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Постоењето на
Здружение за
унапредување на
условите за грижа и
сместување на стари
и изнемогнати лица
„ХУМАНОСТ“ е
иницирано од група
граѓани, сегашни
членови на
Здружението, врз
основа на
идентичноста на
нивните уверувања и
хуманитарни погледи
во однос на
постоењето на
потребата за
унапредување на
условите и
можностите за
остварување на грижа
за стари и
изнемогнати лица на
територијата на град
Скопје и пошироко во
Земјата.

Годишен извештај 2013 година Page 3 of 16

Визија

Поголема социјална интеграција и поквалитетен живот на старите лица

Мисија

Подобрување на условите за грижа на старите лица преку имплементација
на формите на вонинститутционално-социјална заштита и социјално
вклучување на старите лица во општеството

Цели

Стратешки цели 2012-2015:

Сртаешка цел 1: Одбележување на Европста година за активно стареење
Стратешка цел 2: Јакнење на капацитетите на лицата заинтересирани за
грижа на старите лица
Стратешка цел 3: Имплементација за законот за социјална заштита во
делот на старите лица преку процесот на децентрализација
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Општи цели
Работење врз унапредување на формите на остварување на грижата кон
стари и изнемогнати лица со отварање на Центар за давање нега во
домашни услови и помош на нивните семејства, грижа, помош и давање
нега во домашни услови на лица во терминална фаза од својот живот
палијативна нега, за нив и нивните семејства
Постојано следење на состојбата на условите за грижата кон стари и
изнемогнати лица по пат на анкетирање и прибирање податоци на
граѓаните и соодветните институции ангажирани во работата на оваа
проблематика.
Изготвување на анализа за конкретниот начин за унапредување на
условите за грижата кон стари и изнемогнати лица, а тоа по пат на
ангажирање на стручни лица од областа на остварувањето на грижата
кон стари и изнемогнати лица врз основа на која анализа ќе се изготви
план во кој ќе се предвидат конкретни форми на унапредување на
условите за грижата кон стари и изнемогнати лица.
Целосно и
објективно информирање на јавноста за состојбата на условите за
грижата кон стари и изнемогнати лица, а тоа по пат на учество во
емисии на електронските медиуми и по пат на објавување на написи во
печатените медиуми.
Превземање на соодветни активности пред органите надлежни за
нормативно регулирање на прашањето на создавање на условите за
грижата кон стари и изнемогнати лица, а тоа по пат на давање на
соодветни предлози за промена на постоечката регулатива или за
донесување на нова.
Прибирање на материјални средства за остварување на напред
наведените активности и за конкретни акции за подобрување на
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Структура на Хуманост
Собрание
Највисок орган на Здружението Хуманост е собранието и го сочинуваат сите членови на
Здружението, односно нивни овластени застапници доколку членови на Здружението се
правни лица. Собранието ги поставува насоките за сите политики на Хуманост и ги
усвојува финансиските планови,програми,стратешки цели и извештаи.
Претседател
Претседателот е задолжен за претставување и застапување на Хуманост на надворешни
средби и во целокупниот правен промет со трети лица.
Претседател на Хуманост е Димитар Павловски
Управен одбор
Управниот одбор на Хуманост е составен од три члена кои ги избира Собранието за период
од две години. Управниот одбор ги спроведува заедничките политики и ставови утвредни
од Собранието, одлучува за стекнување и располагање со средства на Хуманост , поготовка
на годишна програма, прием на нови членки и е одговoрен за спроведување на сите
проектни активности на Хуманост.
Членови на Управен одбор се:
Димитар Павловски
Маријана Андриќ
Благица Галева
Надзорен одбор
Тело составено од три члена, одговoрно за следење на ненаменско трошење на средствата
и увид во целокупното финасиско работење на Хуманост.
Членови на Надозрен одбор се:
Силвана Ончева
Александра Арсовска Белчовска
Мирјана Пешиќ
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Извршна канцеларија
Извршната канцеларија е седиштето на Здружението и вработените лица
кои ги координираат активностите на Хуманост,спроведуваат
административно- технички работи одржуваат контакти со членовите,
учествуваат во подготовка на стратегии,работни и финасиски планови.
.

Мери Терзиева Павловска- Административно-финансиски директор

.

Сашко Јованов-Програмски директор

Сектори
За успешна работ и остварување на визијата,мисијата и целите на
здружението се формирани следните сектори:
•

Сектор за пихо-социјална поддршка

•

Сектор за медицинска нега и помош

•

Сектор за нега во домашни услови

•

Сектор за едукација

Одговрно лице: Сашко Јованов –Програмски директор
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Реализиран проект во 2013 година
"И ние сме креативни"
Здружението Хуманост со поддршка на
Домот за стари лица „Мери Терзиева“ од
февруари 2012 до декември 2013 година
го реализирше проектот „И ние сме
креативни“. Со овој проект беа
предвидени креативни и тематски
работилници секој месец за изработка на
различни предмети кои се во согласност
со планот и програмата на
активностите во домот за стари лица
„Мери Терзиева“.Со работилниците
старите лица ќе имаа можност да ја
истакнат својата креативност преку
изработка на најразлични предмети од
стакло, глина, пластика, керамика,
хартија и преку групна работа везење,
плетење и изработка на кукли од
материјали. По изработка на
предметите се организираа базари каде
што предметите се продаваа. Со
собраните финансиски средства од
организираните базари ќе се обезбедат
средства за изработка на предмети за
наредните базари.
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Активности 2011
Тренинг центарот "Ксантика" Скопје,на 13 и 14 Мај
„Да
ги заборавиме
и тие сетренизни"100%
дел од
2011 не
година
организира еднодневни
Упех!"
во
клубот
B2.
Излезете
од
зоната на
нашиот живот“
конфорот,резервирајте термин кој вам најмногу ви
Здружението
Хуманост
Јануари
2012купен
одговара и подгответе
се заод
акција!
Со секој
билет
за
овие
тренинзи
вие
донирате
5% во
до Декември 2013 година го реализираше
невладината
организација
"Хуманост"
Скопје,
проектот "Да
не ги заборавиме
и тие
се и со
тоа ќе им помогнете на старите лица да добијат
дел од нашиот живот" Со овој проект се
бесплатна помош во домашни услови. Покажете ја
oформи
фонд, кој служеше
за моментот дека
вашата хуманост
и освестете
организирање
нa бесплатен живот
сервисод
забило која
повредно е да се допречовечкиот
сума на пари!
давање
помош во домашни услови на

старите
и изнемоштени
На 25.05.2011
во емисијата лица.
"Зеднички ручек "на
Опфатеноста
на бројот на корисници
Канал
5 ТВ Административниот
директор на НВО
"Хуманост
Мери
Павловскафинансиски
го промовираше новиот
зависеше "од
собраните
проект
“
Сеопфатно
истражување
средства од поставените кутииизаанализа на
потребите на формите за згрижување на старите
донација и преку данаторските броеви на
лица во Град Скопје” поддржан од Град Скопје
Т-мобиле и Вип. Беа отворени посебни
На
28.05.2011 година
просториите
на Даре Џамбаз
телефонски
линиивона
следниве оператори:
беше одржана обука nа анкетарите од проектот
"Сеопфатно
истражување
T-Mobile 070
143 434 и анализа на потребите
на формите за згрижување на старите лица во Град
Vip
077за143
434 повеќе фотографии посетете ја
Скопје"
да видете
страната Фотогалерија.

Од 14-15 Јуни во
Охрид,Хотел Метропол
претставник од Хуманост присуствуваше на
Националната
коференција
–Квалитете
во
работењето на граѓанските организации.
Во емисијата "24 за Животот" на Прес 24
ТВ.Програмскиот дирекор на" Хуманост" Сашко
Јованов го промовираше новиот проект " Сеопфатно
истражување и анализа на потребите на формите
за згрижување на старите лица во Град Скопје"
финансиски поддржан од Град Скопје.
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"Исполнети и среќни"

„ Асистенти за грижа на стари лица“

Здружението за унапредување на условите за
грижа и сместување на стари и изнемогнати лица
„Хуманост“, од месец Март 2012 година, го
реализираше проектот: „Исполнети и среќни“.
Проектот се состоеше од посета на театарски
престави во Драмски театар, рекреативни
излети во Скопје. Предвидени се по две активности
во месецот. Со групата на корисници на услугите
од Домовите за стари лица за време на сите
претстави и излети е предвидено придружба на
стручно медицинско лице и придружба од страна
на 2 лица од здружението Хуманост.

Во рамки на тековниот твининг проект на
Европската Унија кој има за цел да ги развие
мисиите и компетенциите на Центарот за
образование на возрасни, Здружението за
унапредување на условите за грижа и
сместување на стари и изнемогнати лица
‘’Хуманост’’ од Скопје е избран за
имплементација на Пилот програмата:
Асистенти за грижа на стари лица.

Сметаме дека на овој начин придонесовме до
намалување на социјалната изолираност на
старите лица сместени во установите и нивна
зголемена социјализација со што и делумно ќе
влијаеме за исполнување и на стратешката цел
под ред број 3 во Националната Стратегија за
стари лица 2010-2019 –Интеграција на старите
лица во општествениот живот со реализација на
мерките 3.3.3 Зголемување на достапноста до
културните настани за старите лица и мерката
3.3.8 Поттикнување на воведување и спроведување
на програми за активно користење на слободното
време во која Хуманост активно учествуваше при
изработката со свои предлози и иницијативи. Овој
проект ќе се имплементира долгорочно во
зависност од поддршката на Град Скопје и
Драмски театар Скопје.

Пилот програмата имаше за цел да изгради
концепт на обука и сертифицирање на
вештини кои ќе водат кон доделување на
сертификат за систент за грижа на стари
лица.
За таа цел обуката за негуватели за грижа
на стари и немоќни лица опфака 6 модули и
тоа:
1. Одржување на домот
2.Поддршка за извршување на секојдневните
активности
3.Ергономски принципи
4.Заштита на старите лица
5.Психо-социјална поддршка
6.Задачи од медицински аспект
Здружението Хуманост ќе биде под
техничко водство и менторство од страна
на француски експерт во однос на
дизајнирањето на обуката. Во однос на
методолошкиот пристап, обуката ќе
содржи од комбинација на теорија и пракса
како и период поминат на обука на работно
место.
Обуката за Асистенти за грижа на стари и
немоќни лица се реализираа во период од 4
месеци почнувајќи од Февруари 2013-Јуни
2013 година.
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Активности 2013
Здружението Хуманост со свои членови беа присутни на Балот на различности
кој се одржа на 06.03.2013 во МОБ кој што го организираше Здружението Дајте
ни крилја
На 22.03.2013 заедно со Гринер го одбележавме Светскиот ден на водата
На 25.04.2013 не посетиа , Г-дин Аиво Орав-шеф на делагацијата на Европската
Унија за Македонија, Директорката на Центарот за образование на возрасни г-ѓа
Линдита Ќазими и претставници од ИПА Твиниг проектот за постигнатите
резултати од програмата Асистенти за нега на стари лица.
Од Февруари до Јуни го реализарвем Твининг проектот Асистенти за нега на
стари лица во домашни услови
На 31 Мај 2013 Програмскиот дирекотор на Хуманост годстуваше во емисијата
24 Од се срце, тема на разговор беше начините и формите за унапредување на
негата на старите лица.
На 21.06.2013г. во хотел „Порта“, Аеродром, ги поделивме сертификатите на
учесниците на обуката Асистенти за нега на стари лица во домашни услови
На 25 Јуни 2013 во емисијата Колосек на МТМ телевизија гостуваат
претставници од Хуманост, тема на разговор беше промовирање на пилот
програмата Асистенти за грижа на стари лица.
На 23 Јули 2013 година од страна на Центарот за образование на возрасни беше
верифицирана Програмата „Асистенти за нега на стари лица во домашни
услови“.
Од Август 2013 година почна да функционира и Агенцијата за помош и нега на
стари лица во домашни услови од страна на Првиот лиценциран тим за давање
професионална нега
На 08 Ноември 2013 Здружението Хуманост го прослави својот 15-ти јубилеј
На 30 и 31 Декември 2013 беше организиран и Новогодишен базар 2014 дел од
проекто Исполнети и сречни.

На 31 Декември 2013 од страна на Министерството за образование и
науки беше верифцирана програмата „Асистентите за нега на стари
лица лица во домашни услови“.
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Биланс на приходи и расходи во период од 01.01.2012 до 31.12.2012
Износ
Р.бр.

Позиција

1

2

Ознака
на АОП

Претходна

Tековна

година

година

3

4

5

I.Расходи:Материјални расходи,услуги и амортизација
(202 до 210)

201

952039

862188

1

Потрошени материјали

202

15661

13028

2

Потрошена енергија

203

57134

62341

3

Други услуги

204

713287

452500

4

Превозни-транспортни услуги

205

79958

297254

5

Издатоци за реклама,пропаганда и репрезентација

206

17415

16697

6

Амортизација

207

7

Набавна вредност на продадени материјали,стоки и услуги

208

8

Наемнини

209

9

Други материјални расходи

210

20368

68581
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Други расходи (212 до 221)

211

13904

639933

10

Провизија за платниот промет

212

13904

18764

11

Камата за кредити и заеми

213

12

Премии за осигурување

214

13

Дневници за службено патување и патни трошоци

215

14

Надомостоци на трошоците на работниците и граѓаните

216

15

Негативни курсни разлики

217

16

Членарини

218

17

Други расходи

219

18

Издатоци за меѓународна соработка

220

19

Преносни средства

221

Капитални и други средства(223+224+225)

222

a) Средства за градежни објекти

223

20

621169

11088
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21

б)Средства за опрема

224

22

в)Деуги капитални средства

225

Помошти донации и други давачки(227+228+229)

226

23

а)Помошти, донации и други давања на правни субјекти

227

24

б) Надомести и помошти на физички лица

228

25

в)Други помошти и давања

11088

Плати и надомест на плати (231+232)

230

442955

640352

26

а)Вкалкулирани плати

231

442955

640352

27

б)Вкалкулирани надомести

232

28

Даноци и придонеси кои не зависат од резултатот

233

29

Вонредни расходи

234

Вкупно расходи (201+211+222+226+230+233+234)

235

1408898

30

Остварен вишок на приходи-добивкапо оданочувањето(236-237)

236

76325

31

Даноци,придонеси и други давачки од добивката

237

1742

25183

2146473
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32

Остварен нето вишок-добивка по оданочувањето (236-237)

238

74583

120892

33

Вкупно (235+236) или (23+237) ако 237>236=252

239

1485223

2275035

Приходи од продажба на производи,стоки и услуги (241+241)

240

1369429

1514150

34

Приходи од продажба на производи и стоки

241

35

Производи од услуги

242

1369429

154150

36

Приходи од камати позиивни курсни разлики

243

37

Приходи од членарини,подароци,донации и приходи од други извори

244

38

Приходи од кирии и закупнини

245

39

Сопсвени приходи

246

40

Други приходи

247

41

Пренесен дел на вишокот на приходите од претходната година

248

42

Вонредни приходи

249

Вкупни приходи (240+243+244+245+246+247+248+249)

250

Непокриени расходи (235-250)

251

Вкупно(250+251)=239

252

43

612698

148184

115794

1485223

2275035

1485223

2275035
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Здружение Хуманост

Адреса: ул. Призренска бр. 50/2 , 1000 Скопје, Р.Македонија
Тел/факс: 02 2666 113 локал 18, моб: 077 963 672
web: www.humanost.org.mk

http://www.facebook.com/nvohumanost

http://www.youtube.com/user/Humanost1

