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Оваа акција веќе е во тек, 
а одѕивот е голем. Секој кој 
слушнал за проектот сака да 
се вклучи во него - Сојузот 
за грижи на деца на град 
Скопје, книжари, детскиот 
фестивал "Поточиња", 
невладини организации...

Пишува: Милева ЛАЗОВА

ProektiProekti  
ХУМАНОСТА НА МАЛИТЕ ХУМАНОСТА НА МАЛИТЕ 
ЗА МАЛИТЕ ВО ПУСТЕЦЗА МАЛИТЕ ВО ПУСТЕЦ

"На состанокот во Сојузот за грижи 
на децата на град Скопје - вели ди рек-
торката на градинката "Раде Јовчевски 
Корчагин" - "Пинокио", Злата Николиќ - 
каде се зборуваше за активностите по 
повод Светската недела на детето, го 
промовиравме нашиот проект. Беа при-
сутни претставници од другите гра дин-
ки на кои им се допадна овој проект 
така што пројавија интерес и тие да 
бидат дел од него. Се договориме се-
која градинка од Скопје да донира иг-
рачки, кои ќе бидат препратени до гра-
динката 'Пинокио'. Исто така, средствата 
донирани по повод Светската недела 
на детето ќе се испратат до Сојузот за 
грижи на децата на град Скопје, кој ќе 
набави и современи технички помагала 
- телевизор, ДВД, ЦД плеер, односно 
што ќе посакаат децата во Пустец. Овој 
пат многу малку ќе се донира облека, 
бидејќи акцентот е ставен на играчките. 
Зошто? Хуманоста како карактерна црта 
се развива од претшколската возраст, 
од мали нозе, затоа што сметаме дека 

ДЕТСКИОТ ДАР ПОДАРЕН ОД СРЦЕ ДЕТСКИОТ ДАР ПОДАРЕН ОД СРЦЕ 
ПАТУВА ВО ДРУГИ ДЕТСКИ РА Ц ЕПАТУВА ВО ДРУГИ ДЕТСКИ РА Ц Е

Овој проект треба да придонесе кон зго ле ме-
на реализација на воспитната компонента во 
вкуп  ниот воспитно-образовен процес во една 
пред учи лишна установа. Со овој проект се по-
ста вуваат темелите за развивање на благо род-
ни, стабилни и со добар карактер личности, кои 
своето знаење како идни граѓани на ова опш-
тество ќе го упо тре бат за служење на општес-
твото. Со овој проект ќе се подигне нивото на 
успешност и на ефикасност на градинката во 
целост, во рамките на локалната заедница и по-
широко. Освен тоа ќе се продлабочи и ќе се усо-
врши соработката со родителите, а и конечно 
ќе се сврти вниманието на јавноста на некои по-
зитивни случувања, кои се иницирани од една 
детска градинка.  

ХХуманитарниот проект "Детското 
срце без граници-патува во Пус-
тец" почна уште во септември, а 

ќе финализира во рамките на Светската 
недела на детето овој месец. Проектот 
трае два месеца, тој е хуманитарен, во 
организација на градинката "Раде Јов-
чевски Корчагин" од Општина Центар. 
Овој пат акцијата е насочена кон соби-
рање, пред сè, детски играчки, потоа 
сликовници и дидактички материјал 
наменети за децата од село Пустец во 
Албанија. 

Идејата за овој проект ја пласирала 
воспитувачката-раководител Светлана 
Лукарева, и таа веднаш била прифатена. 
По тоа бил формиран стручен тим, кој 
со полна пареа работи на проектот - тоа 
се в.д. директорот на градинката, Злата 
Николиќ; градоначалничката на Опш-
тина Центар, Виолета Аларова; Вла ди-
мир Здравев, претседател на Советот 
на Општина Центар; и сите воспитни 
тимови во градинките "Палешка", "Пе-
пелашка" и "Пинокио". 

возрасниот човек не може туку така 
вед наш да реши да биде хуман. Ху ма-
носта се воспитува, се негува, се прак-
тикува. Старо педагошко правило е дека 
најдобриот начин да се учат човечките 
вредности е со личниот пример. Овој 
наш проект ги опфаќа и децата и ро-
дителите. Значи, навлегуваме во се меј-
ната педагогија, родителите дома да по-
работат со своите деца, а ние во гра-
динките. Најтешко за едно дете не е да 
даде храна, облека, туку да даде иг рач-
ка. Кога тоа мало дете ќе разбере дека 
има и други деца кои имаат многу по-
малку или воопшто немаат играчки и ќе 
реши доброволно да даде своја играчка 
тогаш ние навистина почнуваме да не-
гуваме хуманост".       

Како што понатаму потенцираше ди-
ректорката Николиќ, во последно вре-
ме се слушаа многу приказни за дија-
спората, но кај нив се раѓа желбата "ма-
лите" да испратат за "малите" без ни как-
ва политика или некое друго опто ва-
рување. Едноставно, едно мало детско 
срце од Скопје да комуницира со едно 
мало детско срце од Пустец. 

"Целата иницијатива е со мисла да 
им понудиме, доколку сакаат и имаат 
можност, да формираат игротека. Ис-
пра тените играчки не мора да бидат 
поделени поединечно, туку можат да 
бидат сместени во една игротека, во 
која децата ќе си играат. Ова ние не го 
наметнуваме, ги подаруваме играчките, 
а нивно е дали тие ќе отворат игротека 
или на поинаков начин ќе ги поделат", 
додава директорката Николиќ. 

Поттикнати од оваа идеја во Сојузот 
се на став дека не треба тука да се запре, 
дека постојат "пустеци" и во Македонија, 
каде што ќе треба да се размисли на кој 
начин и ним да им се помогне.  


