секогаш предност имаат локалните закони кои ја регулираат оваа
проблематика.
Сите трансакции се регистрираат согласно законот за непрофитни организации врз основа
на готовинска-модифицирана основа: финансиските трансакции се евидентираат само кога е
добиена готовина или кога е потрошена готовина. Оваа основа во сметководството има
клучно влијание врз презентацијата на финансиските извештаи на организацијата.

1.2

Промени во курсевите на девизите – курсни разлики

Трансакциите изразени во странска валута се вршат според девизниот курс на денот на
трансакцијата.
Средствата и обврските кои се изразени во странска валута се искажуваат во денари по
средниот курс на НБРМ на последниот ден од пресметковниот период. Курсирање т.е.
сведување на девизните средства, обврските и побарувањата кои се изразени во девизни
износи во книговодството, на средниот курс на Народна Банка на Р.Македонија, се врши
најмалку еднаш во три месеци, а задолжително на крајот на календарската година со 31
декември.
Добивките и загубите кои ќе произлезат од курсните разлики се опфатени во Билансот на
успех како приходи или расходи од финансирањето за пресметковниот период.
Забележани се следниве курсеви на ЕУР и УСД на 31.12.2017 и 2016 година, според
официјално објавените информации на НБРМ:
31.12.2017/мкд
EUR
USD

61.49
51.27

31.12.2016/мкд
61.48
58.33
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2
2.1

Белешки кон Билансот на состојба
Нематеријални средства

Нематеријалното средство почетно се мери според набавната вредност.
Набавната вредност на нематеријалното средство ја опфаќа фактурната вредност, вклучувајќи
ги сите увозни давачки и неповратни даноци при купувањето и секој издаток кој директно се
припишува на подготвување на средството за неговата наменета употреба. На сметките од
нематеријалните средства се опфаќаат оснoвачките издатоци, издатоците за истражување и
развој, патенти, лиценци, концесии, заштитни знаци и останати слични добра, останатиот
нематеријален имот и ревалоризацијата на нематеријалните средства.
Евиденцијата на набавката на нематеријалните средства се врши на товар на Деловниот
фонд, а во полза на поединечните сметки на кои се искажува набавната вредност на овие
средства и истовремено на трошковните сметки на кои се искажува Набавката на
нематеријалното средство.
За пресметка на амортизацијата се користи праволинискиот метод на амортизација кој
резултира во константен расход за амортизација во текот на корисниот век на употреба на
средството.
Нематеријалните средства започнуваат да се амортизираат од првиот ден на наредниот месец
откако тие средства се спремни за употреба.
За таа цел се користат годишни амортизациони стапки утврдени со Номенклатурата на
средствата за амортизација за непрофитните организации.
 20% годишна амортизациона стапка се користи при пресметка на амортизацијата за
компјутерски софтвери
 20% годишна амортизациона стапка се користи при пресметка на амортизацијата на
лиценци.

Нематеријални средства
Трошок
На 01.01.
Набавки
На 31.12.
Амортизација и отписи
На 01.01.
Амортизација
Ревалоризација
Загуби поради штети
Отписи
На 31.12.
Нето вредност
На 01.01.
На 31.12.

Лиценци и
тантиеми

Останато

31.12.2017

31.12.2016

818
31
849

1.319
263
1.582

2.137
294
2.431

1.918
219
2.137

(583)
(3)
(586)

(242)
(370)
13
(599)

(825)
(373)
13
(1.185)

(461)
(364)
(825)

235
263

1.077
983

1.312
1.246

1.457
1.312
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2.2

Земјиште, згради, опрема

Материјалното средство почетно се мери според набавната вредност.
Набавната вредност на материјалното средство ја опфаќа фактурната вредност, вклучувајќи
ги сите увозни давачки и неповратни даноци при купувањето и секој издаток кој директно се
припишува на подготвување на средството за неговата наменета употреба.
Евиденцијата на набавката на материјалните средства се врши на товар на Деловниот фонд,
а во полза на поединечните сметки на кои се искажува набавната вредност на овие средства и
истовремено на трошковните сметки на кои се искажува Набавката на материјалното
средство.
Материјалните средства се амортизираат според пропорционална метода и според
проценетиот век на употреба на средството.
За материјалните средства основица за амортизација е набавната вредност. Амортизацијата се
пресметува поединечно за секое материјално вложување според стапките на амортизација
пропишани со номенклатурата на средствата за амортизација, се додека вредноста на
средствата не биде во целост надоместена.
Следниве стапки се применуваат за амортизација на материјалните средства, а согласно
Номенклатурата на средствата за амортизација за непрофитните организации:
 1% годишна амортизациона стапка за згради;
 20% годишна амортизациона стапка за компјутери, печатачи, фотокопир машини;
 14% годишна амортизациона стапка за телефонски апарати, телефакси, алат,
графоскоп, проектори, музички апарати, телевизиски приемници;
 15% годишна амортизациона стапка за патнички автомобили;
 25% годишна амортизациона стапка за џипови и комби возила;
 16% годишна амортизациона стапка за сефови и каси, клима уреди;
 12% годишна амортизациона стапка за слики и други предмети за украсување, гасни
котли, теписи, опрема за чистење и одржување на простории;
 12% годишна амортизациона стапка за канцелариски и друг мебел;
 останати неспоменати долгорочни средства 10%.
Основицата за отпис се коригира за вложувањата поради реконструкција, адаптација или
други вложувања со кои се зголемува корисниот век на употреба, капацитетот,
функционалната поврзаност и слично.
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Материјалните средства започнуваат да се амортизираат од првиот ден на наредниот месец
откако тие средства почнале да се користат за вршење на дејност.
Евиденцијата во книговодството се спроведува на поединечните аналитички конта на кои се
искажува исправката на вредноста на средствата, а на товар на Деловниот фонд.
Коефициентот на ревалоризација за 2017 беше позитивен поради што Ентитетот пресмета
ревалоризација на материјалните средства.
Земјиште,
згради, опрема
На 01.01.
Набавки
Отписи
Трансфер од/кон
инвестициски
средства
На 31.12.
Амортизација и
отписи
На 01.01.
Амортизација
Корекција на
амортизација
Пренесена
амортизација од
набавки
Загуби поради
штети
Отписи
Ревалоризација
На 31.12.
Нето вредност
На 01.01.
На 31.12.

Земјиште

Згради

Мебел

Опрема

Вози-ла Град-ба

31.12.2017

31.12.2016

-

118.844
5.000
-

2.682
116
-

12.454
967
-

8.722
-

-

142.702
6.083
-

124.742
17.960
-

-

123.844

2.798

13.421

8.722

-

148.785

142.702

-

(14.516)
(1.128)

(2.225)
(229)

(6.357)
(1.506)

(4.247)
(949)

-

(27.345)
(3.812)

(23.847)
(3.498)

-

(1.746)

-

-

-

-

(1.746)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.515
(15.875)

3
(2.451)

68
(7.795)

49
(5.147)

-

1.635
(31.268)

(27.345)

-

104.328
107.969

457
347

6.097
5.626

4.475
3.575

-

115.357
117.517

100.895
115.357

Детален преглед на земјиште и згради е даден во Анекс 1 кон овие финансиски извештаи.

2.3

Инвестициски средства

Со состојба на 31.12.2017 и 2016 година, Ентитетот нема вложувања во инвестициски
средства.
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2.4

Залиха на стоки

Залихите ги опфаќаат: залихи на новогодишни честитки или други производи наменети за
дополнување на приходот на организацијата согласно предвидениот буџет, изработени
рачни производи за продажба и сл.
Залихите на горенаведените производи се евидентираат според набавната вредност.
Набавната вредност е составена од трошоците за печатење, дизајн, каталози за нарачки и
пликови за пакување на новогодишни честитки.
Набавната вредност на Новогодишните честитки за 2017 година е пресметана на следниов
начин:
Дата на набавка
ное.17
ное.17
ное.17
ное.-дек. 2017

Опис
Дизајн за честитки
Пликови за честитки
Останато
Печатење и лого: 8.000 парчиња
ДДВ во горенаведените набавки
Набавна вредност ( без ДДВ):
Печатена количина:
Цена по честитка (без ДДВ):

Износ во мкд
69.590
16.018
17.024
139.263
33.262
208.633
8.000
26,08

Набавната вредност на Новогодишните честитки за 2016 година е пресметана на следниов
начин:
Дата на набавка
ное.16
ное.16
ное.16
ное.-дек. 2016

Опис
Дизајн за честитки
Пликови за честитки
Останато
Печатење и лого: 37.500 парчиња
ДДВ во горенаведените набавки
Набавна вредност (без ДДВ):
Печатена количина:
Цена по честитка (без ДДВ):

Залихи
Производи за консумирање
Материјали
Производство во тек
Готови производи, Стоки
Вкупно

2.5

Износ во мкд
59.944
24.000
17.104
231.841
49.255
283.634
37.500
7,56
31.12.2017
476
476

31.12.2016
420
420

Побарувања од купувачи и останати побарувања

Побарувања
Деца згрижени во СОС
Вработени во СОС
Побарувања од купувачи
Останати краткорочни побарувања
Останати побарувања
Вкупно

31.12.2017
389
451
840

31.12.2016
536
1.275
1.811

Побарувањата во белешката 2.5 се составени од побарувања од купувачите за продадени
Новогодишни честитки од 389 илјади денари, побарувања за дадени депозити и аванси од
451 илјади денари.
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2.6
Пари и парични еквиваленти
Пари и парични еквиваленти
Банкарски сметки
Депозитна сметка за парични средства за децата во СОС
(белешка 2.8)
Благајна
Вкупно

31.12.2017
32.254

31.12.2016
29.751

5.158
34
37.446

5.696
81
35.528

2.7
Претплата за даноци
Претплата за даноци
Даноци
Вкупно

31.12.2017
15
15

31.12.2016
61
61

2.8
Средства во доверба
Средства во доверба
Состојба на 01.01.
Примени средства во текот на годината
Распределени средства во текот на годината
Курсни разлики
Камати
Банкарска провизија
Состојба на 31.12.

31.12.2017
5.696
430
(285)
(683)
5.158

31.12.2016
5.114
658
(398)
304
18
5.696

Износот од 5.158 илјади денари претставува износ на парични средства за децата сместени во
СОС Детско село Македонија, добиени преку спонзорската канцеларија во Виена заклучно со
31.12.2017 година. Средствата се наоѓаат на посебна сметка во Капитал Банка АД Скопје.
2.9
Долгорочни резервирања
Долгорочни резервирања
Пензиски фондови
Фонд за технолошки вишок
Останати фондови
Состојба на 31.12.

31.12.2017
-

31.12.2016
-

2.10
Обврски кон добавувачи и останати краткорочни обврски
Тековни обврски
Добавувачи СОС
Обврски кон добавувачи
Останати краткорочни обврски
Состојба на 31.12.

31.12.2017
38
1.654
2.542
4.234

31.12.2016
673
1.783
2.456

31.12.2017
624
624

31.12.2016
214
214

31.12.2017
-

31.12.2016
-

2.10.1

Обврски за даноци

Обврски за даноци
Даноци
Социјални придонеси
Останато
Вкупно

2.10.2
Обврски кон вработените
Обврски кон вработените
Вкупно
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2.11
Одложени приходи
Одложени приходи
Одложени приходи (Пасивни временски
разграничувања)
Вкупно

31.12.2017

31.12.2016

172
172

80
80

3
Извештајот за Финансиските Активности
Сметководствена политика на трошоци
При утврдување на трошоците се применува начелото на модифицирано настанување, што
значи дека се признаваат расходите во пресметковниот период во кој настанале ако се
платени до 31.12. или најдоцна до 31ви јануари наредната година под услов расходите да се
однесуваат на тековната година. Трошоците кои не се платени до 31ви јануари наредната
година, а се однесуваат на претходната година се евидентираат преку сметката Други активни
временски разграничувања.
Трошоците се поделени на Тековни трошоци на работењето, Трошоци на персоналот и
Административни трошоци.
Сметководствена политика на приходи

Приходите во Националното здружение како непрофитна организација се евидентираат
согласно законот за сметководство за непрофитни организации на следниов начин: како
приход се смета само оној дел од фактурираната реализација кој е наплатен до 31.01.
наредната година. Останатиот пресметан дел од фактурираната реализација се смета дека е
одложен приход и преминува на сметката за пасивни временски разграничувања. Откако ќе се
наплати фактурата, наплатениот износ се третира како приход, а за истиот износ се намалува
сметката на пасивните временски разграничувања.
Приходите се поделени на приходи од државни субвенции, приходи од донации во
предмети, приходи поврзани со активности за собирање средства (Fund Raising), приходи од
јавни фондови и останати приходи.
3.1.1 Приходи од странство за тековни трошоци
Приходи од
странство за тековни
трошоци
НересРестрик-тивни
триктивни
Спонзорска
канцеларија Виена
15.117
Херман Гмајнер
Фонд Германија
41.761
СОС Холандија
13.531
2.413
СОС Норвешка
1.541
СОС Шведска
18.500
СОС Италија
1.967
ХГФД
1.537
2.961
Јавен Грант Херман
Гмајнер Фонд
Германија
11.923
Јавен Грант СОС
Шведска
Вкупно
75.454
35.797
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31.12.2017

31.12.2016
Нерестриктивни

Рестрик-тивни

15.117

16.532

-

16.532

41.761
15.944
1.541
18.500
1.967
4.498

43.137
2.155
-

4.060
10.749
-

43.137
6.215
10.749
-

11.923

-

4.005

4.005

111.251

1.538
63.362

18.814

1.538
82.176

Вкупно

Вкупно

3.1.2 Приходи од странство за градба
Приходи од странство за
градба

31.12.2017
Нерестриктивни

Херман Гмајнер
Германија
СОС Киндердорф
СОС Холандија
Вкупно

Рестриктивни

31.12.2016
Нерестриктивни

Вкупно

Рестриктивни

Вкупно

Фонд
-

-

-

-

11.868
11.868

11.868
11.868

Приходите од странство за градба вотекот на 2016 година, во износ од 11.868 илјади денари
се однесуваат на приходи од Херман Гмајнер Фонд Германија за имплементација на проектот
Социјална инклузија и економско зајакнување на млади и млади брачни парови.во ризик
преку мерки за генерирање приходи во Гази Баба, Скопје.
Почетно донацијата која е со рестриктивен карактер се признава во делот на рестриктивни
фондови во износ на пристигнатиот прилив. Приходите од донации се признаваат како
рестриктивни приходи на крајот на секој период на известување во износ на направените
трошоци на сметка на рестриктивните фондови.
Со оглед на тоа што градбата на објектот за имплементација на проектот Социјална
инклузија и економско зајакнување на млади и млади брачни парови.во ризик преку мерки за
генерирање приходи во Гази Баба, Скопје е затворена на 31 декември 2016 година сите
приходи од странство во текот 2017 година, во износ од 11.923 илјади денари по основ на
довршување на овој објект се префрлени како приходи од странство за тековни трошоци
(Белешка 3.1.1).
3.2 Локални приходи од собирање парични средства (fund raising)
Локални
приходи
од
парични средства
31.12.2017
НересРестрикВкупно
триктивни
тивни
Донации од лицаповремени
939
939
Големи и средни донации
од лица
Спонзорства од лица
Останати редовни донации
од лица
Филантропски донации
Донации од маркетинг
активности
43
43
Донации од компании
1.581
1.581
Тестаменти
Филантропски фондации
Настани
798
798
Продажба на
производи/стоки
1.059
1.059
Донации во предмети-од
лица
Донации во предмети-од
компании
Директни донации од
странство
Вкупно
4.420
4.420
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31.12.2016
Нерестриктивни

Рестриктивни

Вкупно

680

-

680

308
-

-

308
-

-

-

-

555
1.268

-

555
1.268

1.237

-

1.237

561

-

561

2.554

-

2.554

7.163

-

7.163

3.3 Локални приходи од државни субвенции и грантови
Локални приходи од
државни субвенции и
грантови
НересРестриктриктивни
тивни
Државни субвенции
3.126
Донации во предмети од
јавни извори
Грантови
7.955
Вкупно
3.126
7.955
3.4 Локални приходи од оперативни активности
Локални приходи од
оперативни активности
НересРестриктриктивни
тивни
Школарини од Херман
Гмајнер училишта
Провизии од Херман
Гмајнер градинки
Провизии од останати
СОС објекти
Вкупно
-

3.5 Останати локални приходи
Останати локални
приходи
Нерестриктивни
Продажба на
средства
Закупнини
Поврат на ДДВ
Неспоменати
приходи
658
Вкупно
658

31.12.2017

31.12.2016

3.126

Нерестриктивни
3.623

7.955
11.081

1.085
133
4.841

Вкупно

Рестриктивни
-

3.623

19.789
19.789

1.085
19.922
24.630

31.12.2017

31.12.2016
Нерестриктивни

Вкупно

Рестрик-тивни
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Вкупно

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

31.12.2017
Рестрик-тивни

Вкупно

31.12.2016
Нерестриктивни

Вкупно

Рестрик-тивни

Вкупно

-

-

-

-

-

-

658
658

444
444

-

444
444

3.6 Програмски/проектни трошоци
Тековни
Програмски/проектни
Трошоци на
Администратрошоци и
трошоци
персоналот
тивни трошоци
набавки
Локација 1
Долгорочни програми
базирани на семејна грижа
СОС Детско село Скопје
10.187
18.704
1.106
СОС Младинска заедница
Радишани
3.337
4.011
137
СОС Младинска заедница
Бардовци
3.847
3.781
129
Програма за
полунезависно живеење
1.257
7
Вкупно
18.628
26.496
1.379
Советодавни центри
Гази Баба
813
1.881
277
Шуто Оризари
1.274
1.609
74
Интервенирано семејство
18
207
БМЗ
6.466
4.855
574
Вкупно
8.571
8.552
925
Програми за
интер.подршка
Програми за
интер.подршка
9.187
22.070
3.132
Вкупно
9.187
22.070
3.132
Вкупно за локација 1
36.386
57.118
5.436
Од рестриктивни
фондови
12.911
19.609
2.361
Од нерестриктивни
фондови
23.475
37.509
3.075
Вкупно трошоци
36.386
57.118
5.436
3.7 Административни трошоци
Административни трошоци
Тековни трошоци и инвестиции од
нерестриктивни фондови
Тековни трошоци и инвестиции од
рестриктивни фондови
Трошоци на персоналот од
нерестриктивни фондови
Трошоци на персоналот од рестриктивни
фондови
Административни трошоци од
нерестриктивни фондови
Административни трошоци од
рестриктивни фондови
Вкупно од рестриктивни фондови
Вкупно од нерестриктивни фондови
Вкупно
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Вкупно
2017

Вкупно
2016

29.997

26.540

7.485

7.638

7.757

8.405

1.264
46.503

1.299
43.882

2.971
2.957
225
11.895
18.048

3.207
2.497
15.794
21.498
-

34.389
34.389
98.840

58.256
58.256
123.636

34.881

27.001

64.059
98.940

96.635
123.636

2017

2016

2.904

3.037

911

1.979

10.341

9.336

993

2.502

1.563

1.100

4.127
6.031
14.808
20.839

3.131
7.612
13.473
21.085

3.8 Трошоци за собирање средства (fund raising)
Трошоци за собирање средства (fund raising)
Трошоци за активностите за собирање
парични средства
Тековни трошоци
Трошоци на персоналот
Административни трошоци
Вкупно

2017

2016

553
413
1.342
55
2.363

733
21
768
14
1.536

3.9 Останати трошоци
Други трошоци
Амортизација
Отписи на имот и опрема
Вкупно

2017
-

2016
-

3.10 Финансиски приходи и трошоци
Финансиски приходи и трошоци
Банкарска камата
Банкарска провизија
Камата на позајмици
Курсни разлики
Вкупно

2017
3
(415)
(211)
(623)

2016
3
(391)
(221)
(609)

3.11 Даночен расход

Тековниот даночен расход, по стапка од 10%, се пресметува на вишокот на приходи над
расходи за периодот кој се утврдува како разлика помеѓу вкупните приходи и вкупните
расходи зголемена за непризнаените расходи за даночни цели, коригирани за даночниот
кредит и на помалку искажани приходи. Доколку се работи за приходи остварени по основ
на средства од донации, спонзорства, грантови, членарини, како и средства добиени од
Буџетот на РМ и буџетот на општините, дадени со цел реализирање на одредени програми и
цели утврдени согласно статутот и програмата за работа, истите не се предмет на
оданочување за данок на добивка.
Даноци
Данок од добивка на тековни
активности
Данок на добиени грантови
Вкупно

2017

2016

435
435

432
432

Усогласувањето на даночниот расход според извештајот за финансиските активности е како
што следи:
Ефект на непризнаени трошоци за даночни цели 10% (2016:10%)
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2017

2016

4.345
4.345

4.319
4.319

Белешки и изнесувања кон Извештајот за Финансиските Активности
ТЕКОВНИ ТРОШОЦИ
Тековните трошоци во кои влегуваат Трошоците за одржување на зградите и опремата,
Семејните буџети, Режиските трошоци (гас за греење, електрична енергија, вода), Трошоците
околу возилата и сл., за редовните програми, се буџетирани на износ од 19.789.206 денари
(320,000 евра). Истите се реализирани со 96% што е во согласност со планираната динамика.
Трошоците на персоналот се реализирани според планот, односно процентот на реализација
е 96%. Нереализирани средства од 4% произлегуваат од одделот за информатичка
технологија, поради нереализирани вработувања.
Административните трошоци (телефонски трошоци, канцелариски материјали, адвокатски
услуги, банкарски трошоци, трошоци врзани со ПР активности и сл.) се планирани на износ
од 4.145.958 денари а се реализирани со 101% што е во согласност со планот (600 евра
надминување).
Вкупен буџет за трошоци за 2017 година на износ од 67,431,000 денари (околу 1.100.000 евра)
е реализиран со 96%.

РЕДОВНИ ПРОГРАМИ

РЕАЛИЗИРАНО ДО
31.12.2017

БУЏЕТ

% на
искористеност на
буџетот

СОС Детски села
СОС Детско село Скопје

25,963,711

26,380,992

102%

503,488

225,258

45%

26,467,199

26,606,250

101%

Младинска програма - Радишани

7,314,750

7,269,437

99%

Младинска програма - Бардовци

8,119,635

7,662,447

94%

Младинска програма 2 (ППНЖ)

1,916,500

1,263,614

66%

17,350,885

16,195,498

93%

СЦ Гази Баба

2,920,173

2,864,549

98%

СЦ Шуто Оризари

2,873,125

2,764,396

96%

ВКУПНО СОС Социјални центри

5,793,298

5,628,945

97%

49,611,382

48,430,693

98%

11,288,104

11,534,175

102%

2,305,944

2,031,332

88%

Интервентно семејство Скопје
Вкупно СОС Детски села
СОС МЛАДИНСКИ ПРОГРАМИ

Вкупно СОС Младински програми
СОС СОЦИЈАЛНИ ЦЕНТРИ

ВКУПНО ТЕКОВНИ ТРОШОЦИ ПО
ПРОГРАМИ
НАЦИОНАЛНА КАНЦЕЛАРИЈА
МАКЕДОНИЈА
Национална Канцеларија Македонија
Оддел за собирање приходи
Оддел за информатичка технологија
ВКУПНО
Вкупни тековни трошоци по програми
Во EUR
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4,225,899

3,017,521

71%

17,819,947

16,583,028

93%

67,431,329

65,013,721

96.41%

1,096,444

1,057,134

96%

ТРОШОЦИ НА РЕДОВНИТЕ ПРОГРАМИ -2017
3%

5%

18%
41%

4%
4%
2%

12%

11%

0%

СОС Детско село Скопје

Интервентно семејство Скопје

Младинска програма - Радишани

Младинска програма - Бардовци

Младинска програма 2 (ППНЖ)

Социјален Центар Гази Баба

Социјален Центар Шуто Оризари

Национална Канцеларија Македонија

Оддел за собирање приходи

Оддел за информатичка технологија

ИНВЕСТИЦИИ
Инвестиции за редовните програми беа буџетирани на износ од 4,980,951 денари (со
вклученост на дополнително доделени средства за фасади за енергетска ефикасност
на 4 семејни куќи на износ од околу 3 милиони денари) а реализирани комплетно
100% од средствата.
ПОСЕБЕН ОСВРТ НА ПРОЕКТИТЕ ОД ЈАВНИ ФОНДОВИ
Проектот “Преку социјални договори до одржливост“ започнат декември 2015 година, со
цел да придонесе за зголемување на финансиската самостојност на невладиниот сектор во
Македонија преку креирање на законски можности за социјални договори на полето на
детската заштита и пружање на социјални услуги, што ќе води кон долгорочна финансиска
стабилност на невладините организации, беше суспендиран од страна на Министерството за
финансии и од страна на делегацијата на ЕУ (54% реализација). Но, истиот беше заокружен
со финансиска поддршка на Unicef и документите кои произлегоа како производ од овој
проект беа предадени на Министерството за труд и социјална политика.
Проектот “Социјална инклузија и економско зајакнување на млади и млади брачни парови
во ризик преку мерки за генерирање приходи во Гази Баба”, со вкупен буџет за три години
од околу 38 милиони денари (616.000 евра), планирано е да се опфатат околу 300 млади и
млади брачни парови со цел јакнење на нивните капацитети за самовработување и
вработување, во 2017 година работеше под планираното темпо (89% реализација). Дел од
активностите беа пренасочени во 2018 година. Во рамките на овој проект дополнително беа
добиени уште 30,000 евра за застаклување на надворешната тераса.
Проектот за интервентна поддршка на бегалци кој беше продолжен во 2017 година се
одвиваше со значително намалена динамика. Во споредба со првобитно одобрениот буџет на
износ од околу 82 милиони денари, со намалување на интензитетот на бегалската криза, овој
буџет претрпе и поголеми промени. Поради тоа средствата се трошеа под планираниот
износ а во меѓувреме беше доставен и предлог за целосна промена на структурата на
активностите и истиот беше одобрен од страна на СОС Киндердорф. Според овој предлог,
буџетот на овој проект беше намален на околу 34,8 милиони денари (566,000 евра) а неговата
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искористеност до крајот на 2017 година изнесуваше 87%. Проектот е планиран да се затвори
заклучно со март 2018 година.
Во рамките Проектот за интервентна поддршка на бегалците беа добиени и средства од
Уницеф за финансирање на постоечки активности околу 3,2 милиони денари (50,000 евра).
Истовремено течеше и проектот Еразмус плус (реализирани средства од Еразмус околу
750,000 денари, или 12,000 евра). Проектот е подготвен во соработка со Социјалната комора
на Република Словенија. Буџетот има важност од 01.08.2016 до 31.08.2018. Водечки партнер е
Социјална комора на Р. Словенија а останати партнери се Геријатриски центар на Словенија,
Црвен Крст на Хрватска International Bunt на Германија и СОС Детско село Македонија.
Целта на проектот е да се изгради систем на холистички процес на интеграција на бегалци и
мигранти во општеството.
Средствата добиени од Град Скопје и Општина Гази Баба на износ од околу 230,000 денари
беа наменети за покривање на постоечки активности во Детското село (за едукативна
поддршка и психо-социјални работилници за деца) и во Советодавниот центар Гази Баба (за
ангажирање волонтери) и беа целосни искористени.
Проектот Прајд течеше согласно планираната динамика (99% реализација на буџетот) со што
истиот и се финализира оваа година. Оваа програма започна со имплементација во 2014
година и претставува модел за развој и поддршка на ресурсни семејства. Дизајнирана е да го
подобри квалитетот на грижата во згрижувачките семејства и службите за посвојување, преку
обезбедување на стандардизирана, конзистентна, структурирана рамка за регрутирање,
подготовка и селекција на згрижувачи и посвоители со цел градење на капацитетите на
згрижувачите и јакнење на квалитетот на грижа на децата без родители и родителска грижа.
Вкупно за 2017 година се реализираа 9 дополнителни проекти од јавни фондови што
претставува зголемување во однос на редовните програми за околу 100% во однос на
активности како и во однос на доставување на книговодствени и финансиски извештаи кон
различни донатори, а беа реализирани и посебни финансиски ревизии согласно посебните
финансиски политики на донаторите.

ПРОЕКТИ ОД ЈАВНИ ФОНДОВИ 2017
БУЏЕТ 2017

РЕАЛИЗИРАНО
ДО 31.12.2017

% на
реализија на
буџетот

Проект "Преку социјални договори до
одржливост" донатор Уницеф

1,116,005

1,116,005

100%

Проект "Преку социјални договори до
одржливост" донатор Европска Унија

3,732,887

2,591,858

69%

192,528

192,528

100%

30,000

29,058

97%

2,435,345

2,413,085

99%

755,141

755,141

100%

Проект" Интервентна поддршка на
бегалци" донатор Уницеф

3,270,010

3,270,010

100%

Проект" Интервентна поддршка на
бегалци" донатор СОС Киндердорф

34,866,810

30,282,072

87%

Проект "Социјална инклузија и
екон.зајакнување на млади" донатор
Германско Министерство за развој-BMZ

13,468,363

11,923,000

89%

ВКУПНО - ПРОЕКТИ ОД ЈАВНИ
ФОНДОВИ

59,867,089

52,572,757

88%

973,449

854,842

88%

Проект "Да се подготвиме за училиште"
донатор Град Скопје
Проект "Образование за секое дете"
донатор Општина Гази Баба
Проект "ПРАЈД" донатор СОС Холандија
Проект "Еразмус+" донатор Европска
Унија

Во EUR
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ПРОЕКТИ ОД ЈАВНИ ФОНДОВИ 2017
2%

0%
6%
4%

22%

0%
1%
5%

58%

Проект "Преку социјални договори до одржливост" донатор Уницеф
Проект "Преку социјални договори до одржливост" донатор Европска Унија
Проект "Да се подготвиме за училиште" донатор Град Скопје
Проект "Образование за секое дете" донатор Општина Гази Баба
Проект "ПРАЈД" донатор СОС Холандија
Проект "Еразмус+" донатор Европска Унија
Проект" Интервентна поддршка на бегалци" донатор Уницеф

ЛОКАЛНИ ПРИХОДИ
Остварено во
МКД

ЛОКАЛНИ ПРИХОДИ 2017
Приходи од приватни извори (готовина)
Државни субвенции
Приходи од јавни фондови
Други локални приходи

4,420,275
3,125,758
7,954,600
660,437
Вкупно
ЕУР

16,161,070
262.782

Вкупно
ЕУР

Остварено во
МКД
76,332,572
34,918,247
111,250,819
1.808.956

ПРИХОДИ ОД СТРАНСТВО 2017
Редовни програми
Програм за интервентна поддршка

Локални приходи-надвор од книговодствена евиденција
Донации во добра и услуги

Остварено во
МКД
4,420,328

Државни субвенции
Вкупно

ЕУР
55

11,343,508
15,763,836

256.323

ВКУПНИ ПРИХОДИ 2017

31%

69%

Локални приходи

5.

Приходи од странство

Побитни заклучоци од ревизорскиот извештај

Ревизијата на сметководствено-финансикото работење се одвиваше во просториите на
националната канцелароја СОС Детско село Македонија, во периодот од 10.04.2018 до
14.04.2018 година согласно усогласените рокови и Договорот со ревизорската куќа Grant
Thornton.
За време на ревизијата во нашите канцеларии беа присутни тројца постојани ревизори и
главен ревизор. Беа презентирани сите барани податоци и документи кои се однесуваа на
сметководствено- финансиското работење за 2017 година. На ревизорите им беше
презентиран и Годишниот Финансиски Извештај за 2017 година подготвен согласно
Стандард 1- Сметководство, на СОС Киндердорф Интернационал.
Ревизорскиот извештај за 2017 година е прилог на годишниот извештај за Генерално
Собрание.
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