
 

 

Бимилк донираше за Дневниот центар за деца на улица 
„Шуто Оризари“ 

 
Потенцирајќи ја повторно својата општествено одговорна мисија и 
стратегија да биде долгорочен партнер на заедницата и на оние на кои 
најмногу им е потребна помош, Битолска млекара денес оствари голема 
донација за Дневниот центар за деца на улица „Шуто Оризари“. 
 
Пакети од најразлични млечни производи утринава беа истоварени во 
Здравствениот дом во Шуто Оризари, каде што е лоциран Дневниот 
центар, а во кој се згрижени вкупно 110 ромски деца, деца на улица од 
општина Шуто Оризари, на возраст од 4 до 18-годишна возраст. 
 
Оваа донација, како што велат од Бимилк, е реализирана со цел да им се 
помогне колку што е можно повеќе на сите социјално ранливи категории и 
да се придонесе за нивно добро здравје и подобар квалитет на живот. 
 
„Хуманоста не треба да познава граници. Ниту временски, ниту 
територијални, ниту по која било друга основа. Лично сметам дека е наша 
обврска да ѝ вратиме на заедницата во која дејствуваме, бидејќи токму таа 
заедница е онаа што го гради брендот на Бимилк повеќе од 65 години 
наназад. Децата се нашата клучна категорија и секој придонес за нивно 
подобро здравје е наша долгорочна цел и заложба на која континуирано 
работиме“, изјави Полексена Јанкуловска, маркетинг-менаџер во Бимилк. 
 
„Едукативниот дневен детски центар за деца на улица“ го реализира 
Здружението за заштита на правата на детето, чија главна цел е социјална 
интеграција и оттргнување на децата од улица и нивно вклучување во 
нормалните текови на општественото живеење. Во Дневниот центар, 
децата се прифатени и заштитени и го минуваат времето на корисен и 
структуриран начин, со што се стимулираат и се развиваат нивните 
потенцијали и капацитети за нивна социјализација, раст, развој и 
вклученост во заедницата. 
 
„Навистина е прекрасно кога некоја општествено одговорна компанија ќе 
се сети на нас, а задоволството е уште поголемо кога не мора самите да 
бараме донатори, спонзори, помагачи. Бимилк на целосно сопствена 
иницијатива одлучи да им помогне на дечињата згрижени во нашиот 
Центар и убедена сум дека само со вакви несебични гестови ќе успееме да 
создадеме едно похумано општество за сите нас“, изјави Ирена Велкоска, 
координатор на Здружението за заштита на правата на детето. 
 
Инаку, и во минатото Битолска млекара помага на најразлични начини за 
социјално ранливите категории и за добросостојбата на заедницата 
воопшто, соработувајќи со повеќе невладини организации и здруженија. 


