INFOGRAFIK BR. 1

ЗА РАБОТАТА НА ЦЕНТАРОТ ЗА ПОДДРШКА НА ЛИЦА СО ИНТЕЛЕКТУАЛНА ПОПРЕЧЕНОСТ – ПОРАКА СТРУМИЦА ВО 2019

80+

Обезбедена поддршка за 80+ членови на Организацијата

7 женски

11

4 машки

11 деца и младинци со интелектуална попреченост
вклучени во активностите на Социјалниот клуб

70

210

•
•
•
•
•
•

Активности за емоционален развој
Едукативни и социјални активности
Стекнување компјутерски вештини
Образовни активности
Активности за развој на говор, јазик и комуникација
Спортски активности

70+ дена / 210+ часа работа во Социјалниот клуб

4
Стручен тим од 4:
1 педагог, 2специјални едукатори и 1 волонтер

4
4 училишта активно вклучени во активностите

• „Тримерски ручек“ со организацијата Етно Вешта жена
од Струмица
• Посета на градската библиотека
• Еднодневна екскурзија во Берово и Дојран
• Дружба и размена на искуства со Социјалниот клуб на
ЦПЛИП - ПОРАКА Виница
• Манифестација по повод 3-ти Декември
• Посета на ПОУ „Св. Климент Охридски“ - Ново Село
15+ активности надвор во заедницата • Новогодишна забава

15

2000+

2.000+ изработени боенки

240+
240+ првоодделенци вклучени во заедничка работа:
подигање на свеста за еднаквост и недискриминација
,,Моја-твоја-наша боја“ – нашите членови ментори на провооделенците!

100+
100+ парчиња рачни изработки (украси, накит)

20+

20+ средби и состаноци со родителите и семејствата
за подобро разбирање на начините на остварување на правата
на лицата со интелектуална попреченост

463.142mkd
ПРИХОДИ

Дотации од РЦПЛИП – ПОРАКА Скопје

Проект финасиран од Општина Струмица

Работен ангажман на членовите: штандови и продажба на украси и накит

320.750mkd

Човечки ресурси: стручен тим во Социјален Клуб

РАСХОДИ
Материјали за работа во Социјален Клуб (изработка на украси, накит и други активности)

Активноста е во рамки на проектот „Транспарентна ПОРАКА“ кој е финасиски помогнат од
РЦПЛИП – ПОРАКА Скопје и Општина Струмица.

Целта на проектот е зајакнување на организациските капацитети за транспарентно работење
и приспособено инфморирање за справување со предизвиците на лицата со попреченост.
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ЗА РАБОТАТА НА ЦЕНТАРОТ ЗА ПОДДРШКА НА ЛИЦА СО ИНТЕЛЕКТУАЛНА ПОПРЕЧЕНОСТ – ПОРАКА СТРУМИЦА ВО 2020

10%
Зголемување на членството на Организацијата- 88+ члена

1 женско

+3

2 машки

+3 деца и младинци со интелектуална попреченост
вклучени во активностите на Социјалниот клуб - Вкушно: 14
Во услови на пандемија!

120
40

• Креирање алатки за информирање за заштита од КОВИД-19,
сезонски грип и грижа за општото здравје.
• Поддршка во грижата за здравјето во време на пандемија
• Активности за емоционален развој
• Едукативни и социјални активности

40+ дена / 120+ часа работа во Социјалниот клуб
300+ минути телефонски (и видео) разговори за поддршка.

Адаптирана програма за психо-социјална
поддршка и прилагодени
индивидуални едукативни програми
со челновите и нивните семејства.

Ограничен број на активности надвор во
заедницата во услови на пандемија, а заради
заштита на здравјето и спречување на
ширење на COVID-19.

4
Стручен тим од 4:
1 педагог, 1специјални едукатори и 2 волонтери

12+
12 работилници за креирање лесно читливи
совети а заштита од COVID-19

Во услови на пандемија со COVID-19, ЦПЛИП – ПОРАКА Струмица го намали значително бројот на активности
во Социјалниот клуб и во заедницата, согласно препораките и мерките за заштита, но ги надополни и
адаптира своите програмски активности, почитувајќи ги препораките за физичка изолација
и останување дома.

50+
50+ парчиња рачни изработки (украси, накит)

РАБОТА ОД ДОМА!

+

Зајкнување на онлајн продажба на украси, наместо велигденски базари!

ЗГОЛЕМЕНО УЧЕСТВО ВО ДОМАШНИТЕ ОБВРСКИ!

Посочување на едукативни содржини на ТВ и Интернет,
соодветни за ангажирање на корисниците.

Активноста е во рамки на проектот „Транспарентна ПОРАКА“ кој е финасиски помогнат од
РЦПЛИП – ПОРАКА Скопје и Општина Струмица.

Целта на проектот е зајакнување на организациските капацитети за транспарентно работење
и приспособено инфморирање за справување со предизвиците на лицата со попреченост.

