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Постоењето на здружението за поддршка и развој ХУМАНОСТ е
иницирано од група граѓани, сегашни членови на здружението, врз
основа на идентичноста на нивните уверувања и 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 до
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 Ивана Павловскиа
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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:
Ивана Павловска
Елена Ѓоревска
Воислав Груевски

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:
Мирјана Пешиќ
Моника Лукровска
Станка Божиновска
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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-Извршен директор



Весна Лазоровска- Секретар



Емилија Робановска –Програмски 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
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Инклузивен пазар на труд за одржлив развој на заедницата (тековен проект
2017-2019)

Проектот е финансиран од Европската Унија, преку Сектор за централно
финансирање и склучување договори (ЦФЦД) при Министерството за финансии на
Република Македонија.
Организации спроведувачи на проектот
Здружението на граѓани “Еко Логик“ и здружението “Хуманост“ во период од 18
месеци, почнувајќи од 19-ти декември започнаа со спроведување на проектот
“Инклузивен пазар на труд за одржлив развој на заедницата“, кој е финансиран од
Европската Унија, преку Сектор за централно финансирање и склучување договори
(ЦФЦД) при Министерството за финансии на Република Македонија.
Здружението на граѓани “Еко Логик“ работи во полето на неформално образование,
со акцент на темите екологија и одржлив развој. Организацијата има спроведено
разни проекти преку кои деца, млади и возрасни се стекнале со дополнително
знаење на горенаведените теми. Во горенаведениот проект “Еко Логик“ е во улога
на координатор организација.
Здружението “Хуманост“ е пионер во Македонија во овозможувањето на нега на
стари лица. Здужение “Хуманост“ досега има реализирано голем број на проекти,
како и подготвено две верифицирани програми за негуватели на стари лица.
Здружението “Хуманост“ е во улога на партнер организација.
Еко Логик и Хуманост се организации кои во јуни 2017 година, добија старт aп
грантови за отпочнување на социјалното претприемништво што е дополнителна
вредност за заложбите на двете организации за развој на социјалното
претприемништво, развивање на нови профили за вработување на младите и
долгорочно невработените лица.
Опис на акцијата
Предложената акција ќе се фокусира на две различни професии преку создавање на 2
нови програми за стручно образование и обука, и ќе се надополни 1 постоечка
програма за стручно образование и обука со комбинирање на две компоненти,
помош стари лица во домашни услови и одржливост во домовите. Темите кои се
насочени во акцијата се наменети за истата целна група, млади невработени лица,
мажи и жени, вклучувајќи и млади луѓе од маргинализирани групи.
Цели на проектот
Генерална цел:
-Подобрување на државни насоки и политики поврзани со невработеност на млади,
социјални услуги и претпримеништво, и давање на насоки за нивно доближување
кон тековни сродни ЕУ насоки и политики, преку остварување на клучен дијалог со
политички актери, граѓански организации, бизнис заедница и други.
Специфични цели:
Цел 1: Вклучувањена граѓански организации во процесот на креирање на насоки и
политики, како и подобрување и предложување на реформи во приоритетни
сектори на теми вон-институционална грижа и социјални услуги за стари лица,
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како и одржливост и животна средина.
Цел 2: Усогласување на вештините на младите луѓе со потребите на пазарот на
трудот, во согласност со најдобрите практики достапни во ЕУ.
Цел 3: Започнување на клучен дијалог со политички актери, бизнис заедница и
граѓански организации со цел детерминирање на нивната улога во овозможување
на одржливост и инклузија, преку иновативен и партиципативен пристап.
Цел 4: Обезбедување на поатрактивно образование и тренинг програми преку
креирање и користење на ИКТ базирани методологии кои ќе водат кон подобрување
на процесите на препознавање и валидација на компетенции и вештини.
Проектот е финансиран од Европската Унија

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.
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Социјално претпријатие ХуманС
Социјалното претпријаите ХуманС на Хуманост (Скопје), е добитник на
еден од 10-те грантови кои ќе ни помогне во развивање на нишиот бизнис
план во рамки на проектот „Смарт Стар“ раководен од ЦИКМ. Покрај
грантовите, ЦИКП ни овозможи и менторска поддршка од компанијата
Адора Инженеринг. Поддршката ќе се реалзира до декември 2018

Реализиран проект во 2016 година
Пилот проект „ Центар се грижи за возрасните“
Од април 2017 до ноември 2017 здружението Хуманост како избран
провајдер на услугата „Нега на стари лица во домашни услови“, од страна
на општина Центар, го реализираше пилот проектот „Центар се грижи за
возрасните“ .
Секој корисник кој имаше аплицирано за нега во општина Центар, доби
услуга- нега три пати неделно, по два часа. За возрасните опфатени со овој
пилот проект се грижеа професионални негуватели и физиотерапевт кои
ги поседуваат потребните сертификати . Активностите ќе ги
координираат лица одговрни за реалзиација на оваа активност како и
социјален работник, кој ќе подготвува досие за секој корисник, детална
анамнеза и план за работа. На овој начин, секој корисник ќе добие
индивидуализирана грижа според личните потреби.
Со овој проект, максимум 120 возрасни лица, жители на општината, ќе
добиваат професионална нега во нивните домови, без да имаат потреба од
институционално сместување

Креирање на можности за нови вработувања на жената

Проектот е финансиран
од Европската унија
Креирање на можности за нови вработувања на жената“ во рамки на
Оперативната програма за развој на човечки ресурси 2007-2013 (ИПА
Компонента 4), финансиран од Европската Унија се имплементираше
во партнерство со Црвен крст на РМ и Австрискиот Црвен крст.
Преку овој проект ќе се зголеми интеграцијата на долгорочно
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невработените жени(40) над 40 годишна возраст на пазарот на
трудот. Со проектот ќе се придонесе да се развие и верификува
програма за обука за негуватели за грижа на стари лица во домашни
услови, како и да се развијат знаења и вештини на долгорочно
невработени жени за обезбедување на мобилни социјални услуги за
стари лица во нивите домови.

Активности
Во периодот од Јуни до Декември е во тек беа обуки од верифицираната програма
„Негувател/ка на стари лица“ која е во рамки на проектот „Зајакнување на Ромките преку
формирање социјално претпријатие (Empowering Roma women trough social enterprise
creation) “ на здружението Х.Е.Р.А, а во партнерство со Хуманост.
Годишно собрание на Хуманост
Седницата се оджа на 22.08.2017 година, со почеток во 17.00 часот, во просториите на
здружението Хумансот на ул. Призренска бр. 50/2, Скопје. На седницата се расправаѓе
според следниот дневен ред:
1. Регистрација и верификација на учесниците
2. Отворање на Собранието и воведни обраќања
3. Финансиски и наративен извештај за работењето на Хуманост во 2016 година
4. Статутни промени на Хуманост
5. Избор на престседател на Хуманост
6. Избор на членови на Извршен и Надзорен одобор
7. Избор на Извршен директор
8. Завршни обраќања и затворање на собранието
Вр основа на горенаведениот дневен ред донесени се следните одлуки:
1. Претседател на Хуманост е Ивана Павловска
2. Извршен директор е Сашко Јованов
3. Нови членови на Управниот одбор се: Елена Ѓоревска и Воислав Груевски
4. Нови членови на Извршниот одбор се: Моника Лукровска и Станка Божиновска
5. Новиот назив на здружението гласи: Здружение за поддршка и развој ХУМАНОСТ
6. Статутарни промени во делот на целите, дејноста, долгиот назив, структурата,
сектори и сл.
ОБВРСКА СЕГА! ЗА ДЕНОТ ПОТОА
На 07.11. 2017 се одржа настанот „ОБВРСКА СЕГА! ЗА ДЕНОТ ПОТОА“ на која се потпишаа
барањата од граѓанскиот сектор од општина Центар од сите кандидати за
градоначалнички места. Со потпишувањето на наведените барања, кандидатите за
градоначалници прифаќаат, штом ја добијат довербата од граѓаните, да се формираат
мешани работни групи од општинската администрација и организациите/индивидуите
кои ги креирале барањата со цел да се изнајдат решенија за имплементација на самите
барања во нивниот 4 годишен мандат. Хуманост упати барање во делот на социјална
заштита и продолжување на проектот „Центар се грижи за возрасните“.

Годишен извештај 2016 година страна 10 oд 13

Студиска посета
Од 20-24 декември 2017 година во Србија, беше спроведена студиска посета за размена на
искуства од реализација на активности за социјална вклученост на старите лица, во
организација на Црвениот крст на Србија. Оваа посета се оствари во рамки на
Регионалниот проект кој се имплементира преку Црвениот крст на Србија како проект
координатор, во партнерство со Црвениот крст на Австрија, Црвениот крст на
Македонија, граѓанското здружение „Хуманост“ од Македонија, Црвениот крст на Црна
Гора и граѓански здруженија од Албанија и Босна и Херцеговина.

Сектор за млади
Секторот за млади беше активен и во 2017 година со реалзиарни доста
активности од програмата КА1 И КА2
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Финасиски извештај
Биланс на приходи и расходи во период од 01.01.2016 до 31.12.2016
Износ
Р.бр.

Позиција

Ознака
на АОП

Tековна година

1

2

3

4

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

201

314293

46974

1

Потрошени материјали

202

2

Потрошена енергија

203

25990

25990
3

Други услуги

204

183208

4

Превозни-транспортни услуги

205

49412

5

Издатоци за реклама,пропаганда и репрезентација

206

6

Амортизација

207

7

Набавна вредност на продадени материјали,стоки и услуги

208

8

Наемнини

209

9

Други материјални расходи

210

8709
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Други расходи (212 до 221)

211

10

Провизија за платниот промет

212

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

2934662

19749

2059

2912856
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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

1054810

26

а)Вкалкулирани плати

231

1054810

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

30

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

236

31

Даноци,придонеси и други давачки од добивката

237

4303765
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32

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

238

33

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

239

43003765

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

240

529100

34

Приходи од продажба на производи и стоки

241

35

Производи од услуги

242

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

529100

2
3417134

3946236

357529
4303765

