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ПРОГРАМСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА 

 

ЗДРУЖЕНИЕТО НА ГРАЃАНИ ЗА ПОМОШ НА БЕЗДОМНИЦИ, 
СОЦИЈАЛНО ЗАГРОЗЕНИ СЕМЕЈСТВА И ПОЕДИНЦИ 

ЉУБЕЗНОСТ – СКОПЈЕ 

ЗА ПЕРИОДОТ ЈАНУАРИ – ДЕКЕМВРИ 2017 ГОДИНА 

 

 

Здружението на граѓани за помош на бездомници, социјално загрозени семејства и поединци 
Љубезност од Скопје е основано на 9.1.2015 година.  

Визија на Здружението е да бидеме најактивни чинители во процесот на ресоцијализација и 
реинтеграција на социјално загрозените лица во земјата. 

Мисија ни е континуирана едукација, помош и поддршка на социјално загрозените лица во 
нивниот процес на реинтеграција. Последната година работиме на вмрежување со здруженија, 
институции и компании. 

Стратешки цели на Здружението се: 

1. Хуманитарна помош на бездомници, социјално загрозени семејства и поединци 
2. Посета и помош на самохрани мајки и деца 
3. Посета и помош на стари, изнемоштени и болни лица 
4. Водење грижа за квалитетот на работата на своите членови и нивно постојано учество на 

собири во земјата и надвор од неа 
5. Издавање публикации со кои се дава увид во работата на Здружението 
6. Развивање соработка со сите слични здруженија во државата и надвор од неа. 

Во текот на календарската 2017 година Здружението Љубезност во целост се водеше од  својата 
мисија и својата визија и сите спроведени активности беа усогласени со нив. Дополнително, сите подолу 
спомнати активности на здружението беа насочени кон остварување на нашите стратешки цели. 
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Самостојни активности 

 
Во текот на 2017 година ЗГ Љубезност самостојно ги спроведе следните програмски активности: 
 
1. Новогодишна трпеза за бездомниците 

- Анимација на граѓаните да донираат (ТВ, социјални мрежи, спот) 
- Комуникација со граѓаните и распоред 
- Собирање на донираната храна дирекно од домовите 

 
- Дистрибуирање и поделба на донираната храна на бездомните лица и семејства со кои 

беа нахранети 37 бездомни семејства (74 возрасни и 101 дете), 8 бездомници, 2 самохрани 
мајки и 1 социјално загрозено семејство (со 2 болни членови). 
 

2. Божиќна трпеза за бездомниците 
- Анимација на граѓаните да донираат (ТВ, социјални мрежи, спот) 
- Комуникација со граѓаните и распоред 
- Собирање на донираната храна дирекно од домовите 
- Дистрибуирање и поделба на донираната храна 

Донирани 300 оброци 
 

3. Топол оброк за бездомниците на седмично ниво 
- Собирање на свежа храна од граѓаните и компаниите 
- Анимација на граѓаните за готвење на храна и донирање (ТВ, социјални мрежи, Door to door) 
- Готвење на храна (групно – Ретвитни оброк) 
- Собирање на зготвената храна 
- Поделба (Спомен дом на Мајка Тереза во 13 ч. и мобилна достава на четири локации во градот) 

Секоја сабота се донираат од 170 – 230 оброци 
52 настани х 200 оброци = 10.400 оброци (поделени) 
 

4. Посети, помош и подршка на социјално загрозени семејства во нивните домови 
- Носење на донации во храна и хигиена 
- Носење донации во облека и обувки 
- Носење донации во мебел и електрични апарати 
- Носење донации во градежен материјал 
- Разговор со семејствата, помош и подршка во процесот на вадење на документи (АССР) 
- Правна подршка и помош на семејствата (Правна клиника при Правен факултет Скопје) 

Посетени се преку 1000 семејства. 
 
 

5.  СЕЗОНСКИ СОБИРНИ ПУНКТОВИ – Октомври 2017 
- Четири локации во градот – Аеродром, К. Вода, Капиштец и Карпош 
- По два дена на секоја локација 
- Собрани облека, обувки, душеци и постелнина 

Собрани вкупно 4000 кг.облека,300 пара обувки, 360 кг. Постелнина, 20 душеци на 
дводневните пунктови, 250 килограми храна и 150 кг. Хигиенски средства 
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6. Грижа за бездомниците во зимскиот период, преку програмата на CIVICA MOBILITAS 
- Информативна кампања (врата до врата) за собирање донации од граѓаните на Скопје 
- Организирање на собирни пунктови на четири локации во Скопје за собирање на донации во 

зимска облека, обувки, постелнина, душеци и останато 
Беа собрани следниве количини на донации: 
- Облека - 259 вреќи = 3.885 кг 
- Обувки - 12 вреќи = 300 пар. 
- Постелнина - 18 вреќи - 360 кг. 
- Храна - 242 кг. 
- Хигиенски средства - 130 кг. 
- Единечни душеци - 10 пар. 

- Складирање, класифицирање и транспорт на донациите 
- Организирано делење храна -групно  (неделно) и по домови (дневно)  
- Дневни посети на засолништа и домови за носење помош 
- Патролни обиколки преку ноќта за згрижување на бездомници и носење помош 

Сеуште е во тек. 
 

7. Новогодишни пакетчиња за деца на социјално загрозени семејства 
- информирање на граѓаните на Скопје преку Door to Door активност и медиуми 
- организирање на собирни пунктови за новогодишни пакетчиња и производи, нивно 

класифицирање и препакување 
- организирање на новогодишна програма за децата на социјално загрозените семејства на која ќе 

им се делат новогодишни пакетчиња 
- подржано од иницијативата „Мрдни со прст“ 

Во рамките на оваа активност беа организиирани два настани за организирано делење пакетчиња 
на деца и тоа во:  

  -Дом на култура – Општина Ѓорче Петров                                                                                   
  -МКЦ – цело Скопје 

 Како и поделба на пакетчиња дечиња на социјаслно загрозени семејства во нивните домови 
 Вкупно беа поделени 1085 пакетчиња 

 

8. Отпочнување на комуникација и соработка со институции 
- Работна група со три министерства за донесување на Закон за донирање на вишок храна 
- Мапирање на социјално загрозените со Општина Ѓорче Петров;  

посета, помош и подршка на 73 семејства 
- Отпочната комуникација за соработка  со 80 % од Општините во Скопје и Градот Скопје. 
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Активности – соработници/учесници во проект, програма или работна група 

 
 

 Здружението Љубезност во периодот јануари – декември 2017 година беше соработник во голем 
број партнерства и проекти во чии рамки беа спроведени следните активности: 

 
 

1. Во рамките на проектот за Социјално претприемништво спроведуван од ЕПТИСА и МТСП а 
финансиран од ИПА програмата: 

- Тренинзи, едукација 
- Конференции 
- Семинари 
- Студиска посета на Австрија 
- Студиска посета на Полска 

 
2. Закон за донирање на вишок храна – работна група 
- Истражување и презентирање 
- Средби 
- Изработка на препораки 
- Доставување до ресорните министерства 
- Одредување на матична институција која ќе го пишува законот 

 
3. РЕЦИКЛИРАЈ И ДОНИРАЈ – со Суниленс од Скопје 
- Еко-хуманитарен проект 
- Собирање на отпадно масло за јадење од домаќинствата 
- Донирање на социјално загрозени семејства 

 
4. ПОДАЈ РАКА КАВАДАРЦИ 
- Донирани 5 комбиња со храна, облека, мебел и електрични апарати (4 комбиња од Скопје и 1 

комбе од Кавадарци) 
- Претходно евидентирани 27 семејства, на крајот од проектот посетени 47 семејства 
- Едукативни работилници  - учење на техника за презентирање преку употреба на “Elevator pitch”  

(како за краток период да го заинтересираш соговорникот за темата која сакаш да му ја 
презентираш – за вработување / остварување на некое право пред институција  и сл.) 
 

5. СВЕТСКИ ДЕН НА БОРБА ПРОТИВ СИРОМАШТИЈАТА – „МРДНИ СО ПРСТ“ 
- 5 локации во градот 
- учество на компании 
- учество на 5 здруженија (Љубезност, АЈДЕ Македонија, Сојуз на извидници на Македонија, 

Црвен крст и АДРА) 
Собрано над 5 тони храна  
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6. СИТЕ СТОПЛЕНИ ВО ЗИМА – „МРДНИ СО ПРСТ“ 
- Собрана облека од 5 кафулиња (останатите 5 детско село) 
- Собрана облека од Телеком и ВИП 
- Собрана облека од НЛБ и ХАЛК 
- Собрана облека од завршна ревија во МКЦ 

Тотал собрана 1.351кг и 200 грама облека 
 
 
Активностите на Здружението на граѓани Љубезност во текот на 2017 година повеќепати беа 

објавувани во печатени, електронски и интернет медиуми, а наши членови имаа неколку гостувања во 
телевизиски емисии. 

 

 
Планирани активности за 2018 година 

 
1. Проширување и во другите градови – во тек (Кавадарци, Неготино, Струмица и Кочани) 
2. Соработка со здруженија, институции и компании  (договори за соработка, вмрежување) – 
реализирано / во тек (Конект, hub CEED, Суниленс) 
3. Формално / неформални средби со волонтерите - реализирано / во тек (АССР, Правна клиника) 
4. Сезонско собирање на донации за бездомници, социјално загрозени семејства и самохрани родители – 
реализирано (Октомври 2017) 
5. Собирање донации и поделба на пакетчиња на деца од социјално загрозени семејства и самохрани 
родители– реализирано (Дек 2017 – Јан. 2018) 
6. Новогодишна трпеза за бездомниците - реализирано (Јан 2017) 
7. Отворање на канцеларија за ЗГ ЉУБЕЗНОСТ - реализирано (Дек 2017) 
8. Отворање на Центар за социјална реинтеграција – не реализирано (отпочнат процес на fund rising) 

 

 

Претседател на ЗГ Љубезност:                                                                                                      Дата: 

Тони Станковски                                                                                                                         10.01.2018 год. 
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