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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.
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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 2015-2018:

Сртаешка цел 1: Развивање на формите на вонинституционални социјална
заштита на стари и изнемогнати лица.
Стратешка цел 2: Едукација на асистенти за нега на стари лица во домашни
услови.
Стратешка цел 3: Креирање на политики
Стратешка цел 4 : Унапредување на сорботката помеѓу младите и старите
лица
Стратешка цел 5: Промовирање на социјално претприемништво
Стратешка цел 6: Вмрежување на Хуманост
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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

.

Весна Лазоровска- Секретар

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

•

Сектор за млади

•

Сектор за креирање на политики

Одговрно лице: Сашко Јованов –Програмски директор
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Реализиран проект во 2015 година
Креирање на можности за работа за жртвите на семејно насилство во
Скопје (Creating job opportunities for victims of domestic violence in Skopje )
Здружението Хуманост како партнер организација во проектот „Креирање на
можности за работа за жртвите на семејно насилство во Скопје“ (Creating job
opportunities for victims of domestic violence in Skopje ), ќе ја спроведе активност 2,
односно четри-месечна обука за Асистенти за нега на стари лица во домашни
услови. Обуката ќе им овозможи на 10 учеснички, жртви на семејно насилство
да се стекнат со професионални практично и теоретско знаење за нега на
стари лица во домашни услови. По завршувањето на обуката учесниците ќе
полагаат и ќе се стекнат со сертификат за работа како Аситенти за нега на
старите лица во домашни услови. Обуката ќе се сроведе од страна на
професионалци обочувачи од Хуманост.

Здружението Х.E.Р.A., овој проект ќе гореализира од 01.01.2015 до 31.10.2015 и го
реши воедно и недостатокот на можности за вработување за жртви на
семејно насилство, како и недостаток на пристап до услуги за нега на старите
лица во домашни услови во Скопје.

Работејќи на оваа заедничка цел, Х.Е.Р.А. ќе отвории социјалнo претпријатие
каде што жртви на семејно насилство од Скопје, учесници во проектот и
обуките ќе бидат ангажирани како Асистенти за нега на стари лица во
домашни услови , односно планирано е да се офатат околу 20 стари лица кои
живеат во општина Центар и кои ќе имаат корист од услугите кои ги нуди ова
ново општествено социјално претпријатие.

Проекто на Х.Е.Р.А е финасиски поддржан од Амбасадата на САД во Македонија.
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Асиcтенти за нега на стари лица во домашни услови во Пехчево
Здружението Хуманост во периодот од Октомври до Декември 2015 година,
ќе ја спроведе обуката „Асистенти за нега на стари лица во домашни услови“
од верифицираната програма во Пехчево. Обукатa е финасиски подджана
од УНДП, дел од проектот „Одржливи вработувања 4“, програма општинско корисна работа. 2o учесници од Пехчево и Берово, кој се дел од оваа
програма ќе бидат дел од овој циклус на обука и истите ќе се стекнат со
професионални вештини за нега на стари лица во домашни услови.

Проектото беше финасиски поддржан од УНДП
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Активности 2015
Во месец јануари 2015 година, домот за стари лица ТЕРЗИЕВА со техничка поддршка
на Хуманост, ја реализираа и првата Интернационална размена на возрасни лица дел
од програмата на веб платформата LinkedAge, однсоно корисник на услугите од домот
за стари лица ТЕРЗИЕВА, Македонија, го смени својот кревет со корисник од Словенија,
од домот за стари лица ДОСОР. Оваа програма на LinkedAge овозможува мобилност на
возрасните лица и промовирање на активнсото стареење.

Хуманост во месец Април со свои претставници беше партнер организација на трениг
курсот за „Социјлани претпријатија“ кој се одржа во Трофајак, Австрија. На овој
трениг курс кој беше организиран од Арт Маин (организација од Австрија) учесниците
се запознаа со базични информации за отварање и фунционирање на социјалните
претпријатија и воедно беа посетени и успешни претпријатија и дом за стари лица во
Австрија.

Хуманост со 12 учесници од младиската програма од 01.06 до 11.06 беше партнер
организација на младиската размена “Sense of Community” во Финска.

Хуманост од 15 до 18-ти јуни во Риека, Хрвтска, беше дел од првата ИРИС Академија
2015. Членките на ИРИС мрежата од Македонија, Хрватска Босна и Херцеговина, Србија,
Албанија, Косово и Црна Гора во оваа прва акдемија ги зајакнуваа капацитетите преку
промовирање на позитивни примери со организациите кои работат во давање на
социјални услуги како и промовирањето на социјалното претприемништво како идна
успешна алтка за социјален бизнис

Хуманост дел од донаторски календар посветен е месец јули, грижата за сениорите
никогаш не треба да престане. Обрати се во Хуманост и донирајте

Хуманост со 9 учесници беше дел од тренинг курсот во Сакарја , Турција на тема
Изберете ја својата кариера.
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Финасиски извештај
Биланс на приходи и расходи во период од 01.01.2015 до 31.12.2015
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

367461

1457642

33689

1

Потрошени материјали

202

27235

2

Потрошена енергија

203

9935

3

Други услуги

204

203157

4

Превозни-транспортни услуги

205

5

Издатоци за реклама,пропаганда и репрезентација

206

4344

13851

6

Амортизација

207

15076

24460

7

Набавна вредност на продадени материјали,стоки и услуги

208

8

Наемнини

209

9

Други материјални расходи

210

107514

463481

727531

193630
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Други расходи (212 до 221)

211

33147

70710

10

Провизија за платниот промет

212

17051

29223

11

Камата за кредити и заеми

213

194

12

Премии за осигурување

214

7800

13

Дневници за службено патување и патни трошоци

215

27400

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

16096

6093
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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

30000

25

в)Други помошти и давања

Плати и надомест на плати (231+232)

230

570840

565560

26

а)Вкалкулирани плати

231

570840

565560

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

1001448

2093912

30

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

236

2918

391484

31

Даноци,придонеси и други давачки од добивката

237

683

49635

30000
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32

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

238

2235

341849

33

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

239

1004366

1004366

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

240

1514150

2485396

34

Приходи од продажба на производи и стоки

241

35

Производи од услуги

242

904425

346060

36

Приходи од камати позиивни курсни разлики

243

37

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

244

99941

2139336

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

148184

10626

115794

1004366

2485396

1004366

2485396

