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Постоењето на Здружение 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 лицата кои се изложени на ризик од
осиромашување и општествено исклучување да ги
добијат потребните можности и ресурси за целосно
учество во економскиот, општествениот и
културниот живот и за уживање на стандардните
услови за живеење и социјална сигурност кои се
сметаат за нормални во општеството во кое
живеат. Ние ќе им овозможи нивно поголемо учество
во процесот на донесување на одлуки кои влијаат врз
нивниот живот и пристапот фундаменталните
права.
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Визија
Поголема социјална интеграција на лицата во социјален ризик.
Мисија
Унапредување на условите за подобар и поквалитетен живот на лицата во социјален ризик.
Стратешки цели 2016-2020:
Стратешка 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 за лицата во социјален ризик
 Стратешка цел 4: Јакнење на капацитетите на младите
 Стратешка цел 5: Промовирање на социјално претприемништво
 Стратешка цел 6: Вмрежување на Хуманост
Општи цели:
 Изготвување на анализа за конкретниот начин за унапредување на условите за
грижата кон старите и изнемогнати лица
 Обуки за сертифицирање на асистенти за нега на старите лица во домашни услови
 Организирање на обуки за лицата во социјален ризик и нивно активно учество
 Активно учество на лицата во социјален ризик во креирање на политики на локално и
национално ниво
 Партиципативност на младите во процесот на креирање на политики на локално и
национално ниво од кои се дирекно засегнати
 Учество на младите во Европските образовни програми и мобилност
 Промовирање на важноста и можноста на социјалното претприемништво
 Вмрежување на Хуманост во национални и меѓународни мрежи
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
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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.


Сашко Јованов-Програмски директор



Весна Лазоровска- Секретар



Емилија Робановск -Проектен координатор

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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Превземи акција за социјална иклузија за старите лица (Тековен
проект 2016-2019)

Проектот е финансиран
од Европската унија
Подобрување на капацитетите на граѓанските организации и нивно
вклучување во процесите на креирање на политики и донесување одлуки за
социјално вклучување на старите лица во земјите од Западен Балкан на
национално и регионално ниво има за цел регионалниот проект „Преземање
на акција за социјална инклузија на старите лица“.
Проектот е финансиран од Европската унија и ќе се имплементира во
следните три години во Македонија, Алабанија, Србија, Црна Гора и Босна и
Херцеговина.
Во Македонија носители на проектот се Црвениот крст на Република
Македонија и здружението Хуманост.

Реализиран проект во 2016 година
Mониторинг на акциски планови од локалните стратегии на
општина Центар
Поддржано од
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За проектот:
Целта на овој мониторниг е во коорелација со самиот процес на изработка
на оваа стратегија односно сеопфатниот пристап и активно учество на
граѓанските организации кој дадоа свој придонес во изработката на
стратегијата и воедно истите треба да извршат мониторинг на
спроведување на оваа стратегија. Cо овој парцитипативен процес
граѓанските организации ќе бидат коректив за елиминирање на
недоследностите кои се направени од страна на локалната самоуправа, а
ќе бидат во коорелација со бенефитот и задоволството на граѓаните од
оваа општина.
Област на мониторинг: Социјална заштита
Времетраење на активноста: 4 месеци
Проектот е поддржан од Фондацијата отворено општество Македонија
Планирање на семејство и здрава бременост
Поддржано од

Хуманост со поддршка на општина Центар преку Секторите за
едукација и медицинска нега и помош започнува со едукативна
работилници за планирање на семејство и здрава бременост.
Целта на едукативната работилница е зголемување на степенот на
едукација и информираност на граѓаните во општина Центар во врска
со започнување и одржување на здрава бременост и правилна грижа и
нега на детото по породувањето.
Едукативната работилница се сосоти од шест тематски предавања
(преку теоретски дел) со времетраење од 4 месеци. Предавањата ќе ги
одржат стручни лица со долгогодишно научно и практично исакуство
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од областа, членови и експерти во нашето здружение, а на сите
учесници ќе им бидат доделени соодветни потврди за присуство на
едукативната работилница.
Помош на граѓанските организации (ГО) во стекнување на лиценци
за обезбедување на социјални услуги – исполнување на стандардите
за квалитет во Југоисточна Европа
Поддржано од

ИРИС Мрежата за подобрување на социјалните услуги во ЈИЕ
Здружението Хуманост од Април до Октомври 2016 година е дел
од програмата за менторство “Помош на граѓанските
организации (ГО) во стекнување на лиценци за обезбедување на
социјални услуги – исполнување на стандардите за квалитет во
Југоисточна Европа“ во доменот на на проектот “Подобрување на
социјалните услуги во Југоисточна Европа, преку зајакнување на
националните и регионалните ИРИС мрежи ”
Асистенти за нега на стари лица во домашни услови
Поддржано од

Здружението Хуманост во периодот од Април до Јули 2016 година,
ќе ја спроведе обуката „Асистенти за нега на стари лица во
домашни услови“ од верифицираната програма во Скопје. Обукатa
е финасиски поддржана од општина Центар. 1o учесници , кој се
дел од оваа обука ќе се стекнат со сертифицирани професионални
вештини за нега на стари и изнемогнати лица во домашни услови.
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Програмата е верифицирана од од страна на Цетарот за
образование на возрасни со Решение број 09-218/4 и од страна на
Министерството за образование и наука на Република Македонија
со Решение број 11-6903/4

Реализирани активности 2016
Младински размени реализирани во периодот Мај- Декември 2016
– Bonzai (17.11-26.11.2016) Akcakoca Turkey
– Move Your Body (16.09-24.09.2016) Izmir, Turkey
– Reade for a Bright Future (03.09-10.09.2016) Karabuk, Turkey
– Effective Multicultural Team (26.08-03.09.2016) Akacoka, Turkey
– Lets Hag Each Other )1.08-07.08.2016) Akackoca, Turkey
– My Future )18.07-25.07.2016) Vidin, Bulgaria
-Somebody told Yoga (07.07-14.07.2016) Bolu, Turkey
– Right to be Me (25.06-06.07.2016) Helsinki, Finland

Превземени мерки и активности од страна на граѓанските организации во
рамки на (МIPPA/RIS)-финализирање на извештајот од граѓанските
организации
Втора работилница
На 31 октомври 2016 година во Холидеј Ин, се одржа и втората работилница
за членките на ИнклузиваМ за придонеосот на граѓанскиот сектор во
имплементација на Мадридскиот меѓународен акционен план за стареење и
Регионалната стратегија за имплементација (MIPAA/RIS) 2002.На оваа
работилница се разгледаа превземени мерки и активности од страна на
организациите членки на ИнклузиваМ во рамки на (МIPPA/RIS)- и се
финализираа истите пред да се достават до националниот координатор за
подготовка на извештајот од Македонија. Хуманост го подготви својот
зивештај за превземените мерки иактивности. Настанот беше поддржан
од УНФПА.
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Подготовка на извештај за имплемнтација на MIPAA/RIS
Хуманост како координатор на мрежата ИнклузиваМ во соработка со
Црвениот крст на РМ и UNFPA на 13 Октомври 2016 година (четврток), со
почеток од 11,00 часот во хотелот Холидeј Ин организараа работилница
за придонеосот на граѓанскиот сектор во имплементација на
Мадридскиот меѓународен акционен план за стареење и Регионалната
стратегија за имплементација (MIPAA/RIS)2002- Подготовка на извештај
за имплемнтација на (MIPAA/RIS)
Целта на оваа работилница беше да се разгледа придонеосот на
граѓанскиот сектор во имплементација на Мадридскиот меѓународен
акционен план за стареење и Регионалната стратегија за имплементација
(MIPAA/RIS)2002- Подготовка на извештај за имплемнтација на.
(MIPAA/RIS).
Обука на членките на мрежата ИнклузиваМ за застапување базирано
на докази и дефинирање на приоритетните области за истражување
Црвениот крст на Република Македонија и Хуманост во рамките на
Регионалниот проект „Преземање на акција за социјална инклузија на
старите лица“, финансиран од Европската Унија, од 14 до 16 септември
2016 година во центарот „Солферино“ во Струга одржаа Работилница за
обезбедување на знаење за застапување базирано на докази и дефинирање на
приоритетните области за истражување
Одржан Национален состанок на мрежата на граѓански организации за
социјална инклузија на старите лица
Црвениот крст на Република Македонија и Хуманост во рамките на Регионалниот
проект „Преземање на акција за социјална инклузија на старите лица“, финансиран
од Европската Унија, од 1 до 3 јуни 2016 година во центарот „Солферино“ во Струга
одржаа Национален состанок на мрежата на граѓански организации за социјална
инклузија на старите лица. Целта на националниот состанокот беше да се
подготви тригодишен стратешки план за работа на мрежата.

Годишен извештај 2015 година Page 10 of 13

Финасиски извештај
Биланс на приходи и расходи во период од 01.01.2016 до 31.12.2016
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

1457642

666277

33689

11880

1

Потрошени материјали

202

2

Потрошена енергија

203

4782

87882
3

Други услуги

204

727531

4

Превозни-транспортни услуги

205

5

Издатоци за реклама,пропаганда и репрезентација

206

13851

1345

6

Амортизација

207

25460

20368

7

Набавна вредност на продадени материјали,стоки и услуги

208

8

Наемнини

209

9

Други материјални расходи

210

193630

463481

540885

87017
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Други расходи (212 до 221)

211

70710

403867

10

Провизија за платниот промет

212

29223

15003

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

194

7800

27400

6093

60000

328864
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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

Плати и надомест на плати (231+232)

230

565560

671160

26

а)Вкалкулирани плати

231

565560

671160

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

2093912

1741304

30

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

236

391484

31

Даноци,придонеси и други давачки од добивката

237

49635

121
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32

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

238

341849

33

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

239

2485396

1741425

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

240

2485396

1741425

34

Приходи од продажба на производи и стоки

241

35

Производи од услуги

242

346060

571500

36

Приходи од камати позиивни курсни разлики

243

37

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

244

2139336

990984

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

2485396

1562484

Непокриени расходи (235-250)

251

Вкупно(250+251)=239

252

2485396

1741425

43

