
 
 
 
 

 

Здружението  на граѓани за лица со дисфункции, хендикеп, ретки болести и посебни потреби. Емаил 
адреса: dajtenikrilja@yahoo.com;  Web.www.Dajtenikrilja.mk Жиро - сметка на здружението “Дајте ни 

крилја“банка АД Скопје 300000003190463 и Девизна с-ка: 0270100278631 Комерцијална банка АД Скопје. 
 Page 1 

 

Информатор на реализирани активности на здружението Дајте ни крилја во период од 2011 до 2016 

година 

 

Здружението на граѓани за лица со дисфункции,хендикеп,ретки болести и посебни потреби Дајте ни 

крилја официјално е основано на 13.10.2010 година. 

На тој начин основачите само решија да дадат официјална и институционална форма на сето тоа што во 

текот на претходните неколку години го правеа за своите деца со нетипичен развој. 

Реализирани активности во изминатиот период : 

*Интерактивен сајт                

*Донација на 28 Новогдишни пакетчиња за децата со малигни заболувања на Педијатриската 

Клиника при Клиничкиот Центар во Скопје                  

*Серијал од 16 емисии,секоја од нив со времетраење од 30 минути.Се обработуваа теми со 

проблематика на социјално-загрозените категории граѓани,социјално загрозени категории на лица 

со посебни потреби ( телесна инвалидност,ментална ретардација,итн).На сите 16 семејства им беа 

донирани ортопедски помагала од нашиот пријател-фирмата за ортопедски помагала Bauer Faind и 

финансиски средства кои беа собрани за секое семејство поединечно преку СОС телефон,отворен за 

таа намена од Т- Мобиле фондацијата .                                                                                                                       

*Во периодот од 27-29 Април –курс  по терапевтско пливање со едукатори од Р.Србија ,Бојана 

Миличевиќ и Бојан Почуча кои имаат долгогодишно искуство во практикување на истото.    

*Во текот на месеците Мај,Јуни и ЈУли два пати неделно беше организирано терапевтско пливање на 

Олимпискиот базен – Скопје за група од 20 корисници под покровителство на здружението Дајте ни 

крилја и без надомест од страна на корисниците,а во соработка со пливачката школа Наташа .   

*Во Мај започна да функционира терапевтското пливање  5 пати неделно,во редовен термин во 

спортскиот центар Борис Трајковски.Здружението успеа да обезбеди бесплатни термини во 

спортскиот центар и со поддршка на Градоначалникот Коце Трајановски да ги покрие трошоците на 

тренерите кои работат со децата .Во моментов на листата има околу 250 пријавени деца .        

* Во период од  17-19 Октомври во спортскиот центар Борис Трајковски се оддржа конференцијата 

Слобода Во Вода.Конференцијата беше организирана од здружението Дајте ни крилја во соработка 

со пливачкиот клуб Наташа и агенцијата за односи со јавност Пристоп МК од Скопје.Предавач и 

тренер на курсот беше Г-инот Јохан Ламбек-Виш предавач на Halliwick  програмата.                                

*Веќе трета година основачите работат на промовирање на терапевтското јавање кое успева да 

функционира повторно без надомест од страна на корисниците,благодарејќи во голем дел само на 

добрата воља на приватните донатори.                               

* Иницијатива за ставање на позитивна листа на лековите Рапамицин и Сабрил,нужно потребни за 

одредена група на деца со нетипичен развој.                                       

* Донирани средства на три деца со ТСЦ за купување на лекот Рапамицин.          

* Во периодот од 02-03. Јуни 2012 година во базенот  Карпош при спортскиот центар Борис 

Трајковски се оддржа втор семинар по терапевтско пливање по концептот Halliwick.Семинарот беше 

организиран од Здружението Дајте ни крилја во соработка со Спортскиот Центар Борис 
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Трајковски.Предавач и тренер на семинарот беше Г-ин Веселин Луковиќ од Република 

Србија.Тренер и инструктор со долгогодишно искуство по терапевстко пливање по Halliwick метода. 

* Во периодот од 21-30 Април 2012 год.здружението Дајте ни крилја во соработка и покана на 

Сојузот за Хипорехабилитација на Република Србија ја испрати Наташа Гоџирова(волонтер во 

здружението со долгогодишна работа и искуство со овој вид на терапија )на обука по терапевтско 

јавање и хипорехабилитација со која доби прв и единствен лиценциран инструктор тренер по 

терапевтско јавање и хипорехабилитација во Република Македонија .За д целокупната финансиска 

поддршка околу улеството на семинарот застана Здружението Дајте ни крилја .                           

*Иницијатива  во платформата за сиромаштија МППС за промена на законските акти за месечниот 

надоместок на социјално загрозените категории на граѓани.            

* Во периодот од 12-13 Октомври 2012 год.во конгресниот центар при Спортско рекреативниот 

центар Борис Трајковски-Скопје се одржа Првиот воведен семинар по терапевтско јавање 

.Семинарот го организираше здружението Дајте ни крилја во соработка со спортско рекреативниот 

центар Борис Трајковски-Скопје.Предавач на семинарот беше Наташа Гоџирова тренер со 

долгогодишно искуство и прв лиценциран тренер-инструктор по терапевстко јавање и 

Хипорехабилитација во Република Македонија.                                                                                        

* Учество на ,,Форум на заедници ,, на Општина Аеродром каде што Здружението Дајте ни крилја 

има своја иницијатива за отварање на прво училиште на ниво на Република Македонија  воедно од 

училиштата во општината ,во кое ќе функционира инклузијата на децата со нетипичен развој и за кое 

ќе биде ангажиран и вклучен стручен тим од развојни работници(дефектолози,логопеди,психолози 

,...).За жал од дваесеттина проекти,по пат на гласање од стотина присутни,иницијативата и проектот 

на здружението се рангираа на второто место и беше изгласана идејата за реконструкција на огради 

на училиштата во Општина Аеродром.По што здружението доби ветување од Општина Аеродром 

дека во сите училишта  и градинки ќе има по еден дефектолог и логопед и дека голем дел од 

училиштата ќе бидат адаптирани ( пристапност,адаптација на простории,тоалети)за децата со 

нетипичен развој .За воља на вистината веднаш беше распишан конкурс за вработување на 

дефектолози во градинките за прв пат.                             

* Учество на стручен едукативен семинар по покана на Здружението на професионални 

физиотерапевти на Република Македонија  со кратко излагање на претседателот на здружението 

Ребека Јанковска Ристески во врска со целите и активностите на здружението и со дел од 

предавањето од воведниот семинар по терапевтско јавање-Наташа Гоџирова .          

* Иницијатива и учество со донирање на средства во проектот,,Реконструкција на Мајчин Дом,, во 

кој се преадаптирани и реновирани две купатила,амбулантата,чекална,сала за 

вежбање,соблекувална за бебиња.               

* Здружението Дајте ни крилја организираше дво часовно дружење низ игра со дедо Мраз и 

подарување на богати подароци обезбедени преку донации од пријатели и помагатели на 

здружението.На настанот присуствуваа 40 деца со своите родители.Секое дете доби по 5 пакетчиња 

и по неколку бесплатни фотографии со Дедо Марз.Пакетчињата ги обезбедија Општина Центар,Офис 

Плус,Уни Банка,Еуростандард Банка и поштенска Банка.просторот и соковите во игротеката ,, 

Имагинариум,, ги донираше Diners Club.Фотографиите ги обезбеди City Mall.          

* На 06.03.2012 год се одржа првиот Културно уметнички настан Бал На Различности кој е уникатен 

по тоа што во секој сегмент од настанот беше направена инклузија на лицата со посебни потреби.      
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Мотото на овој настан беше ,, Не гледај со очите погледни со срцето,,.              

*Учество како партнер во проект I am perfec ,финансиран од страна на Влада на Р.М со Ромскиот 

Едукативен Центар Амбрела( добиен проект)                                                                                                                      

* Здружението Дајте ни крилја со одлука на управниот одбор купи коњ кој ќе се користи за 

терапевтско јавање за кое веќе има обезбедено лиценциран тренер кој го извршува овој вид на 

терапија со лицата со посебни потреби.Со ова заврши првата фаза од следните планирани фази на 

терапевтското јавање.Следните фази се обезбедување на место за престој на коњот,нега и грижа за 

истиот,формирање на групи за работа со коњот и обука на уште инструктори-тренери по терапевтско 

јавање и хипотерапија.                                                                                                                                                    

* На ден 09.10.2013 годинаЗдружението Дајте ни крилја  потпиша меморандум за соработка,по 

заедничка иницијатива со Факултетот за Физичка Култура и Здравје – Скопје за вклучување на 

студентите од овој факултет во проектот,,Слобода во вода ,, а се во склоп на политиката на 

здружението која има за цел да ги заживува и етапно да ги предава своите проекти на компетентни 

институции.Овој проект Дајте ни крилја како здружение успешно и во континуитет го спроведува 

веќе четврта година  по ред.                

* На 16.10.2013- 17.10.2013 година во организација на Дајте ни крилја и ФФК беше организиран 

семинар-обука од страна на инструктор тренер по терапевтско пливање  по Halliwick метода,Г-ин 

Веселин Луковиќ од Р. Србијс.Семинарот беше организирансе со цел да се запознаат студентите со 

основите на терапевтското пливање и стекнат знаење и искуство за вклучување во самиот проект 

,,Слобода во вода,,.Заинтересираноста и посетеноста беше во огромен број.Семинарот беше 

поделен на теоретски и практичен дел и се одвиваше на ФФК ,конгресната сала при С.Ц. Борис 

Трајковски и базенот при самиот спортски центар.             

* Донација на рачно изработени играчки од дрво наменети за деца со посебни потреби во 

градинката ,,Срничка,, Општина Аеродром.Донацијата беше обезбедена од продажба на книгата 

,,Некогаш и негде,, од авторот Зоран Спасоф – Зоф.              

*Предновогодишно дружење во игротеката Имагинариум и пакетчиња за 20 дечиња ( донација од    

Т – Мобиле).                                          

* Учество и приклучување во иницијативата за формирање на Националната Алијанса на Ретки 

Болести на Република Македонија,учество во заедничките активности ,како и постигнување на 

голем успех на едно од барањата на алијансата,а тоа беше да се стават неколку лекови на позитивна 

листа.Како и по иницијатива на член од управен одбор на Дајте ни крилја Др.Милан Ристески 

постигнат е уште еден успех,а тоа е да еден денар од продажбата на цигари оди во ФЗО.         

* На 03.10.201405.10.2014 година во организација на Дајте ни крилја беше организиран семинар-

обука од страна на инструктор тренер по терапевтско пливање по Halliwick метода,Г-их Веселин 

Луковиќ од Р.Србија.Овој пат семинарот беше организиран се со цел да се запознаат новите тренери 

со основите на терапевтското пливање и стекнат знаење и искуство за вклучување во самиот проект 

,,Слобода во вода,,На семинарот беа присутни и ученици од Меѓународната гимназија НОВА,кои 

исто така ќе бидат вклучени во овој проект,но само еден вид поддршка на самите тренери 

инструктори.Заинтересираноста и посетеноста и овој пат беше во огромен број.Семинарот беше 

поделен во теоретски и практичен дел и се одвиваше во просториите на НОВА и во базенот во склоп 

на С.Ц Борис Трајковски – Скопје.                                                                                                                       

* Започната соработка со Општина Кисела Вода за вклучување на деца /лица со посебни потреби од 
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нивната општина во проектот терапевтско пливање кој веќе четврда година се одвива успешно на 

базенот при СЦ ,, Борис Трајковски –Скопје и има голем интерес за истиот од страна на корисниците.      

*27.11.2014 година се одржа вториот по ред културно уметнички настан Бал На Различности,кој е 

уникатен по тоа што во секој сегмент од програмата беше направена инклузија на лицата со посебни 

потреби.Овогодинешното мото на балот на различности беше ,,Да ги споиме нашите 

светови,,.Настанот се одржа во МНТ-нов театар,со поддршка на Министерството за култура на 

Р.Македонија и под покровителство на првата дама на Р.Македонија Г-ѓа Маја Иванова.           

*Започна соработка со Сојузот на слепи лица на Р.Македонија за вклучување на деца /лица со 

оштетен вид во проектот терапевтско пливање,кој веќе четири години успешно функционира и има 

голем интерес  за истиот од страна на нови  корисници.                 

*Дајте ни крилја беше гостин на IV Првенство во прескокнување на пречки на Р.Македонија во 

организација на КК.ДОНА- Радишани,на кое имаше организирано хуманитарна продажба на рачно 

изработени шапки,а заради големата заинтересираност, КК Дона повторно организираше друг 

настан,еден вид хепенинг/изложба на кој децата цртаа за децата со посебни потреби и цртежите беа 

на продажба.Собраните средства од двата настани беа наменети за нашето Здружение за купување 

на коњ и обука на тренери/инструктори по терапевтско јавање и хипорехабилитација .                               

*Учество како партнер на Првиот Меѓународен Конгрес со меѓународно учество на Здружението на 

Професионални физиотерапевти на Р.Македонија кој се одржа во Охрид од 17-20Септември 2015 

година,каде што нашето Здружение се претстави со своите два проекти кои ги практикува веќе 

четири и пол години ,а тоа се терапевтско пливање и терапевтско јавање и хипорехабилитација за 

лица со посебни потреби.За таа цел на конгресот Дајте ни крилја имаше повикани предавачи од 

Република Словенија- Проф.Др.Рајко Вуте,вонреден професор на спортските активности на лицата 

со посебни потреби на одделот за специјални рехабилитации и педагогија на факултетот за 

образование на Универзитетот во Љубљана,Словенија каде што предава адаптирана физичка 

активност и теорија на спорт со дидсктика.Од Р.Србија Г-ѓа Арианна Илиќ –лиценциран 

тренер/инструктор по терапевтско јавање и хипорехабилитација.Што значи дека постојано го 

надградуваме нашето знаење т.е. знаењето на тренерите кои работат со овие лица .                        

* Заедничко учество на Дајте ни крилја со Универзитетот ФОН  во соработка со Ремедика,Уни Банка 

и ВИВА  во организирање на експертско предавање и трибина на тема:   ,, Образование по 

мерка,,.Универзитетот ќе додели целосни стипендии за студии за децата со посебни потреби.На овој 

настан свое излагање имаа Проф.Др.Александра Србиновска-Дончевски(ФОН),Примариус Др.Мери 

Бошковска-детски психијатар( Ре Медика),дефектологот Драган Даскаловски,Професор-психолог 

Даиаја Белевска(професор на Славјанскиот Универзитет),како и Ребека Јанковска Ристески ( 

претседател на Дајте ни крилја ).             

*Добиена донација од Охридска Банка за отпочнување и реализација на новиот проект на Дајте ни 

крилја Музикотерапија .                               

* Учество во проект на УСАИД како партнер на здружението за дислексија Ајнштајн( добиен проект) 

* Заедничко делување како партнери во реализација на дел од активностите на Ресурсниот Центар 

на родители на деца со посебни потреби .                

* Постојана комуникација со родители на деца со посебни потреби,помагање и давање на поддршка 

на истите.                                                      

* Учество и членување  во различни пратенички  работни групи и комисии за лица со п.п.                                     



 
 
 
 

 

Здружението  на граѓани за лица со дисфункции, хендикеп, ретки болести и посебни потреби. Емаил 
адреса: dajtenikrilja@yahoo.com;  Web.www.Dajtenikrilja.mk Жиро - сметка на здружението “Дајте ни 

крилја“банка АД Скопје 300000003190463 и Девизна с-ка: 0270100278631 Комерцијална банка АД Скопје. 
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* Учество на трибина наменета за Аутизам во организација на Г-ѓа Маја Иванова .             

*Учество на одбележување на Светскиот ден на ретки болести . 

 

Планирани активности 

 Club Hause/интерактивенсо палета на активности за корисниците 

 Организирање најмалку два конгреси,семинари за обука на стручен кадар и дообука на 

тренерите по терапевтско пливање со предавачи од земјава и од странсво. 

 Соработка,вмрежување со други здруженија за помош на родителите на ливата со п.п. 

 Донации 

 Секојдневна работа на подигнување на свесноста на луѓето и инклузија на лицата со посебни 

потреби,хендикеп,ретки болести,дисфункции во сите сфери на општеството. 

 Организирање на Прв конгрес со учество на врвни доктори  стручни лица во своите области 

По што се разликуваме : 

Цел на здружението е сите свои иницијативи и проекти системски да ги имплементира и да станат   

константа во понудата на терапија на лица со нетипичен развој . 

 

 

 


