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Здружениеto  на граѓани за лица со дисфунцкии, хендикеп, ретки болести и посебни потреби Дајте ни 

крилја oficijalno  e osnovano na 13.10.2010 god . 

Na toj den osniva~ite samo re{ija da dadat oficijalna i institucionalna forma na seto toa {to vo tekot na 

prethodnite nekolku godini  go pravea za svoite i site deca so netipi~en razvoj . 

Realizirani aktivnosti  vo izminatiot period : 

* Interaktiven veb sajt  

* Donacija na 28 Novogodi{ni paket~iwa za decata so maligni zaboluvawa na Pedijatriskata Klinika pri Klini~kiot 

Centar vo Skopje 

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

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

посебни потреби (телесна инвалидност, ментална ретардација, итн). Na site 16 semejstva im bea donirani 

ortopedski pomagala od na{iot prijatel - firmata za ortopedski pomagala Bauer Faind i finansiski sredstva koi bea 

sobrani za sekoe semejstvo poedine~no preku SOS telefon, otvoren za taa namena od T-mobile fondacijata 

*Vo periodot od 27 - 29 april kurs po terapevtsko plivawe so edukatori  od Srbija , Bojana Mili~evi~ i Bojan 

Po~u~a koi {to imaat desetogodi{no  iskustvo vo praktikuvawe na istoto . 

*Vo tekot na mesecite maj , juni i juli dva pati nedelno be{e organizirano terapevtsko plivawe na Olimpiskiot 

bazen  - Skopje za grupa od 20 korisnici pod pokrovitelstvo na zdru`enieto  Dajte ni krilja i bez nadomest od 

strana na korisnicite , a vo sorabotka so pliva~kata {kola  Nata{a . 

* Vo maj zapo~na da funkcionira terapevtskoto plivawe 5 pati nedelno , vo redoven termin vo sportskiot centar  

Boris Trajkovski  . Zdru`enieto uspea da obezbedi besplatni termini vo sportskiot centar i so podr{ka na 

gradona~alnikot Koce Trajanovski da gi pokrie tro{ocite na trenerite koi rabotat so decata . Vo momentov na 

listata ima okolu 150 prijaveni deca .  

*Во периодот од 17-19 окотмври во спортскиот центар Борис Трајковски се одржа конференцијата 

Слобода во вода.  Конференцијата беше организирана од здружението Дајте ни крилја во сораборка 

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

на курсот bеше г- нот Johan Lambek- Виш предавач на Halvik програмата. 

* Veke vtora godina osniva~ite  rabotat na promovirawe na terapevtskoto javawe koe uspeva da funkcionira , 

povtorno bez nadomest od strana na korisnicite, blagodarejki vo golem del  samo na dobrata volja na privatnite 

donatori 

*Inicijativa za stavawe na pozitivna lista na lekovite  Rapamicin i  Sabril, nu`no potrebni za odredena grupa na 

deca so netipi~en razvoj .  

*Donirani sredstva na tri deca so TSC za kupuvawe na lekot Rapamicin; 

* Vo periodot od 02-03. Juni 2012 god.vo bazenot Karpo{ pri sportskiot centar Boris Trajkovski se odr`a  

втор seminar po терапевтско пливање по концептот  Halliwick  .Семинарот беше организиран од 

Здружението  Дајте ни крилја во соработка со Спортскиот центар Борис Трајковски.Предавач и 

тренер на семинарот беше Г-нот Веселин Луковиќ од Република Србија.Тренер и инструктор со 

долгогодишно искуство  по терапевтско 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 
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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.Зад целкоупната финансиска подршка околу учеството 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 година  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 

терапевтско  јавање  и Хипорехабилитација  во  Република Македонија.  

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

крилја има своја иницијатива за отворање на прво училиште  на ниво на Република Македонија 

во едно 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 дваесетина 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 адптирани (пристапност, 

адаптација на простории и тоалети) за децата со нетипичен развој. За волја 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 

физеотерапевти на Република Македонија со кратко излагање на председателот 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, амбуланта,чекална, сала за 

вежбање,соблекувална за бебиња. 

Здружението Дајте ни крилја организираше дво часовно дружење низ игра со Дедо Мраз и подарувњање 
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 Мраз. 

-Пакетчињата ги обезбедија Општина Центар, Офис Плус, Уни Банка, Еуростандард Банка и Поштенска 
Банка.    Просторот и соковите во игротеката ,,Имагинариум,, ги донираше Diners Klub  
-Фотографиите ги обезбеди City Mall 

Планирани активности 

 Музичка терапија 

 Club  house / интерактивен со палета на активности за корисниците / 

 Отварање на ресурсен центар 

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

тренерите по терапевтско пливање со предавачи од земјава и од странство 

 Купување на коњ и опрема за терапевтското јавање 
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 Соработка, вмрежување со други здруженија за помош на родителите на лицата со посебни 

потреби 

 Донации 

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

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

 

 

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 . 

Однапред ви благодариме за покажаниот емотивен и социјален капацитет! 

 

 

Дајте ни крилја 

 


