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ВОВЕД
Ресурсниот Центар на родители на деца со посебни потреби е формиран уште 2012-та
година (активно започнува со работа во 2014 година) како родителска организација со мисија да им
служи на сите деца со посебни потреби и нивните семејства преку обезбедување на поддршка,
помош, пристап до информации, обезбедување на остварување на нивните права и овластувања во
сите сегменти на животот, успешна социјална инклузија и подигнување на јавната свест и
одговорност.
Инициран, формиран и воден од родители на деца со посебни потреби, а замислен како
национален родителски сервис кој им служи на родителите и нивните деца со посебни потреби,
Ресурсниот Центар делува како партнер на родителите, на здруженија кои чии активности и
делување се однесуваат на децата со посебни потреби, но едновремено и на институциите кои
работат на подобрување на условите на животот на децата со посебни потреби.
Фокусиран на промоција на профилот на лице со потенцијал, а не лице со посебна потреба,
РЦ верува дека секое лице со посебна потреба има право да живее свој сопствен живот и да тежнее
кон своите цели без ограничувања, предрасуди и очекувања од другите луѓе.

МИСИЈА НА РЕСУРСНИОТ ЦЕНТАР
Да им служи на сите деца со посебни потреби и нивните семејства преку: обезбедување на
поддршка, помош, пристап до информации, обезбедување на остварување на нивните права во
сите сегменти на животот со цел - што поуспешна социјална инклузија, како и подигање на јавната
свест и одговорност за постоењето на тие права

ОПШТО ЗА ИЗВЕШТАЈОТ
Овој извештај има за цел да ја презентира работата на Ресурсниот Центар на родители на деца со
посебни потреби во текот на 2018-та година.
Главните активностите на Ресурсниот Центар во текот на 2018 година се одвиваа во насока на
реализација на неколку проекти:
1. Завршување на проект на УНИЦЕФ (Expanding opportunities for social inclusion and enhance the
quality of life of children with disabilities by empowering their parents and families, Мај, 2017 –
Декември 2018 во траење од 20 месеци)
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2. Завршување на шестмесечен проект со Фондација Отворено општество Македонија (ФООМ)
(Бариери за образовна инклузија на децата со посебни потреби Октомври, 2017 – Март 2018
година)
3. Реализација на шестмесечен проект со Полио Плус – движење против хендикеп, како дел од
Margina Obscura, проект подржан од Европската Унија (Мапирање на потребите на децата и
лицата со хендикеп во Битолскиот регион, Јули – Октомври 2018 година)

Вкупно ангажирани лица на наведените проекти: 9 лица на проектот со УНИЦЕФ (2017-2018), 4 лица
на проектот со ФООМ, како и 9 лица на проектот со Полио Плус.
Годишната сметка на Ресурсниот Центар за 2018 година е биде достапна на страната на Ресурсниот
Центар веднаш по нејзиното завршување.
Останатите годишни сметки се достапни на линкот: http://resursencentar.mk/%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81/%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%81%D0%B
A%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B8/

ДОСЕГАШНА РАБОТА И ДЕЛ ОД АКТИВНОСТИТЕ АКТИВНОСТИ ВО 2018






Преку својата веб страница www.resursencentar.mk, FB профилот во чии рамки е формирана и
затворена FB група Посебни родители (во која членуваат само родители на деца со посебни
потреби и бројката во 2018 е над 1500 членови ), како и СОС Линијата (приближно 400 повици),
Ресурсниот Центар на родители на деца со посебни потреби нуди информации, помош и
поддршка на родителите во нивната секојдневна борба. Сите овие форми на помош покажуваат
исклучителни резултати.
Преку делувањето на нашите 5 регионалните координатори и 2 национални координатори
работиме кон зајакнување и на локалната заедницата.
Мапирани приближно 1400 семејства со деца/лица со посебни потреби. Нјголем број од
мапираните семејства се од внатршноста на земјата.
Изработени 10 брошури за разни состојби во насока на подигнување на јавната свест: Што треба
да знеме и како да им помогнеме на лицата со Даунов Синдром, Што треба да знаеме за лицата
со интелектуална попреченост, Што е АДХД? Како можеме да им дадеме поддршка на лицата со
АДХД, Како да им помагаме на слабовидни и слепи лица, Што треба да знаеме и како да се
однесуваме кон лицата со телесни пречки, Што треба дазнаеме и како да се однесуваме кон
лицата со церебрална парализа, Како да се однесуваме кон лицата со оштетен слух, Што е
дијабетес? Што треба да знаеме и како да им дадеме поддршка на лицата со дијабетес, Што е
аутизам? Како можеме да им дадеме поддршка на децата со аутизам, Епилепсија, Што треба да
знаеме и како да им помогнеме на лицата со епилепсија
Сите овие се достапни само на нашата веб страница www.resursencentar.mk, односно на
патеката: http://resursencentar.mk/resursni-materijali/publikacii/
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Одржани 8 обуки за родители (најголем дел за адолесценција по барање на родителите. Вкупно
88 родители ги посетија овие обуки.
Обучени 60 волонтери за поддршка на семејствата со деца со посебни потреби. Дел од нив беа и
волонтери на родителскиот камп во Струга.
Во склоп на активностите поддржани од УНИЦЕФ, , РЦ организираше три психолошки
работилници за приближно 185 учесници – родители на деца со посебни потреби .
Во текот на 2018 година беа организирани 18 промотивни настани и презентации на кои
присуствуваа претставници на здруженија, родители на деца со посебни потреби, лица со
посебни потреби, претставници на институции идр.
Во согласност на својата мисија, Ресурсниот Центар соработува со многу здруженија,
институции. Во текот на 2018-та година потпишани се над 30 Меморандуми на соработка
Ресурсниот Центар присуствува на сите настани, конференции, форуми и случувања кои ги
организираат нашите партнери и партнерски здруженија.
По спроведената обука на 12 психолози од Македонија од страна проф. Диана Белевска беа
дадени 125 часови на индивидуална психолошка поддршка на родителите.
Во тек на 2018-та беа одржани 20 презентации на ресурсен материјал за наставници – Водич за
премин од одделенска кон предметна настава за 619 наставници. Од презентациите произлегоа
36 сензибилизирани наставници за поддршка наставник-наставник, дадени 27 наставникнаставник поддршки.
Ресурсниот Центар се јавува како медијатор во многу случаи кога од нас е побарана асистенција
или медијација, од страна на родителите или институциите. Главна водилка на средбите, без
исклучок и секогаш е во корист на детето со посебни потреби. Во текот на 2018 година
Ресурсниот Центар имаше 25 такви случаи на асистенции или медијации.
Посетени 28 општини во Македонија и остварени контакти за понатамошна соработка
Одржани 34 средби со родители на кои се дискутираше за легислативата во Македонија која се
однесува на децата и лицата со посебни потреби.
Посетени 107 институции (основни и средни училишта, центри за социјална работа, здруженија,
дневни центри, градинки)
Испитување на ставовите и мислењата на клучните инволвирани субјекти (родители,
наставници, стручни соработници во училиштата, како и претставници од локалната самоуправа,
Министерството за образование и наука на РМ и Бирото за развој на образование на РМ ‒
вкупно 329 испитаници) со цел детектирање на дел од факторите што најмногу влијаат врз
квалитетот на инклузивното образование.
Изготвен извештај „Бариери за образовна инклузија на децата со посебни потреби“ достапен на
https://resursencentar.mk/resursni-materijali/profesionalci/
Спроведено мапирање на потребите и проблемите на лицата со хендикеп во Битолскиот регион
– 3 лица со хендикеп и 3 родители на деца со хендикеп спроведоа 493 анкети (166 анкети на
семејства на деца со хендикеп и 327 анкети на семејства на лица со хендикеп во општините
Битола, Новаци и Могила). Врз основа на статистичка обработката од страна на ко-апликантот
ЗМАИ Скопје, а РЦ изготви извештај со анализата на потребите и проблемите во неколку области
образование, брак и семејство, социјална заштита, вработување, дискриминација, потреби и
проблеми. Истиот беше презентиран во Битола на 30 Мај 2018.
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ПРОЕКТИ ВО 2018 год.

1. Проширување на можности за социјална инклузија и подобрување на квалитетот на
животот на децата со попречености преку зајакнување на капацитетите на родителите и
семејствата (Expand opportunities for social inclusion and enhance the quality of life of children
with disabilities by empowering their parents and families)
Донатор:

UNICEF, United Nations Children’s Fund

Времетраење на проектот :

03 May, 2017 – 31 December 2018

Вкупен буџет:

7.764.000,00 МКД (149.308,00 УСД)

Партиципација на УНИЦЕФ:

7.077.200,00 MKD (136.100,00 USD)

Партиципација на РЦ:

686.800,00 MKD (13.208,00 MKD)

Активности:

Одржување и зголемување на дата база на семејства со лица/деца со

попречености, зајакнување на платформата на проактивна комуникација (веб страна, ФБ страна,
ФБ затворена група Посебни родители итн.), обезбедување на поддршка на родителите и
семејствата (родител-родител поддршпка, индивидуалн аи групна психолошка поддршка за
родителите на лицата со попречености, совети, асистенции и медијација, воведување на
волонтерски сервиси),

активности за застапување на правата на децата / лицата со

попречености во сите сфери на живеење (институции, локална самоуправа итн.), дизајн и
имплементација на активности кои влијаат на подобрување на законската регулатива за лицата
со попреченост, поддршка на социјална инклузија (преку поддршка наставник-наставник и
ресурсни материјали)

2. Бариери за образовна инклузија на децата со посебни потреби
Донатор:

Фондација Отворено Општество Македонија (ФООМ)

Времетраење на проектот: 1 Октомври 2017 – 31 Март 2018
Буџет:

313.500,00 МКД (6.000,00 УСД)
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Место:

Основни училишта во општините Валандово, Битола, Прилеп и Велес

Корисници:

Професионалци вклучени во инклузијата, родители на деца со
посебни потреби

Активности и цел: Со цел да се утврдат дел од факторите што најмногу влијаат врз квалитетот на
инклузивното образование (краткорочно – кон учениците, а долгорочно кон сите нас) и кои
претставуваат бариера за квалитетна образовна инклузија, се спроведе истражување во три
региони во Македонија, преку испитување на ставовите и мислењата на клучните инволвирани
субјекти (родители, наставници, стручни соработници во училиштата, како и претставници од
локалната самоуправа, Министерството за образование и наука на РМ и Бирото за развој на
образование на РМ ‒ вкупно 329 испитаници). Со анализата на резултатите од истражувањето се
детектираа од две до три конкретни бариери, кои според ставовите и мислењата на субјектите,
претставуваат клучни фактори што негативно влијаат врз квалитетот на образованието во
инклузивните процеси. Беа понудени три предлог - препораки за нивно успешно надминување.
Во Скопје се одржа презентација на изгптвениот извештај и добиените резултати од проектот
„Бариери за образовна инклузија на децата со посебни потреби“

3. Мапирање на потребите и проблемите на лицата и децата со хендикеп во Битолскиот
регион
Донатор:

Полио Плус движење против хендикеп (дел од проектот Margina
Obscura, Европска Унија)

Времетраење на проектот: 1 Јули 2018 – 31 Октомври 2018
Буџет:

285.800,00 МКД

Место:

Битолски регион (Битола, Новаци, Могила)

Активности и цел: Детектирање на потребите и проблемите на семејства со лица со хендикеп до
18 години во општините Битола, Новаци и Могила, детектирање на потребите и проблемите на
семејства со лица со хендикеп над 18 години во општините Битола, Новаци и Могила
(спроведување на анкети); Доставување на информација за детектираните потреби и проблеми
на лицата со хендикеп во општините Битола, Новаци и Могила за да истите бидат земени
предвид при креирање на јавните политики, изработка на локални акциони планови и стратегии
(изработка на извештај); Зајакнување на соработката на локалните здруженија кои делуваат во
корист на лицата/децата со хендикеп потреби и поттикнување нивно вклучување при
креирањето нa јавните политики и донесувањето одлуки на локално ниво, преку потпишување
на Меморандуми на соработка; Подигнување на свеста и одговорноста на пошироката јавност по
прашање на хендикепот,преку информирање на јавноста за добиените резултати
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РЕСУРСНИОТ ЦЕНТАР ВО ДЕЛ МЕДИУМИТЕ ВО 2018 год.

ТВ ТЕРА – 02 Ноември 2018 год.
https://www.youtube.com/watch?v=CRtrbxtFu2s
https://tera.mk/%D0%BA%D0%BE%D0%B8-%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%82/

BITOLA NEWS – 01 Ноември 2018 год.
https://bitolanews.mk/2018/11/01/%D0%BC%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%9A%D0%B5
-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0/

Bitolanews.mk – 23 Април, 2018
https://bitolanews.mk/2018/04/23/%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%98%D1%83
-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0/?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=faceboo
k&utm_source=socialnetwork

1ТВ.MK 23 Април 2018
http://1tv.mk/%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8/

ТВ Тера – 28 Април 2018
https://tera.mk/%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B5%D1%80%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5/
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ФОТОГРАФИИ ОД ДЕЛ ОД АКТИВНОСТИТЕ ВО 2018 год.
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