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Во услови на пандемија со COVID- 19, oваа година дел од корисниците на двата дневни центри - ПОРАКА
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Страна 2

 Републичкиот центар за поддршка на лица со интелектуална попреченост 
- ПОРАКА во 2020 година ќе продолжи со реализација на активностите кои 
произлегуваат од поставените цели и принципи на делување. Сите активности ќе 
бидат соодветно прилагодени според ситуациите предизвикани од пандемијата 
со COVID-19.

 Една од основните активности на РЦПЛИП – ПОРАКА е одржување, 
развивање и унапредување на работата во социјалните сервисни служби 
во местото на живеење. Во 2020 година, РЦПЛИП – ПОРАКА ќе продолжи да 
лобира за воведување на соодветни регулаторни механизми кои ќе овозможат 
еднаков пристап на НВО секторот во областа на пружање услуги од социјалната 
заштита преку лиценцирање и склучување на договори за партнерски односи 
и финансирање на активностите во дневните центри. Во текот на 2020 година, 
РЦПЛИП – ПОРАКА ќе продолжи со иницирање на локалните самоуправи, со 
цел активно да учествуваат во процесот на одржливоста и отворањето на нови 
социјални услуги во своите општини, согласно Законот за локална самоуправа. 
Воедно РЦПЛИП - ПОРАКА ќе продолжи и со своите активности во насока на 
промовирање на нови сервисни служби за поддршка на лица со интелектуална 
попреченост со посебен фокус на сервисните служби за рана интервенција. 

 Унапредувањето на законските можности за остварување на човековите 
права на лицата со интелектуална попреченост е редовна и континуирана 
активност на РЦПЛИП – ПОРАКА. Во 2020 година особено внимание ќе се посвети 
на процесот на имплементација на Конвенцијата на ОН за правата на лицата со 
попреченост, како исклучително значаен документ кој има правно-обврзувачки 
карактер за државите кои го ратификувале. Истовремено, РЦПЛИП – ПОРАКА 
ќе продолжи да го користи извештајот како инструмент за лобирање пред 
институциите кои се одговорни за остварување и унапредување на човековите 
права на лицата со интелектуална попреченост. 

 Во текот на 2020 година, РЦПЛИП – ПОРАКА ќе продолжи да имплементира 
активности поврзани со подигнување на јавната свест во однос на потребите 
и правата на лицата со интелектуална попреченост и нивните семејства. Овие 
активности претставуваат програмско продолжение на досегашните кампањи 
на РЦПЛИП – ПОРАКА, а ќе бидат насочени кон истакнување на потребата од 
ефективно имплементирање на Конвенцијата на ОН за правата на лицата со 
попреченост, и промовирање на правото на достоинствен живот во заедницата 
за лицата со интелектуална попреченост преку соодветни сервисни служби. 

 Заради поефективно остварување на програмските задачи на 
локалните организации, дел од редовните активности на РЦПЛИП – ПОРАКА се 
и координација и стручно-методолошка поддршка на локалните организации. 

 Во 2020 година, РЦПЛИП – ПОРАКА ќе продолжи и со соработката 
воспоставена на меѓународно ниво со ЕАСПД и други асоцијации и ќе учествува 
во заеднички иницијативи, активности и проекти кои произлегуваат од 
членството во овие организации. РЦПЛИП – ПОРАКА, исто така, ќе продолжи 
со спроведувањето на планираните активности во рамките на партнерските 
проекти. 

Исто така, издавачката и информативната дејност, која е редовна активност 
на РЦПЛИП – ПОРАКА ќе продолжи да се спроведува во 2020 година.

 Програмата за работа на Републичкиот центар за поддршка на лица со 
интелектуална попреченост – ПОРАКА за 2020 година е отворена  и може да се 
надополнува во текот на нејзината имплементација. Во услови на пандемија, 
очекувани се промени и надополнувања на програмските активности во текот 
на 2020 година, согласно променетите околности за делување на локално, 
национално и меѓународно ниво.  

Програмски активности на РЦПЛИП – ПОРАКА 
во 2020 година
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 Сите промени кои се случуваат околу нас делуваат 
на нашата перцепција и го менуваат секојдневниот ритам 
на живот. Така и оваа новонастаната ситуација внесува 
чувството на страв, загриженост, збунетост, анксиозност, 
очај, бесмисленост, безнадежност, неизвесност. Во услови 
на пандемија предизвикана од корона вирус, за чие 
надминување основно е да се почитуваат препораките за 
физичка изолација и останување дома, стручните тимови 
на РЦПЛИП-ПОРАКА и дневните центри – ПОРАКА во 
Скопје (Аеродром и Капиштец), Радовиш, Прилеп и Штип, 
спроведуваат адаптирана програма за психо-социјална 
поддршка и прилагодени индивидуални едукативни 
програми со корисниците на дневните центри и нивните 
семејства. Активностите се спроведуваат во домашни 
услови со употреба на телефонска и видео комуникација. 

Спроведување на програмски активности во 
домашни услови
 Приоритет е да се ангажираат корисниците во 
домашни услови, односно да се дадат насоки и задачи 
за спроведување на активности со кои би се одржале 
вештините и можностите на корисниците на одредено 
ниво. Активностите се планираат и предлагаат од страна 
на едукаторите, а се договораат, спроведуваат и следат 
индивидуално за секој корисник преку преку телефонски 
или видео јавувања. Активностите се насочени кон: 
• одржување на здравјето и однесување при заразни 

болести, при што се користат онлајн ресурсите за 
спречување на ширењето на COVID-19 од Фејсбук  
страните на Министерството за здравство и Светска 
здравствена организација, кои се споделувани на 
Фејсбук страната на РЦПЛИП – ПОРАКА, особено лесно 
читливи формати. 

• Укажувања за важноста и начинот на правилно 
одржување лична хигиена, особено миење раце.

• Ограничувања кои мора да се почитуваат, вклучувајќи 

ја вонредната состојба и полицискиот час, особено за 
посамостојните корисници кои се движат без надзор.

• Вклучување на корисници во сите практични активности 
во домот, како што се  одржување хигиена и чистење 
дома, средување на соба, подготовка на оброци, миење 
на садови итн., согласно можностите на корисникот, 
при што едукаторот дава насоки и информации на 
родителите во што и колку е вклучен корисникот во 
дневниот центар. 

• Задавање на едноставни едукативни активности за кои 
не се потребни специфични материјали или алатки, 
односно кои можат лесно да се спроведуваат дома, во 
согласност со можностите и интересот на корисникот, 
како и карактеристиките на семејство. Тоа се секојдневни 
практични и когнитивни активности кои треба да се 
вежбаат и повторуваат.     

• Посочување на едукативни содржини на ТВ и интернет 
кои би биле соодветни за ангажирање на корисниците.

Активности на РЦПЛИП - ПОРАКА

Активности на РЦПЛИП – ПОРАКА и неговите сервисни служби за 
време на пандемијата со COVID-19

Адаптирана програма за психо-социјална поддршка и прилагодени 
индивидуални едукативни активности во домашни услови 
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Директна психо-социјална поддршка на 
корисници и родители
 Приоритет е да се даде поддршка, совети, сми-
рување, вразумување, охрабрување за полесно разбирање, 
прифаќање и справување со состојбата во која се наоѓаме. 
Притоа се користат следните начини на комуникација: 
• Видео комуникација доколку корисникот/родителот/

старателот користи Вибер или Фејсбук месинџер. 
Доколку родителот/старателот или корисникот се 
согласат на видео комуникација, потребно е е да се 
оцени дали видео разговорот има поголем ефект 
од обичен телефонски разговор. Препорака: да се 
реализираат видео повици секој работен ден, особено 

доколку постои поинтезивна потреба за поддршка.  
• Телефонски јавувања на родители/старатели на корис-

ници со кои не може да се оствари видео комуникација. 
Препорака: да се реализираат телефонски повици секој 
работен ден, особено доколку постои поинтезивна 
потреба за поддршка.  

• Телефонски јавувања на корисници кои имаат и кори-
стат свој мобилен телефон, а немаат интернет. Ова се 
корисници кои се посамостојни, кои се истовремено во 
поголем ризик за несоодветно однесување, односно на 
непочитување на официјалните препораки и ограни-
чувања. Препораката е дека со оваа група постои 
поинтезивна потреба за поддршка.  

Активности на РЦПЛИП - ПОРАКА

Се продолжува важноста на претходно обезбедените 
потврди на име на родителот корисник на мерката 
за ослободување од работа поради грижа за дете со 
навршена возраст до 10 години
 Согласно Заклучокот на Владата од 25-тата седница 
од 21 март 2020, дека сите заклучоци, мерки, насоки и 
препораки во функција на преземање дополнителни 
мерки и активности за превенција од ширење на болеста 
COVID-19 важат до завршување на периодот на постоење 
на вонредна состојба, ги известуваме сите вработени 
и работодавачи дека претходно обезбедените потврди 
издадени од градинките, основните училишта и центрите 
за социјална работа за корисниците на услугата дневен 
центар за деца/лица со попреченост, на име на родителот 
корисник на мерката за ослободување од работа поради 
грижа за дете со навршена возраст до 10 години (или 
активно 4 одделение), продолжуваат да важат и по 24 март 
2020 година, односно нивната важност се продолжува до 
завршување на вонредната состојба. 
 Истото се однесува и на вработените кои имаат 
хронични состојби и бремени жени, кои се опфатени со 
мерките. 

Вработените лица кои одат на работа со придружба 
– потполно слепи лица, лица кои се движат со 
инвалидска количка и лица со тешка или умерена 
интелектуална попреченост, да бидат ослободени од 
одење на работа
 Владата на Република Северна Македонија 
на својата 31-ва седница го разгледа барањето на 
Министерството за труд и социјална политика и донесе 
заклучок со кој се задолжуваат сите органи на државата, 
акционерските друштва во државна сопственост, агенции, 
фондови, бироа, заводи, управи и сите останати државни 
институции, вработените  лица во овие институции кои одат 
на работа со придружба – потполно слепи лица, лица кои се 
движат со инвалидска количка и лица со тешка или умерена 
интелектуална попреченост, да бидат ослободени од одење 
на работа и извршување на работните активности.
 Владата им препорача на единиците на локалната 
самоуправа, како и на јавните претпријатија основани 
од општините овие лица и во овие институции да бидат 
ослободени од должноста да доаѓаат на работното место 
и од работните активности. Истата мерка Владата им ја  
препорачува на компаниите од приватниот сектор.

Влада на Република Северна Македонија

Соопштенија за мерки кои ги засегаат лицата со попреченост
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Коронавирусот е вирус кој почна во Кина.
Се рашири низ многу земји во Европа 
и секаде во светот.

Коронавирусот го викаат и COVID-19.
Тоа е научното име на вирусот.

Луѓето со Коронавирус имаат:
- Висока температура
- Кашлица
- Краток здив, тешко дишење.

Ако се чувствувате вака,
не значи дека сигурно имате Коронавирус.
Може да биде и грип.
Но, треба да се јавите во болница
и да им кажете на докторите и сестрите како се чувствувате.

Неколку работи треба да ги правите 
за да не се заразите со Коронавирус.

На пример:
- Често мијте раце со сапун и вода
 најмалку 20 секунди 

- Не го допирајте лицето 
 ако рацете не ви се чисти

- Кашлајте и кивајте во марамче 
 и потоа фрлете го марамчето.

Ситуацијата со Коронавирусот може да е различна
во зависност од земјата каде живееш.
Владите прават различни активности во секоја земја.

Некои организации на лица со интелектуална попреченост
даваат информации за коронавирусот
во лесно читлива форма и на различни јазици.

Ви советуваме да не ве фаќа паника
и да не верувате во се што ќе слушнете и прочитате на медиумите.
Најдобро е да слушате што кажуваат стручните лица за 
Коронавирусот.

Активности на РЦПЛИП - ПОРАКА

Лесно читливи информации за Коронавирусот
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Појаснување на важни термини

Со ширењето на коронавирусот 
секој почна да зборува за социјална одалеченост.
Што значи „социјална одалеченост“?

Социјална одалеченост значи дека
треба да бидеме одалечени еден од друг.
Кога сме далеку од други лица
вирусот престанува да прави 
други луѓе да се разболат. 

Тоа значи дека на луѓето им се кажува
да не одат на работа и да работат од дома.

Тоа значи дека и дневните центри се затворени
и лицата со интелектуална попреченост 
треба да останат дома.

Тоа значи дека и рестораните се затворени.
И настани како забави или конференции се откажани.

Тешко е да се биде изолиран (останат дома).
Важно е да се разговара со други лица
за време на социјалната одалеченост.

Може да разговарате на телефон или преку интернет.

Како да разговарате со другите луѓе преку интернет?

За да останеме поврзани со луѓето кои ги сакаме
и да продолжиме со нашата работа,
може да користиме други облици на комуникација.

На пример:
- Телефонски повици,
- Вибер и
- Скајп.

Исто така има апликации кои луѓето ги користат
да прават состаноци на интернет со повеќе луѓе:

- Microso   Teams и
- Zoom.

Што е „социјална одалеченост“?
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Активности на Обединетите нации

 Лицата со попреченост генерално имаат поголеми 
потреби од здравствена грижа отколку другите граѓани 
(како стандардните потреби, така и потребите поврзани со 
попреченоста) и поради тоа се поранливи на влијанието од 
нискиот квалитет или непристапните здравствени услуги 
отколку другите. Споредено, кај лицата со попреченост 
поголема е веројатноста да имаат лошо здравје: меѓу 43 
држави, 42 проценти од лицата со попреченост го сметаат 
своето здравје како лошо, наспроти 6 проценти од лица без 
попреченост.

 За да се постигне највисокиот можен стандард на 
здравје за лицата со попреченост, треба да се разгледаат 
следниве акции:
• Да се зајакне националното законодавство и политики 

за здравствената заштита во согласност со Конвенцијата 
на ОН за правата на лица со попреченост.

• Да се идентификуваат и отстранат бариерите до 
пристапноста во објектите за здравствена заштита.

• Да се подобри покриеноста и финансиска достапност на 
здравствената грижа за лицата со попреченост како дел 
од универзалните пристапи до здравствена заштита.

• Да се обучи персоналот во здравството за вклучувањето 
на попреченоста и да се подобри пружањето услуги за 
лицата со попреченост.

• Да се зајакнат капацитетите на лицата со одредени 
видови на попреченост да преземат контрола врз 
сопствените одлуки околу здравствената грижа врз 
основа на информирана согласност.

• Да се забранат дискриминаторните практики во 
здравственото осигурување и промовирање на 
здравственото осигурување за помагалата и сервисните 
служби за рехабилитација.

• Да се подобри истражувањето и креирање на бази 
на податоци за да се следат, евалуираат и зајакнат 
здравствените системи со цел подобро вклучување на 
лицата со попреченост.

 Попреченоста сама по себе не  значи дека овие 
лица се  во поголем ризик од Коронавирус, но многу лица 
со попреченост навистина имаат специфични здравствени 
состојби што ги прави поранливи во овој период, односно  
COVID – 19 ја прават поопасна за нив. Преку 100 организации 
и коалиции кои ги застапуваат лицата со попреченост, како 
и експерти за управување со итни случаи повикаа на брз 
одговор, опфаќајќи ги специфичните потреби на лицата 
со попреченост да го задржат своето здравје, безбедност, 
достоинство и самостојност во заедницата за време на 
пандемијата со COVID – 19. 

Појавата на COVID – 19 и лицата со попреченост

 Во време на пандемијата со COVID-19 и нејзиното 
несразмерно влијание врз лицата со попреченост, 
Меѓународната алијанса за попреченост ја состави следната 
листа на главни препреки со кои се соочуваат лицата со 
попреченост во оваа вонредна состојба заедно со некои 
практични решенија и препораки.

1. Лицата со попреченост мора да добиваат информации 
и совети за ублажување на инфекцијата, информации 
за планови и јавните ограничувања, достапни и 
понудени сервисни служби, но во различни пристапни 
формати и со употреба на пристапни технологии.

2. Мора да се преземат дополнителни заштитни мерки 
за лицата со одредени видови на попреченост во 
зависност од спецификата на попреченоста.

3. Неопходно е брзо подигнување на свеста и обуки за 
персоналот кој е вклучен во процесот.

4. Сите планови за подготвеност и одговор/реакција 
мора да бидат инклузивни и пристапни и за жените со 
попреченост.

5. Не е прифатливо сместување во институција или 
напуштање на лицата со попреченост врз основа на 
попреченост.

6. За време на карантин, мора да се обезбедени сервисни 
служби за поддршка, лична асистенција, физичка и 
комуникациска пристапност.

Кон одговор/реакција за COVID-19 кој ја вклучува попреченоста

10 препораки од Меѓународната алијанса за попреченост

7. Мерките за јавните ограничувања мора да ги земаат 
во превид лицата со попреченост и нивните потреби 
на еднаква основа со другите граѓани.

8. Лицата со попреченост кои имаат потреба од 
здравствени услуги поради COVID-19 не смеат да бидат 
оставени да чекаат или да не им се пружи здравствена 
грижа само поради нивната попреченост.

9. Организациите на лица со попреченост можат и треба 
да имаат клучна улога во подигнување на свеста кај 
лицата со попреченост за целокупната новонастаната 
состојба во време на пандемија.

10. Организациите на лица со попреченост можат и треба 
да имаат клучна улога во застапувањето на лицата со 
попреченост во процесот на креирање на мерки во 
време на кризата со COVID-19.  



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

Страна 8

 Потребно да се преземат акции за да се обезбеди 
лицата со попреченост во секое време да имаат пристап до 
здравствените услуги и информациите кои им се потребни, 
вклучително и за време на пандемијата со COVID-19.
 Лицата со попреченост се во поголем ризик од 
заразување поради следните причини:
- Препреки во спроведувањето на основни мерки 

за хигиена, како на пример миење раце (бидејќи 
мијалниците може да не се физички пристапни, или пак 
лицето може да има потешкотии темелно да ги трие 
двете раце);

- Потешкотии во одржувањето на социјално дистанцирање 
поради дополнителните потреби за поддршка или 
бидејќи лицата се сместени во институција;

- Ги допираат предметите за да добиваат информации 
или за да се потпомагаат во движењето;

- Потешкотии во прием или пристап до информациите и 
мерки со цел за заштита од COVID-19 .

 Во зависност од здравствената состојба, лицата со 
попреченост може да се во поголем ризик од развивање на 
потешка клиничка слика на COVID-19, доколку се заразат. 
Тоа може да биде поради:
- COVID-19 ги влошува постоечките здравствени состојби, 

особено оние поврзани со респираторните функции, 
имуниот систем, срцеви болести, дијабетес;

- Препреки во пристапот до здравствена грижа.

 Лицата со попреченост може да бидат под  зголемен 
ризик на влијание од корона вирусот и поради прекинување 
на работа на одредени сервисни служби кои тие ги користат.
 Препреките со кои се соочуваат лицата со 
попреченост може да бидат намалени доколку клучните 
чинители преземат соодветни акции.

Препораки за лицата со попреченост и нивните 
семејства

Намалете го потенцијалното изложување на COVID-19
 Секое лице со попреченост и луѓето со кои тоа 
живее треба да ги следи насоките на СЗО за основните 

Препораки од Светската здравствена 
организација во однос на лицата со 

попреченост за време на пандемијата со 
COVID-19

На 11 март 2020 година, Светската здравствена организација (СЗО) прогласи пандемија од болеста предизвикана од 
новиот корона вирус, COVID-19, поради брзината и степенот на трансмисија.
СЗО и јавните власти во здравството насекаде низ светот преземаат акции за ограничување и задржување на 
ширењето на COVID-19. Одредени групи на население, како лицата со попреченост, се во поголем ризик од заразување 
со COVID-19. Но, доколку се преземат соодветни акции и мерки за заштита, тој ризик може да се ублажи.

Препораки од Светската здравствена организација

На 11 март 2020 година, Светската здравствена организација (СЗО) прогласи пандемија од болеста предизвикана од
новиот корона вирус, COVID-19, поради брзината и степенот на трансмисија.
СЗО и јавните власти во здравството насекаде низ светот преземаат акции за ограничување и задржување на 
ширењето на COVID-19. Одредени групи на население, како лицата со попреченост, се во поголем ризик од заразување 
со COVID-19. Но, доколку се преземат соодветни акции и мерки за заштита, тој ризик може да се ублажи.

Зошто е потребно да се обрне дополнително внимание на лицата со попреченост во 
време на пандемијата со COVID-19?

мерки за заштита за време на COVID-19. Доколку некој има 
потешкотии да ги следи тие насоки (на пример, доколку 
нема пристап до мијалник за да може редовно да ги 
мие рацете), семејството, пријателите и поддржувачите/
асистентите треба да направат прилагодувања за тоа да се 
овозможи. Исто така:
- Потребно е да се избегнуваат гужви и да го сведете 

физичкиот контакт со други лица на минимум. Доколку е 
неопходно, излегувајте надвор кога нема многу луѓе. 

- Правете набавки преку интернет или побарајте помош 
од семејството, пријателите или вашите поддржувачи/
асистенти. Доколку морате, во продавниците одете во 
времето кое е назначено дека лицата со попреченост 
имаат предност да бидат услужени.

- Неопходните набавки, како храна, средства за чистење, 
лекови или медицински средства правете ја на одреден 
период за да ја намалите зачестеноста од одење на јавни 
места.

- Осигурајте вашите помагала често да се дезинфицираат; 
тука спаѓаат инвалидски колички, бастуни за одење, 
одалки, бели стапови и други помагала што често ги 
користите надвор од домот.

Направете план за да обезбедите континуитет на грижата 
и поддршката што ви е потребна
- Доколку користите лична асистенција или помош во 

домот, осигурете се дека ќе имате поголем број на лица 
на располагање да ви пружат поддршка, за да бидете 
подготвени доколку еден или повеќе од нив се разболат 
или се ставени во самоизолација.

- Доколку поддршката ја добивате од лица кои се 
обезбедни преку организација - давател на услуга, 
видете какви мерки против заразата има преземено 
со цел да се пополни евентуалното намалување на 
работната сила. Пожелно е да зборувате со семејството 
и пријателите за тоа каква дополнителна поддршка 
тие би можеле да ви понудат, доколку ви притреба во 
одредени ситуации.

- Идентификувајте релевантни организации во вашата 
заедница од кои би можеле да побарате помош.
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Бидете подготвени во случај да се заразите со COVID-19
- Осигурајте дека вашите најблиски, семејството и 

пријателите на кои им верувате, ги знаат сите потребни 
информации доколку почувствувате дека се разболувате. 
Тоа вклучува информации за вашата здравствена 
состојба, терапија и лекарства, како и информации дали 
некој од вашето домаќинство има потреба од грижа 
(деца, постари родители, миленичиња).

- Осигурајте вашите најблиски да знаат што треба да 
сторат доколку заболите од COVID-19 или ви треба 
поддршка.

- Доколку не се поврзани и запознаени меѓусебно, 
запознајте ги едни со други луѓето кои вообичаено ви 
даваат поддршка, со цел ефективно да комуницираат 
меѓу себе доколку се разболите.

- Запишете ги броевите на здравствените телефонски 
линии, за да остварите контакт доколку имате прашања 
или пак ви треба медицинска помош која не е итна.

Менталното и физичкото здравје на членовите на вашето 
семејство и вашите поддржувачи 
- Следете ги насоките на СЗО за ментално здравје и 

насоките за справување со други болести во периодот 
на COVID-19.

- Доколку некое лице од вашето семејство или ваш 
поддржувач/асистент има симптоми на вирусот, 
тоа треба да биде изолирано, да носи маска и што 
поскоро да биде тестирано. Сите површини треба 
да се дезинфицираат, а сите во вашиот дом треба да 
бидат следени дали ќе развијат симптоми. Ако некој е 
со дополнителни здравствени состојби или намален 
имунитет, доколку е можно, треба да биде префрлен на 
друго место до завршување на периодот на изолација.

Препораки за обезбедувачите на сервисни 
служби

Развивање и имплементирање на планови за континуитет 
на сервисната служба
- Направете план за ситуација во кој имате намален број 

на персонал и идентификувајте кои активности ќе ги 
спроведете за да ангажирате дополнителен стручен, 
административен и техничкиот персонал. 

- Идентификувајте акции и соработувајте со владата за 
намалување на бирократските препреки за ангажирање 
персонал, истовремено запазувајќи ги мерките за 
заштита, како на пример полициските проверки за 
личните асистентите/поддржувачите. 

- Одржувајте дополнителни обуки и доколку е можно 
развијте онлајн модули за обука подготовка на новите 
ангажирани лица и за персоналот кој ќе добие нови или 
проширени работни задачи.

- Соработувајте со други локални организации на лица 
со попреченост и обезбедувачи на социјални услуги 
за да се приоретизира кои се најпотребните сервисни 
служби за лицата со попреченост и кои сервисни служби 
неопходно мора да бидат отворени. Идентификувајте 
кои корисници се најранливи доколку има намалување 
или затварање на сервисните служби.

Често комуницирајте со лицата со попреченост и нивните 
мрежи за поддршка
- Обезбедете дополнителни таргетирани информации за 

COVID-19, нагласувајќи ги информациите кои се важни за 
лицата со попреченост, нивните семејства и асистенти/
поддржувачи, како на пример планови за работа на 
одредени социјални услуги, броеви на телефонски 
линии каде можат да се обратат за помош, локации на 
пристапни здравствени услуги, информации каде може 
да се набават средства за дезинфекција и заштита, како 
и информации како да постапуваат доколку од нив се 
побара да бидат во самоизолација.

- Користете различни начини за комуникација, како на 
пример, телефонски повици, смс пораки и социјални 
мрежи и медиуми за споделување на информации. 
Доколку е потребно обезбедувајте ги информациите во 
пристапни формати.

Намалување на потенцијално изложување на COVID-19 
при обезбедувањето на сервисни служби
- Неопходно е да се осигура, персоналот во сервисните 

служби за лица со попреченост да е добро информиран 
и обучен како да постапува со цел заштита и контрола на 
инфекцијата.

- Обезбедете, асистентите/поддржувачите и обезбедува-
чите на сервисни служби да имаат лична опрема за 
заштита, вклучително маски, ракавици и средства за 
дезинфекција, а размислете да набавите поголема 
количина од истите.

- Давање на соодветна поддршка и услуги за лицата со 
попреченост преку консултации во домашни услови 
или преку платформи слични на оние кои се користат во 
телефонските линии за поддршка.

- Во резиденцијални сервисни служби (институции или 
групни домови за лица со попреченост): 
• Променете ги часовите за посета, односно намалете го 

траењето на посетата со цел да го намалите ризикот 
од заразување, но исто така внимавајте како тоа ќе се 
одрази  менталното здравје на корисниците.

• Имплементиравте дополнителни мерки за изолација 
и контрола на заразата за корисниците кои не се 
чувствуваат добро и кои не се хоспитализирани. 
Препорачајте тие корисници да носат маска и да 
останат во соба, со ограничување на посетите.

Обезбедување на дополнителна поддршка за лицата со 
попреченост кои имаат сложени потреби
- Идентификувајте ги лицата со попреченост кои имаат 

интензивни и сложени потреби, и соработувајте со 
нив, нивните семејства и обезбедувачите на сервисни 
служби, со цел подготовка за состојба кога бројот на 
асистенти/поддржувачи би бил ограничен или воопшто 
би немало кој да пружи поддршка.

- Проценете го потенцијалниот ризик од појавување или 
зголемување на насилство, злоупотреба и занемарување 
на лицата со попреченост, како резултат на социјална 
изолација или нарушување на дневните рутини; 
поддржете ублажување на овие ризици, на пример да се 
овозможи пристапна телефонска линија за пријавување.

Препораки од Светската здравствена организација



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

Страна 10

COVID - 19: Кој ги штити лицата со попреченост? 

 Многу малку е сторено за да им се овозможат 
потребните насоки и поддршка на лицата со попреченост за 
да се заштитат за време на пандемијата COVID – 19, и покрај 
тоа што многу од нив се во групата на високоризични лица, 
предупреди Специјалниот известувач на ОН за правата на 
лицата со попреченост, Catalina Devandas.

 „Лицата со попреченост имаат чувство дека се забо-
равени“, рече експертот за човекови права на ОН. „Мерките 
за ограничување, како што се социјалното дистанцирање и 
самоизолацијата, може да се невозможни за оние кои имаат 
потреба од други лица за јадење, облекување и бањање“.

 „Ваквата поддршка е основна за нивното живеење, 
а државите мора да преземат дополнителни мерки за 
социјална заштита со цел да го гарантираат континуитетот 
на поддршка на безбеден начин во текот на целата криза“.

 Експертот на ОН потенцираше дека мерките за 
разумно прилагодување се неопходни за да им се овозможи 
на лицата со попреченост да ги намалат контактите и ризи-
кот од заразување. За оние кои се вработени треба да им 
се овозможи да работат од дома или да добијат платено 
отсуство со цел да им се гарантира безбедноста на приходот. 
Членовите на семејството и згрижувачките семејства може 
да имаат потреба од дополнителна поддршка со цел 
лицата со попреченост за време на овој период да добијат 
соодветна грижа и поддршка.

 „Пристапот до дополнителна финансиска помош е, 
исто така, од витално значење за намалување на ризикот 

кај лицата со попреченост и нивните семејства да станат 
поранливи или сиромашни“, објасни таа.

 „Многу лица со попреченост зависат од сервисните 
служби кои се суспендирани во овој период на пандемија 
и може да немаат доволно пари да прават залихи од храна 
и лекови или да си дозволат дополнителни трошоци за 
испорака во домот“.

 Ситуацијата на лицата со попреченост кои се 
сместени во институции, психијатриски  болници и затвори 
е особено тешка, имајќи го во предвид високиот ризик од 
ширење на заразата, како и недостигот на надворешен 
надзор.

 „Ограничувањата треба да бидат соодветно 
прилагодени, со цел за да се заштити јавното здравје.  
Ограничувањето на контактите е голем ризик за лицата со 
попреченост, оставајќи ги целосно незаштитени од каков 
било облик на злоупотерба или негрижа во институциите. 
Државите имаат голема одговорност кон оваа група поради 
структурната дискриминација со која тие се соочуваат“.

„За да се соочиме со пандемијата, клучно е информациите 
за тоа како да се спречи и да се заштитиме од вирусот, треба 
да се достапни за сите“, објасни таа.

„Кампањите за јавно информирање од националните 
здравствени власти мора да бидат достапни во јавноста 
и преку знаковен јазик, лесно читлив формат, пристапна 
дигитална технологија. Организациите на лица со 
попреченост треба да се консултирани и вклучени во сите 
фази на креирање на мерки за заштита од COVID – 19“, кажа 
Devandas.

Обраќање на Специјалниот известувач на ОН за правата 
на лицата со попреченост

Активности на Обединетите нации

 Европската експертска група за преод од 
институционална во грижа во местото на живеење (ЕЕГ) е 
длабоко потресена од  информацијата за катастрофалниот 
пожар во дом за нега на лица со попреченост во Чешката 
Република, во кој животот го загубија осум лица, а повредени 
беа триесет лица. 
 Изразуваме искрено сочувство до семејствата и 
пријателите на жртвите. На преживеаните им посакуваме 
брзо опоравување и се надеваме дека ќе можат да го 
надминат ова трауматско искуство.
 Само пред две недели, Народниот правобранител 
на Чешка, Ана Шабатова, го повика Министерството за труд 
и социјална работа да го поддржи самостојното живеење на 
лица со интелектуална попреченост по нејзината посета на 
девет институции.

Европска експертска група за преод од институционална грижа во грижа 
во местото на живеење (Заедничка изјава)

Трагичен инцидент во дом за нега во Чешка ја потенцира 
потребата за грижа во местото на живеење

Реакција на Европската експертска група за деинституционализација 
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 Доказите, вклучително и извештајот на ЕЕГ, 
покажаа дека институциите се штетни како за децата така 
и за возрасните и ја илустрира итноста за преселување на 
лицата од институции во семејна грижа и грижа во местото 
на живеење.
 Лидерите на Европската унија се критично важни 
за обезбедување на овој преод. Важно е ЕУ да инвестира 
во мерки кои им помагаат на земјите членки да ги изменат 
своите политики за грижа, процедури и практики за да ги 
започнат или забрзаат реформите.

 На национално ниво, фокусот мора да биде на 
промени во социјалната заштита и социјалниот систем, 
и да се креираат поттикнувања со цел добрите практики 
да станат правило, а не исклучок. Реформите мора да 
ги стават потребите на индивидуите во центарот, да ги 
зајакнат социјалните врски, и да обезбедат дека оние кои 
добиваат поддршка се целосно вклучени и интегрирани во 
општеството.

Ја повикуваме Европската унија  да обезбеди дека:
• ЕУ фондовите не се трошат за институции;
• ЕУ ресурсите ја подобруваат достапноста и квалитетот 

на семејната и грижата во местото на живеење, додека 
истовремено обезбедуваат дека сервисните служби 
може да се одржат преку домашни ресурси откако ќе 
заврши финансирањето од ЕУ;

• ЕУ финансиите ги поддржуваат реформите кои се 
дизајнирани и имплементирани со директна вклученост 

на оние кои се засегнати со нив и ефективно го следи 
финансирањето;

• Реформите одат рака-под-рака со инвестициите во 
пристапно домување со квалитетни јавни сервисни 
служби кои ги вклучуваат раната едукација и грижа, 
образование, вработување, слободни и културни 
активности.

 Ставањето крај на институционализацијата не е само 
обврска за обезбедување на основни човековите права. За 
оние кои се заклучени позади ѕидовите во институции, овој 
процес значи да се има избор; значи живот.
 Европската експертска група за преод од инсти-
туционална во грижа во местото на живеење (ЕЕГ) е широка 
коалиција на чинители кои ги застапуваат лицата кои имаат 
потреба од грижа или поддршка и нивните семејства, 
вклучително деца, лица со попреченост, бездомни лица, 
и лица кои имаат проблеми со менталното здравје; како 
и обезбедувачи на сервисни служби, јавни власти и 
организации на ОН. Групата има мисија да ги промовира 
ориентирани кон лицето, квалитетните и поттикнувачките 
модели на сервисни служби и формална и неформална 
грижа која во целост ги почитува човековите права на сите 
лица кои имаат потреба од грижа и поддршка. Групата ги 
поддржува националните напори за имплементација на 
потребните реформи, во согласност со Конвенцијата на ОН 
за правата на лица со попреченост и Европската Повелба за 
основни права. 

Реакција на Европската експертска група за деинституционализација 

 Во организација на ЦПЛИП – ПОРАКА Штип и 
со поддршка од општина Македонска Каменица преку 
Програмата за работа на КИЦ "Романса", на 27.2.2020 
година во Домот на култура во Македонска Каменица, во 12 
часот, беше отворена изложба на дела од Верче Андонова, 
член на ЦПЛИП - ПОРАКА Штип.

 Верче Андонова во својот емотивен говор пред 
присутните кажа дека оваа техника ја научила додека 
била штитеник на Домот за деца без родители во Скопје. 
При претставувањето рече дека е среќна бидејќи со оваа 
изложба успеала да докаже дека и лицата со попреченост 
умеат да творат и создаваат.

 На нејзината прва изложба во Македонска 
Каменица, како иницијатор за одржување на ликовната 
изложба, присуствуваше градоначалничката на општина 
Македонска Каменица Соња Стаменкова.

 Во краткиот поздравен говор, Стаменкова ја нагласи 
постојаната поддршка и грижа на локалната самоуправа 
кон лицата со попреченост и личните заложби за поголема 
инклузија на оваа група граѓани во општествениот и културен 
живот во Македонска Каменица и државата. 

 „Особено сум радосна кога нашиот град е домаќин 
на вакви креативни уметници кои постојано творат и 
создаваат ликовни дела и пленат со својата креативност“, 
додаде во обраќањето градоначалничката Стаменкова.   

Организирана изложба на дела изработени од Верче Андонова, корисник 
на дневниот центар - ПОРАКА Штип 

Активности на ЦПЛИП – ПОРАКА Штип

 Во знак на благодарност, претставници на Центарот 
за поддршка на лица со интелектуална попреченост 
- Македонска Каменица, Дневниот центар за лица со 
попреченост, КИЦ Романса и градоначалничката Соња 
Стаменкова, добија уметнички дела изработени од Верче 
Андонова.

 Изложбата во Домот на култура ќе биде отворена 
до крајот на месец март. Во тој период Каменичани ќе можат 
да ја посетат изложбата и да уживаат во остварувањата на 
Верче Андонова.
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 На 5-ти и 6-ти март 2020 година, Европската 
асоцијација на обезбедувачи на сервисни служби за лица 
со попреченост (ЕАСПД) и нејзините партнери ја одржаа 
четвртата годишна Европска истражувачка платформа за 
инклузивно планирање во заедниците и развој на сервисни 
служби за лицата со попреченост. Настанот овозможи 
подигнување на свеста за лошите здравствени политики и 
понискиот животен век на лицата со попреченост, а притоа 
ја повика Европската унија да го олесни развојот на високо 
квалитетни здравствени услуги за лицата со попреченост 
преку програмата за финансирање Хоризонт Европа и 
Европската стратегија за попреченост.

 Лицата со попреченост ги имаат истите здравствени 
потреби како и сите други луѓе, но тие честопати се соочуваат 
со дополнителни ризици. Сегашните здравствени системи 
не успеваат да обезбедат соодветни здравствени услуги за 
сите на кои им се потребни. 
 Системските неуспеси во рамките на здравствениот 
систем се поврзани и со понискиот животен век на лицата 
со попреченост, а се проценува дека просечниот животен 
век на мажите со попреченост е околу 13 години понизок од 
оние без попреченост, а над 20 години понизок кај жените 
со попреченост. 
 Како одговор на актуелната состојба на здравстве-
ната грижа за лицата со попреченост, ЕАСПД, Меѓународната 
асоцијација за научни студии за интелектуална и развојна 
попреченост, Универзитетот во Ворвик, Универзитетот во 
Сиген и ZonMw го организираа EURECO форумот за да ја 
постават агендата за инклузивни, пристапни здравствени 
услуги за сите.

 Учесниците на форумот (здравствените професио-
налци, академици, лица со попреченост, обезбедувачи 
на сервиси за поддршка, претставниците на Европската 
комисија и организациите од граѓанското општество) како 
клучни бариери кои ги попречуваат лицата со попреченост 
да имаат целосен пристап до здравствени услуги ги 
идентификуваа:
• Неприфатливи со цена здравствена грижа или третман;
• Отсуство на одделени податоци, анализи и систематско 

усвојување на практики засновани на докази;
• Капацитет на здравствените професионалци да имаат 

време и обука за да им ја овозможат на лицата со 
попреченост соодветната грижа; и

• Недостиг на соработка и комуникација меѓу клучните 
чинители.

 И покрај тоа што здравствените политики остануваат 
под надлежност на националните влади, Европската унија 
има важна улога во промовирање  на развојот на квалитетни 
здравствени услуги за лицата со попреченост. 
 Финансиската програма Хоризонт Европа е клучна 
алатка која може да го поддржи зголеменото собирање на 
податоци за да се поддржи развојот и имплементацијата на 

политиките засновани на докази за инклузивни здравствени 
услуги. И покрај тоа што здравството е клучна област на 
делување во програмата, фондот во моментот недоволно 
ги искористува можностите кои ги има за да стимулира 
иновации во здравството за лицата со попреченост. 
 Претседателот на ЕАСПД, Jim Crowe, нагласи дека: 
„Денешните здравствени системи во моментот не успеваат 
да ги разберат и да ги задоволат потребите на лицата со 
попреченост. Тоа чини животи. Потребна ни е адекватна 
програма Хоризонт Европа, која ќе овозможи собирање на 
податоци засновани на докази поврзани со состојбата на 
лицата со попреченост.“
 За да биде ефективно, промовирањето на 
здравствени услуги и сервисни служби за поддршка за лица 
со попреченост мора да биде интегрирано во голем број 
на ЕУ иницијативи, вклучително и Европската стратегија 
за попреченост. „Европската стратегија за попреченост 
мора да го зајакне правото на пристапно здравство, 
обезбедено со холистички пристап, вклучувајќи ги не само 
индивидуалните здравствени потреби на поединецот, туку 
и нивните пошироки потреби за поддршка“, истакна Luk 
Zelderloo, Генерален секретар на ЕАСПД. Дополнувајќи, тој 
продолжи: „Новообјавената Европска стратегија за родова 
еднаквост 2020-2025 и претстојната стратегија Гаранција за 
детето, исто така ќе има важна улога во обезбедувањето 
сите лица со попреченост да имаат пристап до здравствени 
услуги и сервисни служби за поддршка во согласност со 
нивните потреби, овозможувајќи им целосно учество и 
придонес во нивните заедници.“ 

 ЕАСПД и нејзините партнери во EURECO форумот 
ќе продолжат да работат со своите партнери и Европската 
унија за да го олеснат развојот на поинклузувни здравствени 
услуги и сервисни служби за поддршка за лицата со 
попреченост. Во следните години, партнерите ќе работат на 
зголемување на размената на знаење во ова поле и ќе ги 
промовираат понатамошните можности за финансирање на 
истражувања и активности во оваа област. 

Отклучување на потенцијалот на програмата Хоризонт Европа за 
инклузивна здравствена заштита за сите

Активности на ЕАСПД
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 Во периодот од 10-ти до 19-ти февруари 2020 
година во седиштето на ОН во Њујорк се одржа 58-та сесија 
на Комисијата за социјален развој. Одделот за економски и 
социјални работи при ОН во соработка со Хабитат, Одделот 
за социјални сервисни служби во Градот Њујорк на 12-ти 
февруари организираа Форум на тема: Системи за домување 
кои се достапни со цена и системи за социјална заштита 
за сите лица со попреченост за да може да се делува на 
бездомништвото. 
 Конвенцијата за правата на лицата со попреченост 
го признава правото на лицата со попреченост на соодветно 
домување, како и нивното право на социјална заштита 
(член 28). Конвенцијата е усвоена во 2006 година и досега 
е ратификувана од 180 земји кои делуваат на национално 
ниво за заштита на правата предвидени во Конвенцијата, а 
со тоа и промоција на соодветното домување и социјална 
заштита за лицата со попреченост. Во 2015 година, државите 
членки на ОН ги усвоија Целите за одржлив развој кои 
повикуваат на пристап за сите до домување достапно со 
цени и имплементација на соодветни системи за социјална 
заштита за сите, вклучувајќи ги и лицата со попреченост 
(Целите 11 и 1). 
 Но, лицата со попреченост во голема мера 
остануваат невидливи во имплементацијата, мониторингот 
и евалуацијата на овие заложби. Недостигот на веродостојни 
и навремени податоци, докази и истражувања за лицата 
со попреченост и понатаму претставуваат предизвик за 
инклузијата на овие лица и целосна имплементација на 
Целите за одржлив развој, вклучително и целите 1 и 11. 
 Увидувајќи ја оваа празнина, Генералното собра-
ние на ОН побара изготвување на извештај кој ќе го 
одразува напредокот постигнат за лицата со попреченост 
наспроти Конвенцијата за правата на лица со попреченост 
и меѓународно договорените цели за развој. Овој извештај 
„Попреченоста и развојот – реализирање на Целите за 
одржлив развој од, за и со лицата со попреченост“ покажа 
дека и покрај постигнатиот напредок во изминатите години, 
лицата со попреченост и понатаму се соочуваат со голем број 
препреки при пристапот до достапно со цена и соодветно 
домување, и воедно покажа несразмерен број на лица со 
попреченост кои се бездомни. Тие се соочуваат со многу 
препреки кои ги спречуваат да уживаат во нивното право 
на соодветно домување, вклучувајќи и повисоки нивоа на 
сиромаштија, недостиг до пристап до вработување, дискри-
минација и недостиг на поддршка за самостојно живеење.
 На форумот се дебатираше за ситуацијата на лицата 
со попреченост во однос на целите за одржлив развој 1 и 
11, како и членот 28 од Конвенцијата на ОН за правата на 
лицата со попреченост, а се споделуваа и добри практики 
кои се преземале за постигнување на достапно со цена и 

соодветно домување и системи за социјална заштита за сите 
лица со попреченост со цел да се опфати бездомништвото. 
На форумот свои излагања имаа претставници на агенции 
при ОН, национални и локални власти и граѓанското 
општество, кои беа пропратени со интерактивна дискусија. 
Дискусиите на форумот, меѓу другото, се фокусираа на 
резултатите од Извештајот на ОН за попреченоста и развојот 
од 2018 година и други релевантни акции од системот на ОН, 
владите и граѓанското општество. Фокусот беше ставен на 
истражување на следните чекори за опфаќање на актуелните 
предизвици и надоградување на можности за ОН и другите 
чинители. За време на форумот се дискутираше и следните 
чекори за градење на подобри докази за да се информираат 
креаторите на политики. За време на дискусиите беше 
опфатено следново:
- Главните препреки со кои се соочуваат државите членки 

на ОН во одговорите на побарувањата кои потекнуваат 
од имплементацијата на достапното со цена домување 
и системите за социјална заштита кои се наменети и ги 
вклучуваат лицата со попреченост; областите во кои 
треба да се фокусираат напорите за зајакнување на 
капацитетите.

- Добрите практики кои може да се зголемат за да се 
обезбеди достапно со цена домување и системи за 
социјална заштита наменети за лицата со попреченост 
а треба да го опфатат бездомништвото;

- Надградување на синергиите меѓу иницијативите на 
локално, национално, регионално и меѓународно ниво 
за да се изгради координиран пристап и подобро да 
се исполнат заложбите од Конвенцијата за правата на 
лицата со попреченост и 2030 Агендата за достапно со 
цена домување и пристап до социјална заштита за лица 
со попреченост,

- Следните чекори кои ќе ги преземаат клучните 
чинители (Агенции при ОН, меѓународни финансиски 
институции, држави членки, граѓанското општество, 
приватниот сектор) за да се изградат подобри докази за 
да се информираат и следат резултатите од политиките 
за домување насочени кон инклузија на лицата со 
попреченост.

Активности на Обединетите нации

Одбележување на 75 години од оформувањето на 
Организацијата на Обединети нации

Во 2020 година, се одбележува 75-годишнината од формирањето на Обединетите нации, се одбележува и 75 
години од формирањето на Комисијата за социјален развој, како и 25 годишнина од Копенхагенската Декларација 
за социјален развој. 2020 година е суштинска година за забрзана реализација на инклузивните општества и 
намалувањето на нееднаквостите насекаде низ светот за сите лица.

Во 2020 година, се одбележува 75-годишнината од формирањето на Обединетите нации, се одбележува и 75
години од формирањето на Комисијата за социјален развој, како и 25 годишнина од Копенхагенската Декларација
за социјален развој. 2020 година е суштинска година за забрзана реализација на инклузивните општества и
намалувањето на нееднаквостите насекаде низ светот за сите лица.
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Активности на РЦПЛИП - ПОРАКА

Лесно читливи информации за лица со интелектуална попреченост
(преземено од Светска здравствена организација)

7 НАЧИНИ ДА СЕ 
СПРЕЧИ ШИРЕЊЕТО 
НА КОРОНА ВИРУСОТ

1. ЧЕСТО МИЈТЕ ГИ РАЦЕТЕ

2. ИЗБЕГНУВАЈТЕ ДОПИР НА 
ОЧИТЕ, УСТАТА И НОСОТ

3. ПОКРИЈТЕ ЈА УСТАТА СО 
ВНАТРЕШНАТА СТРАНА НА 
ЛАКТОТ ИЛИ СО ШАМИВЧЕ 
ПРИ КАШЛАЊЕ И КИВАЊЕ
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Активности на РЦПЛИП – ПОРАКА

Лесно читливи информации за лица со интелектуална попреченост
(преземено од Светска здравствена организација)

4. ИЗБЕГНУВАЈТЕ МЕСТА СО 
МНОГУ ЛУЃЕ

5. ОСТАНЕТЕ ДОМА 
АКО НЕ СЕ ЧУВСТВУВАТЕ 
ДОБРО, ДУРИ И СО МАЛКУ 
ЗГОЛЕМЕНА ТЕМПЕРАТУРА 
ИЛИ КАШЛИЦА

6. ПРИ ЗГОЛЕМЕНА ТЕЛЕСНА 
ТЕМПЕРАТУРА, КАШЛИЦА И 
ТЕШКОТИИ ПРИ ДИШЕЊЕТО, 
НАВРЕМЕНО ПОБАРАЈТЕ 
МЕДИЦИНСКА ПОМОШ - НО 
ПРВО ПРЕКУ ТЕЛЕФОНСКИ 
ПОВИК

7. НАВРЕМЕНО СЛЕДЕТЕ ГИ 
НОВИТЕ ИНФОРМАЦИИ НА 
СВЕТСКАТА ЗДРАВСТВЕНА 
ОРГАНИЗАЦИЈА



Glasilo na Republi~kiot centar za poddr{ka na lica so intelektualna popre~enost    Broj 1 godina XXXIII
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Во услови на пандемија со COVID- 19, oваа година дел од корисниците на двата дневни центри - ПОРАКА

Скопје своите маски по повод 1 април - Денот на шегата, ни ги прикажаа од дома, преку ин ернет.т

Најважно е да се остане дома и да се одржи ведар дух!

Aktivnosti po povod Aenot na {egata

vo doma{ni uslovi

Aktivnosti po povod Aenot na {egata

vo doma{ni uslovi

Aktivnosti po povod Denot na {egata

vo doma{ni uslovi

Aktivnosti po povod Denot na {egata

vo doma{ni uslovi

Mart 2020 g.Mart 2020 g.
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