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Во текот на 2021 година, органите и телата на ММЗ, во согласност со зацртаните цели и 
задачи на Здружението, работеа на реализирање на програмата за 2021 година. 
 

1.Развивање на М - едукативен центар 
 Во почетокот на 2021 година „М-едукативниот центар“, продолжи со 
воспоставената пракса на работа. Центарот ја започна годината со запишани 12 деца, а 
ја заврши со 17 деца и 4 деца на листа на чекање.  
        На почетокот со децата работеа 1 воспитувач, еден асистент- студент, специјален 
едукатор и рехабилитатор ангажиран од ММЗ кој даваше поддршката на 2 деца со 
развојни потешкотии. Во месец јануари беше најавен отказ од страна на вопситувачот 
Симона Јаначкова по што во месец февруари беа направени интервјуа со кандидати 
пријавени на оглас и беше избрана нов воспитувач Ивана Илиеска која започна со 
работа од 1 март. До крајот на годината групата ја водеа 1 воспитувач, еден асистент- 
студент, психолог ангажиран од ММЗ кој даваше поддршката на 2 деца со развојни 
потешкотии и 1 студент, специјален едукатор и рехабилитатор кој се пријави за 
волонтирање и стекнување практично искуство.  

Во рамките на Монтесори центарот, во периодот февруари- декември 2020 
функционираше и една попладневна група, со 15 деца на возраст од 3-6 години, доека 
во периодот септември – декември беа формирани 2 пополадневни групи поради 
зголемениот интерес за упис.  Со овие групи работеа Монтесори педагози, членови на 
ММЗ. Сите групи во Центарот се инклузивни. Во попладневните групи беа вклучени 4 
деца со развојни потешкотии и посебни образовни потреби.  

Во насока на испорачување на услуги за индивидуална поддршка на деца со 
попреченост, во извештајниот период, 3 стручни лица (специјални едукатори) 
реализираа индивидуален третман и поддршка на 5 деца со попреченост.  

Со цел оддржување на хигиената во центарот беа ангажирани 2 хигиеничарки 
кои вршеа генерално чистење 8 часа на секои 2 месеци. 

Во текот на 2021 година со родителите беа организирани неколку стручни 
предавања на следните теми: 

- Монтесори методот 
- Монтесори принципи 
- Поддршка на развојот на детето во Монтесори центарот 

- Критична употребата на мобилните телефони 
 
2. Проектни активности 

 
2.1.Име на проект „Анализа на податоците добиени од мапирањето на 
давателите на социјални услуги за лица со попреченост на територија на Град 
Скопје“    
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 Партнери во проектот Град Скопје 
Период на спроведување март – јуни 2021 
Целна група Јавни институции, Здруженија на граѓани и други правни и физички лица 
кои обезбедуваат здравствени, образовни и социјални услуги за лицата со попреченост 
на територијата на Град Скопје 
Опис на активноста Одредување на давателите на здравствени, образовни и 
социјални услуги за лицата со попреченост во секоја општина на територијата на Град 
Скопје, квалитативна и квантитативна анализа на услугите и идентификација на 
потребите за услуги за лицата со попреченост со стражување на капацитетите. За 
потребите на проектот беа ангажирани 5 лица. 
Постигнат резултат: 

 Изготвена анализа на мапираните на давателите на здравствени, образовни и 
социјални услуги  за лицата со попреченост во општините на територијата на 
Град Скопје, по општини 

 Изготвена и дистрибуирана електронска брошура на давателите на 
здравствени, образовни и социјални услуги  за лицата со попреченост во 
општините на територијата на Град Скопје, по општини 

Буџет 293.000,00 денари, учество на Градот Скопје 200.000,00 денари 
 

2.2.Име на проект „Подготовка на лични планови за преселба на корисници од СЗ 
Демир Капија, опфатени со процесот на деинституционализација. “    
 Партнери во проектот TIMOR проект - IPA/2019/413-899-06 
Период на спроведување февруари 2021 – октомври 2022 
Целна група 50 корисници од Специјален завод  Демир Капија 
Опис на активноста проецнка на способностите и можностите на корисниците и 
изготвување на лични планови за корисниците според предвидената Методологија за 
лично планирање. За потребите на проектот се ангажирани 2 лица. 
Постигнат резултат: 

 Подготвени 20 лични планови за преселба до декември 2021 година 
Буџет EUR 4.980 (за потребите на проектот е отворена наменска сметка) 
 
2.3.Име на проект „Подготовка на корисници од СЗ Демир Капија за преселба, 
опфатени со процесот на деинституционализација. “    
 Партнери во проектот TIMOR проект - IPA/2019/413-899-07 
Период на спроведување април 2021 – ноември 2022 
Целна група 50 корисници од Специјален завод  Демир Капија 
Опис на активноста функционална проецнка на способностите и можностите на 
корисниците и изготвување на специјализирана индивидуална програма за секој 
корисник и нивна подготовка за преселба. За потребите на проектот се ангажирани 4 
лица. 
Постигнат резултат: 

 Подготвени 20, а преселени 15 корисници до декември 2021 година 
Буџет EUR 23.420 (за потребите на проектот е отворена наменска сметка) 
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2.4.  Име на проект “Scrap, rattle and roll” во Словенија, Еразмус+ програма 
Лидер на проектот Друштво за културна инклузија 
Партнери на проектот организации од – Полска, Германија, Словенија, Србија и 
Македонија. 
Период на спроведување 10 до 19-ти Септември 2021. 
Опис на активноста Младинска размена.  Размената се случуваше во Љубљана, каде 
што ММЗ учествуваше со 5 членови, еден младински лидер (Ирена Жунгулова) и 4 
студенти од Инстиутот за специјална едукација и рехабилитација (Павел Мирчевски, 
Марта Димитревска, Оливера Настевска, Јелена Бранкович).  
Темата на проектот беше базирана на реупотреба и рециклирање, наоѓање на друга 
намена на матерјалите кои сме спремни да ги фрлиме, вклучително и изработка на 
дидактички материјали од рециклирани матерјали. 
Буџет 
Целокупниот буџет беше реализиран од страна на лидерот на проектот 
 

3. Соработка на Македонското Монтесори Здружение со домашни и 
меѓународни организации 

- Учество на конгрес на Монтесори Европа 
- Учествуваа на Youth Speak Forum  во организација на AIESEC Македонија 

каде главна тема на дискусија беше подигањето на квалитетот на 
образование и улогата на истото во развивање на општествено одговорни 
личности. 
Значењето на предучилишното воспитание и образование и како Монтесори 
педагогијата помага во градење на личност со самодоверба која е свесна за 
своите јаки, но и слаби страни и личност која е свесна за потребите на 
другите и активно делува во развој на општеството и зачувувањето на 
околината беше предмет на одржаната работилницата во рамките на Youth 
Speak Forum. Дополнително во рамките на панел дискусијата со младите 
беше дискутирано за значењето и позитивните страни од младинскиот 
активизам. 
Во рамките на форумот беа презентирани и активностите на ММЗ како 
општествено одговорна компанија. 

- Учество на Меѓународниот инклузивен фестивал "Играј со мене" во 
Словенија,  во соработка со ДМБУЦ "Илија Николовски Луј" - Насока за 
традиционална музика и игра 

- Потпишан Меморандум за соработка со Народниот правобранител за 
заедничко делување за унапредување на правата на лицата со попреченост 
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4. Промоција на Монтесори педагогијата, Македонското Монтесори 
Здружение, Монтесори Центрот 

4.1 Е- промоција и медиумска промоција 

WEB страната, facebook и instagram профилот на Македонското Монтесори Здружение, 
Монтесори центарот и М-едукативен центар континуирано се ажурираат. 

4.2. Медиумска кампања 

Во перидот од август 2020 до март 2021 ММЗ започна со медиумска кампања „150 
години Марија Монтесори – 15 години Македонско Монтесори Здружение“. За целите 
на кампањата беше снимен промотивен краток филм, беа снимени интервјуа со 3 
родители и 3 деца кои изминатите години го посетуваа Монтесори центарот и 
Едукативниот центар во с. Бардовци, интервју со Габриела Шандуловска, раководител 
на ГТЗ пректот, интервју со Габи Штефан, обучувач од Германија и 2 професионалци 
кои посетувале обуки и соработувале со ММЗ. Кампањата беше кординирана од 
Б.С.Стојчевска и Д. Саздова, а во нејзината изработка волонтерски беа вклучени 
продукција АВОРД, Нита Чаволи како фотограф и Калин Маловски, Мате Саболиќ и 
Горан Вуисиќ како монтажери. 

5. Организациски активности 

Активностите што ММЗ ги реализираше, кои не беа проектно поддршани од донатори 
беа финансирани со средствата прибрани од чланарината на родителите и 
професионалците кои членуваат во ММЗ. 
За реализацијата на активностите на ММЗ активно беа вклучени 15 лица. Фондот на 
активни часови на работа со деца во М-едукативен центар и Монтесори центар е 
забележан во списокот на персоналот. 
Активностите на ММЗ беа реализирани со поддршка од страна на Даниела Саздова. 
За финансиските активности беше ангажиран надворешен сметководител. Исто така 
повремено беше ангажиран правен консултант. 

 Изготвил: 

Билјана Стерјадовска Стојчевска 

 

Претседател на ММЗ 


