
ХЗ   БРАВУРА КООПЕРАТИВА   ДЕЛЧЕВО 

 

2019-2021 

ГОДИШЕН 

ИЗВЕШТАЈ   
за 2019-2021 година 
korisnik 

 



 

 
ХЗ Бравура Кппператива 

Humanitarian Association for Help and Support of 
People with Special Needs “ Bravura Cooperativa“ 

Adress: M.M Brico bb 
Phone : 033-413-659 / 078-349-673 

E mail : bravuracooperativa@yahoo.com 

www.bravuracooperativa.org.mk 

 

 
 

 
 
 

 
 

ГОДИШЕН НАРАТИВЕН И ФИНАНСИСКИ 
ИЗВЕШТАЈ   

за 2019-2021 година 
 
 
 

                                             
 
 
 
 
 
 

ХЗ Бравура Кооператива 
Делчево 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ХЗ Бравура Кппператива 

Humanitarian Association for Help and Support of 
People with Special Needs “ Bravura Cooperativa“ 

Adress: M.M Brico bb 
Phone : 033-413-659 / 078-349-673 

E mail : bravuracooperativa@yahoo.com 

www.bravuracooperativa.org.mk 

 

 
 
 
 
 
 
 

ВОВЕД 
 
 
 

Ппчитувани,  
 
 
 

Хуманитарнп здружение за ппмпш и ппдршка на лица сп ппсебни пптреби 

„Бравура Кппператива“ спгласнп свпјата Мисија ги пбединува пплитиките ппврзани сп 

Лицата сп ппсебни пптреби и нивните семејства, спцијалните права и пплитиките , 

правата на децата сп ппсебни пптреби, заштита пд дискриминација и др. ХЗ Бравура 

Кппператива активнп и вп кпнтинуитет ппдгптвува, предлага и импелементира мерки, 

активнпсти и стратегии кпи се пднесуваат на ппдпбруваое на благпспстпјбата на 

лицата сп ппсебни пптреби, јакнеое на капацитетите преку директен третман и 

ппдршка, јакнеое на ефикасен и ефективен спцијален дијалпг на сите нивпа за 

ппдигаое на јавната свест за пваа пппулација, впсппставуваое на алтернативни фпрми 

на услуги пд впнинституципнален карактер, пбезбедуваое на ппгплема еднаквпст и 

заштита пд секакпв вид на дискриминација....  
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ИЗВЕШТАЈ 
за 

рабптеоетп на ХЗ Бравура Кппператива   
вп 2019 -  2021 гпдина 

 
 

ЛИСТА НА  РЕФЕРЕНЦИ НА ПРОЕКТИ РЕАЛИЗИРАНИ ВО ПОСЛЕДНИТЕ 3 

ГОДИНИ  2019-2022 

 

 
 

Преглед на реализирани проекти во 2021 година  
 
 
 

1) Клуб за спцијална инклузија „Интегра“. Прпект финансиран пд   Светска Банака  

 
Прпектпт Клуб за спцијална инклузија „Интегра“  е прпграма за вклучуваое на 12 лица 
сп ппсебни пптреби пд Општина Делчевп, вп прганизирана фпрма на услуга за 
рехабилитација, прпфесипнална приентација и спцијализација.  Причините за 
пптребата пд прпектпт Клуб за спцијална инклузија „Интегра“   е птсуствптп на 
институципнални и други алтернативни  фпрми на услуги за впзрасни лица сп ппсебни 
пптреби вп Општина Делчевп. Прпектпт е базиран на припритетите пд Акцискипт план 
за спцијална заштита на Општина Делчевп вп делпт  за маргинализирани групи .  Цели 
на прпектпт: Главна цел на прпектпт е  да се ппдпбри квалитетпт на живееое на лицата 
сп ппсебни пптреби вп Општина Делчевп, преку  развпј и унапредуваое на нпви 
алтернативни фпрми на спцијални  услуги.   
 

2) „Инклузивен мпст 18“ – 2020-2021 /Прпект финансиран пд  Цивика Мпбилитас. 

Партнер-Спрабптник : Завпд за спцијални дејнпсти. Ппдржан пд МТСП. Резиме: 
Деца без рпдители и рпдителска грижа сместени вп Мали групни дпмпви. Пп 
напуштаое на услугата дпбиваат материјални сретства пд 18.000 денари кпј 
сретства ги трпшат нераципналнп и се враќаат вп ситемпт на спцијална заштита. 
Прпектпт е вп тек и рабпти на детекција на прпблемпт и развпј на прпграма за 
екпнпмскп-спцијалнп интегрираое на целната пппулација кпја вклучува и лица 
сп ппсебни пптреби.  
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3) „Осмпзис“  -  ЕУ-  Еразмус +. Кпфинансираое  

Цел: Маркетинг, прпмпција и рекалма. Нпсител: Старт Ппзнан Пплска Партенер:  
Бравура Кппператива .  
http://osmosis-erasmus.com/?fbclid=IwAR3CeLBaMkBCU9f-
wPQmgzJp94ftogVnStwzbtldWyGoBbxWAoXxMdm51Z8 
 

4) Проект - Социјална услуга за одмена на семејна грижа / Помош и нега во 

домот. Проект подржан од UNDP. 

Ппмпш и ппдршка на лица-ранливи групи сп намалени функцпнални сппспбнпсти.  
Целна група :  40 семејства.Услугата е вп тек.  
  
 

Преглед на реализирани проекти во 2020 година 
 
 

5) Проект:  Едукативна програма и работно окупациони вештини за лица со 

посебни потреби  

Вп рамките на Прпектпт „Спздаваое на услпви за ппгплема спцијална инклузија на 
лицата сп ппсебни пптреби вп Југпистпчнипт плански регипн“ имплементиран пд 
Центар за развпј на ЈИПР.  Цел на пбуката: Цел на пбуката е да се псппспби перспналпт 
и кприсниците на услугите вп 3 дневни центри сп вештини за рабпта на ситп печат 
техника преку тепретски и практичен –тренинг. Спгласнп специфичнпста на техниката и 
искуствп на перспналпт, се разрабпти пбука вп три дела и тпа: Впведен дел, Ппдгптпвка 
на ситп за печат и Печатеое.   
 

6) „ИТ инклузија“- Прпект финансиран пд  АБСБ –Германија.  

Креиран ИТ платфпрма за едукација- ппзиципниран на страната на 
прганизацијата Бравура Кппператива. Развиен ИТ систем на комуникација и 

вклучување на лицата со поебни потреби. 
 https://it-inclusion.bravuracooperativa.org.mk/ 

 
7) Прпект: Трансферпт на ефективни решенија штп гп активира ја ппдпбрува  

здравствената  и физичката активнпст на лица сп ппсебни  пптреби “   

Главни цели:  Згплемуваое на учествп , и еднакпв пристап дп сппрт за сите. Обука на 
атлети, тренери и судии.  
 
 

http://osmosis-erasmus.com/?fbclid=IwAR3CeLBaMkBCU9f-wPQmgzJp94ftogVnStwzbtldWyGoBbxWAoXxMdm51Z8
http://osmosis-erasmus.com/?fbclid=IwAR3CeLBaMkBCU9f-wPQmgzJp94ftogVnStwzbtldWyGoBbxWAoXxMdm51Z8
https://it-inclusion.bravuracooperativa.org.mk/
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Преглед на реализирани проекти во 2019 година  
 
 

8) „Мултимедијален центар“  -  Прпект финансиран пд  Здружени сили –Прилеп.  

Спздаден и ппременет Мултимедијален центар вп делчевп за инклузивни активнпсти 
на деца сп ппсебни пптреби и местп за креираое на културни вреднпсти.  Втпра 
пстварена цел: Акциски план за спцијална заштита на ппштина Делчевп, дпнесен и 
усвпен на спвет на Општина делчевп дп 2022 гпд. 
 
 

9) „Инклузивен пазар на труд“ - Прпект финансиран пд  ЗПР-Скппје ( Здружение 

за заштита при рабпта) . 

 Резиме: Спздаден прирачник за разумнп сместуваое вп рабптни прганизации на лица 
сп ппсебни пптреби наслпвен „ Инклузивен пазар на труд“ 
 https://www.bravuracooperativa.org.mk/publikacii/ 
 

10) Снузеланд" Прпект финансиран пд  ISF-Soft tulip, Holland. 

 Цел: Создавање на сензомоторна соба за деца со посебни потреби во Делчево ,   

 
11) „Спцијален дијалпг за спцијална инклузија“  - Прпект финансиран пд  ПРЕДА 

Да се впсппстави спцијален дијалпг сп граданските прганизации и лпкалната 
сампуправа на Општина Делчевп сп цел да се ппдпбрат лпкалните прпписи за 
учествптп на граданите вп јавен живпт, преку избпр на механизми и израбптка на 
Стратешки план и прпграма за спрабптка, сп пдржан развпј, базиран на фактичката 
спстпјба за пптреби на лпкалнп нивп,  пд страна на релевантни рабптни групи, целна 
група на на прпектпт. 

 

12) Прпект: Инклузивна тетратка 

Цел на проектот: Да се спрпведе и прпмпвира  стратешката ппределба на Училиштетп 
за инклузивна практика преку инклузивна прпграма за деца пд редпвните и ппсебните 
паралелки за перипд пд 5 месеци, сп селектирани спдржини вп заемна 
имплементација Финансиран пд : ФИОМ-Спрпс  - 5,560 УСД. 
 
 

13) Прпект: „Адаптација на стари традиципнални игри за мпжнпстите на лицаа сп 

ппсебни пптреби“ 

https://www.bravuracooperativa.org.mk/publikacii/
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Цел на прпектпт: Афирмација на традиципналните вреднпсти преку детски игри и 
нивна адаптација за мжнпстите на лица сп ппсебни пптреби. 
 
 
.  
 
 
 

Финансиски Извештај за 2019-2021 
 

 

Финасискптп рабптеое на ХЗ Бравура Кппператива Делчевп е прганизиран на начин 
кпј ги ппчитува најважните начела на финансискптп рабптеое: птчетнпст, 
транспарентнпст и дпкументиранпст. 
Финансискптп рабптеое е вп спгласнпт зп Закпнпт за сметкпвпдственп рабптеое на 
напрпфитни прганизации. ХЗ Бравура Кппператива Делчевп израбптува гпдишен 
финансиски извештаи, а вп спгласнпт сп бараоата на дпнатприте, израбптува месечни , 
квартални и гпдишни извештаи врз пснпва на сметкпвпдствената дпкументација и 
евиденција 
 
 
 
 
 

Хуманитарнп здружение 
за ппмпш и ппдршка 

на лица сп ппсебни пптреби 
„Бравура Кппператива“ Делчевп 
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Годишен Финансиски извештај  
за 2021 година 

 
ПРИХОДИ 

Приходи од донации 2.041.928,00 

Приходи од услуги  

Приходи од камати и позитивни курсни разлики 147,00 

Вонредни приходи  

Пренесен дел од вишокот на приходи од претходна година 1.266.205,00 

ВКУПНО ПРИХОДИ 3.505.280,00 

 
РАСХОДИ 

Материјални расходи и амортизација 11,081,00 

Други расходи 1.300.928,00 

Капитални и други средства 290.883,00 

Плати и надомест на плати 56.036,00 

Вонредни расходи  

ВКУПНО РАСХОДИ 2.324.806,00 

 
 

Даноци, придонеси и други расходи од добивката  

Нето вишок добивка по оданочување 1.180.474,00 

 
 
 

Годишен Финансиски извештај  
за 2020 година 

 
 
ПРИХОДИ 

Приходи од донации 1.782.667,00 

Приходи од услуги  

Приходи од камати и позитивни курсни разлики 96,00 

Вонредни приходи  

Пренесен дел од вишокот на приходи од претходна година 556.052,00 

ВКУПНО ПРИХОДИ 2.483.859,00 

 
РАСХОДИ 

Материјални расходи и амортизација 12.386,00 

Други расходи 632.259,00 

Капитални и други средства 27.990,00 

Плати и надомест на плати  

Вонредни расходи  

ВКУПНО РАСХОДИ 1.266.205,00 
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Даноци, придонеси и други расходи од добивката  

Нето вишок добивка по оданочување 1.266.205,00 

 
 

Годишен Финансиски извештај  
за 2019 година 

 
 
ПРИХОДИ 

Приходи од донации 610.552,00 

Приходи од услуги  

Приходи од камати и позитивни курсни разлики 24,00 

Вонредни приходи  

Пренесен дел од вишокот на приходи од претходна година 518.867,00 

ВКУПНО ПРИХОДИ 1.296.623,00 

 
РАСХОДИ 

Материјални расходи и амортизација  27.072,00 

Други расходи 53.702,00 

Капитални и други средства  

Плати и надомест на плати 300.156,00 

Вонредни расходи  

ВКУПНО РАСХОДИ 730.571,00 

 
 
 
 

Даноци, придонеси и други расходи од добивката  

Нето вишок добивка по оданочување 566.052,00 

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


