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Активности на Обединетите нации
Глобален форум за кризата со КОВИД-19 и 

лицата со попреченост
 Глобалниот форум на тема „КОВИД-19 кризата и лицата со 
попреченост: Заеднички подобро да градиме за инклузивен, пристапен и 
одржлив свет за сите“ беше одржан на 3-ти август 2020 година, со поддршка 
од ОН ДЕСА (Одделот за економски и социјални работи при ОН), за да опфати 
одредени прашања поврзани со КОВИД-19 што ги стави на тест здравствените 
системи низ целиот свет.
 Обединетите нации преземаа низа активности да ги поддржат државите 
членки во нивните напори за одговор и закрепнување од КОВИД-19. На 6-ти 
мај 2020 година, Генералниот секретар на Обединетите нации издаде насоки за 
политики за одговор на КОВИД-19 кој ја вклучува и попреченоста. Препораките 
од овој документ, кои беа широко поддржани од 146 земји потписнички на 
Конвенцијата за правата на лица со попреченост, овозможуваат насоки за 
активности ориентирани не само за брзи и непосредни одговори на КОВИД-19, 
туку и среднорочни и долгорочни закрепнувања и прилагодливост, особено во 
следните области:
1. Вклучување на попреченост во редовните текови во сите одговори за 

КОВИД-19 со насочени активности за обезбедување системска инклузија 
на лицата со попреченост.

2. Пристапност до информации, капацитети, сервисни служби и програми 
во одговорите на КОВИД-19, што е основно за инклузија на лицата со 
попреченост во брз и непосреден здравствен и социо-економски одговор 
на КОВИД-19.

3. Соодветни консултации со и активно учество на лицата со попреченост 
и нивните организации во сите фази на одговорот и закрепнувањето од 
КОВИД-19 .

4. Воспоставување на механизми за одговорност за да се обезбеди 
вклучување на попреченоста во одговорот на КОВИД-19. 

 Клучните говорници и панелистите на Форумот разговараа за тоа како 
пандемијата ја истакна ранливоста на лицата со попреченост и како влијаеше 
врз нивните животи. Панелистите споделија добри практики и искуства во 
четирите преклопувачки области на активности наведени погоре, со фокус на 
„изградба на подобри“ општества – кои се јавија како последица од кризата со 
пандемијата , а треба да бидат посилни и поинклузивни, пристапни и одржливи 
за сите лица со попреченост. Панелистите исто така говореа и разменија знаења 
и искуства околу следниве прашања:
- Кои беа клучните предизвици и празнини со кои се соочија владите за 

да обезбедат дека лицата со попреченост се вклучени и заштитени во 
одговорите на пандемијата?

- Кои практики се покажале дека се повеќе инклузивни за попреченоста, 
преку вклучување на попреченоста во редовните текови и/или мерки 
специфични за попреченост, во текот на одговорите на пандемијата: 
ограничување, ублажување и закрепнување?

- Кои иновативни мерки, вклучително и оние кои користат пристапни 
технологии, биле воведени на локално, национално или глобално ниво од 
страна на владите и не-државните актери за време и по пандемијата за 
да ги вклучат лицата со попреченост?

- На кои начини биле консултирани лицата со попреченост и нивните 
организации, и воедно вклучени како актери и партнери кои придонесуваат 
во релевантните стратегии и активности околу КОВИД-19 на национално 
и на локално ниво?

- Кои се клучните препораки за владите, Обединетите нации и 
меѓународната заедница, за одговори и закрепнување од КОВИД-19 кои 
се стремат да „градат подобро“, да ја имплементираат Конвенцијата 
на ОН за правата на лица со попреченост, и да се постигнат Целите за 
одржлив развој за лицата со попреченост?
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Активности на РЦПЛИП - ПОРАКА

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

Адаптирана програма за психо-социјална поддршка и прилагодени 
индивидуални едукативни активности во домашни услови 

 Во услови на пандемија со КОВИД-19, РЦПЛИП 
– ПОРАКА и неговите сервисни служби ги надополнија и 
адаптираа своите програмски активности. Почитувајќи ги 
препораките за физичка изолација и останување дома, во 
сервисните служби на РЦПЛИП – ПОРАКА и во изминатиот 
период продолжи да се спроведува адаптирана програма 
за психо-социјална поддршка и прилагодени индивидуални 
едукативни програми со корисниците на дневните центри 
и нивните семејства. Сите активности се спроведуваат во 
домашни услови користејќи телефонска и видео онлајн 
комуникација. 
 Во рамките на психосоцијалната поддршка 
приоритетот е насочен кон поддршка, совети, смирување, 
вразумување, охрабрување за полесно разбирање, 
прифаќање и справување со состојбата во која се наоѓаме. 
Притоа се користат начини на комуникација кои одговараат 
на корисниците и нивните родители/старатели, вклучувајќи 
телефонски разговори и видео комуникација доколку 
корисникот/родителот/старателот користи Вибер, ФБ 
месинџер или друга апликација. Особено внимание се 
посветува на корисниците кои се посамостојни, кои се 
истовремено во поголем ризик за несоодветно однесување, 
односно на непочитување на официјалните препораки и 
ограничувања. 
 Во рамките на реализирање на индивидуалните 
едукативни активности, продолжи секојдневната комуни-
кација со корисниците и нивните родители. Притоа, 
приоритет и во изминатиов период беше да се ангажираат 
корисниците, односно да им се дадат насоки и задачи за 
реализација на активности со кои се одржуваат вештините и 
можностите на одредено ниво. 
Активностите и во овој период беа насочени кон:
• Одржување на здравјето и однесувањето при заразни 

болести при што се користат оналјн ресурсите за 
спречување на ширењето на КОВИД-19 од ФБ страните 
на Министерството за здравство и Светска здравствена 
организација, кои се споделувани на ФБ 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 полициски 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.
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Протоколот за работа на дневни центри во услови на пандемија со КОВИД-19

Донесени протоколите за работа на дневните центри 
за деца/лица со попреченост

ПРОТОКОЛ
За работа на дневните центри за деца/

лица со попреченост

УПОТРЕБА НА ЗАШТИТНА ОПРЕМА

 Секој вработен кој е директно вклучен во третманот 
и грижата за децата/лицата треба да ја носи следната 
заштитна опрема:
1. Визир 
2. Маска 
3. Ракавици
4. Обувки

1. Визирот треба да се носи постојано, додека се спроведува 
индивидуалниот дефектолошкиот/логопедскиот/психо-
лошкиот третман. По секоја употреба, истиот треба да се 
дезинфицира.

2. Маската треба да се носи постојано под визирот, само во 
услови кога проценката бара демонстрирање на начинот 
на изговор, маската може да се извади. Маската треба да 
се менува на секои 2 часа.

3. Заштитните ракавици треба да се носат постојано и да се 
менуваат после секое дете. Доколку се појави потреба 
(на пример контакт со плунка на детето) и во тек на 
проценката, ракавиците се натопуваат со дезинфекционо 
средство.

4. Во просториите на Центарот при самиот почеток на 
работниот ден се облекуваат работни, заштитни обувки 
(кломпи или папучи), се носат само во Центарот и со 
нив не смее да се излегува надвор од просториите на 
Центарот. Истотото важи и за корисниците на Дневниот 
центар. При влезот во просторијата на Дневниот центар 
од страна на лица кои не се вработени во истиот 
задолжителна е употреба на навлаки за обувки (каљачи).

 
ОДРЖУВАЊЕ НА ЛИЧНА ХИГИЕНА И ХИГИЕНА НА 

РАБОТНИОТ ПРОСТОР ВО ТЕК НА АКТИВЕН РАБОТЕН 
ПРОЦЕС

1. Редовно миење на раце согласно упатството на СЗО, 
(објавено во секоја работна просторија), пред и 
по завршен проценка/третман, или друга работна 
манипулација, како и секогаш кога вработениот ќе 
процени за потребно и дезинфицирање на рацете пред 
почеток и по завршување на секој контакт со детето 
или родителот и по потреба, пред ставање на заштитни 
ракавици и по вадење на истите. Секој родител и дете 

Владата на Република Северна Македонија на својата 74-та седница одржана на 7-ми јули 2020 година го 
утврди Протоколот за работа на Дневните центри за деца и лица со попреченост во услови на пандемија 
на заразната болест КОВИД-19. Протоколите беа објавени во „Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр.208 од 26.8.2020 година.

мора да ги дезинфицира рацете пред и по завршетокот 
на проценката/третманот.

2. Редовно пребришување на работни површини по 
завршување на проценката/третманот. Задолжение 
на секој вработен е својот работен простор, работни 
и манипулативни површини да ги пребришува со 
дезинфекционо средство.

3. Подот и заедничките простории, вклучително и 
просторијата за индивидуални третмани, како и јавните 
санитарни простори се одржуваат од страна на технички 
персонал, согласно пропишаните чекори од протоколот 
за одржување на хигиена во вонредни услови, наложена 
од комисијата за интрахоспитални инфекции.

4. Заедничкиот паркинг простор, како и јавниот простор 
во и околу објектот е во надлежност на менаџментот 
на самиот објект и истиот треба да биде дезинфициран 
еднаш дневно во утринските часови и да биде забрането 
преоптеретување со многу возила на посетители, освен 
возила на вработени.  

5. Контрола и дополнување на средства за дезинфекција ќе 
бидат во надлежност на помошно-техничкиот персонал, 
а доколку нема од редот на стручните работници.

 
ПАТЕКА НА ДВИЖЕЊЕ НА РОДИТЕЛИТЕ И ДЕЦАТА ВО 

ВОНРЕДНИ УСЛОВИ НА ЕПИДЕМИЈА

 Протокот на родители и деца во и надвор од 
дневниот центар се одвива по строго контролиран ред, 
со минимум време поминато во заедничките простории 
и ходниците на Центарот. Придружниците на децата/
лицата исто така поминуваат минимално време движејќи 
се низ центарот, притоа самостојно обезбедувајќи си 
заштитна опрема за себе и за детето. Придружбата има 
право на престој во чекалната само доколку ги користи 
овие заштитни средства и при престојот има услови за да 
обезбеди физичка дистанца од 2 метри со другите лица. Во 
спротивно, се препорачува придружбата да го чека детето/
лицето во јавниот простор на дневниот центар, но надвор 
од објектот.  
 
ПОСТАПКАТА ЗА ПРИЕМ СЕ ОДВИВА ПО СЛЕДНИОТ 
РЕДОСЛЕД:
1. Родителот покренува барање за прием со јавување на 

службените телефони на центрите за социјална работа 
или Дневниот центар. Вработените стручни лица ги 
прибираат основните податоци за детето и семејството 
и врши прием на документи. Документите се предаваат 
на стручните работници од страна на родителите или 
старателот електронски (секогаш кога родителот има 
услови за тоа) или директно се испраќаат (на хартија) 
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Протоколот за работа на дневни центри во услови на пандемија со КОВИД-19

продолжува

адресата на центрите за социјална работа.
2. Два дена пред терминот за прием родителот се 

контактира телефонски при што се прави интервју за 
здравствената состојба на детето и семејството и се 
потполнува прашалник за услови за ризик од заболување 
со Корона вирус. Доколку нема сомневање за зараза 
со COVID 19 родителот се информира за постапката за 
прием и условите за истата.

3. На денот на приемот родителот/старателот и детето ги 
прима раководителот на Дневниот центар кој повторно 
прави анкета за здравствената состојба и ги предава 
на друг стручен работник кој ќе го врши третманот на 
детето/лицето. На детето/лицето задолжително му се 
мери температурата и тоа се повторува секој ден.

4. Разговорот со родителот се води со задолжително 
почитување на мерките, а тоа е носење на заштитна маска 
и минимална дистанца од 2 метри. Во просторијата со 
родителот може да присуствува само едно стручно лице. 
Советувањето на родителот во врска со спроведената 
проценка/третман да се извршува исклучиво по телефон.

5. Вежбите и третманите во дневните центри се 
спроведуваат исклучиво со потрошен и дидактички 
материјал кој може лесно да се дезинфицира. 

6. Задолжително е  редовно проветрување на просторијата 
на секои два часа, помеѓу секоја проценка/третман и 
секогаш кога е неопходно во тек на работата.

7. Забрана за користење на уреди и дидактички материјали 
кои тешко се дезинфицираат за време на проценката/
третманот во вонредни услови.

 
РАСПОРЕД ЗА РАБОТА 
1. Сите лица кои се вклучени во работењето во Центарот, ќе 

бидат поделени во  тимови од страна на раководителот 
на Дневниот центар, заради обезбедување на физичко 
дистанцирање и заштита од физички контакт помеѓу 
корисници и вработенитe.

2. Се забранува групирање на вработените за време на 
пауза во простор (кабинети, канцеларии) кој што не 
обезбедува физичка дистанца од 2 метра.

3. Се забранува движење и престој на вработените 
надвор од својот кабинет, во работните простории на 
објектот и во јавните простории без оправдани потреби. 
Движењето по ходници треба да биде само кога е тоа 
неодложно и крајно неопходно.

4. Комуникацијата помеѓу персоналот со надворешните 
соработници и родителите на децата да се одвива по 
телефон.

ПРЕВЕНТИВНИ АКТИВНОСТИ КОИ ТРЕБА ДА СЕ ПРЕЗЕМАТ 
ВО ДНЕВНИТЕ ЦЕНТРИ 

За Дневниот центар

• Да се исчистат и дезинфицираат сите простории во 
објектот, да се направи чистење и дезинфекција 
на  целата опремата и инвентарот (во заедничките 
простории, просториите за третман, кујните, собата 
за изолација, административните простори и другите 
простори во објектите);

• После извршената дезинфекција да се направи 
проветрување на просториите;

• Дневните центри да обезбедат доволна лична заштитна 
опрема (маски и ракавици) за вработените;

• Дневниот центар да обезбеди безконтактен термометар 
за секој влез на центарот;

• Дневниот центар да обезбеди  доволно материјали и 
додатоци за чистење и дезинфекција;

• На влезните врати во објектите да има поставено 
бариера за дезинфекција;

• Вработените пред отпочнување со работа да бидат 
тестирани со ковид тест и  да обезбедат  потврда за 
здравствена состојба;

• Хронично болните да бидат ослободени од работа  (ХОББ 
– Хронична опструктивна белодробна болест – J44, Астма 
– J45, Интестицијална фиброза – Ј84, Срцева слабост со 
EF<40, Акутен миокарден инфаркт до 3 месеци, Срцеви 
заболувања со тешка пулмонална хипертензија, Тешка 
аортна и митрална стеноза, Воспалителни заболувања на 
срце (миокардит, ендокардит) < 6 месеци, Инплантиран 
пејсмејкер или срцев дивајс до 3 месеци, Длабока венска 
тромбоза до 3 месеци, Диајабетес тип I, Диајабетес тип 
II на инсулинска терапија со коморбидитети: Миокарден 
инфаркт, церброваскуларен инсулт, стеноза на 
периферна циркулација и ХБИ, Сите малигни заболувања 
– C00-C97, Состојба по трансплантација на бубрег – Z94., 
Хроничен нефротичен синдром – N04, Интермитентна 
хемодијализа – Z99.2, Состојби со биолошка или 
комбинирана имуномодулирана терапија – M05, M06, 
M45.00, Некротизирачки васкулопатии, системски 
еритематозен лупус, дерматополимиозит, системска 
склероза – M31-M34);

• Да им се  укажете  на вработените за обврската да го 
следат сопственото здравје и состојбата на децата/
лицата и да се придржуваат кон процедури во согласност 
со препораките поврзани со превенцијата на КОВИД-19 
(вклучително и почитување на социјалната оддалеченост 
и употреба на лична заштитна опрема);

• Веднаш  да се отстранат вработените од своето работно 
место доколку имаат било какви симптоми на болест;

• Да се дезинфицираат прекинувачите, кваки на вратите, 
умивалници, масите, столови;

• Да се дезинфицираат играчките и дидактичката опрема;
• Да се направи распоред за прием на децата за да нема 

групирање на влезот на центарот;
• Да се одбележи  пред  секој влез на објектите растојание 

од два метра за родители при предавање на деца/
лицата;

• Воведување на задолжително миење на рацете 
или дезинфекција, како и мерење  температура со 
безконтактен термометар на вработените и децата/
лицата при влегување во центарот;

• Обезбедете можност децата/лицата да седат на масите 
на растојание од 2 метри; 

• Да се стават едукативни постери со препораки за 
превентивни активности на истакнати места; 

• Да се врши секојдневна дезинфекција на превозните 
средства со кои се превезуваат децата (ако е организиран 
превозот);
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Протоколот за работа на дневни центри во услови на пандемија со КОВИД-19

• Групите на деца/лица да имаат максимум по 10 деца/
лица во една смена;

• Секој родител/старател да достави лекарска потврда од 
матичен лекар за здравствената состојба на своето дете 
не постара од два дена;

• Организирајте го престојот на децата на таков начин 
што ќе се избегне меѓусебен контакт, активностите се 
препорачува да се организираат што е можно повеќе 
на отворено во мали групи доколку центарот поседува 
двор;

• Не дозволувајте собирање и меѓусебни контакти на 
вработените;

За Стручниот кадар 
•  Секој вработен мора да носи задолжително заштитна 

опрема (маска, ракавици) кога е на работно место и 
дополнително визир кога дава индивидуален третман;

•  Посебно внимание треба да се посвети на потребата од 
засилени хигиенски мерки во случај на миење, хранење 
и слично;

•  При јадење не дозволувајте децата/лицата да 
споделуваат храна едни со други;

•  Не користете дидактички материјали што не се мијат и 
дезинфицираат; 

•  Воспоставете јасна постапка за миење, дезинфекција и 
отстранување на чиста и „валкана“ - користена опрема 
за да го спречите вкрстувањето;

•  Воведете  задолжително миење на рацете на децата/
лицата при прием  и почести миење во тек на денот, 
а задолжително, особено после кивање, кашлање, 
плачење, пред и после консумирање храна и одење во 
тоалет; 

•  Воведете задолжителен надзор при миење на рацете на 
децата/лицата;

•  Кога користите средства за дезинфекција, земете ја во 
предвид правилната примена во согласност со упатствата 
на производителот во врска со целта, концентрацијата, 
начинот на употреба и потребното време за контакт;

•  Редовно, во согласност со временските услови  отворајте 
ги  прозорците, особено во просториите за групна 
работа. Не користете вештачка вентилација;

•  Спроведувајте засилени воспитни активности со децата/
лицата, со цел да се олесни разбирањето и усвојувањето 
на новите правила за заштита од вирусите и создавајте 
навики кај децата/лицата за лична хигиена за важноста 
на често и правилно миење на рацете (минимум 20 
секунди - на пример со песна), кашлање и кивање во 
подлактицата, за просторна дистанца, да избегнуваат  да 
го допираат лицето и друго;

•  Контролирајте ги причините за отсуство на децата/лицата, 
контактирајте со родителите, а доколку е потребно и со 
матичниот лекар од надлежниот здравствен центар;

•  Не спроведувајте организирани групни активности во 
објектот (настани, итн.), како и организирана посета на 
места каде што се очекува да се соберат голем број на 
луѓе (кина, театри и слично);

•  Во случај на здравствени промени кај згрижените деца/
лица, треба да се преземе следново: 

o  во случај на  промена во здравствената состојба - 

изолирајте го детето во просторијата за изолација, 
веднаш известете го родителот/старателот,  доколку 
детето/лицето има температура се препорачува 
мерењето на температурата да биде со безконтактен 
термометар;

o  по интервенција во вакви случаи што е можно побрзо 
задолжително да се  јавите кај матичен лекар;

•  Проверете го здравјето на другите деца/лица во групата 
и објектот и изолирајте ги сите сомнителни случаи;

•  Во случај на потврда на инфекција COVID 19, не користете 
го местото каде што престојувалo лицето. Отворете ги 
надворешните врати и прозорци за да го проветрите 
просторот. Почекајте најмалку 24 часа пред да го 
исчистите просторот. Детално измијте и дезинфицирајте 
го просторот, површините, додатоците, опремата и 
слично со средства за дезинфекција во согласност со 
упатствата на производителот, со употреба на опрема за 
лична заштита;

За Родителите
• Родителите при носење на децата во дневните центри 

задолжително да имаат заштитна маска и ракавици;
• Да го  почитуваат  утврденото време за носење на 

детето во центарот, како и  просторната дистанца при 
предавање и земање на детето;  

• Носење  и земање на  детето од дневните центри да го 
врши само родителот, освен во исклучителни ситуации 
со најава да биде друго лице 

• Доколку детето има симптоми на заболување - 
респираторни, цревни инфекции, треска итн. или со 
сомнителен почеток на болест (замор, губење на апетит, 
итн.), родителите да не ги носат децата/лицата во 
дневните центри;

• Родителот/старателот да обезбеди лекарска потврда од 
матичен лекар за здравствената состојба на своето дете 
не постара од два дена;

НАПОМЕНА:
 Протоколот има важност и за сите останати 
вработени кои имаат редовна комуникација со корисници 
на дневно ниво. 
 За сите дополнителни тековни и вонредни потреби 
за постапување во рамки на Центарот, продолжуваат да 
важат пропишаните одредби од државните органи, како 
и интерните акти на установата. Доколку има неопходна 
потреба за разрешување на конкретна ситуација во 
вонредна состојба, се задолжува работникот да се обрати 
на непосредниот раководител, а потоа тој на раководителот 
на Центарот.
 Постапувањето по овој протокол е задолжително и 
секое непостапување по истиот подразбира неисполнување 
на работна задача и ќе следат санкции согласно Законот за 
јавни службеници и Законот за здравствена заштита.

 РЦПЛИП - ПОРАКА е подготвен да започне со 
директна работа со физичко присуство на корисниците 
во дневните центри, по добивање на одобрение од 
Министерството за труд и социјална политика.
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 Системите на социјална заштита во земјите кои 
не се членки на ЕУ се соочуваат со огромни потреби за 
реформи, се уште се базираат на медицинскиот пристап 
кој не ги признава во целост потребите за поддршка на 
ранливите поединци и не дозволува целосно уживање на 
човековите права како што се дадени во Конвенцијата на ОН 
за правата на лицата со попреченост.  
 Последователно, многу неопходни сервисни 
служби не се вклучени во редовните текови и се достапни 
само од граѓанските организации кои го исполнуваат овој 
вакуум простор со функционирање под неодржливи финан-
сиски услови. Истовремено, непредвидливоста на владите 
честопати води кон промени во приоритетите, па оттаму ја 
попречува одржливоста, долгорочните визии и планирања. 
 За таа цел, на 17-ти септември 2020 година, Репуб-
личкиот центар за поддршка на лица со интелектуална 
попреченост – ПОРАКА и Европската асоцијација на 
обезбедувачи на сервисни служби за лица со попреченост 
(ЕАСПД) беа домаќини на првиот регионален форум за 
обезбедувачи на сервисни служби за лица со попреченост. 
Со учество на над 90 учесници онлајн, форумот ги опфати 
клучните предизвици и трендови на обезбедувањето 
сервисни служби во земјите кои не се ЕУ членки од 
Западен Балкан и регионите на Источното партнерство. 
Говорниците се осврнаа на тоа како ЕУ може да работи 
со овие региони за да се зајакне нивната соработка, за 
да се промовира обезбедувањето на одржливи сервисни 
служби за поддршка во местото на живеење за лицата со 
попреченост.
 Во првиот дел од вебинарот претставниците од 
организациите членки на ЕАСПД од Албанија, Ерменија, 
Грузија, Молдавија, Северна Македонија, Турција, Србија и 
Косово, кои работат во областа на обезбедување социјални 

Заеднички активности на РЦПЛИП – ПОРАКА и ЕАСПД

Регионален форум: Кон живеење во заедницата 
во Западен Балкан и земјите од Источното 

партнерство – Предизвици и можности

сервисни служби за поддршка на лица со попреченост во 
текот на целиот животен циклус ги презентираа актуелните 
состојби во нивните земји поврзани со секторот. Оваа сесија 
ја водеше Др. Василка Димоска, Генерален секретар на 
РЦПЛИП – ПОРАКА. Презентација за состојбите во нашата 
земја имаше м-р Владо Крстовски, Програмски менаџер во 
РЦПЛИП – ПОРАКА.
 Во вториот дел од вебинарот на присутните им 
се придружи претставник на Генералниот Директорат 
на Европската комисија за соседство и преговори за 
проширување (DG NEAR). Вебинарот ги потенцираше 
заедничките трендови кои се присутни низ овие региони и 
пружи можност да се научи за можностите за финансирање 
од Европската унија кои се на располагање за сервисните 
служби за поддршка. ЕАСПД ја поздрави подготвеноста на 
DG NEAR за истражување на понатамошната соработка 
со социјалните сервисни служби во регионот и развојот 
на механизми за поддршка за градење на капацитетите 
во секторот, помагајќи им да отворат што повеќе од овие 
можности.
 За време на вебинарот, ЕАСПД го промовираше 
својот најнов извештај „Сервисните служби за поддршка 
на лицата со попреченост во земјите кои не се членки 
на ЕУ: Потреби и трендови“, кој ја покажува состојбата на 
секторот за сервисни служби за поддршка во Албанија, 
Ерменија, Молдавија, Северна Македонија и Турција. Во 
извештајот, исто така, се предлагаат одреден број клучни 
препораки на национално и на ниво на Европската унија, 
за да се промовира обезбедувањето на сервисни служби 
за поддршка и грижа за лица со попреченост засновани 
на човековите права, и да се придонесе за целосна 
имплементација на Конвенцијата на ОН за правата на 
лицата со попреченост во овие региони. 

Регионите мора заеднички да делуваат за да ги промовираат сервисните служби во местото на 
живеење за лицата со попреченост
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Заеднички активности на РЦПЛИП – ПОРАКА и ЕАСПД

 Развојот и обезбедувањето на социјални сервисни 
служби за поддршка и грижа во местото на живеење и 
ориентирани кон лицето е приоритет во многу од овие 
земји. Иако е постигнат суштински напредок, поголемите 
нивоа на институционализација на деца и возрасни лица 
со попреченост и натаму останува клучен предизвик. 
Пристапот до сервисни служби во руралните средини, исто 
така, беше идентификувано како клучно прашање, затоа 
што родителите честопати мора да патуваат во урбаните 
центри за да ја добијат поддршката што им е потребна.
 Понатаму, извештајот повикува на развој и импле-
ментација на сеопфатни и кохеренти законски рамки, 
кои може да го олеснат обезбедувањето на сервисни 
служби со висок квалитет во различни фази на животот на 
лицето. Овие рамки мора да се поддржани од одржливи 
можности за финансирање, за да се осигура континуитетот 
на неопходната поддршка на оние на кои им е потребна.
 Разгледувајќи како Европската унија може да работи 
со овие региони, да се промовираат вредностите на ЕУ, да 
се подобри социјалната кохезија и да се поттикне одржлив 
развој, извештајот овозможува одреден број препораки. 
Тие вклучуваат:
• Осигурување дека идните фондови од Европскиот 

инструмент за соседство (ЕНИ) и Инструментот за пред-
пристапна помош (ИПА) се користат за да се промовира 

деинституционализацијата и социјалната инклузија на 
лицата со попреченост.

• Искористување на политичкиот дијалог за да се 
промовира имплементацијата на Европскиот столб на 
социјални права и Конвенцијата на ОН за правата на 
лицата со попреченост во националните активности.

• Признавање на граѓанските организации како клучни 
партнери во овозможувањето успешна реформа во 
согласност со вредностите, политиките и интересите на 
ЕУ, и зајакнување на капацитетот на овие организации за 
да можат да го максимизираат својот потенцијал.

 Во завршницата на Форумот, Luk Zelderloo, 
Генералниот секретар на ЕАСПД повторно ја нагласи 
важноста од соработка, како во регионот, така и во 
рамките на ЕУ, истакнувајќи дека: „овој настан покажа дека 
многу од предизвиците со кои се соочуваат сервисните 
служби за поддршка од регионот се истите предизвици 
со кои се соочуваме низ цела Европа. Ова заедништво е 
катализатор за поголема промена.“ Како заклучок тој 
ја повтори заложбата на ЕАСПД да продолжи да работи 
со своите членки, заедно со сите други актери, за да се 
осигура обезбедувањето на социјални сервисни служби за 
поддршка и грижа за лицата со попреченост во местото на 
живеење во земјите кои не се членки на Европската унија. 

Активности на ЕАСПД

 На 25 јуни 2020, ЕАСПД заедно со партнерите кои 
го застапуваат целиот сектор на социјални сервисни 
служби се здружи на европско ниво за да ја повика 
Европската Унија да го зајакне признанието, итноста 
и прилагодливоста на социјалните сервисни служби за 
време на пандемијата со КОВИД-19 и опоравувањето по 
неа. Самитот што се одржа онлајн „Социјални сервисни 
служби и КОВИД-19: која е улогата на ЕУ?“ беше гледан 
од над 2000 лица низ различни платформи.
 Онлајн Самитот беше воедно и можност за секторот 
да се вклучи во Европската политика на високо ниво и да 
разговара со лидери, заменик-претседателот на Европскиот 
Парламент Dimitrios Papadimoulis, членот на Европскиот 
Парламент Dragos Pislaru, универзитетскиот професор Frank 
Vandenbroucke. За прв пат имавме можност да поздравиме 
заменик претседател на Европската комисија, Dubravka 
Suica, на настан од ЕАСПД. Сите говорници прифатија дека 
секторот беше под голем притисок, а Pislaru истакна дека 
„Социјалните сервисни служби се вистинските херои во 
борбата против КОВИД-19“.
 Секторот на социјални сервисни служби вработува 
над 11 милиони професионалци, примарно во непрофитни 
или јавни сервисни служби, кои обезбедуваат грижа и 
поддршка  на милиони лица со попреченост, постари лица, 

деца, лица во ризик од сиромаштија и исклучување и многу 
други. Од суштинска важност беше да има претставници 
од самите сервисни служби кои ќе говорат на овој настан, 
лицата кои се директно вклучени, кои работат и живеат со 
ситуацијата секој ден.
 Овој настан, но и целата наша работа во текот на 
оваа пандемија ја содржат истата јасна порака, нам ни е 
потребно Европската унија да го зајакне признавањето, да 
преземе итна акција и да инвестира во прилагодливоста во 
социјалните сервисни служби. ЕАСПД и партнерите издадoa 

Самит на Европската асоцијација на обезбедувачи на сервисни 
служби за лица со попреченост „Социјални сервисни служби и 

КОВИД-19: која е улогата на ЕУ?“
Поголемо признавање, итна акција и поголеми инвестиции
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Активности на ЕАСПД

заеднички документ за позиција во имe на целиот сектор 
кој ги илустрира овие потреби. ЕУ мора да покаже вистинска 
заложба и да обезбеди дека нејзините политики ги опфаќаат 
обезбедувачите на социјални сервисни служби низ целиот 
континент. 

Заеднички документ за позиција 
Европа очекува признавање, итност, 

прилагодливост

1.Очекуваме поголемо признавање за 
социјалните сервисни служби

 Социјалните сервисни служби ја обезбедуваат 
неопходната грижа и поддршка на милиони лица во 
Европа, помагајќи им на постари лица, лица со попреченост, 
деца и млади лица во ризик, лица во ризик од сиромаштија, 
бездомници, мигранти, жртви на семејно насилство и 
многу други со цел да живеат подобро, поздраво, подолго 
и да имаат активни животи. Најважно е што им помагаат на 
лицата да ги уживаат своите човекови права.
 Социјалните сервисни служби обезбедуваат 
потребна помош за семејството или другите згрижувачи, 
придонесувајќи за нивно вработување и рамнотежа 
меѓу можностите за работа и живот. Тие се исклучително 
важни за справување со родовата нееднаквост поради 
несразмерниот дел на жени кои пружаат семејна грижа. 
 Социјалните сервисни служби  се исто така 
неопходни за економијата на социјалниот пазар во 
Европа. Тие помагаат во создавањето на вработувања за 
11 милиони работници, 5% од вкупната работна сила во 
ЕУ, и е со зголемување од 24% во последните 10 години. 
Придонесот на милиони волонтери низ Европа исто така не 
може да биде игнориран, особено од аспект на социјална 
кохезија.
 Социјалните сервисни служби се сервиси од општ 
интерес, кои примарно ги обезбедуваат јавни или приватни 
непрофитни организации, кои често се нарекуваат социјално 
економски актери. Тие создаваат локални работни места, 
вклучително и за лица кои се обично исклучени од пазарот 
на трудот и се активни низ Европската Унија, како во 
најголемите градови, така и во руралните места. Пакетот 
на Социјални инвестиции на ЕУ ги истакнува социјалните 
сервисни служби како инвестиција, наместо како трошок . 
Денес тоа е дури и повалидно.
 Социјалните сервисни служби се неопходни 
сервисни служби.
 Сепак, тие не се доволно признаени како 
неопходни. Премногу често, социјалните сервисни служби 
се последните на кои се мисли. Дека тоа е така покажува 
трагичната ситуација во домовите за грижа на стари лица за 
време на пандемијата со КОВИД-19. 
 Ursula von der Leyen, Претседател на Европската 
Комисија, неодамна изрази голема благодарност со 
работниците во секторот за грижа. Европската унија е во 
мисија да не остави никој зад себе . Сега е време да се 
оди и преку дадените зборови и истите да се преточат во 
акција; започнувајќи со амбициозни и насочени мерки во 

поддршката на социјалните сервисни служби. Следните 
иницијативи на Европската Унија, вклучувајќи го и планот за 
заздравување на ЕУ, претставува можност за понатамошно 
поткрепување на процесот на посоцијална Унија преку 
зајакнување на придонесот од социјалните сервисни служби 
за Европа, нејзините граѓани и нејзината економија. 
 Препорачуваме Европските институции да ја 
зајакнат суштинската природа на социјалните сервисни 
служби; вклучително и преку насочена комуникација 
за придонесот на социјалните сервисни служби во 
мисијата и вредностите на Европската Унија во Планот 
за заздравување на Европа, како и во исходите кои 
резултираат од Комуникацијата за силна социјална Европа 
за праведни (навремени) транзиции .

2. Бараме итна акција за социјалните сервисни 
служби

 Иако изгледа дека ситуацијата со КОВИД-19 се 
подобрува - барем на кратко време – секторот на социјалните 
сервисни служби и понатаму е погоден во голема мера; 
како директно преку самата ситуацијата со јавното здравје 
и  неговата понекогаш само делумна реактивација, тако и 
индиректно, преку последиците од пандемијата како што се: 
слабо финансирање, недостиг на персонал, неатрактивни 
плати и работно услови, и потребата да се прилагоди на 
растечките очекувања на лицата кои ги користат сервисните 
служби . Економското и социјалното влијание на кризата се 
очекува, исто така, да води кон повисока побарувачка на 
социјални сервисни служби, отколку пред пандемијата со 
КОВИД-19.
 Пандемијата со КОВИД-19 влоши многу од овие 
предизвици. Обезбедувачите на социјални сервисни 
служби, работниците и лицата кои ги користат овие 
сервиси, исто така, во голема мера беа безгласни за време 
на пандемијата; на пример, стари лица кои живеат во и 
професионалци кои работат во домовите за грижа, лица 
со попреченост и професионалците во сервисните служби 
за нив, бездомници кои се без пристап до соодветно 
домување и многу други.
 Една работа е јасна, Европската Унија и земјите 
членки беа премногу спори да реагираат на социјалните 
последици од кризата. Врз основа на податоците собрани 
во 22 земји членки на ЕУ, илјадници обезбедувачи на 
сервисни служби од цела Европа и понатаму имаат 

продолжува
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зголемени трошоци, кои не се покриени поради постојните 
мерки за финансирање . Низ целата Унија, се истакнуваат 
три дополнителни трошоци: набавка за заштитна опрема, 
покривање на трошоци за дополнителен персонал и 
трошоци за инфраструктура, вклучително и дигитална 
технологија. И покрај зголемените трошоци, многу 
обезбедувачи на сервисни служби се соочуваат и со 
намален приход; или поради помала јавна поддршка, 
помали донации или поради затворање на изворите на 
приходи како што се социјалните претпријатија за време на 
карантинот. 
Кои се последиците?
• Премногу лица се оставени без поддршка на која имаат 

право;
• Премногу професионалци и волонтери не се во 

можност да обезбедат поддршка во соодветни и 
безбедни услови;

• Премногу обезбедувачи на сервисни служби се 
соочуваат со финансиски и организациски ризици.

 
 Потребна е и поголема ИТНОСТ за Европската Унија 
– со своите постојни мерки кои се покажаа ефективни на 
многу начини, но се уште не носат многу олеснувања во 
областа на социјалните сервисни служби . Ова ја вклучува 
и Иницијативата за инвестиции како одговор на Корона 
вирусот, каде што има мали докази дека се користи за 
поддршка на гореспоменатите потреби за финансирање во 
социјалните сервисни служби.
 Повикуваме да се создаде краткорочен Европски 
фонд за итни случаи (вонредна состојба) за социјалните 
сервисни служби за време на пандемијата со КОВИД-19, 
кој би овозможил Европската Унија директно да ги 
поддржи обезбедувањето и пристапот до социјалните 
сервисни служби за време  на овој период на вонредна 
состојба. Треба да се создаде и постојан центар за помош 
за користење на Иницијативата за инвестиции како 
одговор на Корона вирусот (и други Европски фондови) за 
среднорочни потреби поврзани со КОВИД-19. 

3. Потребна ни е поголема прилагодливост во 
социјалните сервисни служби

 Континуитетот и понатамошното унапредување 
на пружањето социјални сервисни служби е неопходно за 
посилна и поотпорна Европа; способна да ги зајакне лицата 
дури и за време на економски и социјални шокови преку 
олеснување на падот и помош при заздравувањето .
 Сепак, социјалните сервисни служби имаат 
потреба и од екосистем кој им овозможува да ја исполнат 
нивната улога во олеснувањето на активното учество на 
сите во општеството, а во исто време да ги имаат предвид 
различните потреби на лицата. Екосистемот се потпира на 
цврсти политики за финансирање, доволен и добро обучен 
персонал, и стратегија за постигнување на поефективна 
поддршка во согласност со човековите права. Во таа насока, 
континуитетот и одржливоста на екосистемот е суштински, 
најмногу поради природата на самите сервисни служби, каде 
што лицата редовно се потпираат на грижата и поддршката 
и честопати не можат да живеат  достоинствено, да бидат 
активни или да имаат целосен пристап до своите права. 

 Се разбира, не постои само еден екосистем на 
социјални сервисни служби во Европа. Сепак, на сите 
им треба понатамошно зајакнување и унапредување, 
имајќи ги во предвид недостигот на персонал кој постои 
низ целата Европска Унија, празнината во финансирање во 
повеќето, ако не и во сите земји, и листите на чекање или 
несоодветни сервисни служби кои се уште постојат дури и 
во најефективните системи. Сепак, капацитетот на јавните 
власти за да реагираат и да инвестираат во прилагодливи 
екосистеми на социјални сервисни служби се разликува од 
земја до земја. Без акција на ЕУ, тоа ќе води кон зголемени 
социјални разлики низ Европа и ќе ја ослабне социјалната 
пазарна економија. Ризикот е дури поголем бидејќи 
пандемијата со КОВИД-19 ќе го ограничи капацитетот на 
високо зафатените или општо помалку богатите земји 
членки да инвестираат во нивните системи на социјална 
заштита. 
 Имајќи го во предвид тоа, Европската Унија треба 
да има посилна улога во развојот на екосистемите на 
социјални сервисни служби; на пример, во финансирањето, 
насоки за политики, мониторинг на напредокот, поддршка 
на социјалниот дијалог и законодавството каде е соодветно. 
Ваквата акција на ЕУ е суштинска ако е наменета за 
зајакнување на социјалната конвергенција, кохезија и 
прилагодливост низ Европа и да обезбеди дека Европскиот 
столб на социјални права станува реалност без разлика 
каде живее секој поединец. Неодамна најавениот План за 
заздравување за Европа и неговиот буџет од 1.8 трилиони 
Евра е вистинската почетна точка. И покрај тоа што 
предлогот обезбедува можни поволни прилики, сепак 
се уште не обезбедува доволно гаранции за поддршка на 
амбициозната социјална агенда на Европската Унија. 
 Ги повикуваме Европските институции да го 
максимизираат потенцијалот на Планот за заздравување на 
Европа за да се зајакне прилагодливоста и заздравувањето 
преку гарантирани буџетски распределби за квалитетно и 
достапно обезбедување на социјални сервисни служби 
во постојните предлози. На пример, минимум 5% од 
капацитетите за заздравување и прилагодување треба да 
бидат распределени за реформи во пружањето социјални 
сервисни служби, вклучително и долгорочна и краткорочна 
грижа. Димензијата на Европскиот социјален фонд REACT 
треба да резервира 25% за мерките за социјална инклузија, 
како што се препорачува за главниот предложен Европски 
социјален фонд+ (ЕСФ+) и тој во никој случај не треба да го 
заменува финансирањето од ЕСФ+, бидејќи и двата фонда 
имаат различни опсези. 

Активности на ЕАСПД
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 Европската Комисија е во процес на изготвување 
на Стратегија на ЕУ за правата на децата 2021-2024. 
Во моментот се одвиваат јавните консултации, а се 
очекува нејзино донесување во првото тромесечје на 
2021 година.
 Стратегијата на ЕУ за правата на децата за 2021-
2024 година ќе овозможи рамка за акции на ЕУ во однос 
на подобрување и заштита на правата на децата, и содржи 
мерки кои ЕУ треба да ги имплементира и да вклучи 
препораки за акции од други институции на ЕУ, земјите 
членки и чинителите. Тие, меѓу другото, треба да се осврнат 
на:
• Правата на најранливите категории на деца
• Правата на децата во дигиталното време
• Превенција и борба против насилство
• Промоција на пријателски настроена правда за децата 
 
 ЕДФ заедно со своите партнери ја разгледуваше 
Стратегијата за правата на децата 2021-2024. По деталните 
разговори и размена на мислења изготви неколку мерки 
со кои би се унапредила стратегијата, а се однесуваат на 
децата со попреченост. 

Придонес за документот „Пружање можности за 
децата: ЕУ стратегија за правата на детето“

 Во 2015 година, Комитетот на Конвенцијата на 
ОН за правата на лица со попреченост особено препорача 
политиките на ЕУ во однос на децата да вклучат сеопфатна 
стратегија базирана на права за момчињата и девојките 
со попреченост и мерки со кои ќе се заштитат тие права. 
Комитетот, исто така, препорача ЕУ да ги преземе 
неопходните мерки, вклучително и преку употреба на 
Европските структурни и инвестициски фондови и други 
релевантни фондови на Европската Унија, за да се развијат 
сервисни служби за поддршка на момчиња и девојки со 
попреченост и нивните семејства во локалните заедници, да 
се дава поддршка на процесот на деинституционализација, 
да се превенираат нови случаи на институционализација 
и да се промовира социјалната инклузија и пристапот до 
редовно, инклузивно, квалитетно образование за момчиња 
и девојки со попреченост. 
 Европскиот форум за попреченост, чадор организа-
ција која ги брани правата на над 100 милиони лица со 
попреченост во Европската унија, ја повикува Комисијата да 
ги вклучи следните прашања во Стратегијата за правата на 
децата 2021-2024:
• Референтност и усогласеност со Конвенцијата на ОН за 

правата на лицата со попреченост: Стратегијата мора да 
се однесува на Конвенцијата на ОН за правата на лицата 
со попреченост која е ратификувана од ЕУ и членките. Таа 
мора да се усогласи со Конвенцијата, да ги унапредува 
правата на децата со попреченост и да ги имплементира 
препораките од Комитетот на Конвенцијата на ОН за 
правата на лицата со попреченост од 2015 година.

Европската унија мора да ги заштити правата 
на децата со попреченост

• Собирање податоци: ЕУ и земјите членки мора итно да 
соберат податоци за децата со попреченост, вклучувајќи 
ги и оние кои живеат во институции; онаму каде се 
собираат општи податоци, тие треба да се разложат по 
попреченост, пол и возраст.

• Консултации со деца со попреченост: во подготовките, 
дизајнот, имплементацијата и мониторингот на 
стратегијата, Комисијата мора да се консултира со 
организации на лица со попреченост.

• Пристап до инклузивно образование и можности за 
рекреација: Стратегијата мора да вклучи акции за да 
обезбеди пристап до инклузивно образование за сите 
деца со попреченост во ЕУ, вклучувајќи ги сите Европски 
училишта, од предучилишно образование па нагоре. 
Децата со попреченост се деца пред се, и имаат право 
на семеен живот, социјална инклузија и целосен опсег 
на рекреативни, спортски и културни активности како и 
другите деца. Во сите овие акции, ЕУ мора да преземе 
специфични мерки доколку е потребно за нивна целосна 
инклузија.

• Ставање крај на детската сиромаштија: домаќинствата 
со деца со попреченост, особено самохрани родители 
и жени самохрани родители, е поверојатно дека ќе се 
соочуваат со сиромаштија. Стратегијата мора да ги 
опфати специфичните потешкотии со кои се соочуваат 
семејствата со деца со попреченост за да можат да 
растат во пристојни и достоинствени услови за живеење. 

• Живеење во заедницата: децата со попреченост и 
понатаму се институционализирани. Стратегијата мора 
да осигура дека децата со попреченост можат да растат во 
заедницата. Тоа треба да опфати мерки за развивање на 
сервисни служби за поддршка за децата со попреченост 
и нивните семејства во локалните заедници, вклучувајќи 
рана проценка, здравствена грижа, (ре-)хабилитација 
и други специфични мерки за поддршка, како и да го 
олеснува процесот на деинституционализација.

• Заштита од насилство: Стратегијата мора да осигура 
дека активностите за заштита на децата од насилство 
особено ги опфаќаат потребите на децата со попреченост 
и специфичните прашања со кои тие се соочуваат, 
вклучувајќи злоупотреба во институции и во семејното 
опкружување, како и присилната стерилизација и 
контрацепција со која особено се соочуваат девојките 
адолесценти/младите жени со попреченост.  Стратегијата 
треба да се усогласи со Стратегијата за родова еднаквост 
и стратегијата за правата на жртвите во повикувањата 
на ЕУ и земјите членки да ја ратификуваат Конвенцијата 
на Советот на Европа за превенција и борба против 
насилството врз жените и домашното насилство 
(Истанбулската Конвенција).

• Вклучување во редовните текови: меѓусекторската 
дискриминација и специфичните прашања со кои се 
соочуваат децата со попреченост треба да се вклучени 
во сите области кои ги опфаќаат Стратегиите на ЕУ, 
вклучувајќи ги и надворешните политики. 
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 Сега веќе и добро е документирано со студии 
и практично искуство дека раната интервенција е 
неопходна за да се овозможи соодветна поддршка во 
круцијалната фаза за физичката и емоционалната 
добросостојба на децата со попреченост или деца 
кои се во ризик од доцнење во развојот. Програмите 
за рана интервенција низ целиот континент се во 
експанзија, иако нивните рамки за делување честопати 
се фрагментирани и не се пропратени со одржливо 
финансирање за да се обезбедат стандарди со висок 
квалитет.
 Раната интервенција е меѓу првите чекори на 
превенција, поддршка и грижа за децата со попреченост. 
Таа им овозможува на семејствата сет од сервисни служби, 
алатки и ресурси за најдобри можни начини да се задоволат 
потребите на нивните деца. Овие мерки се суштински за 
зајакнување на семејствата и да им се даде поддршка во 
раните фази од животот на нивните деца. 
 Раната интервенција е исто така дел од опсегот на 
системите за поддршка во рамки на долгорочната грижа. 
Сепак, многу често нејзината суштинска функција не е во 
целост признаена од страна на креаторите на политики и/
или од соодветните законодавни рамки. 

 За таа цел, ЕАСПД со своите партнери организираше 
онлајн вебинар на тема „Како Европската унија да даде 
поддршка на децата со попреченост уште од првиот чекор?“ 
кој се одржа на 8.9.2020 година. Целите на вебинарот беа:
• Да се научи што е рана интервенција и како таа 

функционира низ Европа (Да се промовира извештајот 
на ЕАСПД  за рана интервенција)

• Да се разговара со креаторите на политики за улогата на 
ЕУ во поддршка на политиките за раната интервенција, 
вклучувајќи и во однос на Европскиот семестар, 
Гаранцијата за детето и Планот за закрепнување на ЕУ

 На вебинарот учество зедоа чинители на 
национално и на ЕУ ниво за да се идентификува како 
властите можат да изградат одржливи, кохерентни системи 
за рана интервенција во националните рамки и да се даде 
поддршка на сервисните служби за рана интервенција во 
рамки на рестриктивните мерки потребни за одговор на 
пандемијата со КОВИД-19.

За време на вебинарот чинителите
• Разговараа за клучните препораки околу тоа како 

властите можат да изградат одржливи, засновани на 
човекови права сервисни служби за рана интервенција 
во Албанија, Бугарија, Хрватска, Словачка, Грција, 
Полска и Финска.

• Дебатираа како Европската унија може да даде 
поддршка на децата со попреченост и нивните семеј-
ства од првиот чекор.

• Се обидоа да воспостават како Европскиот семестар и 

Вебинар за рана интервенција
Како Европската унија да даде поддршка на децата со 

попреченост уште од првиот чекор?

следниот долгорочен буџет на ЕУ можат да имаат улога 
во поддршка на земјите членки за развој на нивните 
законски и/или финансиски рамки во однос на раната 
интервенција.

 ЕАСПД, во соработка со ECI Agora Project, состави 
широк извештај за состојбите со раната интервенција во 
неколку држави: Бугарија, Хрватска, Финска, Грција, Полска 
и Словачка, како и Албанија, а во кој извештај „Раната 
интервенција во Европа – како ЕУ да даде поддршка на 
децата со попреченост уште од првиот чекор?“ вклучи 
препораки за креаторите на политиките на ЕУ.
 На вебинарот говореа претставници од секоја од 
овие земји, кои ги претставуваа и граѓанското општество 
и службеници во Комисијата одговорни за развој на 
национални извештаи. Вебинарот даде можност да 
се разговара за предизвиците со кои се соочуваат 
обезбедувачите на сервисни служби низ Европа и како 
истите да се опфатат. Секоја земја е во различна ситуација, 
но очигледно е дека одреден број прашања може да се 
сретнат низ цела Европа.
 Со цел да се обезбеди систем за рана интервенција 
со висок квалитет, Европските земји треба:
• Да усвојат сеопфатна рамка за рана интервенција на 

национално ниво, на пример, преку национални насоки 
или национална стратегија.

• Да ја интегрираат и координираат работата на 
министерствата за здравство, социјала и образование за 
да презентираат кохерентна и унифицирана политика за 
сервисните служби за рана интервенција.

• Да обезбедат дека има адекватно и одржливо 
финансирање. Додека ЕУ може да промовира инвестиции 
во сервисните служби за деца, националните буџети 
треба истите да ги направат одржливи и постојани, а не 
само да се зависат од надворешно финансирање.

• Да ја унапредат обуката на персоналот.
• Да промовираат модели на сервисни служби кои се 

ориентирани на семејството.
• Да ја олеснат размената на добри практики и добри 

модели.
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 Geraldine Libreau, од одделението за училишта во 
Комисијата, ја сподели работата на работната група за рана 
едукација и грижа, каде претставници од сите земји членки, 
како и експерти од граѓанското општество, на пример 
ЕАСПД, во изминатите две години подготвувале извештаи 
и препораки за имплементирање на квалитетни сервисни 
служби за деца. Овие извештаи, што ќе се публикуваат во 
следните месеци, ќе дадат препораки и добри практики за 
професионализација на персоналот во сервисни служби за 
рана интервенција и грижа, унапредување на атрактивноста 
на секторот, и подобрување на инклузивноста и пристапноста 
на сервисните служби.
 Сепак, како што истакнаа Reka Tunyogi, претставник 
на Eurochild и Алијанса за инвестирање во деца, и Thomas 
Bignal, советник за политики во ЕАСПД: законодавството не е 
доволно. Адекватно финансирање кои ги увидува потребите 
на сервисните служби, децата и нивните семејства е многу 
потребно. 
 Доколку Европската унија сака да ги постигне 
своите цели во борбата против детската сиромаштија и 
да развива поинклузивни општества, треба да инвестира 

во најранливите деца. Гаранцијата за детето е огромна 
можност за постигнување на сето тоа, и мора да обезбедиме 
дека оваа иницијатива е добро развиена, на пример, преку 
одговарање на онлајн консултации. Финансирањето за 
деца, исто така, треба да биде добро презентирано во 
новата Европска повеќегодишна финансиска рамка за која 
во моментот се разговара. 
 Со силна и јасна порака од граѓанското општество 
и Европската комисија дека сега е времето да се инвестира 
во сервисни служби за ранливи деца, Европскиот семестар 
треба да се прилагоди и да даде посилен мотив за 
инклузивни, ориентирани кон семејството сервисни служби 
за ранливи деца. Преку своите препораки, Семестарот ќе 
ги отклучи потенцијалите на ЕУ фондовите како што се ЕСФ 
и ЕРДФ, и ќе го покаже патот за подетални национални и 
регионални реформи.
 Во согласност со вебинарот на кој се воспоставија 
врски и соработки, ЕАСПД очекува успешна работа со 
партнерите на Европско и на национално ниво за да се 
развијат сервисни служби со висок квалитет ориентирани 
кон семејството кои нашите деца ги заслужуваат. 

 ЦПЛИП - ПОРАКА Струмица од месец септември 2020 
година започна со реализација на проектот „Транспарентна 
ПОРАКА“, финансиски помогнат од Општина Струмица преку 
Програмата G1 од Буџетот на Општина Струмица за 2020 г. 
 Општата цел на проектот е зајакнување на 
организациските капацитети за транспарентно работење 
и приспособено информирање за справување со 
предизвиците на лицата со попреченост.
 Конкретна цел на проектот е за седум месеци 
да се развијат девет алатки за транспарентно, отчетно и 
приспособено информирање за програмските активности 
на ЦПЛИП – ПОРАКА Струмица и предизвиците со кои се 
соочуваат лицата со попреченост. 
 Првиот пакет активности опфаќа публикување и 
печатење инфографици со информации од наративен и 
финансиски годишен извештај за 2019 година и годишна 
програма за 2020 година, а во насока да се подобрат 
практиките за транспарентно известување за програмските 
активности и реализираните активности и финансиски 
средства на ЦПЛИП – ПОРАКА Струмица.
 Централно место во проектот заземаат креативните 
работилници за креирање инфографици со приспособени 
и лесно читливи информации, совети и чекори за грижа 
за општото здравје и остварување на правата на лицата 
со попреченост. Соочени со новите глобални предизвици, 
а кои го вклучија алармот за поголема грижа за општото 
здравје, а соочени и со ризикот од погрешната, нецелосна 
и неприспособена информација, целта на оваа активност е 
да се креираат инфографици кои ќе нудат приспособени и 
лесно читливи информации, совети и чекори за поголема 
заштита и спречување на ширење на COVID-19 и други 
вируси и грипови и грижа за општото здравје. 

Активности на ЦПЛИП - ПОРАКА Струмица 

 Исто така, во рамки на проектот ќе се изработи и 
публикува брошура со наслов: „ПОРАКА во изминатата 
деценија: постигнати резултати“, а ќе се креираат и нови 
платформи на социјалните медиуми (Instagram и Twi  er). 
 Особен акцент ќе се стави на креирање на веб-
страна, која ќе има изглед и функционалности кои ќе 
им помогнат на лицата со попреченост (интелектуална, 
дислексија, аутизам, глуви, слепи) лесно и едноставно 
да ги читаат веб содржините, совети за превенција и 
заштита, информации за остварувања на правата на лицата 
со попреченост од областа на социјалната заштита и 
информации и совети за заштита и спречување на ширење 
на COVID-19 и други вируси и грипови и грижа за општото 
здравје.

Реализација на проект „Транспарентна ПОРАКА“
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Вовед 

 Фондот на Обединетите нации за партнерство за 
правата на лицата со попреченост (во понатамошниот текст 
Фондот) поттикнува соработка и партнерски односи помеѓу 
агенциите на ОН, државните и независните институции, 
организациите на лицата со попреченост и граѓанското 
општество со цел унапредување на примената на 
Конвенцијата за правата на лицата со попреченост (КПЛП) 
и постигнување на целите за инклузивен одржлив развој, 
како на ниво на одделна земја така и на глобално ниво. 
 Фондот е основан во 2011 година и има за цел 
да ја продлабочи соработката меѓу агенциите на ОН и 
релевантните чинители и финансиски и технички да поддржи 
нивно заедничко делување на планот на инклузивност на 
лицата со попреченост преку заеднички проекти и програми. 
Од 2012 година, Фондот има поддржано над 49 заеднички 
програми во 39 земји во различни региони во светот. 

Критериуми за финансирање на заеднички програми
 
 Фондот поддржува заеднички програми и проекти 
во чие спроведување учествуваат најмалку две или повеќе 
агенции на ОН кои се негови членки. Преку објавениот 
четврти повик, Фондот ќе селектира најдобри заеднички 
програми за 15 земји во светот кои ќе се реализираат во 
период од 24 месеци. 
 На овој повик, интерес за поднесување на 
заедничка предлог програма изразија следниве агенции 
од тимот на ОН во Северна Македонија - UNICEF, UNDP, 
UNFPA и UNWOMAN. Овие агенции активно се вклучени 
и поддржуваат и спроведуваат програмски активности, 
во тесна соработка и координација со државните 
институции, лицата со попреченост и нивните организации, 
како и граѓанскиот сектор. Меѓу другото, тимот на ОН 
подржува значајни системски реформи во процесот на 
деинституционализација и јакнење на капацитети на сите 
субјекти за почитување, промоција, заштита и следење 
на напредокот во остварувањето на правата на лицата со 
попреченост. 

КОНСУЛТАЦИИ 
за можностите за финансирање на заедничка програма преку 

Фондот на Обединетите нации за партнерство за правата на 
лицата со попреченост - UNPRPD

1.1. Основни цели на заедничката програма подобна за 
финансирање

 Според правилата и критериумите на Фондот, во 
разгледување ќе бидат земени предлог заеднички програми 
кои придонесат за постигнување на следниве две цели:

1. Унапредување на примената на КПЛП во одредена 
земја, при што заедничката програма треба да се 
фокусира на исполнување на основните предуслови за 
инклузија на лицата со попреченост во сите области и 
да овозможи системски промени со меѓу-секторски и 
интердисциплинарен пристап. 

  Под оваа цел се опфатени инцијативи за 
изготвување, унапредување и спроведување на 
политики, законски и институционални реформи, 
градење на системи на одговорност и следење од страна 
на владини и невладини тела, системи за заштита и 
давање на услуги, системи за собирање и обработка на 
податоци по различни основи, како и можности и процеси 
за консултации и координација со лицата со попреченост 
и јакнење на капацитетите на сите засегнати страни. 

2. Унапредување и забрзано остварувањето на целите 
на инклузивен и одржлив развој преку поддршка 
на колективниот одговор и ангажман на ОН, при тоа 
вклучувајќи го тимот на ОН, државните институции, 
лицата со попреченост и нивните организации, како и 
граѓанското општество, со што ќе се овозможи ефективно 
и суштинско учество на лицата со попреченост во 
националните планови/програми за одржлив развој. 

  Под втората цел се опфатени активности со кои се 
придонесува кон остварување на целите за одржлив 
развој преку исполнување на обврските на државата 
кои произлегуваат од КПЛП на национално ниво преку 
јакнење на националните капацитети за инклузивност. 
Овие активност ги вклучуваат стратешките документи на 
ОН, посебно Програмата за соработка за одржлив развој 
за 2020-2025 и таргетирани национални политики за 
одржлив развој.

Тимот на Обединетите нации во Северна Македонија организираше онлајн консултации со граѓанските 
организации кои делуваат во областа на попреченоста што се одржаа на 10 септември 2020 година. На 
овие консултации учество земаа и претставници на РЦПЛИП – ПОРАКА. На 11 септември 2020 година се 
организираше онлајн консултација и со претставници на државни институции и тела, како и членовите 
на Националното координативно тело за имплементација на Конвенцијата на ОН за правата на лицата 
со попреченост. Консултациите имаа за цел да овозможат отворен дијалог и дефинирање на клучните 
национални приоритети и активности за унапредување на инклузивноста и правата на лицата со 
попреченост помеѓу сите засегнати страни.
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1.2. Клучни предуслови 

 Фондот предвидува шест предуслови за 
инклузивност на лицата со попреченост, кои се 
меѓусебно тесно поврзани и треба да бидат втемелени 
на националните потреби и приоритети. Тие налагаат 
заеднички, меѓу-секторски и кохерентен пристап во 
градењето и спроведувањето на инклузивни политики, 
системи и сервиси. 
 Овие предуслови се однесуваат на сите лице со 
попреченост и опфаќаат: 
1)  Еднаквоста и недискриминацијата, 
2) Услуги односно сервиси, 
3)  Пристапност, 
4)  Учество на лицата со попреченост, 
5)  Буџетирање и финансиски менаџмент во согласност со 

КПЛП и 
6)  Одговорност и управување. 

1.3. Мулти-секторски пристап

Заедничките програми треба да имаат мулти-секторски 
хоризонтален пристап овозможувајќи целосно и ефективно 
учество и консултации со лицата со попреченост и нивните 
организации, вклучување на недоволно претставените 
и маргинализираните групи на лица со попреченост во 
одлучувањето и граѓанскиот активизам, како унапредување 
на родовата еднаквост и правата на жените и девојчињата 
со попреченост и нивното учество во одлучувањето. 

Што нема да финансира Фондот 

 Директно обезбедување и давање на услуги, на 
пример помошни средства, образовни услуги, услуги за 
рехабилитација, стекнување права врз земјиште, згради 
или реконструкција или реновирање на физички простор, 
трошоци за набавка на опрема, како компјутери, возила, 
трошоци за исполнување на мандатот на агенциите на 
ОН, регрантирање, доделување стипендии, изведување 
на инфраструктурни работи, патувања надвор од земјата 
освен како дел од градењето капацитети, како и регионални 
активности освен ако се дел од активностите на Фондот.

Цел на консултациите 

 Тимот на Обединетите нации во Северна Македонија 
организираше онлајн консултации со граѓанските 
организации кои делуваат во областа на попреченоста што 
се одржаа на 10 септември 2020 (четврток) од 10.30 до 12.30 
на Платформата MS TEAMS. На овие консултации учество 
земаа и претставници на РЦПЛИП – ПОРАКА.
 На 11 септември 2020 година на истата платформа 
се организираше онлајн консултација и со претставници 
на државни институции и тела, како и членовите на 
Националното координативно тело за имплементација на 
Конвенцијата на ОН за правата на лицата со попреченост.
 Консултациите имаа за цел да овозможат отворен 
дијалог и дефинирање на клучните национални приоритети 
и активности за унапредување на инклузивноста и правата 

на лицата со попреченост помеѓу сите засегнати страни, со 
фокус на следниве прашања/области:
• Јакнење на капацитетите на лицата со попреченост - да 

ги знаат, да ги остваруваат и да бараат заштита на своите 
права и целосно остварување на нивниот потенцијал 
како рамноправни членови на општеството 

• Активно и ефективно учество на лицата со попреченост 
и нивните организации во донесување на одлуки кои 
непосредно ги засегаат 

• Пристапност и услуги – систем заснован на потребите 
на лицата со попреченост за пристапност и универзално 
пристапни услуги, сервиси во заедницата живеење 
со поддршка, сервиси за поддршка и превенција од 
повторна/натамошна институционализација 

• Подигање на свеста на сите – промоција на еднаквоста, 
почитување на различностите и правата на лицата 
со попреченост, стандарди за пристапност, како и 
спречување на стигма, стереотипи и дискриминација 

• Вклучување на недоволно претставени и 
маргинализирани групи - лица со интелектуална, 
психосоцијална попреченост, ментални заболувања, 
како и жени и девојчиња. 

 Консултациите се организираа во рамки на 
процесот којшто го иницираше тимот на ОН со намера да 
изготви и поднесе апликација за заедничка програма за 
унапредување на инклузивноста во земјата на четвртиот 
повик на Фондот на Обединетите нации за партнерство за 
правата на лицата со попреченост (UNPRPD MPTF). Овој 
Фонд, меѓу другото, поттикнува и финансиски и технички 
подржува заеднички програми и проекти за унапредување 
на инклузивноста и доследна примена на Конвенцијата за 
правата на лицата со попреченост меѓу агенциите на ОН, 
државните и независните институции и организациите на 
лицата со попреченост. 
 Во таа смисла, консултациите имаа за цел 
запознавање со критериумите и условите за аплицирање 
до Фондот и овозможување активно и суштествено учество 
на граѓанските организации во процесот на подготовка на 
апликацијата до Фондот. Преку отворен и конструктивен 
дијалог тимот на Обединетите нации во Северна Македонија 
имаше за цел да ги усогласи ставовите и да се определат 
клучните национални приоритети и активности помеѓу 
сите засегнати страни, државни и независни институции 
и организациите на лицата со попреченост, во насока на 
обезбедување инклузивни политики, програми и сервиси 
и остварување на основните предуслови за инклузија на 
лицата со попреченост согласно меѓународните стандарди.
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