
 
 

ПСИХОСОЦИЈАЛНИ И ЗДРАВСТВЕНИ ИНТЕРВЕНЦИИ ЗА ДОБРОСОСТОЈБАТА НА ДЕЦА ОД 

РАНЛИВИ ПОПУЛАЦИИ 

IN4CHILD 

1.  Граѓанско здружение АРСИС - Грција 

2. ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА - Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола 

3. Граѓанско здружение УНЕСКО КЛУБ СЕРЕС - Грција 

4. Граѓанско здружение ЛАЈФСТАРТ Битола 

 

Високата медицинска школа при Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола  

изработи промотивно видео за да се информираат граѓаните за состојбата во која се наоѓаат 

децата од ранливи популации во Битола.  

Децата во ромските заедници се исклучително ранлива и загрозена категорија, 

заради немањето на социјална, образовна, семејна и финансиска структура на живеење. 

Нивните семејства се ранливи исто така и тоа силно рефлектира врз децата кои што многу 

често немаат безбедни услови за живот, не одат на училиште и се принудени на просење и 

други нелегални активности. Детското питачење не треба да биде стимулирано со привидно 

финансиско помагање на децата, а треба да биде системски сузбивано, со континуирана 

помош на ранливите заедници од кои што овие деца доаѓаат. 

Во рамките на проектот се одвива психосоцијална поддршка за деца од ранливи 

популации преку психосоцијална работа на терен, здравствени прегледи и многубројни 

обуки. Дел од активностите на проектот In4Child се насочени да им помогнат на 

најсиромашните семејства со деца преку психосоцијални, едукативни и здравствени 

интервенции. 

Спроведени активности: 

• Едукативни интервенции на улица - креативен пристап и специјална форма на 

едукација според моменталните потреби на групата. Се реализира на улица на 

различни локации во Битола 

• Социјална работа на терен - проценка на социјалните потреби на семејствата на 

децата од ранливи популации и давање на директна помош во остварувањето на 

социјалните права во сите институции (МВР, ЦСР, Фонд за здравствено осигурување, 

Агенција за вработување, примарно и секундарно здравство...) 

• Здравствени прегледи на деца и членови на семејствата на терен  

• Психолошко советување и психотерапевтска работа 

 



• Советување за планирање на семејство и заштита од сексуално преносливи 

болести од акушерка и гинеколог 

• Донации на облека, храна, играчки... 

 

 - In4Child Кратко видео на Македонски јазик: 

https://www.youtube.com/watch?v=zAYywCb4VNE&t=2s  

 

Контакт за ранливи семејства и волонтери: 

in4child.psychosocial@uklo.edu.mk  

 
In4Child Project 

 

Прооектот е ко-финансиран од Европска Унија и од Националните фондови на земјите учеснички 

https://www.youtube.com/watch?v=zAYywCb4VNE&t=2s
mailto:in4child.psychosocial@uklo.edu.mk

