
ЗАЕДНИЧКИ  ЈАЗИК ЗА ПРВИТЕ 1000 ДЕНА 

 

Партнери: 

 „Образование за сите“ 

Скопје, РС Македонија 

 Здружение на медицински 

сестри, техничари и акушерки 

на РС Македонија  

 „Д-р Претис“, Австрија 

 Медицински факултет 

Хамбург, Германија 

 Д-р Дуду Мелек 

Сабунчуоглу, Турција  

Билтен бр. 2 

За проектот 

 Проектот ја промовира употребата на 
Меѓународната класификација на 
функционирање, попреченост и здравје – МКФ 
на СЗО како алатка за подобрување на 
комуникацијата и координацијата помеѓу 
членовите на тимот околу детето во првите 
1000 дена од неговиот живот и за раното 
откривање на развојните потешкотии.  

 Проектот започна на 1. ноември 2019 година, 
а ќе трае до 30. јуни 2021. 

- Проект од програмата Еразмус+ KA202 

 Овој проект е финансиран со поддршка на 

Европската комисија. Oваа публикација ги одразува само 

ставовите на авторите и Комисијата не може да се смета за 

одговорна за било каква употреба што може да биде 

направена од информациите што се содржат во истата.  

 

 П1: Модули за обука за МКФ 

 Со задоволство ве известуваме дека 3 од планираните 4 модули за обука за 
МКФ се креирани и објавени на македонски, германски, англиски и турски јазик на 
веб-страницата на проектот. Сакавме да бидеме сигурни дека нашите целни групи 
– патронажните сестри, стручните лица за пружање на рана поддршка и 
медицинските лица во јаслите – ќе можат да ги користат и да учат од нив. Особено 
обрнавме внимание на специфичностите поврзани со возраста на децата, врската 
помеѓу здравјето, воспитувањето, односно родителската сензитивност, и 
социјалниот аспект.  

 Модулите 1-3 можете да ги преземете од следниот линк: http://

thefirst1000days.net/MK/First1000days.html. 

П2: Краток водич низ МКФ  

 Нашиот „Краток водич низ МКФ“ е наменет 
првенствено за патронажните сестри и 
сестринската пракса во заедницата и има за цел 
да придонесе до поголемо разбирање помеѓу 
стручните лица и родителите во процесите за 
поддршка на малите деца со потешкотии во 
развојот. 

 Водичот е направен во 4 јазични верзии: 
македонска, англиска, германска и турска верзија. 
Македонската верзија може да се преземе од овој 
линк:   

http://thefirst1000days.net/MK/QuickGuidetoICF.html. 

Пример: 

 

Земете учество 

 Добредојдени сте да земете учество! Доколу Вие или Вашата институција сакате 
да учествувате во проектот преку испробување на продуктите од проектот или пак 
имате коментари и предлози, контактирајте нè на: cоntact@educationforall.org.mk. 
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Дишење 

Детето може без проблеми да вдишува и издишува. Бројот 

на вдишувањата и издишувањата во минута, ритамот и 

длабочината на дишењето се соодветни. Детето добива 

доволно воздух.  

http://thefirst1000days.net/MK/First1000days.html
http://thefirst1000days.net/MK/First1000days.html
http://thefirst1000days.net/MK/QuickGuidetoICF.html

