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05 години

Во 2013 година се навршуваат 50 години од делувањето на Републичкиот центар

заподдршканалицасоинтелектуалнапопреченост–ПОРАКА.

РЦПЛИП – ПОРАКА е оформен на 3-ти Јуни 1963 година, како Сојуз на друштва за

помош на ментално ретардирани лица наМакедонија. Во 1998 година го менува

називот во Републичкицентар за помошналица соментален хендикеп –ПОРАКА,

аво2003 година годобиваназивоткој гоносидоденес.

Порака
од Претседателот и Генералниот секретар на РЦПЛИП - ПОРАКА

Чедомир Трајковски

Претседател

Виолета Димоска

Генерален секретар

Во изминатите 50 години, РЦПЛИП – ПОРАКА, како матична организација на лицата со

интелектуална попреченост во Република Македонија, е носител на бројни иницијативи чија

цел е создавање на општество во кое сите лица со интелектуална попреченост и нивните семеј-

ства ќе имаат достоинствен живот. Како мрежа од локални организации низ целата држава,

водена од посветени професионалци и родители на лица со интелектуална попреченост,

РЦПЛИП - ПОРАКА придонесува во креирањето на сите позначајни закони, политики и про

грами во Република Македонија кои се однесуваат на човековите права на лицата со инте-

лектуална попреченост и нивното остварување на национално и на локално ниво. Големиот

број на успешно реализирани редовни програмски задачи, посебни програми, проекти и

оформени сервисни служби, говорат за делувањето на РЦПЛИП – ПОРАКА како важен чинител

вопроцесотнаизедначувањенаможноститеналицата соинтелектуалнапопреченост.

Развојниот пат на РЦПЛИП – ПОРАКА од половина век е секако нешто што е достојно за почит.

Педест години е долг период, но ние знаеме дека пред нас е уште подолг пат. Свесни сме за

предизвици со кои се соочува граѓанскиот сектор во Република Македонија, но затоа ќе

продолжиме да одиме по зацртаниот пат за да придонесеме во создавањето на општество во

кое лицата со интелектуална попреченост целосно ќе ги уживаат човековите права. На тој пат,

какоивоизминатите50 години,потребнаниеподдршкатанаситедобронамерници.

Виблагодариме.

-
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Републичкиот центар за поддршка на лица со интелектуална попреченост – ПОРАКА е

граѓанска, родителска, национална инвалидска и непрофитна организација која ги

застапуваправатаиинтереситенаповеќеод20.000лица соинтелектуалнапопреченост

во РепубликаМакедонија. РЦПЛИП–ПОРАКА е оформен во 1963 година, а вомоментот

обединува20локалниорганизациивоземјата.

ГлавницелинаРЦПЛИП–ПОРАКА:

Принципи :наРЦПЛИП–ПОРАКА

Републичкиот центар за поддршка на лица со интелектуална попреченост – ПОРАКА има

остварено статус на Национална инвалидска организација (согласно Законот за инвалидски

организации), и е впишана во Регистарот на здруженија на граѓани од областа на социјална

заштита, кој севодиприМинистерството за трудисоцијалнаполитика.

Обезбедување законски можности за овозможување на еднакво учество и вклучување на

лицата соинтелектуалнапопреченоство граѓанскотоопштество,

Развивањена социјални сервисни служби воместото наживеење, согласно принципите за

изедначувањенаможноститеналицата соинтелектуалнапопреченост,

Остварување и унапредување на човековите права на лицата со интелектуална попрече

ноство граѓанскотоопштество.

Вклучувањеналицата соинтелектуалнапопреченоствосекој аспектодживотот,

Изедначување на можностите за лицата со интелектуална попреченост како еднакви

граѓанивозаедницата,

Обезбедување на семејна поддршка – соодветни сервисни служби и поддршка за

семејствата сочленсоинтелектуалнапопреченоствоместотонаживеење,

Почитување на самоопределувањето, донесување на одлуки од страна на лицата со

интелектуалнапопреченостинивнитесемејства,

Превенцијаодинституционализација,

Подобрувањенаусловите заживотвопостоечкитеинституции,

Деинституционализација на лица со интелектуална попреченост и нивно опфаќање во

социјалнисервиснислужбивоместотонаживеење,

Подигнувањена јавната свест.

-

РЦПЛИП – ПОРАКА
за нас
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Унапредување на законските можности

Унапредувањето на законските можности во однос на правата на лицата со

интелектуална попреченост во Република Македонија е редовна континуирана

активностнаРЦПЛИП–ПОРАКАуштеоднејзинотоформирање.

Во изминатите 50 години, РЦПЛИП - ПОРАКА спроведе голем број истражувања и анализи,

врз основа на кои ги развиваше своите предлози и иницијативи за подобрување на

законските рамки. Како дел од процесот на застапување и лобирање, РЦПЛИП - ПОРАКА

организираше повеќе конференции на локално, национално и меѓународно ниво, чии

заклучоци и препораки беа доставувани до креаторите на политики и закони во Република

Македонија. Во повеќе наврати, РЦПЛИП - ПОРАКА во соработка со претставници на

ресорните министерства и пратениците во Собранието на Република Македонија,

покренуваше иницијативи за законско решавање на одредени права на лицата со

интелектуалнапопреченост, какоиамандманскиреакцииприизменитеидополнувањатана

постојнитезакони.

РЦПЛИП – ПОРАКА во изминатите години ја градеше својата препознатливост во јавноста и се

наметна пред донесувачите на одлуки на централно и на локално ниво како организација која

располага со капацитет и ресусри за активно вклучување во процесите на измени и

дополнувањана законскатаиподзаконскатарегулатива. ТоаовозможиРЦПЛИП–ПОРАКАда го

даде својот придонес за подобрување на законските можности во однос на правата на лицата

соинтелектуалнапопреченост, во согласност сопринципот

Со ратификацијата на Конвенцијата на ОН за правата на лицата со попреченост, како правна и

морална основа надржавата за подобрувањена легислативата, РЦПЛИП -ПОРАКАпродолжува

со редовните активности за унапредување на законската рамка во областите на социјална

заштита, образование, здравственазаштитаиздравственоосигурување, вработување...

Наметнувајќи ги усвоените приоритети на своето членство како неопходни промени за

унапредување на правата на лицата со интелектуална попреченост, РЦПЛИП - ПОРАКА

продолжувапосветенодапридонесувазаефективнаимплементацијанаКонвенцијата.

“Ништозанас, безнас”.

човекови права
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Конференција „Конвенција на ОН за правата на лицата

со попреченост - идни предизвици“, декември 2011, Скопје



на www.youtube.com

Отворен ден на дневен центар - ПОРАКА Скопје Отварање на дневен центар - ПОРАКА КумановоОтварање на дневен центар - ПОРАКА Радовиш



Социјални сервисни служби

Почнувајќи од 2000 година, Републичкиот центар за поддршка на лица со

интелектуална попреченост – ПОРАКА е активно вклучена во создавањето на

услови за спроведување на реформскиот процес на деинституционализација во

Република Македонија, односно превенција од институционализација преку

оформување на социјални сервисни служби за поддршка на лицата со

интелектуалнапопреченостинивнитесемејствавоместотонаживеење.

Активностите во оваа област се насочени во два правци: кон оформување и одржување на

континутитет во работата на оформените социјални сервисни служби за лица со интелекту-

ална попреченост и кон создавање на услови за промовирање на други видови на сервисни

служби. Во рамките на РЦПЛИП - ПОРАКАдосега беа оформени:

10 дневницентри за деца со интелектуална попреченост од претшколска

возраст (посебни групи во редовните детски градинки), повеќе социјални клубови во рамки

налокалнитеорганизациинаРЦПЛИП-ПОРАКА.

ресурсен центар во склоп на

РЦПЛИП - ПОРАКА,

Од2000 година, РЦПЛИП -ПОРАКАоформи7дневницентри за адолесценти и возрасни лица со

интелектуална попреченост, од кои еден дел денес функционираат надвор од мрежата на

РЦПЛИП - ПОРАКА. Дневните центри обезбедуваат поддршка на лицата со умерена и тешка

интелектуална попреченост на дневна основа, обука за усвојување на вештини за самостојно

живеење, работно-окупациони програми, образовни програми и социјални активности за

лицата соинтелектуалнапопреченост. Истовремено, дневнитецентриобезбедуваат поддршка

на семејствата, преку опфаќање на нивните членови со интелектуална попреченост во еден

период од денот, овозможувајќи на семејствата поуспешно семејно функционирање и

можност завработувањенародителите, за зголемувањенаскромниот семеенбуџет.

Следејќи ги потребите на своите членови и оправданоста на социјалните сервисни служби,

какоидосегашнитепозитивниискустваодфункционирањетонадневнитецентри, РЦПЛИП–

ПОРАКА продолжува со стратегијата за развој во организација – обезбедувач на сервисни

служби.

поддршка
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Подигнување на јавната свест

Активностите за подигнувањена јавната свест во однос на потребите и правата на

лицата со интелектуална попреченост и нивните семејства се дел од основните

програмскиопределбинаРЦПЛИП-ПОРАКА.

Кампањите кои ги спроведува РЦПЛИП – ПОРАКА на национално и на локално ниво ги

следат следните позитивни принципи:

Подигнувањена јавната свест заправотонаеднаквостине-дискриминација

Разбивањенапредрасудитеидискриминаторскиотоднос

Градењена позитивна слика за лицата со интелектуална попреченост, истакнувајќи го

нивниотпотенцијалиможности

Променанаставовитеконлицата соинтелектуалнапопреченост

Иницирање на квалитетни законски промени во однос на правата на лицата со

интелектуалнапопреченост

Креирање на политика за изедначување на можностите на лицата со интелектуална

попреченостинивноприфаќањево граѓанскотоопштество

�

�

�

�

�

�

Тргнувајќи од се уште високиот степен на предрасуди, дискриминација и злоупотреби со кои се

соочуваат лицата со интелектуална попреченост, во изминатите 15 години РЦПЛИП - ПОРАКА

секоја година спроведува посебна тематска кампања за подигнување на јавната свест, чија

општа цел е промовирање на правото на достоинствен живот во заедницата за лицата со

интелектуалнапопреченост.

Активностите за подигнување на јавна свест вклучуваат изготвување и дистрибуција на

промотивен материјал; презентирање на правата, потребите и можностите на лицата со

интелектуална попреченост како рамноправни граѓани во општеството; медиумска

застапеност преку националните и локалните медиуми и организирање на јавни настани во

соработка соразличниинституции.

кампањи
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Дел од промотивните материјали на РЦПЛИП - ПОРАКА за подигнување на јавната свестДел од промотивните материјали на РЦПЛИП - ПОРАКА за подигнување на јавната свест





Зајакнување на локалните организации

Заради поефективно остварување на програмските задачи на локалните

организации, дел од редовните програмски активности на РЦПЛИП – ПОРАКА

секогаш се насочени кон зајакнување на капацитетот на 20 локални организации

наРЦПЛИП–ПОРАКА.

РЦПЛИП – ПОРАКА обезбедува координација, стручно–методолошка помош и поддршка на

локалните организации за реализација на значајни активности на локално ниво: изнаоѓање

на можности за оформување и одржување на социјални сервисни служби и остварување на

човековите права за лицата со интелектуална попреченост на локално ниво. РЦПЛИП –

ПОРАКА, во договор со локалните организации, пружадиректна поддршка во реализацијата

на јавнинастаниналокалнониво.

Во изминатите 15 години, зајакнувањето на капацитетот се изведува преку организирање на

различни семинари, обуки и советувања за активистите од локалните организации и

ангажираните лица во сервисните служби. Редовна активност секоја година е организирање

наработилницизаSWOTанализаи стратешкопланирањезаунапредувањенаработењетона

локалнитеорганизацииинасервиснитеслужби.

Со тековнатареформанадецентрализација, локалните властидобијамногуодговорна улога во

процесот на унапредување на состојбата во која се наоѓаат ранливите групи на граѓани,

вклучувајќи ги лицата со попреченост. Имајќи го ова во предвид, РЦПЛИП – ПОРАКА во

изминатите неколку години реализираше конкретни активности за развивање и за

имплементирање на во четири општини во

Република Македонија: Охрид, Куманово, Виница и Радовиш. Локалните акциони планови се

стратешкидокументи кои се составени одидентификуванипотребина локално ниво, од целии

приоритети кои се прифатени од страна на локалните власти и од организациите на лицата со

попреченост, а активностите се насочени кон унапредување на квалитетот на животот на

лицата сопопреченоствосогласност соресурситеналокалната заедница.

локални акциони планови за попреченост

локално ниво
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Информативна и издавачка дејност

Преку својата информативна и издавачка дејност, РЦПЛИП – ПОРАКА обезбедува

пристап до релевантните информации и податоци, првенствено за своите

членови, но и за професионалците кои работат на остварување на правата на

лицата со интелектуална попреченост. Исто така, преку континуираната

соработка со националните и локални медиуми, РЦПЛИП – ПОРАКА ги пренесува

пораките за правата на лицата со интелектуална попреченост до пошироката

јавност.

Гласилото “ПОРАКА” е значителен информативен инструмент на РЦПЛИП – ПОРАКА, кое се

подготвува и издава четирипати годишно, а се дистрибуира бесплатно до членството во

локалните организации, сите релевантни државни органи и институции, граѓански

организации, какоидочленовитенаВладатаиСобраниетонаРепбуликаМакедонија.

Содржините на веб-страната www.poraka.org.mk на РЦПЛИП – ПОРАКА континуирано се

ажурирани и обновувани со информации за активности, иницијативи и случувања кои се

однесуваат на лицата со интелектуална попреченост. Позначајните новости се објавуваат на

FacebookстранатанаРЦПЛИП–ПОРАКА.

Во овој програмски дел, РЦПЛИП – ПОРАКА континуирано подготвува и печати прирачници и

брошури, со содржини кои соодветствуваат на потребите и на активностите кои ќе се актуелни

во различна година. Содржините на овие публикации се: унапредување на човековите права,

развивање и одржување на мрежата на социјални сервисни служби, стручно – методолошка

помошналокалнитеорганизации.

За остварување на целите на кампањите за подигнување на јавната свест, РЦПЛИП – ПОРАКА

подготвува и печати летоци, постери идруг промотивенматеријал со кој на позитивен начин се

делува за разбивање на предрасудите и дискриминацијата кон лицата со интелектуална

попреченост.

публикации
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Спортско - рекреативни активности

Активности на РЦПЛИП - ПОРАКА кои опфаќаат организирање и спроведување на

масовни спортско - рекреативни манифестации за своите членови се

спроведуваат уште од 1978 година. На републичко ниво, во овие активности беа

вклучени деца со интелектуална попреченост од посебните основни училишта и

посебните паралелки во редовните училишта, како и од институциите - заводите

коизгрижуваатлицасоинтелектуалнапопреченост.

10 години наназад, РЦПЛИП - ПОРАКА успешно реализира две спортско –

рекреативни активности годишно, во кои се вклучени корисниците на дневните

центринаРЦПЛИП–ПОРАКА.

Спортско-рекреативните активности

обезбедуваат голем број различни можности: развивање на чувството и духот за

натпреварувањемеѓу адолесцентите со интелектуална попреченост; искуство да се бидедел

од спортска екипа притоа чувствувајќи го единството во екипата; мотивација за

натпреварувањеипобеда, ноистовременоиискусувањеи соочувањесопораз во спортските

игри. Овие активности претставуваат добраможност за персоналот оддневните центрида го

разберат ритамот наживеење и однесувањето на секое лице со интелектуална попреченост,

воновасредина,безродителскотовлијание.

Ваквите манифестации обезбедуваат можности за подобрување на вештините за

одржување на личната хигиена и вештините за социјални интеракции итн. Спортско –

рекреативнитеактивности седобарметодзаподигнувањена јавната свестиподобрувањена

состојбатакај лицата соинтелектуалнапопреченост.

за корисниците на дневните центри на РЦПЛИП –

ПОРАКА

Тргнувајќи од позитивните придобивки од спортско - рекреативните активности, РЦПЛИП -

ПОРАКА продолжува со организирање и учество на спортски и рекреативни активности на

националноиналокалнониво, во соработка солокалнитеорганизацииисервисните служби.

спортување
www.poraka.org.mk 15



Активности на меѓународно ниво

РЦПЛИП–ПОРАКАерамноправен членнанајзначајните европскиимеѓународни

мрежи кои работат на остварување на правата на лицата со интелектуална

попреченост:

и

Е

InclusionEurope

ASPD – Европска асоцијација на обезбедувачи на сервисни

службизалицасопопреченост, Inclusion International.

соработка

www.poraka.org.mk16

Активности на национално ниво

На национално ниво, РЦПЛИП – ПОРАКА е член на Националниот совет на

инвалидски организации на Македонија, Националното координативно тело за

еднакви права на лицата со инвалидност во РМ,Македонската платформапротив

сиромаштијаиМрежата за заштитаоддискриминација.

РЦПЛИП – ПОРАКА учествува во реализацијата на заеднички активности и иницијативи на

меѓународнониво, вклучувајќиистражувања, проекти, разменанаискуства, учествонаобукии

конференцији, кои произлегуваат од членството во овие асоцијации. Соработката со

партнерски организации од Европа е насочена кон реализирање на заеднички проекти, во

најголем дел наменети за поддршка на РЦПЛИП - ПОРАКА во оформување на социјални

сервиснислужбизалицасоинтелектуалнапопреченоствоРепубликаМакедонија.

www.easpd.eu www.inclusion-europe.org www.inclusion-international.org

Во рамките на членството во овие мрежи, РЦПЛИП – ПОРАКА континуирано учествува во

активностите кои се од заеднички интерес за сите лица со попреченост и ранливи групи во

Република Македонија. Претставници на РЦПЛИП - ПОРАКА се застапени во органите и

работните групи, застапувајќи ги правата и интересите на лицата со интелектуална

попреченост и нивните семејства. Исто така, претставници на РЦПЛИП - ПОРАКА учествуваат

воработатанаповеќекомисиикоифункционираатворамкитенаресорнитеминистерства.

www.nsiom.org.mk www.nkt.gov.mk www.mpps.org.mk



РЦПЛИП - ПОРАКА беше ко-организатор на европската конференција на , која се одржа во

периодот 7-9 Октомври 2010 во Скопје, на тема “Кон живеење во заедницата: актуелни состојби - идни

предизвици”. Конференцијата е едно од најважните случувања од таков тип во изминатата деценија во

РепубликаМакедонија.

На конференцијата учествуваа над учесници претставници од невладини организации

обезбедувачи на сервисни служби лица со попреченост и членови на нивните семејства владини и

образовниинституцииодцела Европа Целта на оваа конференција беше градењемостови од знаењаи

добри практики за подобрување на социјалните услови на лицата со попреченост како и да се олесни

целосното вклучување на лицата со попреченост во општеството во духот на Конвенцијата на ОН за

праватаналицата сопопреченост

EASPD

200 , ,
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tel.: 02/3296-961
faks: 02/3296-960
ul. Orce Nikolov br.122
1000 Skopje, Republika Makedonija

Licata so intelektualna popre~enost
imaat pravo na dostoinstven `ivot

Licata so intelektualna popre~enost
imaat pravo na dostoinstven `ivot

Republi~ki centar za poddr{ka na lica
so intelektualna popre~enost - PORAKA

e-mail: poraka@t-home.mk

web: www.poraka.org.mk
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