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Вовед 

 

Ова истражување или мапирање го спроведува Центар за младински 

активизам ЦМА-Крик, како дел од проектот Младинско учество за СИТЕ!, во 

рамки на проектот „Средиште на младински банки за Западен Балкан и 

Турција“.  

Проектот кој го спроведува ЦМА Крик има за цел да придонесе кон создавање 

на силно, инклузивно општество во кое младите луѓе со и без попреченост 

целосно учествуваат и придонесуваат во неговото развивање, развивајќи се на 

лично и социјално ниво.  

Проектот се состои од 3 тематски блокови. Првиот блок се состои од 

истражување/мапирање на граѓански организации и специјални институции 

на национално ниво. Документот што ќе произлезе од процесот ќе биде 

споделен со сите релевантни чинители.  

Вториот блок се состои од 3 младински програми кои ќе се спроведуваат во 3 

специјални училишта од Скопје. Програмите вклучуваат едукативни 

работилници, активности на отворено и неформални дружби на млади со и 

без попреченост.  

Третиот блок содржи мапирање на позитивни приказни на млади со 

попреченост, кои преку аудиовизуелен материјал ќе бидат прикажани во 8 

градови низ Македонија.  

Мапирањето на граѓански организации кои нудат услуги за млади и 

специјални институции се јави како потреба од 6 годишното работење на ЦМА 

Крик. Генералната слика која се среќава во државата е дека младите со 

попреченост многу тешко можат да добијат пристап до понудата на 

младинска работа и активностите кои граѓанските организации ги нудат за 

млади. Затоа тие се зависни од понудата на активности која доаѓа од 
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специјалните институции (дневни центри, специјални училишта и слично) Преку 

овој документ, ЦМА Крик цели да ја поттикне соработката помеѓу овие 

чинители на национално ниво, како би се овозможил пристап на младите со 

попреченост во овие активности, но и би се подобрил квалитетот на 

активностите и капацитетите на граѓанските организации за работа со овие 

лица.  

Понатаму, преку овие соработки би се зголемила свесноста за унапредување 

на социјалната инклузија во општеството, но и практичната примена. 

Проектот „Средиште на младински банки за Западен Балкан и Турција“ трае 

четири години, тој е поддржан од Европската комисија, а ги вклучува 

организациите: Ана и Владе Дивац Фондација – Ana and Vlade Divac 

Foundation (Србија), Прима асоцијација – Prima Association (Црна Гора), 

Центар за промена и менаџмент на конфликт – Center for Change and Conflict 

Management (Албанија), Фондација за волонтирање – Community Volunteers 

Foundation, како и Младиинфо Интернационал (Македонија). Целта на 

проектот е да се поттикнат младите луѓе да делуваат во нивната локална 

заедница и преку кампањи за застапување да се приближат и вклучат во 

процесот на донесување на одлуки на локално ниво. Во рамки на овој проект, 

како регрантисти, ЦМА Крик го спроведува проектот “Youth Participation for 

ALL”. Главната цел на проектот е да придонесе кон создавање на силно, 

инклузивно и демократско општество во кое младите луѓе се целосно вклучени 

и помагаат во неговиот развој, развивајќи се себе си на лично и социјално 

ниво." 
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Методологија 

 

Собирањето на информациите се одвиваше во две фази. Првата фаза траеше 

од септември до ноември, при што беа контактирани специјалните институции, 

општините и министерството за труд и социјална политика и министерството за 

образование и наука, под чија капа се наоѓаат овие институции. 

Овој процес делумно се пролонгира, имајќи ги предвид респонзивноста на 

државните институции и отвореноста на дел од нив.  

Втората фаза опфаќаше собирање на информации од граѓански организации. 

Беше објавен онлајн прашалник кој беше испратен до членките на Национален 

младински совет на Македонија, Сојуз за младинска работа, Црвен Крст на 

Република Македонија и општинските организации, Сојуз на извидници на 

Македонија и извиднички одреди и коалиција СЕГА. Од прашалникот беа собрани 

квантитативни и квалитативни податоци, кои беа предмет на понатамошна 

обработка. 

До последниот ден, податоци се собрани од 67 граѓански организации, 25+2 

дневни центри за лица со попреченост и 8 специјални училишта. 

Освен прашалникот, субјектите беа контактирани и телефонски. Во делот со 

заклучоци, може да се пронајдат графици со сумирани податоци од 

прашалниците. 
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Број на 
корисници од 

6 до 10  

Центарот нуди дневно 
згрижување на 
корисниците и обезбедува 
превоз од и до центарот и 
храна во текот на 
престојот

Е пошта 
dnevencenterresen

@gmail.com

ул. Коле 
Неделковски 

бр. 17  (во 
склоп на 
детската 

градинка)

Дневен центар 
за лица со 

телесна или 
интелектуална 

попреченост 
Ресен

Вид на 
попреченост -
комбинирани 

пречки

Работно 
време: 

понеделник 
до петок од 

07:30 до 15:30 

Програми во центарот: 

Воспитно образовна-
интеграција и 
социјализација и 

Работно оспособување

Контакт 
телефон 
047 454 

459

 

Пелагониски регион 
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Ул. Наум 
Божиновски 

бр.13 7310 Ресен

078 625 966 
akcijaplusresen@g

mail.com

Целна група:

млади 
средношколци

Вид на активности: 
Неформално образование 
и слобода на изразување

Работно време: 
понеделник до 

петок од 10:00 до 
17:00

Акција плус Ресен 

ул. Мите 
Богоевски 49а

Ресен

070269 146 
resen@redcross.or

g.mk

Целна група:

млади 
волонтери

Вид на активности: 
Неформално 
образование

клуб на млади

Работно време: 
понеделник до 

петок од 08:00 до 
16:00

Општинска Организација Црвен Крст Ресен
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Број на 
корисници 
од 21 до 25

Е пошта 
dnevencenta
r_bitola@yah

oo.com

ул. Васко 
Каранѓелевс
ки бб, Битола 

Дневен центар 
за лица со 

интелектуална 
и телесна 

попреченост -
Битола

Вид на 
попреченост-
комбинирани 

пречки

Работно 
време: 

понеделник 
до петок од 

06:30 до 
15:30 

Активности во центарот:

Социјална инклузија

Стручен третман

Работно оспособување

Мулти-сензорна 
стимулација

Спортско-рекреативни 
активности

Воспитни активности

Контакт 
телефон 
071 242-

448
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ул. Анести Пановски 
бр.111, Битола 

078 208-567
togethermacedonia

@gmail.com

Целна група:

деца и млади

Вид на активности: Неформална 
едукација 

Професионален развој

Активности на меѓународно ниво

Работно време: 
понеделник до петок 

од 09:00 до 17:00 
(флексибилно)

Together Macedonia 

ул. Цар Самоил 
бр.29, Битола 

047 233-020

mkcbt@t-home.mk

Целна група:

деца и млади

Вид на активности: 

Неформална едукација 

Волонтерство

Младински активизам

Информирање на млади

Работно време: 
понеделник до 

петок од 09:00 до 
16:00 

Младински културен центар - Битола
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ул. Анести Паневски 
бр. 23/4, Битола 

078 232 582
jasmina_bozinovska@

yahoo.com
Целна група: млади

Вид на активности:

Младински активизам 

Активности на локално ниво

Работно време: 
(флексибилно)

Здружение за младински активизам МЛАДИНСКА ВИЗИЈА 
Битола 

Ул. Солунска бр. 
245, Битола

070 761-805

Е пошта

youthforumbitola@g
mail.com 

Целна група:

млади

Вид на активности: 

Едукативни активности

Работно време: 
флексибилно

Форум на млади - Битола
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Ул. Генерал Васко 
Каранѓелевски 
I/3/42, Битола

047 610-669

Е пошта
contact@ymcabitol

a.org.mk

Целна група: 

млади од 12 до 25 
години

Вид на активности:

Неформална едукација

Работно време: од 
понеделник до 

петок 

од 10:00 до 16:00 

ИМКА 

ул. Новачки пат 

бр. 16 Битола

078 535 606

Е пошта
contact@forum16.eu

Целна група: 

Млади, граѓани од 
Битола, 

пелагониски и 
југозападен регион

Вид на активности:

младински програми, no hate 
speech movement, Еразмус+, 

едукативни, уметнички, 
неформално образование

Работно време: 
флексибилно

Здружение за граѓански активизам Форум 16 Битола
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ул. Солунска 

бр. 151 Битола

071 369 679

Е пошта
info@sferamakedonij

a.org

Целна група: 

млади 16-30 години, 
невработени - со и 

без едукација

Вид на активности:

преквалификација, 
неформално образование, 

мобилност, уметнички, 
спортски, екологија, вештини 

за вработување

Работно време:

09:00 - 16:00

Здружение за одржлив развој СФЕРА Македонија

ул. 
Илинденска 
172 Битола

078730543 

Е пошта
loesjebitola@gm

ail.com

Целна група: 

Млади со ограничени 
можности 18-30, мигранти и 

жители со мигрантска 
позадина, жени од 

маргинализирани групи

Вид на активности:

Лоесје креативни работилници, 
мобилност и личен развој 

Работно време:

08:00 - 13:00

Лоесје Битола
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Број на 
корисници 
од 11 до 15

Е пошта 
dckrusevo@y

ahoo.com

ул. 8 
Септември 

бб, 
Крушево 

Дневен центар 
за деца и 

младинци со 
попреченост -

Крушево 

Вид на 
попреченост -
интелектуална

Работно 
време: 

понеделник 
до петок од 

07:30 до 
15:30 

Активности во центарот: 

Воспитно едукативно 
активности

Социјални вештини 

Стекнување на културни 
навики

Контакт 
телефон 
071 261-

234
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ул. Мише Ефтим 1а, 
Крушево

ул. Роза Луксембург

21/4,  Скопје

contact@youthallian
ce.org.mk

+389 48 476 766           
+389 2 3120 214 

Целна група: 

млади

Вид на активности:

Неформална едукација преку 
различни активности (обуки, 

работилници, семинари, 
конференции). Волонтерски 

стаж и пракси. 

Работно време:

09:00 - 17:00

Младински сојуз - Крушево

Извиднички одред „Стара  Корија“ Крушево

ул. Никола 
Ѓурковиќ бр.15-а, 

Крушево

stara.korija@yahoo.com

+389 71 294 550

Целна груга:

7-77 години

Вид на активности:

Неформална 
едукација со 
примена на 

извиднички методи 

Работино време:

Флексибилно 
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Клуб на млади на Црвен Крст на РМ Општинска организација 
Крушево

Илинденска бб 
Крушево 

Е пошта 
krusevo@redcross.org.m

k

Целна груга:
млади

Вид на активности:

Крводарителски 
акции и едукативни 

и волонтерски 
активности 

Работино време:

Флексибилно 

Здружение на млади Инфофронт Прилеп 

Е-mail: 
infofrontprilep@gmail.c

om; 

Телефон: 070/719-945

ул. Андреј 
Слабејко бб, 

Прилеп

Целна група:

Млади

Вид на активности:

Поттикнување на 
младински 
актвизам 

Работно време: 
Флексибилно 
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Број на 
корисници 
од 16 до 20 

Е пошта 
dnevencentarzuni
ca@yahoo.com

ул. 
Александар 
Македонски 

бр. 424, 
Прилеп

Дневен центар 
за лица со 

ментална и 
телесна 

попреченост 
„Ѕуница“ -

Прилеп

Вид на 
попреченост -
комбинирани 

пречки

Работно 
време: 

понеделник 
до петок од 

07:30 до 15:30 

Активности во центарот: 

Стекнување животни 
вештини и 
осамостојување

Зголемување на 
социјалната инклузија на 
корисниците

Контакт 
телефон 

048 421-168; 

076/ 469-863
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ул. „Јане 
Сандански “ 81 

Прилеп

078 612 712

Е пошта

svetpp@yahoo.co
m 

Целна група:

Деца и млади со 
посебни потреби

Вид на активности: 

Едукативни и 
културни 

активности 

Работно време: 

понеделник и петок од 10:00 -
13:00 и 16:00-18:00, 

останатите денови попладне

Асоцијација за правата на деца и млади со посебни 
потреби „ Ластовица “ подружница Прилеп

ул. „Цар Самоил“ 
бр. 18, Прилеп

048 429 390

Е пошта

zoran@sega.org.m
k

Целна група:

Млади

Вид на активности: 

Поддршка во личен и 
професионален развој; 

Информирање; Обука; Совети; 
Застапување.

Работно време: 

09:00 - 16:30

Коалиција СЕГА
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ул. „Блага Ружето“ 
бр. 76, Прилеп

+389 71 398 712

Е пошта
iofeniks@hotmail.c

om

Целна група:

Млади

Вид на активности: 

извидништво, неформално 
образование

Работно време: 

флексибилно

Извиднички Одред „Феникс“ Прилеп

ул. Јоле Андоноски 
5 а Прилеп 

Тел. бр

048 424 710

Целна група:

сите граѓани

Вид на активности: 

крводарителски, волонтерски и 
едукативни активности 

Работно време: 

флексибилно

Црвен Крст на РМ Општинска организација Прилеп



 

                                               

                               

                   20 

Број на 
корисници 
од 11 до 15 

Е пошта 
dc.gostivar@gmail.

com

ул. Кеј на 
Вардар бб, 

Гостивар 

Дневен центар за 
лица со телесна и 
ментална 
попреченост 
Гостивар

Вид на 
попреченост -
комбинирани 

пречки

Работно 
време: 

понеделник 
до петок од 

08:30 до 
16:30 

Активности во центарот: 

Развивање на културно 
хигиенски навики 

Физиотерапевтски третман 

Сензорна, арт или музико 
терапија

Контакт 
телефон 
070 344-

439

 

 

 

 

 

 

 

 

Полошки регион 
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ул. „Мајор Седар 
Филиповски“ бр. 12

Гостивар

042216488 

Е пошта

gostivar@redcross.
org.mk

Целна група:

Млади, волонтери

Вид на активности: 

Клуб на млади, неформално 
образование

Работно време: 

08:00 - 16:00

Општинска Организација Црвен Крст Гостивар

ул. Мајор Чеде 
Филипоски бр.158, 

Гостивар 

078/258-660

Е пошта

atibearifi@hotmail.
com

Целна група:

Млади, волонтери

Вид на активности: 

неформално образование
Работно време: 

флексибилно 

Youth Empowerment Platform
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ул. „Мајор Седар 
Филиповски“ бр. 12

Гостивар

042216488 

Е пошта

gostivar@redcross.
org.mk

Целна група:

Млади, волонтери

Вид на активности: 

Клуб на млади, неформално 
образование

Работно време: 

08:00 - 16:00

Црвен крст на Република Македонија Општинска 
организација Гостивар 
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Број на 
корисници 
од 16 до 20

Е пошта 

centar_dnev
en@yahoo.c

om

ул. Браќа 
Миладинови 

бб, Тетово

Дневен центар 
за лица со 

интелектуална 
и телесна 

попреченост -
Тетово

Вид на 
попреченост -
комбинирани 

пречки

Работно 
време: 

понеделник 
до петок од 

07:30 до 16:30 
Активности во центарот: 

Стекнување на животни 
вештини

Социјализација

Контакт 
телефон 
044 338-

665
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Ул.Дервиш Цара 
5/2-2 Тетово 

044 377-775 

Е пошта

info@multikultura.o
rg.mk 

Целна група:

млади

Вид на активности: 

Едукативни активности 

Волонтерство

Работно време: 

понеделник до 
петок 

од 09:00 до 17:00

Здружение Мултикултура 

Ул. Јане 
Сандански бр. 
119/15, Тетово

070/209-915

Е пошта

mladinskaalijansa
@yahoo.com

Целна група:

млади

Вид на активности: 

Едукативни активности на 
локално и меѓународно 

ниво

Работно време: 

понеделник до 
петок 

од 10:00 до 18:00

Младинска алијанса - Тетово
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Ул. 12-24, Теарце, 
Тетово

070 838-148

Е пошта

info@ced.org.mk

Целна група:

млади од 18 до 
26 години

Вид на активности: 

Едукативни активности

Кариерен развој

Работно време: 
од понеделник до 

петок 

од 09:00 до 17:00 

Центар за едукација и развој - ЦЕД, Теарце

ул. „Kузман Jосифовски-
Питу“

бр.51 Тетово

071311380

Е пошта

crujzte@yahoo.com

Целна група:

млади

Вид на активности: 

работилници, обуки, културни и 
социјални настани, 
консултации и дрг.

Работно време: 

од понеделник 

до сабота 

од 09:00 до 17:00 

Центар за развој и унапредување на јавниот живот



 

                                               

                               

                   26 

 

 

ул. Крушевска 
Република 

бр.381/3, Тетово

044/352-390

Е пошта

info@sonce.org.mk

Целна група:

Млади лица 

Вид на активности: 

Зајакнување на капацитетите на 
младите и нивно 

Работно време: 

09:00-17:00

Сонце 

Бул.Илирија бб, 
Тетово

044/332-183

Е пошта

actetovo@yahoo.
com

Целна група:

Млади

Вид на активности: 

неформално образование

Работно време: 

08:00 - 16:00

American Corner 
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/

071/519-665

Е пошта

shkelzen.pajaziti@
gmail.com

Целна група:

Млади

Вид на активности: 

неформално образование
Работно време: 

Флексибилно 

Артал 

ул. Илинденска бр 18 а Тетово

Е пошта

lojaculture@gmail.com; 
lоjacenter@gmail.com 

Тел. бр. 

044 352 970 

Целна група:

млади

Вид на активности: 

Едуктавни активности, младинско 
учество и младински политики и 

креативни работилници

Работно време: 

од понеделник 

до сабота 

од 09:30 до 16:30 

Центар за Балканска соработка Лоја 

Center for Balkan Cooperation Loja
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Број на 
корисници 
од 11 до 15

Е пошта 
jumcsrKratov
o@mtsp.gov.

mk

ул. Никола 
Тесла бр.3, 

Кратово

Дневен центар 
за лица со 

ментална или 
телесна 

попреченост -
Кратово

Вид на 
попреченост-
комбинирани 

пречки

Работно 
време: 

понеделник 
до петок од 

07:30 до 
16:00 

Активности во центарот:

Социјална инклузија

Работно оспособување

Стекнување на работни 
вештини

Контакт 
телефон 
031 482-

545

Североисточен регион 
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Ул. Тошо Куковски 
бб, Кратово

078 424-180

Е пошта

info@rromassn.org

Целна група: 

млади

Вид на активности:

Едукативни активности на локално и 
меѓународно ниво

Заштита на човекови права и 
дискриминација

Сеопфатно сексуално образование

Работно време: од 
понеделник до петок 

од 09:00 до 17:00 

Регионална Ромска образовна младинска асоцијација 
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Број на 
корисници 
од 21 до 25 

ул. Св. 
Јоаким 

Осоговски 
бр. 40, 
Крива 

Паланка

Дневен центар 
за лица со 

ментална и 
телесна 

попреченост -
Крива Паланка 

Вид на 
попреченост -
комбинирани 

пречки

Работно 
време: 

понеделник 
до петок од 

08:30 до 
16:30 

Активности во центарот: 

Стекнување на животни 
вештини

Едукативни и креативни 
работилници 

Социјализација 

Развивање на 
психомоторика

Контакт 
телефон 

031 374-
920
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ул. „Јоаким 
Осоговски“ 

бр. 159

Крива Паланка

031 375 131 

Е пошта

krivapalanka@redcross.org.
mk

Целна група: 

млади, волонтери

Вид на активности:

Неформално образование

Клуб на млади

Работно време: од 
понеделник до петок 

од 08:00 до 16:00 

Oпштинска Организација Црвен Крст Крива Паланка

ул. 8ми 
октомври 40 а 
Крива Паланка

centar.cik-
cak@outlook.com 

petrovski_dimitar@yahoo.c
om 

070 255 048

Целна група: 

млади

Вид на активности:

Едукативни активности и културни 
настани, младинско учество на 

локално ниво

Работно време: од 
понеделник до петок 

флексибилно 

Центар за младински иницијативи Цик Цак
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Број на 
корисници 
од 25 до 30

Е пошта 
dnevencenta
rkumanovo@

gmail.com

ул. ЈНА бб, 
Куманово 

Дневен центар 
за лица со 

интелектуална 
и телесна 

попреченост 
Куманово

Вид на 
попреченост-
комбинирани 

пречки

Работно 
време: 

понеделник 
до петок од 

07:00 до 
16:30 

Активности во центарот:

Развој на животни 
вештини 

Развивање на психо-
моторика

Музико и арт терапија

Креативни работилници

Контакт 
телефон 
075 362-

883
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ул. Вук Караџиќ 19А, 
1300 Куманово

071 390 192
info@cid.mk

Целна група:

млади

Вид на активности: Систем за 
поддршка на млади-Младински 

центар Мулти Култи

Едукативни активности на локално и 
меѓународно ниво

Работно време: 
понеделник до петок 

од 09:00 до 16:00

Здружение Центар за интеркултурен дијалог

ул. Октомвриска 
револуција бр. 56 

1/1 Куманово 

inkluziva@gmail.com 

Тел бр.

076 279 662

Целна група:

Лица со 
попреченост 

Вид на активности: Персонална 
асистенција на лица со 

попреченост, советодавни услуги, 
вклучување во општествениот и 

политички живот на лица со 
попреченост 

Работно време: 
понеделник до петок 

од 09:00 до 16:00

Инклузива Куманово
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11ти октомври бр. 4 
Куманово

Тел бр. 

031 424 179 
kumanovo@redcross.

org.mk

Целна група: млади

Вид на активности: Крводарителски 
акции, волонтерски и едукативни 

активности 

Работно време: 
флексибилно

Црвен Крст на РМ Општинска организација Куманово

607 бб МЗ Проевце, 
Куманово

Тел бр. 

077576789 
bujrumcenter@gmail.

com

Целна група: Млади 
од рурални средини

Вид на активности: Активности за 
едукација и зголемување на 

капаците, младинско учество, 
активизам, волонтерство

Работно време: 
понеделник до петок 

10:00 до 17:00 

Центар за рурален развој Бујрум
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Број на 
корисници 
од 16 до 20 

Е пошта 
nadicaesenceva@

yahoo.com

ул. Петре 
Прличков 
бб, Велес

Дневен центар 
за лица со 

посебни 
потреби Велес

Вид на 
попреченост -
комбинирани 

пречки

Работно 
време: 

понеделник 
до петок од 

07:15 до 
15:30 

Активности во центарот: 

Едукативни работилници 

Активности за развивање 
на психомоториката на 
корисниците

Контакт 
телефон 
075 341-

171

Вардарски регион 
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Број на 
ученици од 

51 до 60

Е пошта 
macaovcaro
va@yahoo.c

om

Ул. 
Кресненскот
о востание 
бр. 4, Велес

Посебно 
основно 

училиште 
"Маца 

Овчарова" -
Велес 

Вид на 
попреченост-
комбинирани 

пречки

Работно 
време: 

понеделник 
до петок од 

08:00 до 
16:00 

Активности во училиштето:

Регуларен едукативен 
процес

Спортско-рекреативни 
активности

Креативни работилници 

Контакт 
телефон 
043 231-

987
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ул. Солунска 
бр.2А, Велес

043 221-583

Е пошта: 
contact@focus.or

g.mk

Целна група:

млади

Вид на активности: Локални 
активности за заштита на 

човекови права, демократија, 
социјално претприемништво, 

економски развој

Работно време: 
понеделник до 

петок од 08:30 до 
16:30 

Фондација „Фокус“ Велес

Трајко Панов 
22/ПФ 85 1400 

Велес.

070265250 

Е пошта

scoutveles@gmail.
com

Целна група:

деца и млади до 
24 години

Вид на активности: активности 
во природа, логорување и 

неформално образование

Работно време: 
флексибилно

Извиднички Одред Димитар Влахов - Велес



 

                                               

                               

                   38 

 

 

ул. „8ми 
Септември“  
166а - Велес

043231537

Е пошта
veles@redcross.or

g.mk

Целна група:

млади 

Вид на активности: 
неформално образование

клуб на млади

Работно време: 
08:00 - 16:00

Oпштинска Организација Крвен Крст Велес

ул. Александар 
Македонски 

бр.72А, Градско

078/441-443

Е пошта

violeta_gerasimov
a@hotmail.com

Целна група:

Деца и младинци 
со посебни 

потреби 

Вид на активности: 

Социјализација на децата и 
младите со посебни потреби

Работно време: 

Флексибилно 

Здружение за грижа на лица со посебни потреби 
„Надеж“
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Број на 
корисници 
од 11 до 15

Е пошта 
dnevencenta
rkavadarci@y

ahoo.com

ул. Браќа 
Ѓунови бр.11, 
Кавадарци 

Дневен центар 
за лица со 

интелектуална 
или телесна 

попреченост -
Кавадарци 

Вид на 
попреченост-
комбинирани 

пречки

Работно 
време: 

понеделник 
до петок од 

08:30 до 
16:30 

Активности во центарот:

Работа со корисници, 
родители и локална 
заедница

Развој на животни 
вештини 

Развивање на психо-
моторика

Креативни работилници

Контакт 
телефон 
072 277-

517
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ул. Западен 
булевар бб, 
Кавадарци 

078 307-770
youth@sppmd.org.m

k

Целна група:

деца и млади

Вид на активности: 
Неформална 

едукација

Работно време: 
понеделник до пет2ок од 

09:00 до 17:00

Совет за превентива за малолетничка деликвенција - СППМД

ул. „Никола 
Вукомировиќ“ 23/3  

Скопје

072 318 459

Е пошта

lazov@kreaktiv.com

Целна група:

млади од 12 до 26 
години

Вид на активности: 

Младинска работа

Неформална едукација

Уметничко изразување

Лидерство и развој на млади

Работно време: 
понеделник до пет ок од 

09:00 до 17:00

Младинска Асоцијација Креактив
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ул. Киро Крстев 
бр.15, 1440 
Неготино 

075/457-342

Е пошта

gorda_traj@yahoo
.com 

Целна група:

Лица со 
интелектуална 
попреченост

Вид на активности: 

Едукативни и креативни 
работилници, работна окупација, 

социјализација и развивање на 
моториката

Работно време: 

08:30-16:30

Центар за помош на лица со ментален хендикеп 
„Порака“ Неготино
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Број на 
корисници 
од 16 до 20

Е пошта 
jumcsrSvetiNik
ole@mtsp.go

v.mk

ул. Велко 
Влаковиќ 

бр. 38, 
Свети 

Николе

Дневен центар 
за лица со 
телесна и 

интелектуална 
попреченост -
Свети Николе 

Вид на 
попреченост-
комбинирани 

пречки

Работно 
време: 

понеделник 
до петок од 

07:30 до 
15:30 

Активности во центарот: 

Социјализација 

Работно оспособување

Креативни работилници

Контакт 
телефон 
032 610-

305
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Ул. Ленинова бр. 1-
1/4, Свети Николе

032 444-620

Е- пошта 
womsvetinikole@yah

oo.com

Целна група: деца, 
млади и жени

Вид на активности: 
Подобрување на условите за 

здравствена заштита кај деца, 
млади и жени

Заштита на човекови права

Вклучување во општеството 

Работно време: од 
понеделник до 

петок 

од 09:00 до 16:00 

Организација на жените на општина Свети Николе

Плоштад Илинден 
бб, Свети Николе.

077725664 

Е пошта

izvidnickiodredgocedelcev
@yahoo.com

Целна група: деца 
од 7 години 

нагоре, млади и 
возрасни

Вид на активности: 
извидништво, волонтирање,

неформално образование

Работно време:

17:00 - 20:00

Извиднички Одред Гоце Делчев - Свети Николе
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ул. „Филип Втори“ 
бр.38 Свети Николе

032443171

Е пошта

svetinikole@redcross.org.mk

Целна група: 
млади, волонтери

Вид на активности: 

Клуб на млади,

неформално образование

Работно време:

08:00 - 16:00

Oпштинска Организација Црвен Крст Свети Николе
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Број на 
корисници 
од 6 до 10

Е пошта 
jumcsrBerovo
@mtsp.gov.m

k

ул. Маршал 
Тито бб, 
Берово

Дневен центар 
за ментална 
или телесна 

попреченост -
Берово 

Вид на 
попреченост-
комбинирани 

пречки

Работно 
време: 

понеделник 
до петок од 

07:30 до 
16:30 

Активности во центарот:

Културно-едукативни 
активности

Работно оспособување

Креативни работилници

Контакт 
телефон 
033 470-

232

 

Источен регион 
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Број на 
корисници 
од 6 до 10 

Е пошта 
dnevencenta
r_vinica@yah

oo.com

ул. Стив 
Наумов бб, 

Виница

Дневен центар 
за лица со 

ментална и 
телесна 

попреченост -
Виница 

Вид на 
попреченост -
комбинирани 

пречки

Работно 
време: 

понеделник 
до петок од 

07:30 до 
15:30 

Активности во центарот: 

Стекнување животни 
вештини и 
осамостојување

Развивање на културно 
хигиенски навики 

Едукативни и креативни 
работилници 

Социјализација 

Контакт 
телефон 

033 364-
305
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ул. „Лацковички 
одред“  бр. 14

Виница

+389 78 453 970  

Е пошта

scout.group.armonija

@gmail.com

Целна група: 
млади

Вид на активности: 

извиднички активности,

неформално образование

Работно време:

флексибилно

Извиднички Одред „Армонија“ - Виница 
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Број на 
корисници 
од 11 до 15

ул. 
Методија 
Митевски 
Брицо бб, 
Делчево 

Дневен центар 
за лица со 

посебни 
потреби -

Делчево

Вид на 
попреченост -
комбинирани 

пречки

Работно 
време: 

понеделник 
до петок од 

07:00 до 
15:00 

Активности во центарот: 

Едукативни активности 

Работно оспособување

Контакт 
телефон 
078 349-

873
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Ул. Маршал Тито бр. 
69, Делчево

033 413-695

Е пошта

nvokhamdelcevo@g
mail.com

Целна група: 

млади

Вид на активности:

Младински активизам

Работно време: 
од понеделник до 

петок 

од 09:00 до 16:00 

НВО КХАМ 
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Број на 
корисници 

од 1 до 5 

Е пошта 
petaraleksan
drov@yahoo.

com; 
jumcsrKocani
@mtsp.gov.m

k

ул. Гоце 
Делчев бр. 
4, Кочани

Дневен центар 
за лица со 

интелектуална 
или телесна 

попреченост -
Кочани

Вид на 
попреченост -
комбинирани 

пречки

Работно 
време: 

понеделник 
до петок од 

07:30 до 
15:30 

Активности во центарот: 

Развивање на културно 
хигиенски навики 

Едукативни и креативни 
работилници 

Социјализација 

Контакт 
телефон 

033 274-
139
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Адреса: /

+389 77 511 350 

Е пошта

blagoj.petrov@yahoo.com

Целна група: 
млади од 11 - 18 

години

Вид на активности: 

извиднички активности,

неформално образование

Работно време:

флексибилно

Извиднички Одред „Ластовица“ - Кочани 
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Број на 
корисници 
од 11 до 15 

Е пошта 
dneven_cent
ardelcevo@y

ahoo.com

ул. 
Осоговска 

бр.4, 
Македонска 

Каменица 

Дневен центар 
за згрижување 

на лица со 
посебни 

потреби -
Македонска 

Каменица

Вид на 
попреченост -
комбинирани 

пречки

Работно 
време: 

понеделник 
до петок од 

07:30 до 15:30 

Активности во центарот: 

Спортско-рекреативни 
активности

Стекнување на животни 
вештини

Едукативни и креативни 
работилници 

Социјализација 

Контакт 
телефон 

033 411-736
Официјален 

контакт на 
ЈУМ ЦСР 
Делчево
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Број на 
корисници 
од 6 до 10

Е пошта 

dnevencenta
r_probistip@h
otmail.com

ул. Јордан 
Стојанов 

бб, 
Пробиштип

Дневен центар 
за лица со 
телесна и 

интелектуална 
попреченост -

Пробиштип 

Вид на 
попреченост -
комбинирани 

пречки

Работно 
време: 

понеделник 
до петок од 

07:30 до 
16:30 

Активности во центарот: 

Стекнување на животни 
вештини

Работно оспособување

Дневно згрижување

Контакт 
телефон 

032 480-
800
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Број на 
ученици од 

61 до 70

Е пошта 
dsuiskra@yah

oo.com

Ул. Рибник 
бр.14, Штип

Центар за 
специјално 

средно 
образование 

"Искра" - Штип

Вид на 
попреченост-
Комбинирани 

пречки

Работно 
време: 24 

часа 
дневно, 
освен за 
празници

Активности во училиштето:

Регуларен едукативен 
процес

Посета на театар, 
екскурзии, игротеки и сл. 

Контакт 
телефон 
032 308-

860
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Број на 
корисни
ци од 11 

до 15

Е пошта 

marin_ce
@hotmail.

com

ул. Крсте 
Мисирко

в бб, 
Штип

Дневен центар 
за лица со 

интелектуална 
или телесна 

попреченост -
Штип

Вид на 
попречен

ост -
комбинир

ани 
пречки

Работно 
време: 

понедел
ник до 

петок од 
07:15 до 

15:00 

Активности во 
центарот: 

Едукативни 
активности 

Социјализација

Спортско-
рекреативни 
активности

Контакт 
телефон 
032 385 -

031
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Број на 
корисници 
од 6 до 10

Е пошта 
jumcsrShtip@
mtsp.gov.mk

ул. Крсте 
Мисирков 
бб, Штип

Дневен центар 
за деца со 

аутизам Штип 

Вид на 
попреченост-
комбинирани 

пречки

Работно 
време: 

понеделник 
до петок од 

07:00 до 
15:00 

Активности во центарот:

Активности со родители 

Активности во локалната 
заедница

Активности со 
корисниците

Контакт 
телефон 
032 380-

378
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Ул. Ванчо Прке бр. 
67/1, Штип

075/496-773

Е пошта

mariana.angelova@fr
lz.org.mk

Целна група:

млади

Вид на активности: 

Едукативни активности

Работно време: 

понеделник до петок 

од 09:00 до 17:00

Фондација за развој на локалната заедница - Штип

Васил Главинов 
20 Штип 

Тел. бр

078 378 031 

Е пошта

dragana.mitrovikj@yahoo.com 
youthclubshtip@yahoo.com

Целна група:

млади и деца

Вид на активности: 

Едукативни и креативни активности

Работно време: 
флексибилно 

Младински клуб Штип
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ул. Ванчо Прке 
бр.67/1, Штип 

032/383-116

Е пошта

info@frlz.org.mk

Целна група:

Млади лица  

Вид на активности: 

Вклучување на младите во 
креирање на јавните политики и 

нивна доследна имплементација

Работно време: 

08:00-16:00

Фондација за развој на локалната заедница 
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Број на 
корисници 
од 6 до 10

Е пошта 
jumcsrDebar
@mtsp.gov.m

k

ул. Анастас 
Илиќ бр. 45, 

Дебар 

Дневен центар 
за лица со 
телесна и 

интелектуална 
попреченост -

Дебар

Вид на 
попреченост-
комбинирани 

пречки

Работно 
време: 

понеделник 
до петок од 

08:30 до 
16:30 

Активности во центарот:

Активности со родители

Активности со 
корисниците

Активности во локалната 
заедница

Контакт 
телефон 
046 831-

501

Источен регион  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                               

                               

                   60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ул. „Јанко 
Михајловски“ бб

Дебар

045225324 

Е пошта

debar@redcross.org.
mk

Целна група:

млади

Вид на активности: 

Клуб на млади

неформално образование

Работно време: 

понеделник до петок 

од 08:00 до 16:00

Општинска организација Црвен Крст Дебар
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Број на 
корисници 
од 16 до 20

Е пошта 

dnevencenta
r_kicevo@hot

mail.com

ул. Трпе 
Блажески 
бб, Кичево

Дневен центар 
за лица со 

посебни 
потреби -

Кичево

Вид на 
попреченост -
комбинирани 

пречки

Работно 
време: 

понеделник 
до петок од 

07:30 до 
15:30 

Активности во центарот: 

Стекнување на животни 
вештини

Едукативни и креативни 
работилници 

Социјализација 

Контакт 
телефон 

045 228-
677
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ул. Климетица 
бр. 8 Струга

078 361 364
Целна група:

млади

Вид на активности: 

Развој на вештини 
Стратешки развој во 

заедницата 

Клуб за млади

Работно време: 

понеделник до 
петок 

од 09:00 до 17:00

Здружение за развој и активизам „Аква“ Струга

ул. „Димитар 
Влахов“ бр. 52

Охрид

046261909

Е пошта
ohrid@redcross.or

g.mk

Целна група:

млади

Вид на активности: 

Клуб за млади

Работно време: 

понеделник до 
петок 

од 08:00 до 16:00

Општинска Организација Црвен Крст Охрид



 

                                               

                               

                   63 

 

 

ул. „Кочо Рацин“ 
бр. 39, Охрид

Е пошта
mladinskisovet_oh

@yahoo.com

Целна група:

млади

Вид на активности: 

едукативни, кретивни, 
превентивни

Работно време: 

флексибилно

Младински совет Охрид
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Број на 
корисници 
од 25 до 30

Е пошта 
jumcsrMaked
onskiBrod@mt

sp.gov.mk

с. 
Манастирец, 
Македонски 

Брод 

Дневен центар 
за лица со 

интелектуална 
или телесна 

попреченост -
Манастирец 

Вид на 
попреченост-
комбинирани 

пречки

Работно 
време: 

понеделник 
до петок од 

08:00 до 
16:00 

Активности во центарот:

Животни вештини 

Осамостојување

Социјална инклузија

Контакт 
телефон 
077 839-

379
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Број на 
корисници 
од 6 до 10

Е пошта 
dnevencenta
r.val@gmail.c

om

ул. Лазар 
Колишевски 

бр.32, 
Валандово 

Дневен центар 
за деца со 

посебни 
потреби -

Валандово

Вид на 
попреченост-
комбинирани 

пречки

Работно 
време: 

понеделник 
до петок од 

07:00 до 
15:00 

Активности во центарот:

Социјална инклузија

Работно оспособување

Стекнување на работни 
вештини

Контакт 
телефон 
077 704-

440
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Број на 
корисници 
од 16 до 20 

Е пошта 
dc.gevgelija@gma

il.com

ул. 
Илинденска 

бб, 
Гевгелија 

Дневен центар 
за лица со 
умерена и 

тешка 
попреченост 

Гевгелија

Вид на 
попреченост -
комбинирани 

пречки

Работно 
време: 

понеделник 
до петок од 

07:30 до 
16:30 

Активности во центарот: 

Стекнување животни 
вештини и 
осамостојување

Стекнување на културно-
хигиенски навики

Работно оспособување

Развивање на говор

Психосоцијална помош 

Интеграција во локална 
средина

Сексуално образование

Контакт 
телефон 

034 215-
885
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ул. Маршал Тито 
бр.60, Гевгелија

078 853-363

mivanahadzi@yah
oo.com

Целна група:

деца и млади

Вид на активности: 
Неформална едукација 

Младински активизам

Работно време: 
понеделник до 

петок од 09:00 до 
16:00 

Регионален центар за одржлив развој Гевгелија

ул. „Ѓорѓи Велков“ 
бр. 12, Гевгелија 

076/263-885; 

Е пошта

gevgelija@redcros
s.mk

Целна група:

деца и млади

Вид на активности: 

помош и поддршка на социјално 
загрозените лица, хуманитарни 

акции, крводарителски 
активности

Работно време: 
09:00 до 16:00 

Општинска организација Црвен Крст Гевгелија
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Број на 
корисници 
од 11 до 15

Е пошта 
jumcsrStrumic
a@mtsp.gov.

mk

Ул. 11 
Октомври 

бб, 
Струмица 

Дневен центар 
за лица со 

интелектуална 
или телесна 

попреченост -
Струмица

Вид на 
попреченост-
комбинирани 

пречки

Работно 
време: 

понеделник 
до петок од 

08:00 до 
16:00 

Активности во центарот:

Развој на животни 
вештини 

Изработка на накит

Контакт 
телефон 
046 786 

976
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ул. Крушевска 
Република бр. 21, 

Струмица 

071/311-804

Е пошта

sonja_poraka@yah
oo.com

Целна група:

Лица со 
интелектуална 
попреченост 

Вид на активности: 

Работна окупација, едукативни и 
креативни работилници,  

социјализација на лицата со 
попреченост

Работно време: 

14:00-16:00

Центар за лица со интелектуална попеченостт 
„Порака“ 
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Број на 
ученици
над 100

Е пошта 
zlatansremec
@yahoo.com

Ул. Емил 
Зола бр. 5, 

Скопје 

Посебно 
основно 

училиште "Д-р 
Златан Сремец" 

- Скопје 

Вид на 
попреченост-
комбинирани 

пречки

Работно 
време: 

понеделник 
до петок од 

07:00 до 
15:30 

Активности во училиштето:

Регуларен едукативен 
процес

Креативни работилници 

Посета на театарски 
претстави, музеи и 
фестивали 

Контакт 
телефон 
02 2770 

446

Скопски Регион 
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Број на 
ученици од 31 

до 40

Е пошта 
ducorpartenij
azografski@y

ahoo.com

Ул. Благоја 
Стефковски 

бр. 45, 
Скопје

Државен 
училишен 
центар за 

образование и 
рехабилитација 

"Партенија 
Зографски" -

Скопје

Вид на 
попреченост-

Сензорна 
попреченост-

оштетен говор и 
слух

Работно 
време: 

понеделник до 
петок од 08:00 

до 16:00 
училиштето, 
интернатот 
постојано

Активности во училиштето:

Регуларен едукативен 
процес

Креативни работилници 

Спортско-рекреативни 
активности 

Контакт 
телефон 
02 2529

744
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Број на 
ученици 
над 100

Е пошта 
idnina2008@y

ahoo.com

Ул. Втора 
Македонска 

Бригада 
бр.3, Скопје 

Посебно 
основно 

училиште 
"Иднина" -

Скопје

Вид на 
попреченост-
Комбинирани 

пречки

Работно 
време: 

понеделник 
до петок од 

7:30 до 
15:30

Активности во училиштето:

Регуларен едукативен 
процес

Посета на театар, 
зоолошка градина, 
игротеки и сл. 

Контакт 
телефон 
02 2621-

976
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Број на 
ученици 
над 100

Е-пошта 
n.ohridski@ya

hoo.com

Ул. Васил 
Ѓоргов бр. 

47б, Скопје

Државно 
средно 

училиште "Св. 
Наум 

Охридски" -
Скопје

Вид на 
попреченост-

Интелектуална 
попреченост

Работно 
време: 

понеделник 
до петок од 

08:00 до 
15:30

Активности во училиштето:

Регуларен едукативен 
процес

Креативни работилници 

Спортско-рекреативни 
активности 

Уметнички секции и 
секции за глума 

Часови за традиционални 
танци 

Контакт 
телефон 
02 3119-

472
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Број на 
корисници 
од 11 до 15

Е пошта 
dnevencenta
rautizam@ya

hoo.com

ул. Втора 
Македонска 
Бригада бб, 

Скопје 

Дневен центар 
за деца со 

аутизам -
Скопје

Вид на 
попреченост-
комбинирани 

пречки

Работно 
време: 

понеделник 
до петок од 

07:00 до 
17:00 

Активности во центарот:

Третман од стручни лица

Сензорна соба

Контакт 
телефон 
076 381-

819
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ул. Јосиф 
Јосифовски бб, 

Скопје 

070/213-556
sim@scout.org.mk

Целна група:

млади и деца

Вид на активности: 

Неформална едукација на млади 
преку примена на извиднички 

методи

Работно време: 
понеделник до петок 

од 09:00 до 17:00

Сојуз на извидници на Македонија

Булевар ВМРО 1/2-7 
Скопје 

077 855 832
arno.mkd@gmail.com 

Целна група:

млади

Вид на активности: 
Претприемничко учење

Социјално претприемништво

Стручно образование

Работно време: 
понеделник до петок 

од 09:00 до 17:00

Здружение за социјални иновации „Асоцијација за развој на 
нови опции“ (АРНО)
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ул. Партизански 
одреди бр. 27/А/3, 

Скопје

078 201-854
info@cefe.mk

Целна група:

млади

Вид на активности: 
Претприемништво

Неформална едукација

Работно време: 
понеделник до петок 

од 09:00 до 15:00

ЦЕФЕ Македонија

ул. Славеј Планина 
бр. 19, Скопје

070 699-744
maca.atanasova@g

mail.com 

Целна група:

млади и деца од 
ромска 

националност

Вид на активности: 

Ран детски развој

Помош и поддршка при совладување 
на наставен материјал за деца од 

школска возраст

Работно време: 
понеделник до петок 

од 08:30 до 16:30

Здружение за развој на ромската заедница Сумнал
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ул. Дренак бр. 34А 
Скопје

02 3139 692

Е-пошта 

info@mof.org.mk 

Целна група:

млади

Вид на активности: 

Неформално образование

Учиме право и Дебата

Младински активизам

Младински политики и информирање на 
млади

Работно време: 

понеделник до 
петок 

од 09:00 до 17:00 и 

сабота и недела 

од 12:00 до 16:00

Младински образовен форум

Булевар Асном 15 
Скопје

Е-пошта

legalthinkmk@hotmail
.com 

Целна група:

млади и млади 
правници

Вид на активности: 

Едукативни активности од 
областа на правото

Работно време: 
понеделник до петок

флексибилно

Здружение на правници Легал Тинк
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Ул. Франклин 
Рузвелт бр. 46-2/8, 

Скопје

02 3245-536

Е пошта 

info@reactor@org.mk

Целна група: 

млади

Вид на активности:

Истражувања на локално и 
национално ниво 

Родова еднаквост, млади, урбан 
развој

Работно време: од 
понеделник до петок 

од 09:00 до 17:00 

Реактор - Истражување во акција

Ул. Наум Наумовски 
Борче бр. 83 Скопје

02 3075 025

Е пошта 

sehal@lgbti.mk

Целна група: 

ЛГБТИ 

Вид на активности:

Психосоцијална и правна помош

Заштита од дискриминација, 
насилство и бездомништво

Едукативни активности

Работно време: од 
понеделник до петок 

од 07:00 до 15:00 

ЛГБТИ - Центар за поддршка
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Ул. Наум Наумовски 
Борче бр. 83 Скопје

02 3119 073

Е пошта 

helkom@mhc.org.mk

Целна група: 

сите

Вид на активности:

Заштита на човековите права на сите 
граѓани

Работно време: од 
понеделник до петок 

од 09:00 до 15:00 

Хелсиншки комитет за човекови права на Република 
Македонија

Ул. Караџица бр.6, 
Скопје

078 370-987

Е пошта 

infokrikcenter@gmail.
com

Целна група: 

Млади со и без 
попреченост

Вид на активности:

Младински интегративни програми 

Активности на локално и меѓународно 
ниво 

Младински центар

Работно време: од 
понеделник до петок 

од 09:00 до 17:00 

Центар за младински активизам ЦМА Крик
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Ул. Караџица бр.6, 
Скопје

071343822

Е пошта
vesna.ilievska@gmail.

com

smr.sojuz@gmail.com

Целна група: 

Младински 
работници

Вид на активности:

Зајакнување на младинската работа 
и понудата на истата, што значи 

индиректна работа со млади, но без 
директна понуда на активности

Работно време: 
флексибилно

Сојуз за младинска работа

Улица 4, број 49, 
1000 Скопје

078313931

Е пошта
info@youthcan.org.mk

Целна група: 
млади

Вид на активности:

Обуки, работилници, 
истражувања, младински 

размени, тренинзи, можности за 
национални и интернационални 

мобилност на млади.

Работно време: од 
понеделник до 

петок 

од 10:00 до 18:00 

Здружение на граѓани Младите Можат
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Ул. Антон Попов, 
бр.2 О. Кисела Вода

Во дворот на ОУ 
Кузман Јосифовски 

- Питу.

078 220 694

Е пошта

brico.scouting@gmail.
com

Целна група: 

Деца од 7 до 14 
години

Вид на активности:

неформално образование, спортски, 
логички, забавни.

Работно време:

флексибилно

Извиднички одред Методи Митовски - Брицо

ул. Наум Охридски 
бр. 34 - Кисела Вода

02 3112 254 

Е пошта 

info@bidizelen.org

Целна група: 

Млади од 15 до 19 
години

Вид на активности:

Предавања, работилници, семинари, 
протести, акции, пишување политики, 

тренинзи за вработување.

Работно време: од 
понеделник до 

сабота 

од 10:00 до 18:00 

Здружение за одржлив развој и заштита на животната средина 
- Гоу Грин - Скопје
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ул. „Атинска“ бр. 11 -
Скопје

076472707

Е пошта

emscinfo@gmail.com

Целна група: 

Студенти по 
медицина

Вид на активности:

едукативни, културни настани 
(евроинтеграции и култура), јавно 

здравје

Работно време:

флексибилно

Европска Медицинска Студенстка Асоцијација - ЕМСА 

ул. „Емил Зола“ 3/3-1

О. Кисела Вода

02 2772 095

Е пошта

vcs_contact@yahoo.
com

Целна група: 

Млади

Вид на активности:

работилници, младински размени, 
обуки, волонтирање, неформално 

образование, работни кампови

Работно време: од 
понеделник до петок 

од 09:00 до 17:00 

Волонтерски Центар Скопје
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бул. „Крсте 
Мисирков“ ББ -

Скопје

Е пошта 

info.aegeeskopje

@gmail.com

Целна група: 

Млади

Вид на активности:

Мобилност на млади

Студентски настани (Европски, Културни)

Неформално образование

Работно време:

флексибилно

Европски студентски форум - АЕГЕЕ Скопје

ул. „Христо 
Татарчев“ 11 бр. 11

о. Кисела Вода

078 296 885 

Е пошта

contact@disleksija.or
g.mk

Целна група: 

наставници, млади

Вид на активности:

обуки, неформално образование, 
едукација

Работно време: од 
понеделник до петок 

од 09:00 до 17:00 

Здружение за дислексија Ајнштајн - Скопје
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Млад

 
 

 

ул. Коста 
Новаковиќ бр. 22А, 

Скопје 

02/2 465-316

Е пошта

info@childrenemb
assy.org.mk

Целна група:

Децa

Вид на активности: 

Заштита на правата 
Работно време: 

08:00-16:00

Прва детска амбасада „Меѓаши“

ул. Јане 
Сандански бр. 35-

5, Скопје

078/442-794

Е пошта

nvolastovica@yah
oo.com

Целна група:

Деца и младинци 
со пoпреченост

Вид на активности: 

Социјализација на децата и 
младите со посебни потреби

Работно време: 

08:00-16:00

Здружение „Асоцијација за правата на деца и 
младинци со посебни потреби „Ластовица“
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Бул. Филип Втори 
бр.2-2/50, Скопје

078/259-528

Е пошта

ajdemakedonija@
gmail.com

Целна група:

Маргинализиран
и групи

Вид на активности: 

Донација на храна 
Работно време: 

09:00-16:00

Ајде Македонија 
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ински сојуз - Крушево 

Анализа на податоци 

На првата табела можете да забележите дека од вкупно 89 исконтактирани 

организации кои нудат услуги за млади, речиси половина воопшто немале со 

работка со дневен центар или специјално училиште, а мал процент одговориле со 

„не знам“ на прашањето. 

 

Табела 1 

Од квалитативните податоци, соработките кои што постојат помеѓу организациите 

со дневните центри и специјалните училишта, во најголемиот број се базира на 

донации кон институциите, посети, контакти или идеи кои чекаат на реализација. 

Од друга страна, многу мал број на организации работат директно со 

вработените или корисниците/учениците на специјалните институции. 
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Понатаму, на следната табела можете да видите дали организациите кои нудат 

услуги за млади се заинтересирани да соработуваат директно со специјалните 

институции. 

 

Табела 2 

Од вкупно 89 организации, 85 се отворени и сакаат да соработуваат со 

специјалните институции, додека 4 од нив категорично одбиваат. 

Од квалитативните податоци, организациите кои сакаат да соработуваат со 

специјалните институции, во минатото, но и сега, создаваат простор за можна 

соработка помеѓу засегнатите страни со цел доближување на активностите кон 

младите лица со попреченост и подобрување на квалитетот на активностите кои 

тие ги посетуваат. 

Организации кои се изјаснија дека во моментот оваа категорија на млади не им 

спаѓа во фокусот на работата и не очекуваат во блиска иднина да се најде во 

плановите за работа.  



 

                                               

                               

                   88 

На табелата број 3, можете да ги погледнете широките или поспецифични таргет 

групи на организациите кои нудат услуги за млади. 

 

 

Од страна на дневните центри за лица со попреченост, можеме да ги видиме 

следните информации. Бројот на корисници во зависност од капацитетот на 

дневниот центар може да биде различен. 
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Табела 3 



 

                                               

                               

                   90 

Од вкупно 27 дневни центри низ државата, помалку од половина досега оствариле 

некаква соработка со организација која нуди услуги за млади(табела 4). Од 

квалитативните податоци, можеме да заклучиме дека овие соработки придонеле 

за испорачување на младинска работа до лицата со попреченост и со тоа се 

зголемила вклученоста на младите лица со попреченост во активностите на овие 

неколку организации. Како што е наведено во делот за организациите, најголем 

дел од активностите кои биле предмет на соработките се од хуманитарен 

карактер, што не придонесува за подобрување на пристапот кон активности. 

 

 

Табела 4 

Од страна на дневните центри за лица со попреченост е искажано задоволство од 

соработката со организациите кои нудат услуги за млади. Сите одговорија дека 

подготвуваат нови или суште имаат во тек заеднички активности. 
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Сите исконтактирани дневни центри се отворени и би сакале да соработуваат со 

организација која нуди услуги за млади во иднина(табела 5).  

 

Табела 5 

 

Специјалните училишта на ниво на Република Македонија, генерално се отворени 

за соработка и мнозинството од нив веќе имаат остварено соработка со 

организации кои нудат услуги за млади(табела6).  Сите соработки се на ниво на 

испорачување на младинска работа на учениците и вон-школски активности. 
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Табела 6 

 

Исто како и дневните центри, 100% од специјалните училишта би сакале во иднина 

да соработуваат со организација која нуди услуги за млади. 
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Заклучок 

Во текот на мапирањето се исконтактирани 89 организации кои нудат услуги за 

млади и 27 дневни центри од цела Македонија или вкупно 116 субјекти кои беа 

предмет на ова мапирање. 

 

Прашалниците беа составени во насока на прибирање квантитативни, но и 

квалитативни информации. Од собраните квантитативни податоци од 

организациите кои нудат услуги за млади, дневните центри и специјалните 

училишта, генерално може да се заклучи и да се потврди претпоставката дека 

помеѓу овие чинители соработката на ниво на споделување активности е многу 

мала или воопшто ја нема. Генерално, активностите кои ги поврзуваат чинителите 

се во насока на подобрување на условите за функционирање на државните 

установи или хуманитарни активности. Она што недостасува е разбирањето дека 

корисниците на специјалните институции имаат потреба од повеќе активности 

поврзани со младинска работа и доживотно учење, а организациите кои нудат 

услуги за млади се токму тие кои можат да понудат ваков тип на активности. 

Немањето доволно иноформации, вештини и искуство, претставува пречка за 

вклучувањето на младите лица со попреченост во тековните активности на 

граѓанските организации. Од друга страна пак, специјалните институции немаат 

доволно ресурси за да ги развијат капацитетите за примена на младинската 

работа во самите институции.  Сепак, мнозинството од чинителите се 

заинтересирани за продлабочување на соработката и заедничка понуда на услуги 

за млади. Со ова би се придонело кон подобрување на квалитетот и зголемување 

на понудата на младинска работа, како и поголема вклученост на младите лица 

со попреченост во активностите. 
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Препораки 

По заклучоците кои ги извадивме по обработка на податоците собрани од 

засегнатите чинители кои беа предмет на мапирањето, препораките кои 

произлегуваат се: 

1. Организациите кои нудат услуги за млади да ги пренасочат своите 

активности во соработките со специјалните институции од хуманитарни во 

испорачување на активности кои ги нудат на пошироката група на млади 

2. Специјалните институции и организациите да создадат механизми за 

вмрежување преку кои би се откриле потребите на младите лица со 

попреченост и би се пристапило кон нивно вклучување во активностите на 

организациите. 

3. Засегнатите чинители да создадат механизми за размена на практики со 

што би се зголемиле взаемните капацитети за работа со мешани групи на 

млади и квалитетот на испорачување на активностите. 

Овој документ може да послужи како база на информации за идна соработка и 

темел на поставување механизми за соработка, вмрежување и размена на 

искуства и практики.  


