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ВОВЕД

Изминатата 2018 за ХЗ Бравура Кооператива Делчево беше година на
организациска промена, преструктуирање, донесување на нови правила
и процедури, како и поставување на нови членови во органите на
управување.
Новиот Стратешки план на ХЗ Бравура Кооператива Делчево за 20192021, е значаен документ со кој се дефинираа областите за работа во
наредниот период.
Во 2016-2018 година се фокусиравме во промена на националните
политики во однос на дискриминацијата на Лицата со посебни потреби
и преземанње на активни мерки за нивно активно вклучување во
секојдевното живеење.
ХЗ Бравура Кооператива презеде мерки во имплементација на проекти
со активно вклучување на лицата со посебни потреби преку
реализација на спорски и културно уметнички програми.
Благодарност до сите наши донатори, партнери и соработници кои
изминатата 2018 година веруваа во нашите заложби за остварување на
мисијата на ХЗ Бравура Кооператива Делчево.
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ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ за 2018 година
на
ХЗ Бравура Кооператива за реализирани проекти

ХЗ Бравура Кооператива во периодот 2016 до крајот на 2018 година има
реализрано повеќе проекти и локални иницијативи од кои би издвоиле
следниве:


2016-2018 год.
Проект: Спорт, Инклузија и Бочија“

Проектот Спорт, „Инклузија и Бочија“ во Македонија, има за цел да ја
промовира играта на ниво на Македонија, Да создаде и развие мрежа на
обучени лица тренери за оваа игра, да пренесе знаење и искуство за
Бочија правила, и да реализира тренизи со деца со посебни потреби на
целната територија.
Финансиран од : УНИЦЕФ - 14,560 УСД.


Проект : Центар за меѓуетничка инклузија “Сите сме едно ”

Центар за меѓуетничка инклузија “Сите сме едно ” е вонинстиуционална форма
на услуга за маргинализирани групи на Деца и Младинци на возраст од 7 до 14
години кој во општина Делчево.
Финансиран од: Влада на Р.М Генерален секретаријат/ Сектор за
спроведување на рамковен договор. 300.000 ден.


2018 год.
Проект: Инклузивна тетратка

Цел на проектот: Да се спроведе и промовира стратешката определба на
Училиштето за инклузивна практика преку инклузивна програма за деца од
редовните и посебните паралелки за период од 5 месеци, со селектирани
содржини во заемна имплементација
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Финансиран од : ФИОМ-Сорос - 5,560 УСД.



2018 год.
Проект: Социјален дијалог за социјална инклузија

Цел на проектот: Да се воспостави социјален дијалог со граѓанските
организации и локалната самоуправа на Општина Делчево со цел да се
подобрат локалните прописи за учеството на граѓаните во јавен живот,
преку избор на механизми и изработка на Стратешки план и програма за
соработка, со одржан развој, базиран на фактичката состојба за потреби
на локално ниво, од страна на релевантни работни групи, целна група
на на проектот.

Ко-Финансиран од ЕУ гранд
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2018 год.
Проект: „Одговорни пред Одговорностите„

Цел на проектот: Унапредување на учеството на Граѓанскиот сектор и
граѓаните во креирањето на локалниот политички живот
Пред проектот:

Активности:

По проектот резултати:



2017- 2018 год.
Проект: „Адаптација на стари традиционални игри за можностите на
лицаа со посебни потреби“
Цел на проектот: Афирмација на традиционалните вредности преку детски
игри и нивна адаптација за мжностите на лица со посебни потреби.
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Финансиран од ЕУ Erazmus + 

Проект : " Бочија Трансфер на ефективни солуции "
Партнери на
Проектот НВО / земји:
1. Спорт Здружението за рехабилитација "START" Познан - Полска 2. Асоцијација - Slokoshtitza, Ќустендил -Бугарија
3. ХЗ Бравура Кооператива - Делчево, Република Македонија
4. Фондацијата за здравство, социјала и образование во Сома - Сома, Турција
5. „Epimorfotiki“ Кукуш - Килкис, Грција

Проектот се спроведува од 6 невладини организации од Бугарија, Грција,
Македонија, Турција, Полска и Грузија и е насочена кон лица со хендикеп,
специјалисти, волонтери и лица кои работат за лицата со посебни потреби на
животната средина.
Главни цели:
1. Трансферот на ефективни решенија што го активира ја подобрува
здравствената и физичката активност на лица со посебни потреби
2. Зголемување на учество , и еднаков пристап до спорт за сите преку:
Обука на специјалисти (наставници, судии, промотори на Boccia)
b. добивање и обука на волонтери за НВО и "Аниматори на активниот живот кај
луѓето со пречки во развојот" .Во земјите партнери и, исто така, работи на
лицата со посебни потреби на животната средина и на локалните заедници во
одделни земји.
c. создавање Boccia тимови во земјите-партнери - систематска интеграција
Boccia - часови за невладините организации и локалните заедници.
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- Финансиран од : ЕУ Еразмус +

2015-2018год
Проект : Прекугранична иницијатива за обука во областа на здравствената
рехабилитација
Финансиран од : ЕУ -ИПА- Cross border

Фондација "Профилактика за здравје", Република Бугарија
Хуманитарно здружение за помош и поддршка на лица со посебни потреби
"Бравура кооперативни", Република Македонија

Оска 1. Економски развој и социјална кохезија
1.2. Социјална кохезија
Општа цел на проектот е да се зголеми капацитетот на организации кои даваат
поддршка на лица кои имаат потреба од секојдневна рехабилитација преку
спроведување на прекугранична иницијатива за обука.
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Целите на проектот се:
1. Да се создаде прекугранична иницијатива за обука;
2. Да се создаде прекугранична мрежа за размена на информации и добри
практики од областа на јавното здравје;
3. Да се информира пошироката јавност за проблемите на лицата кои имаат
потреба од секојдневна рехабилитација и изнаоѓање на заеднички решенија.
1. Мобилизација на ресурси - спроведување на иницијална работна средба;
подготовка на интерни документи; спроведување на тендерски процедури.
2. Креирање на мрежа на организации кои работат во областа на јавното
здравство - спроведување на две работилници;
3. Спроведување на прекугранична иницијатива за обука - развој на
четиримодулна обука -програма; подготовка на наставни материјали;
спроведување на две обуки;
4. Креирање на тематски интернет портал;
5. Спроведување на информативна кампања - планирани се: четири тематски
публикации во регионалниот печат, шест радио емисии, две тематски емисии
во регионални телевизии, четири публикации во информатичката интернет
страница;
6. Активности за информирање и публицитет - печатењето и дистрибуцијата на
800 брошури, 200 маици, 200 капи, 200 налепници, 200 привезоци, 2 банера;
7. Следење и евалуација – предвидени се четири партнерски средби на тимот
на проектот.









Проектни резултати
Дизајнирана програма за обука ;
Реализација на прекугранична иницијатива за обука;
Дизајниран информативен портал;
Реализирана информативна кампања;
Формирана прекугранична мрежа за јавно здравје;
Создадени предуслови за идни прекугранични иницијативи во областа
на јавното здравје и поддршка на сиромашните лица;
Промоција на капацитетите на организациите кои се занимаваат со
проблемите на јавното здравје;
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Зголемена квалитет на услугите на лицата кои имаат потреба од
секојдневна рехабилитација.

2016-2018 год.
 Проект: „ Регионално партнерство кон еднакви можности#
Опис: цел на проектот е да ги промовира правата на лицата со посебни потреби
еднакво достапни за сите, прилагодени според потребите на самата
популација.

.

Иницијатива : Лица без маски.

Реализација на театарска претстава „Преку Ѕидот“ и учество на Фестивалот
Лица без маски, во соработка со Средното Училиште М.М.Брицо со освоено
трето место од вкупно 25 учесници.
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Финансиски Извештај за 2018
Финасиското работење на ХЗ Бравура Кооператива Делчево е организиран на
начин кој ги почитува најважните начела на финансиското работење: отчетност,
транспарентност и документираност.
Финансиското работење е во согласнот зо Законот за сметководствено
работење на напрофитни организации ХЗ Бравура Кооператива Делчево
изработува годишен финансиски извештаи, а во согласнот со барањата на
донаторите, изработува месечни , квартални и годишни извештаи врз основа на
сметководствената документација и евиденција

Хуманитарно здружение
за помош и подршка
на лица со посебни потреби
„Бравура Кооператива“ Делчево

________________ __________________
претседател
Александар Николов

