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ЦПЛИП - ПОРАКА Радовишедел од проектот „Создавање на услови за поголема социјална инклузија на

лицата со попреченост во Југоисточниот плански регион“ кој се имплементира во рамки на поголем

проект насловен „Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој“, финансиски поддржан од

Швајцарскатаагенција заразвоји соработкаиМинистерствотозалокалнасамоуправа.

Во рамките на проектот, за потребите на дневниот

центар –ПОРАКАРадовишбешенабавена опрема

за работна окупација на корисниците: опрема за

сито печат за печатење на маици, грнчарско

колце, работни материјали за сликање и боење,

какоитрицикл, статиченкошидругиреквизити.

Дополнително, дел од родителите на корисници и

волонтериводневниотцентар –ПОРАКАРадовиш

поминаа обука за употребување на доделената

опрема, за да можат во следниот период да

работат заедносокорисниците. SRE]NI
NOVOGODI[NI
I BO@I]NI
PRAZNICI
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Обраќање на Генералниот секретар на 
Обединетите нации по повод 3 Декември, 

Меѓународниот ден на лицата со попреченост
 Прашањата поврзани со попреченоста ги земам крајно сериозно. 
Обезбедувањето на правата на лицата со попреченост е неопходно за да се 
задржат вредностите и принципите на Повелбата на Обединетите нации. 
Токму затоа, минатата година, ја претставив Стратегијата за инклузија на 
попреченоста низ целиот систем на ОН. Нејзината цел е да донесе трајни 
и трансформативни промени во работата на организацијата во однос на 
инклузијата на попреченоста, низ сите политики, програми и операции. 
Стратегијата ќе придонесе за имплементација на Конвенцијата за правата на 
лица со попреченост и постигнувањето на Целите за одржлив развој. Една 
година подоцна, стратегијата веќе има опипливо влијание.
 Во мојот прв извештај до Генералното собрание оваа година, 57 ентитети 
известија за нивниот напредок, како и 7 тимови на земји кои учествуваат во 
раното проширување на резултатот за одговорност на тимот на земјата за 
инклузија на попреченост. Овој извештај овозможува прва сеопфатна проценка 
на инклузијата на попреченоста во рамките на системот на ОН. Претставува 
искрена слика за тоа каде се наоѓаме и покажува каде треба да се подобриме, а 
треба многу да се подобриме. Извештајот покажа дека стратегијата поттикнала 
активности низ системот на ОН. Подигната е свеста, создадена е платформа за 
координација и споделување на знаења за инклузија на попреченоста. Имаме 
колективна обврска и колективна амбиција за да постигнеме напредок.
 Пандемијата со КОВИД-19 влијае врз заедниците и општествата, 
продлабочувајќи ги веќе постојните нееднаквости. Дури и во нормални услови, 
една милијарда лица со попреченост низ целиот свет имаат помала веројатност 
да уживаат во пристапот до образование, здравствена грижа и живеачка или 
да учествуваат и да бидат вклучени во сите димензии на заедницата. Кај нив 
поголема е веројатноста да живеат во сиромаштија и да искусуваат поголеми 
стапки на насилство, негрижа и злоупотреба. И, кога ќе се случи криза во 
заедницата, лицата со попреченост се меѓу првите врз кои таа лошо влијае. 
Пандемијата ги влошува овие нееднаквости и произведува нови закани.
 Во мај оваа година, издадов посветен напис за политики за КОВИД-19 
и лицата со попреченост кој го потенцираше несразмерното влијание на 
пандемијата. Повикав нашиот одговор и заздравувањето да бидат што 
поинклузивни за попреченоста. 
 Унапредувањето на инклузијата на лицата со попреченост, пред сѐ, 
значи признавање и заштита на нивните права. Тие права допираат до секој 
аспект од животот: правото да се оди на училиште, да се живее во заедницата, 
да има пристап до здравствена заштита, да започне семејство, да се вклучи 
во политичкото учество, да биде во можност да спортува, или да патува, и да 
има пристојна работа. Преку имплементацијата на стратегијата за инклузија на 
попреченоста, системот на ОН делува за да биде пример за сите. Ние мора да 
осигуриме дека визијата и аспирациите на лицата со попреченост се вклучени и 
се земени во предвид за инклузивен, пристапен и одржлив свет пост КОВИД-19. 
Оваа визија ќе се постигне само преку активни консултации со лицата со 
попреченост и нивните организации. Затоа, мора да го обезбедиме нивното 
целосно учество во процесите на донесување одлуки и мора да прифатиме 
пристап на целото општество за да обезбедиме инклузија на попреченоста. 
 Само со заедничка работа – влади, ентитети во ОН, граѓанско 
општество, вклучувајќи и организации на лица со попреченост, приватниот 
сектор и заедниците на експерти – ќе можеме ефективно да ја имплементираме 
Конвенцијата за правата на лица со попреченост и да се справиме со пречките, 
неправедноста и дискриминацијата. Реализирањето на правата на лицата 
со попреченост е суштинско за исполнување на основното ветување на 2030 
Агендата: да не оставиме никој зад себе.  Во сите наши активности, нашата цел е 
јасна: свет во кој сите лица можат да уживаат еднакви можности, да учествуваат 
во донесување одлуки и вистински да имаат бенефит од економскиот, 
социјалниот, политичкиот и културниот живот. 
 Тоа е цел за која вреди да се бориме. Тоа е нашата цел.
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Активности на РЦПЛИП - ПОРАКА

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

Отворени дневните центри на РЦПЛИП - ПОРАКА
 Во текот на 2020 година, во услови на пандемија 
со КОВИД-19, еден од основните приоритети на РЦПЛИП – 
ПОРАКА беше обезбедување на поддршка на корисниците 
на дневните центри за лица со интелектуална попреченост и 
нивните семејства, односно продолжување со реализација 
на адаптирани програмски активности на дневните центри. 
 Како резултат на иницијативата на РЦПЛИП – 
ПОРАКА, на 29 септември, Владата на Република Северна 
Македонија го прифати предлогот на Комисијата за заразни 
болести и донесе одлука дневните центри за лица со 
попреченост да отпочнат со работа со строго почитување на 
мерките и усвоениот протокол за работа на дневните центри 
за деца/лица со попреченост.
 РЦПЛИП – ПОРАКА ги спроведе сите неопходни 
подготовки за отпочнување со работа со физичко 
присуство на корисниците во дневните центри за лица со 
интелектуална попреченост: извршена е дезинфекција на 
просториите и опремата, набавена е пропишаната заштитна 
опрема, направен е распоред за работа со корисниците во 
групи и информирани се сите родители на корисници. По 
извршените подготовки, сите дневни центри на РЦПЛИП 
– ПОРАКА започнаа со работа со физичко присуство на 
корисници на 1 октомври 2020 година.    
 Со оглед на тоа што дел од семејствата на 
корисниците во дневните центри, а земајќи ја предвид 
епидемиолошката состојба и ризиците за нивните деца, 

не се согласија да бидат опфатени во директна работа со 
физичко присуство, дневните центри продолжија со овие 
корисници да спроведуваат прилагодени индивидуални 
едукативни активности во домашни услови со употреба на 
телефонска, интернет и видео комуникација. 
 Адаптираната програма за психосоцијална под-
дршка и прилагодени индивидуални едукативни програми 
е унифицирана и се спроведува во сите дневни центри во 
мрежата на РЦПЛИП – ПОРАКА. Во рамките на реализирање 
на индивидуалните едукативни активности, продолжи 
секојдневната комуникација 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. Во рамките 
на психосоцијалната поддршка приоритетот е насочен кон 
поддршка, совети, смирување, 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 непочитување на препораките и ограничувањата.



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

Страна 4

Мултимедијална кампања за подигнување на свеста

„Прозорците што се смеат“ - Мултимедијална кампања на „Театар 
Пи“ и ЦПЛИП – ПОРАКА Скопје

 Центарот за изведувачки уметности и едукација 
„Театар Пи“ од Скопје во соработка со ЦПЛИП - ПОРАКА 
Скопје по повод 3 Декември, Меѓународниот ден на лицата 
со попреченост започна со мултимедијална кампања со 
наслов „Прозорците што се смеат“.
 Фокусот на кампањата е да се развие разбирање за 
потешкотиите со кои ранливите групи се соочуваат кога се 
обидуваат да го изразат својот глас во општеството. 
 Кај нив, во изминатиов период како и кај сите 
граѓани е намалена комуникацијата, социјализацијата, 
самостојноста во извршување на сите активности. Со тоа 
лицата со попреченост може да станат поранливи. Ваквата 
состојба предизвикува и лицата со попреченост да станат 
поранливи, да се јави чувство на осаменост, која носи и 
други последици.
 „Театар Пи“ изминатиов период заедно со лицата 
со интелектуална попреченост, корисници на услугите на 
дневните центри на РЦПЛИП – ПОРАКА во Скопје подготвија 
изложба на уметнички инсталации, онлајн музички концерт 
и онлајн документарен филм.
 Во текот на целата 2020 година лицата со 
интелектуална попреченост од дневните центри на 
РЦПЛИП – ПОРАКА во Скопје по нивни идеи и видувања 
на конкретната ситуација во која живееме, изработуваа 
цртежи и фотографии на големи дрвени прозорци кои ќе 
бидат изложени на отворено на плоштадот Филип Втори до 
црквата Св.Димитрија во Скопје. Изложбата се отвори од 
15:00 часот на Меѓународниот ден на лицата со попреченост 
3 декември, 2020 година и ќе трае до 10 јануари 2021 година.
Вториот настан е концерт кој ќе биде онлајн емитуван на 18 
декември во 19:00 часот на фејсбук страницата на Театар Пи.
 Третиот настан е документарен филм со наслов 
„Прозорците што се смеат“ кој е поделен на два дела и 
ќе се емитува на 18 декември во 19:00 часот на фејсбук 
страницата на „Театар Пи“. 
 Првиот дел од документарецот е сниман пред 
пандемијата во кој тие го покажуваат својот светоглед. 

Актерите низ различни сцени ги покажуваат своите таленти 
и можности и прават јасна дистинкција помеѓу стереотипите 
кои се создадени кон нив и кои се во суштина тие како 
индивидуалци со сите свои можности.
 Вториот дел од филмот е сниман за време на 
пандемија во кој актерите имаат можност за изразување на 
нивните потреби и причини да креираат и така да го изминат 
овој период на изолација, да најдат своја форма и начин да 
се себеизјават и да ги идентификуваат своите проблеми и 
јасно да ги изговорат.
 Проектот нa „Театар Пи“ е поддржан од Град Скопје 
и Делегацијата на Европската Унија.
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Заеднички активности на НСИОМ и неговите членки - национални сојузи

Под мотото „Да градиме подобра поддршка: за 
лицата со попреченост – инклузивен, пристапен и одржлив 
свет пост КОВИД-19“, Националниот совет на инвалидски 
организации на Македонија и неговите организации членки, 
во Домот на хуманитарни организации „Даре Џамбаз“ го 
одбележаа Меѓународниот ден на лицата со попреченост.

На одбележувањето присуствуваше и претседателот 
на државата Стево Пендаровски, кој во оваа прилика посочи 
дека покрај мерките на институциите коишто се најважни 
во моментов, потребна е и поголема индивидуална 
одговорност.

Претседателот на Националниот совет на 
инвалидски организации и претседател на Националниот 
Сојуз на глуви и наглуви на Република С. Македонија, 
Томица Стојановски во своето обраќање истакна дека 
одбележувањето на 3 Декември – Меѓународен ден 
на лицата со попреченост започна во 1992 година, со 
резолуција број 47/3 донесена на Генералното Собрание на 
Обединети Нации.

„Активностите за одбележување на овој ден имаат 
за цел да го промовираат разбирањето за проблемите на 
лицата со инвалидност и да мобилизираат поддршка за 
достоинство, правда, и благосостојба на овие лица“, рече 
Стојановски.

Одбележувањето на денот, како што посочи тој, 
нуди можност да се поттикнат промени во ставовите кон 
лицата со инвалидност и да се отстранат бариерите за нивно 
целосно учество во сите аспекти на животот.

„Ништо за нас, без нас е препознатлив акроним на 
лицата со инвалидност за еднаков и достоинствен живот со 
кој националните инвалидски организации се обидуваат да 
ја зголемат свеста за придобивките што произлегуваат од 
интеграцијата на лицата со инвалидност во секој аспект на 
политичкиот, социјалниот, економскиот и културниот живот 
во нашата држава“, додаде Стојановски.

Претседателот Стево Пендаровски посочи дека 
нашата земја пред речиси една деценија ја ратификуваше 
Конвенцијата на Обединетите Нации за правата на 
лицата со попреченост и истакна дека како држава и 
натаму заостануваме со нејзина целосна и доследна 
имплементација. Тој, на овој ден повтори дека крајно 
време е да се имплементираат одредбите на Конвенцијата, 
особено членовите 5 и 9, односно, правата на пристапност и 
на еднаквост и недискриминација.

„Потребно е надлежните институции со 
директна поддршка и вклученост  на претставниците од 
организациите на лицата со попреченост, поефективно да 
пристапат кон имплементација на споменатите членови.  
Исто така, неопходно е лицата со попреченост и нивните 
организации да бидат вклучени во мониторингот, во 
надзорот над имплементација на Конвенцијата, при што 
мора да се изнајдат соодветни модалитети за вашето 
учество во мониторингот за тој да не биде само формалност“, 
потенцираше претседателот Пендаровски.

На средбата со претставниците на здруженијата со 
телесен инвалидитет, на глуви и слепи лица, здруженија на 
лица со интелектуална попреченост и цивилни и трудови 
инвалиди, претседателот Пендаровски рече дека мора да 
се зголеми динамиката со којашто државни институции 
работат на укинување на физичките и менталните бариери 
и имплементација на инклузивното образование, а со тоа и 
надминување на длабоко вкоренетите стереотипи.

„Институциите кои работат со лицата со попреченост 
неопходно е да имаат соодветни кадровски, финансиски и 
технички ресурси. Притоа, не смее да се прават компромиси 
и да се одложуваат процесите без разлика на сите економски, 
политички или како во моментов, здравствени предизвици 
и проблеми“, подвлече претседателот Пендаровски.

Во услови на пандемијата на Ковид-19, како 
што додаде претседателот Пендаровски, најзагрозени 
се најранливите категории наши сограѓани, на коишто 
им е потребна поддршка, солидарност и грижа. Во таа 
насока, заклучи претседателот Пендаровски, „покрај 
институционалните мерки кои се најважни во моментов, 
потребна е и зголемена индивидуална одговорност и 
ангажман на секој наш граѓанин. Сите ние како поединци 
можеме да придонесеме со нашето однесување, 
проактивност и одговорност“.

На средбата, претставниците на националните 
инвалидски организации - членки на НСИОМ на 
претседателот Пендаровски му ги укажаа проблемите и 
предизвиците со коишто секојдневно се соочуваат. Пред се, 
ја посочија непристапноста на објектите, недостапноста до 
образованието, невработеноста на лицата со попреченост, 
ниските надоместоци од државата, недостиг на соодветни 
помагала.

Во рамки на подобрување на дел од состојбите 
со кои се соочуваат лицата со попреченост, Претседателот 
Пендаровски искажа ветување дека нема да го потпише 
Указот за прогласување на Законот за градба доколку во 
него не се имплементирани главните сугестии на лицата 
со попреченост,  а коишто предвидуваат новите објекти да 
бидат пристапни за лица со попреченост.

Работно одбележување на 3 Декември, Меѓународниот ден на 
лицата со попреченост, во организација на Националниот совет на 

инвалидски организации на Македонија 
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 Министерството за труд и социјална 
политика во соработка со Делегацијата на Европската 
Унија во Скопје и во ко-организација на Владата на 
Република Северна Македонија,Националниот совет на 
инвалидски организации на Македонија и Националното 
координативно тело за спроведување на Конвенцијата 
за правата на лицата со попреченост организираше 
Онлајн тркалезна маса на тема: „Трансформација на 
општеството: Заедница за сите“. 
 
 Онлајн тркалезната маса се одржа на 3-ти и 4-ти 
декември 2020 година и беше поделена во три сесии. Првата 
сесија се осврна на тековната состојба и институционалниот 
одговор на состојбата, а ја модерираше Спасе Додевски 
од Националното координативно тело за спроведување на 
Конвенцијата за правата на лица со попреченост.
 Премиерот Зоран Заев изрази задоволство што е 
дел од одбележувањето на како што рече овој значаен ден 
од календарот на Обединетите нации и на целото човештво 
– Меѓународниот ден на лицата со попреченост. Тој во 
своето обраќање истакна дека Владата во изминатите три 
години успеа да ја оствари воспоставената цел, односно 
да ги направи институциите на општеството, сојузници на 
лицата со попреченост, од кои секогаш треба да очекуваат 
политики за подобрување на нивната положба.
 „Денеска, со особено задоволство сакам да најавам 
дека од идната 2021 година услугата лична асистенција ќе 
биде достапна и за децата со потешка и најтешка физичка 
попреченост или со целосно оштетување на видот. 
Министерството за труд и социјална политика ги изготви 
измените на Законот за социјалната заштита, кои низ 
соодветната владина процедура, ќе бидат доставени до 
Собранието на усвојување и ќе овозможат лични асистенти 
да користат деца на возраст од шест години и повеќе. 
На барање на семејствата на децата со попреченост, ја 
намалуваме возраста кога личната асистенција станува 
законско право – од сегашните осумнаесет на шест години”, 
рече премиерот Заев истакнувајќи дека средствата за 
личните асистенти ќе се обезбедат од Буџетот и ова ќе 
придонесе за стекнување со образование на децата со 
попреченост, како и нивна социјализација и развој на 
еднаква основа со нивните врсници и иден активен граѓанин 
во општеството.
 „Оваа година го одбележуваме Меѓународниот 
ден на лицата со попреченост со остварени резултати 
од промените што ги донесовме за спроведувањето на 
најдобрите светски практики за поддршка и вклучување 
на лицата со попреченост во нивното секојдневие, во 
здравството, образованието и социјалната заштита. За тоа 
добивме и признанија дека сме најдобри во регионот”, рече 
Заев изразувајќи задоволство што Владата успеа да создаде 
амбиент во кој сите сограѓани се еднакви каде на преден 
план се предностите, а не попреченоста.,Активностите 

за асистенција на ранливите категории и на лицата со 
попреченост се реализираа во 27 општини со вклучување на 
околу 200 невработени лица како испорачувачи на услугите 
за над 1.500 лица крајни корисници”, посочи премиерот 
Заев, подвлекувајќи дека заедно со Швајцарската агенција 
за развој и соработка реализирани се и услугите за поддршка 
на лица со попреченост и други ранливи категории во услови 
на КОВИД-19, кои ќе имаат свое влијание и во пост-ковид 
периодот за полесно враќање во нормалното секојдневие.
 Премиерот Заев додаде дека е воведено и правото 
за надоместок за лица со интелектуална попреченост 
и зголемен е надоместокот за скратено работно време 
до 50% од просечната плата, сите деца се преселени 
од институциите и се згрижени во групни домови или 
згрижувачки семејства, за првпат кај нас законски се воведоа 
услугите за лична асистенција, помош и нега во домот и 
одмена на семејната грижа, изразувајќи увереност дека со 
ист интензитет продолжуваат разговори и за нови законски 
измени и дополнувања кои се однесуваат на вработувањето 
на лицата со попреченост, на Националниот регистар на 
лицата со попреченост и на Комисиите за функционална 
проценка на нивната работоспособност за да можат да 
бидат вклучени на пазарот на трудот.
 
 Претседателот на Националниот совет на 
инвалидските организации и претседател на Националниот 
сојуз на глуви и наглуви лица, Томица Стојановски во своето 
обраќање ги пренесе пораките, мислењата и барањата 
на сите Национални инвалидски организации од нашата 
држава. „Се надевам дека како и досега со заемна соработка, 
разбирање  и помагање ,ќе се обидеме во наредната година 
да ги подобриме условите за живеење на сите лица со 
попреченост во нашата држава“ – рече Стојановски.
 Конвенцијата на Обединети нации за правата на 
лицата со попреченост недвосмислено потврдува дека 
за сите деца и лица со попреченост се заеднички правата 
на квалитетно инклузивно образование на сите нивоа, 
пристапност, соодветен животен стандард и подобра 
социјална заштита, вработување, пристапна и достапна 

Онлајн тркалезна маса по повод 3 декември, Меѓународниот ден 
на лицата со попреченост

Трансформирање на општеството: Заедница за сите
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здравствена заштита, социјални услуги за поддршка 
во заедницата, како и намалување на предрасудите и 
подигнување на јавната свест за правата и потребите на сите 
лица со попреченост. 
 Овогодинешната тема на ОН е насловена „Да 
градиме подобра поддршка: за лицата со попреченост – 
инклузивен, пристапен и одржлив свет пост КОВИД-19“ и 
има за цел да  укаже дека сите споменати права на лицата 
со попреченост мора континуирано да се остваруваат и 
во услови на пандемија со КОВИД-19. Правата на лицата 
со попреченост мора да бидат земени во предвид при 
планирање на мерките за заштита и превенција од 
КОВИД-19. 
 Во однос на лицата со интелектуална попреченост, 
Претседателот на НСИОМ ги пренесе следните ставови на 
РЦПЛИП - ПОРАКА: 
 Иако постои одреден напредок во намалувањето 
на предрасудите кон лицата со интелектуална попреченост, 
за жал, мора да укажеме дека се уште постои висок 
степен на предрасуди во нашето општество. Потребни 
се континуирани акции за подигнување на јавната свест 
и информирање на јавноста за правата и потребите на 
лицата со интелектуална попреченост, на национално и на 
локално ниво. 
 Во делот на образованието на лицата со 
интелектуална попреченост, потребна е доследна 
имплементација на новиот закон за основно образование 
кој јасно промовира инклузивно образование. Ресурсите 
треба да се насочат кон соодветна поддршка особено во 
процесот на преминот кон инклузивно образование. Да се 
пружи квалификувана обука за наставниците и помошниот 
персонал за да се поттикне инклузијата. Да се обезбеди 
универзална пристапност до образовните процес со 
надминување на архитектонските бариери, пречките во 
комуникацијата, и обезбедување на квалитетни образовни 
асистенти. Овој приоритет се однесува и на образовниот 
процес за учениците со интелектуална попреченост кој се 
спроведува во услови на пандемија со КОВИД – 19. 
 Во услови на пандемија потребно е да се обезбеди 
сите услуги да бидат достапни во прилагоден формат, со 
адаптирани програми за корисниците кои имаат потреба 
од нив.  
 Во однос на здравствената заштита, особено 
во услови на пандемија со КОВИД – 19, лицата со 
интелектуална попреченост како вулнерабилна група на 
граѓани треба да  го остваруваат правото на квалитетна 
грижа и здравствена заштита. 
 Исто така, потребно е лицата со интелектуална 
попреченост и нивните семејства да се вклучени во 
мерките на државата за ублажување на последиците од 
кризата со пандемијата. 
 Лицата со попреченост и нивните организации 
мора да бидат вклучени во мониторинг на имплементација 
на Конвенција на Обединети Нации за права на лица 
со попреченост, односно независното тело во рамки на 
канцеларијата на Народниот Правобранител, со сите 
потребни ресурси со цел ефективно да ја постигне својата 
улога, а во согласност со Конвенцијата и познатото мото 
„Ништо за нас -без нас“.

 Министерката за труд и социјална политика Јагода 
Шахпаска истакна дека искрено верува во концептот „Едно 
општество за сите“, кој подразбира создавање на услови и 
можности за еднакви можности на сите граѓани за личен и 
општествен развој.
 „Попреченоста е човеково право, а не медицинска 
дијагноза. Борбата против дискриминација, по било кој 
основ, вклучувајќи ја и дискриминацијата по основ на 
попреченост продолжува со имплементација на Законот за 
спречување и заштита од дискриминација – првото законско 
решение изработено во Министерството за труд и социјална 
политика во овој мандат“, истакна министерката оценувајќи 
дека законските одредби каде попреченоста е експлицитно 
наведена како можна основа за дискриминација и каде се 
дефинира како дискриминација отсуството на соодветно 
приспособување и оневозможување на пристапност на 
инфраструктурата и добрата и услугите,  обезбедуваат  
Законот да претставува моќна системска алатка за заштита 
на лицата со попреченост од дискриминација.
 „Пилотираме проект во два Центри за 
рехабилитација на лица со попреченост во Скопје и 
Струмица чии искуства ќе бидат вградени во новиот Закон 
за вработување на лица со попреченост“, истакна Шахпаска 
поканувајќи ги лицата со попреченост, нивните семејства 
и здруженија, да продолжат да ги следат Владините 
активности, низ дискусија и размена на мислења заедно да 
стигнат до најдобрите решенија и да се осигурат дека никој, 
ниту еден човек, со или без попреченост, нема да биде 
исклучен.

 Обраќајќи се на онлајн тркалезната маса по повод 
Меѓународниот ден на лицата со попреченост, министерката 
за образование и наука Мила Царовска истакна дека 
заложбите на Владата е да се воспостави инклузивно 
образование преку коешто ќе се постигне максималниот 
потенцијал на секое дете.
 „Инклузивното образование е процес со кој треба 
да излеземе во пресрет и да одговориме на различните 
потреби на децата, односно учениците, преку обезбедување 
на пристапност, соодветна поддршка, зголемување на 
учество во учењето, во училиштето и во заедницата. Сето 
тоа вклучува разумно прилагодување на образовните 
содржини, соодветни наставни приоди, организација на 
воспитно-образовниот процес, за да се овозможи квалитетно 
образование за секое дете“, рече Царовска истакнувајќи дека 
за првпат е воведена услугата образовна асистенција која 
е предуслов за обезбедување на инклузивно образование, 
преку донесување на  „Нормативот за услугата образовна 
асистенција, описот на компетенциите и работните задачи“, 
за што за првпат се предвидени и финансиски средства во 
висина од 54 милиони денари.

 За напорите на Министерството за здравство во однос 
на препораките за превентивните мерки, кои се однесуваа 
на заштита од КОВИД-19, каде лицата со попреченост 
беа изземени, земајќи ги предвид карактеристиките и 
спецификите на нивното функционирање, министерот 
Венко Филипче се задржа на услугите кои конкретно се 
обезбедуваат за овие лица.

продолжува
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Централно одбележување на 3 декември, Меѓународен ден на лицата со попреченост

 Тој посочи дека во соработка со граѓанските 
организации и со проектот на Светска банка се обезбедува 
пристап до здравствените организации, како и до 
специјализираните Ковид-центри  во повеќе градови во 
државата.
 „Инвестиравме многу, во соработка со граѓанските 
организации и во делот на поставување на сензорските соби, 
во Скопје и во Охрид, посебно за децата со попреченост во 
интелектуалниот развој, пружајќи услуга, којашто до тогаш 
не беше воопшто достапна за децата во овие региони“, 
рече Филипче. Министерот Филипче изрази надеж дека 
соработката со граѓанските организации ќе продолжи и во 
иднина во интерес на исполнување на подобри услуги за 
оваа категорија на граѓани.

 Евроамбасадорот во земјата, Дејвид Гир истакна 
дека целта на овој ден е да се зголеми јавната свест и 
разбирањето за попреченоста, како и да се промовираат 
правата на граѓаните со попреченост и да се истакнат 
способностите на лицата со попреченост низ целиот свет. 
Говорејќи за Конвенцијата на ОН за правата на лицата со 
попреченост тој истакна дека  граѓаните со попреченост 
се третираат како активни учесници во општеството, а 
не како пасивни приматели на услуги. Тој истовремено 
истакна дека со Конвенцијата се осигуруваме дека оваа 
категорија на граѓани се способни да ги споделат своите 
таленти и продуктивно да придонесат за општеството преку 
обезбедување еднаков пристап до сите области на животот 
како и сите други граѓани и промовирање на нивното 
независно живеење.
 „Северна Македонија направи многу во текот 
на изминатите четири години зајакнувајќи ги правата и 
отстранувајќи ги бариерите за лицата со попреченост, 
но треба да се продолжи во насока на обезбедување 
полноправни права во согласност со Конвенцијата на 
Обединетите нации (ОН) за правата на лица со попреченост“, 
истакна во своето обраќање Росана Дуџиак, постојан 
координатор на ОН во Северна Македонија. Дуџиак додаде 
дека е важно да не се застане и да се задржи моментумот 
на реформа за подобрување на животот на лицата со 
попреченост и да се овозможи нивно целосно и еднакво 
учество во општеството и нагласи дека Обединетите нации, 
со својата експертиза, се подготвени да продолжат да ја 
поддржуваат Владата, како и организациите на лицата со 
попреченост за овие важни реформи.

 Втората сесија беше насловена „Лични сведоштва: 
Како деинституционализацијата ми го смени животот“, и ја 
модерираше Владимир Лазовски од Министерството за труд 
и социјална политика. На сесијата говореа Фанка Динова, 
поранешна корисничка на Заводот за рехабилитација Бања 
Банско и Марица Милошевска, поранешна корисничка на 
Специјалниот завод Демир Капија. Во своите обраќања 
тие направија споредба помеѓу животот во институција и 
животот во заедницата, но и за секојдневните предизвици 
за инклузија во заедницата. Свое сведоштво имаше и 
Ванчо Гемиџиев, татко на лице со попреченост, поранешен 
корисник во институција кој сега е згрижен во заедницата. 
Тој говореше од аспект на семејство кое има член со 
попреченост и даде свое видување за институционалната 

наспроти грижа во заедницата, како и улогата на семејството 
во унапредувањето на вклученоста во заедницата на лица 
сместени во живеење со поддршка во заедницата.
 Интересно беше да се чуе и мислењето на 
граѓаните, односно соседи на лица со попреченост згрижени 
станбена единица за живеење со поддршка („групен дом“). 
Свое сведоштво даде Александар Милошевски, сосед и 
претседател на куќен совет во зграда каде има станбена 
единица за живеење со поддршка. Тој ги искажа очекувањата 
наспроти искуството со новите соседи. Воедно, потенцираше 
дека доколку однапред би биле информирани, и на некој 
начин едуцирани за новите соседи и нивната состојба, би 
се избегнале некои негативни коментари и забелешки на 
почетокот од нивното вселување со станбената единица.  
 Во оваа сесија со свои сведоштва се вклучија и Родна 
Андонова и Сузана Димитровска, асистентки за живеење 
со поддршка, а поранешни негувателки во институција. 
Двете говореа за позитивните искуства од нивната работа 
во сервисна служба за живеење со поддршка и нивните 
постигнувања, но и секојдневните предизвици со кои се 
соочуваат во текот на нивната секојдневна работа. 
 
 Третиот дел од тркалезната маса се осврна на 
нови даватели на социјални услуги: Улогата на локалната 
самоуправа и на граѓанските организации во давањето 
социјални услуги во заедницата. Модератор на оваа сесија 
беше Нафи Сарачини од Делегацијата на Европската Унија. 
 На почетокот од сесијата говореше Софија 
Спасовска, помошник - раководителка на Секторот за 
социјална заштита во Министерството за труд и социјална 
политика. Таа го претстави новиот систем за социјални услуги 
согласно Законот за социјалната заштита од 2019 година. 
Исто така ги презентираше и можностите за финансирање од 
државниот буџет за општините и граѓанските организации 
како даватели на социјални услуги.
 Следните панелисти на тркалезната маса беа 
Наташа Петровска, градоначалничка на Општина Битола и 
Лазар Петров, градоначалник на Општина Демир Капија. 
И двајцата панелисти говореа за потребата и користа од 
планирање на развојот на социјалните услуги на локално 
ниво. Соодветно ги презентираа и социјалните планови на 
Општина Битола и на Општина Демир Капија кои внимателно 
и темелно ги изготвувале како локални самоуправи. На 
крајот од своето излагање Наташа Петровска говореше и 
за трансформацијата на Домот за новороденчиња и мали 
деца – Битола во давател на услуги во заедницата т.е. ги 
презентираше искуствата, можностите и предизвиците 
со кои се соочувале и се соочуваат во целиот овој процес. 
Градоначалникот на Општина Демир Капија, пак, ја 
презентираше трансформацијата на Специјалниот Завод – 
Демир Капија. 
 Понатаму на тркалезната маса се презентираа дел 
од проектите и нивните активности кои се реализираат во 
нашата држава, а се однесуваат на поддршка на процесот на 
деинституционализација. 
 Дводневната тркалезна маса заврши со кус преглед 
на двата работни дена, со надеж дека следната година 
во живо ќе се споделуваат искуствата и постигнувањата 
во работата на сите чинители кои делуваат во областа на 
попреченоста. 
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 Иако не бевме во можност да го искусиме 
богатството од уметнички и културни активности 
како што тие може да се доживеат во реалноста, 
технологијата ни овозможи да соединиме признаени 
уметници и експерти, надминувајќи ги границите и 
временските зони. 
 На 14-ти и 15-ти октомври, заедно со 
партнерите од Фондацијата Коуп (Cope Founda  on) и 
Европската мрежа за културни центри (European Net-
work for Cultural Centres (ENCC)), ЕАСПД организираше 
меѓународна онлајн конференција на тема „Уметноста 
на Инклузијата – Попреченоста и различноста во 
уметноста и културата“. На настанот на кој учествуваа 
над 400 учесници, се даде осврт на тоа како можеме 
да промовираме зголемено вклучување на лицата 
со попреченост во редовните текови на уметноста 
и културата. На конференцијата беше прикажана 
работата на уметници и изведувачи од целиот свет, 
при што се побара јасна стратегија за унапредување на 
значајната инклузија.
 
 Во само два дена се опфатија многу важни 
теми и уметнички дисциплини. На панел дискусиите се 
идентификуваа неопходните промени што се потребни 
во нашите актуелни законски рамки и да се овозможи да 
се надминат општествените ставови за различноста во 
уметностите и културата.
 И покрај внатрешната/интринсичка улога што ја 
имаат уметноста и културата во нашите животи, лицата 
со попреченост честопати не се во можност целосно да 
имаат пристап и да ги практикуваат истите можности. Иако 
земјите членки се обврзале на целосна имплементација на 
Конвенцијата на Обединети Нации за правата на лицата со 
попреченост (КПЛП), исполнувањето на членот 30, кој ги 
обезбедува правата на лицата со попреченост на учество 
во културниот живот, рекреација, одмор и спорт, во голема 
мера се занемарува од страна на државите членки. 
 Професорот Gerard Quinn, Специјалниот известувач 
на ОН за правата на лицата со попреченост, го пофали 
настанот како „еден од првите во оваа сфера“ кој ја опфаќа 
вистинската инклузија на лицата со попреченост во сферата 
на уметноста и културата. Со тоа што конференцијата се 
одржува за време на пандемијата со КОВИД-19, професорот 
Квин ја истакна потребата за инклузивно закрепнување 
за градење на поинклузивни општества, идентификувајќи 
можности за целосно самоизразување и еднаков пристап 
до уметноста и културата како клучни столбови за тоа да се 
постигне. 
 Еднаквиот пристап до култура треба да овозможи 
способност за лично самоизразување, целосен пристап до 

постојната култура, како и еднакви можности за продуцирање 
култура. Важно е дека уметноста и културата не треба да 
се гледаат само како облик на терапија или рекреација за 
лицата со попреченост, туку како професионална практика 
во која тие можат да управуваат со насоката на културата во 
редовните текови.
 Следната Европска стратегија за попреченост 
мора да размисли за зголемена инклузија на лицата со 
попреченост во културниот живот. Оваа стратегија треба 
да ја овозможи работата на обезбедувачите на сервисни 
служби кои честопати имаат клучна улога во олеснувањето 
на пристапот до уметност и култура за лицата со попреченост. 
 Поширокиот сектор на културата исто така има улога 
во инклузијата на лицата со попреченост. Разгледувајќи ја 
улогата на креаторите на политики во промовирањето на 
инклузивната уметност и култура, Ben Evans, Шеф на Уметност 
и попреченост за Европскиот регион при Британскиот совет, 
ја повика ЕУ да развие политика за култура насочена кон 
отстранување на културното исклучување на лицата со 
попреченост, истакнувајќи дека креирањето поинклузивни 
простори е прашање од областа на културата, како и од 
областа на попреченоста.
 
 Eoin Nash, заседавач со Форумот на членовите 
за култура и уметност на ЕАСПД, се придружи на повикот 
од Еванс за јасна стратегија за значајна инклузија во 
уметноста и културата. Говорејќи во завршниот панел, тој 
додаде „Мора да има поголема свесност за прашањата од 
областа на попреченоста во рамките на секторот за култура. 
Зголемените можности за образование и обука за оние 
кои работат во рамките на секторот може да им овозможи 
подобро да ги исполнат потребите на лицата со попреченост 

Конференција на ЕАСПД на тема: „Уметноста на 
инклузијата – Попреченоста и различноста во 

уметноста и културата“
Потребна е јасна стратегија за значајна инклузија на лица со 
попреченост во редовните текови на уметноста и културата
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и да создадат поразлични и пристапни уметнички и културни 
простори.“
 Мора да се поддржи појасна политичка заложба 
со потребното структурно финансирање за секторот, што 
може да им овозможи на културните оператори да развијат 
долгорочни стратегии за системска промена. Програмите за 
финансирање на ЕУ, како што се Креативна Европа и Еразмус+ 
можат да ги надополнуваат овие структурни можности за 
финансирање, дополнително поттикнувајќи иновации и 
инклузија во секторот. ЕАСПД ги поздравува новините дека 
и двете споменати програми ќе имаат зголемени буџети во 
следниот долгорочен буџет на ЕУ, но мора да се внимава 
да се максизимизира нивниот потенцијал за промовирање 
на различност и инклузија во културниот сектор. Особено, 
како главна ЕУ програма за финансирање, новата програма 
Креативна Европа 2021-2027 треба да го стави како 
приоритет и да го олеснува ангажирањето уметници со 
попреченост и професионалци во секторот на културата 
како целина, како и да ја промовира видливоста на овие 
уметници и нивната работа.  
 Заедничката порака која стои зад сите сесии од 
конференцијата во текот на двата дена е едноставна, но 
се пак потребна, а тоа е дека уметничкото изразување и 
учеството во културата се основни човекови права што треба 
да бидат пристапни за сите и сите да ги практикуваат. ЕАСПД 
е посветена и подготвена да ја продолжи извонредната 
работа на Форумот на членови за уметности и култура и 
да развива понатамошна соработка со чинителите во овој 
сектор. Заедно сите ние може да се стремиме за значајна 
инклузија и целосна имплементација на членот 30 од 
Конвенцијата на ОН за правата на лицата со попреченост.
 
 Завршните заклучоци од конференцијата, кои како 
предизвици и бариери што ги носи полето на уметноста и 
културата се сѐ уште присутни за лицата со попреченост, а 
кои беа потврдени од сите присутни се следните:
• Негативните перцепции што постојат за уметниците 

со попреченост треба да се променат преку поголема 
видливост и свест. Работата на уметниците со попреченост 
мора да се унапредува и да се промовира како уметност 
во редовните текови која е еднакво вредна како и онаа 
на уметниците без попреченост.

• Мора да се поддржи појасна политичка заложба 
пропратена со потребното структурно финансирање 
за секторот, што може да им овозможи на културните 
оператори да развиваат долгорочни стратегии за 
системска промена.

• Од суштинска важност е клучните културни програми 
финансирани од ЕУ, како што е Креативна Европа, да ги 
приоретизираат инклузијата, пристапноста и промоцијата 
на уметноста во областа на попреченоста. Особено во 
овој момент кога се разговара новата верзија на оваа 
програма. 

• Мора да се создаваат можности за лицата со попреченост 
да имаат пристап до подобро уметничко образование и 
да се развиваат и професионализираат во секторот на 
уметноста и културата.

 По завршувањето на конференцијата, ЕАСПД ќе 
продолжи да работи заедно со своите членови и партнери, 
вклучувајќи ги Фондацијата Коуп и ENCC за да поддржува 
значајната инклузија и целосна имплементација на членот 
30 од КПЛП. 

Во рамките на конференцијата, 
на 16 октомври, на Генералното 
собрание на ЕАСПД беше 
извршен избор на телата и 
органите на ЕАСПД за следниот 
мандатен период од 4 години, 
според новиот статут и правила 
на функционирање на ЕАСПД. 
Генералниот секретар на РЦП-
ЛИП – ПОРАКА, д-р Василка 
Димоска беше повторно из-
брана за член на Управниот 
одбор на ЕАСПД и претседавач 
на Форумот на ЕАСПД за рана 
интервенција. 

Изборот на д-р Димоска е големо признание за нејзината 
досегашна работа, како и основа за понатамошна 
продлабочена соработка на РЦПЛИП – ПОРАКА на 
европско ниво.

Д-р Василка Димоска
Генерален секретар 
РЦПЛИП - ПОРАКА
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Активности на локалните организации на РЦПЛИП - ПОРАКА за 
одбележување на 3 Декември, Меѓународниот ден на лицата со 

попреченост
 Центарот за поддршка на лица со интелектуална 
попреченост – ПОРАКА Штип, активностите за одбележување 
на 3 Декември, Меѓународниот ден на лицата со 
попреченост ги реализираше во периодот од 1-ви до 3-ти 
Декември, а согласно препораките дадени од здравствените 
власти за заштита од КОВИД-19. Беа реализирани онлајн 
работилници со долгогодишните соработници на ЦПЛИП 
– ПОРАКА Штип. На онлајн работилницата со професорот 
Зоран Настов од ДМУЦ „Сергеј Михајлов“ корисниците 
на дневниот центар се запознаа со работата на средното 
музичко училиште, како и со дел од музичките инструменти 
што се користат во наставата на училиштето. За време на 
работилницата со Соња Манева од НУ Универзитетска 
библиотека „Гоце Делчев“ од Штип, корисниците имаа 
можност да ги презентираат своите креативни способности 
и да изработуваат различни ракотворби. Во онлајн 
дружењето со Милена Ристова – Михајловска од Академија 
Еуро-арт, корисниците на дневниот центар повторно имаа 
можност да ги изразат своите креативни способности 
во креативно-уметничката работилница на тема „Подај 
рака, запеј песна“. Д-р Маријана Ѓеорѓиева уште еднаш ги 
потсети корисниците на дневниот центар за почитување 
на здравствените протоколи за заштита од Корона вирусот 
односно како најбезбедно да се заштитат од пренесување и 
уште полесно надминување на оваа состојба. Корисниците 
на дневниот центар, имаа можност и онлајн да се запознаат 
со корисниците на дневниот центар на РЦПЛИП – ПОРАКА 

 Врз основа на препораките од РЦПЛИП - ПОРАКА, 
имајќи ја предвид епидемиолошката состојба со Корона 
вирусот и почитувајќи ги сите протоколи и мерки за 
заштита, Центарот за поддршка на лица со интелектуална 
попреченост - ПОРАКА Велес, за одбележување на 3 
Декември, Меѓународниот ден на лицата со попреченост 
реализираше работилница за изработка на 100 парчиња 

во Прилеп. Воедно на оваа средба ги разменија и своите 
искуства од работата во дневните центри и нивното 
совладување на нови знаења. Сите настани беа и медиумски 
покриени од страна на ТВ Стар, ТВ Ирис и Канал плус.
 Центарот за поддршка на лица со интелектуална 
попреченост - ПОРАКА Радовиш  и оваа година на пригоден 
начин со свои активности на локално ниво го одбележа  3 
Декември, Меѓународниот ден на лицата со попреченост. 
Програмата за одбележување на овој ден ги следеше 
насоките и годинешната тема предложена од Обединетите 
нации: „Да градиме подобра поддршка за лицата со 
попреченост - инклузивен, пристапен и одржлив свет 
пост КОВИД-19“. Имајќи ја предвид актуелната состојба 
со пандемијата на КОВИД-19 и препораките на СЗО, 
корисниците на дневниот центар останаа во своите домови 
заедно со семејствата со цел да го зачуваат своето здравје 
и здравјето на најблиските. Во таа насока се направи 
медиумско одбележување на овој ден преку интервју на 
локалниот медиум ТВ Кобра  од страна на ангажираното 
лице во дневниот центар Татјана Костадинова. Таа го 
истакна значењето на овој ден за сите лица со попреченост 
со препораки за давање на максимална поддршка на сите 
лица со попреченост во време на пандемија и после неа. 
Потенцирајќи го сегашниот начин на функционирање 
на дневниот центар во време на актуелната состојба, со 
следење на мерките и протоколите за работа, нагласи дека 
и понатаму треба сите да се бориме  за подигнување на 
јавната свест во обезбедување на еднаквост и почитување 
на правата на лицата со попреченост. На тој начин ќе 
овозможиме нивна инклузија и вклучување во сите аспекти 
на општеството. Воедно се заблагодари на сите поддржувачи 
и соработници во начинот на функционирање на самата 
организација и дневниот центар како сервисна служба.  
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обележувачи за книги (букмаркери), кои на предната страна 
се со слика од деца/лица со попреченост, а на задната 
страна стои овогодинешната тема за одбележување на 
Обединетите нации „Да градиме подобра поддршка: за 
лицата со попреченост – инклузивен, пристапен и одржлив 
свет пост Ковид-19“ со завршен детаљ  – логото на ЦПЛИП 
– ПОРАКА Велес. Изработените букмаркери се испратија и 
поделија на сите членови на ЦПЛИП - ПОРАКА Велес и други 
лица/деца со попреченост од Општина Велес. Исто така се 
испратија/поделија и на наградените ученици – учесници 
од Конкурсот на ПОУ „Маца Овчарова“ за најдобра ликовна 
творба по повод 3 Декември.
 Центарот за поддршка на лица со интелектуална 
попреченост - ПОРАКА Битола, оваа година во услови на 
пандемија со КОВИД-19, 3 Декември, Меѓународниот 
ден на лицата со попреченост го одбележа различно, 
но одговорно и од дома. ЦПЛИП – ПОРАКА Битола 
реализираше инклузивна и пристапна работилница преку 
социјалните мрежи насловена „Едноставна и искрена 
порака“. Креативната работилница беше реализирана  
од 3-ти до 5-ти декември преку ФБ профилот на ЦПЛИП - 
ПОРАКА Битола, на зададена тема „Да градиме подобра 
поддршка: За лицата со попреченост - инклузивен, 
пристапен и одржлив свет пост КОВИД-19“. На ФБ на 
ЦПЛИП – ПОРАКА Битола се објавуваа испратени видеа, 
ракотворби, цртежи, лични творби во кои беа прикажани 
можностите на лицата со интелектуална попреченост. 
Најдобрите по пат на гласање (најголем број на допаѓања 
и споделувања) добија Благодарница и маичка и капа со 
логото на ЦПЛИП – ПОРАКА Битола. Во  работилницата, 
која наиде на многу добар одзив во Битола, како и во 
други градови низ Македонија учествуваа ООУ „Тодор 
Ангелевски“ – Битола, ООУ „Климент Охридски“ – Битола, 
ООУ „Трифун Пановски“ – Битола, ООУ „Славејко Арсов“ – 
Штип. Имаше и поединечни творби од креативци од Скопје, 
Охрид, Прилеп, Студенти од Педагошки факултет – Битола, 
психолози, дефектолози, професионални уметници и поети, 
фотографи, здруженија, односно секој учествуваше на свој 
начин, со свои пораки за поддршка.   Преку интересните и 
креативни постови, ја постигнавме нашата цел - испративме 
„Едноставни и искрени пораки“ за недискриминација, 
другарство, соживот, солидарност хуманост за сите заедно 
да креираме среќно и убаво општество, кое се грижи и ги 

цени подеднакво сите. Традиционалната Крводарителска 
акција е одложена поради пандемијата со КОВИД-19, 
но останува во план за реализирање во очекување на 
подобрување со моменталната состојба.
 По повод 3 Декември, Меѓународниот ден на 
лицата со попреченост, Центарот за поддршка на лица со 
интелектуална попреченост – ПОРАКА Прилеп организираше 
низа активности кои поради епидемиолошката состојба со 
КОВИД-19 се реализираа на онлјан платформите. На 1.12.2020 
година се реализираа две работилници со ученици од ООУ 
„Кочо Рацин“ од Прилеп. На едната учениците и корисниците 
на дневниот центар на РЦПЛИП – ПОРАКА во Прилеп твореа 
на тема „Како го замислувам вирусот КОВИД-19“, а на 
другата се изработуваа украси од најразновидни, достапни 
материјали. На 2.12. се реализираше онлајн средба меѓу 
корисниците на дневните центри на РЦПЛИП – ПОРАКА 
во Прилеп и во Штип.  Во текот на средбата ги разменија 
своите искуства од работата во дневните центри и нивното 
совладување на нови знаења. Исто така, на 3.12.2020 година 
се реализираше и онлајн средба со медицинско лице од 
службата за итна медицинска помош на која се разговараше 
за вирусот КОВИД-19, за мерките за заштита и правилно 
користење на заштитната опрема. Во текот на средбата, 
медицинското лице демонстрираше како правилно се 
мести и носи заштитната маска. Корисниците на дневниот 
центар имаа можност да се запознаат со македонскиот 
пејач Ален Хасанович. Средбата се одржа онлајн на 7.12. на 
која сите заедно изведуваа македонски народни песни. На 
8.12. се реализираше средба со спортист-фудбалер на која 
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корисниците имаа можност да се запознаат со разни видови 
на спортови, да слушнат за придобивките од спортувањето, 
но и да разговараат за формирањето на здрави навики. 
 Центарот за  поддршка на лица со интелектуална 
попреченост – ПОРАКА Гевгелија, како и останатите локални 
организации, 3 Декември, меѓународниот ден на лицата со 
попреченост го одбележа со онлајн активности, користејќи 
ги социјалните мрежи. Со поддршка на волонтерите на 
ЦПЛИП – ПОРАКА Гевгелија, лицата со интелектуална 
попреченост, корисници на социјалниот клуб, изработуваа 
рачни изработки и ракотворби во домашни услови. Тие 
ракотворби, потоа, се поставуваа на Фејсбук страната на 
ЦПЛИП – ПОРАКА. Исто така, во изминатиот период се 
поставуваа различни текстови и пораки од родителите и 
лицата со интелектуална попреченост, кои имаа за цел 
подигнување на јавната свест за потребите со кои се 
соочуваат овие лица во секојдневното живеење, а особено 
сега во услови на пандемија.
 Следејќи ги препораките на Обединетите Нации 
кои за овогодишното одбележување на 3 Декември, 
Меѓународниот ден на лицата со попреченост, а со оглед 
на епидемиолошката состојба со корона вирусот во Скопје, 
Центарот за поддршка на лица со интелектуална попреченост 
– ПОРАКА Скопје реализираше низа активности. На 3.12.2020 
година во соработка со Центарот за изведувачки уметности и 
едукација Театар Пи отвори изложба на инсталации/цртежи 
на лица со интелектуална попреченост, корисници на 
дневните центри на РЦПЛИП – ПОРАКА во Скопје. Изложбата 
е поставена на Плоштадот Филип Втори и ќе биде поставена 
и во месец јануари 2021 година. На 18.12. се одржа музички 
онлајн концерт на кој учество зедоа корисници на дневните 
центри заедно со уметниците од Театар Пи. Музичкиот 
концерт беше проследен од премиерата на документарниот 
филм „Прозорците што се смеат“ во кој главни протагонисти 
се корисници на дневните центри на РЦПЛИП – ПОРАКА 
во Скопје. Снимањето, продукцијата и режијата на 
документарниот филм е на Театар Пи.
 Центарот за поддршка на лица со интелектуална 
попреченост – ПОРАКА Струмица оваа година го одбележа 
3-ти Декември – Меѓународниот ден на лицата со 
попреченост со неколку активности, кои беа насочени 
кон подигање на свеста за значењето од континуираното 
унапредување на положбата на лицата со попреченост во 
општеството, а соочени со предизвиците пред кои сите сме 
исправени, а тоа е пандемијата од вирусот COVID-19. Имено, 
соочени со пандемија, висок степен на претпазливост и 
почитување на мерки, препораки и протоколи за работа, 
оваа година не се одржа традиционалниот настан како 
претходните години, туку активностите беа сведени на 
онлајн активности, медиумска кампања и интеракција со 
општата јавност преку социјалните медиуми, радио и ТВ. За 
таа цел, беше изработена мини-кампања, во која членовите 
на Социјалниот клуб – лица со интелектуална попреченост, 
презентираа 4 кратки приказни, кои беа презентирани т.е. 
испишани на хамер-хартија, а членовите ги презентираа 
на начин што еден ги држи хамер-хартиите, а друг, како 
тече приказната, ги врти хамер-хартиите со текстот на нив. 
Имено, во кратките приказни се презентирани некои лични 
карактеристики на двајцата кои учествуваат во истата, а на 
крајот од нивната кратка сторија, произлегува една порака, 

односно состојба која што сакаме да ја потенцираме, 
а во насока на унапредување на правата, слободите и 
положбата на лицата со попреченост во општеството. На 
крајот, по кратките приказни, сите членови во 5-то видео, 
дефилираат пред видео објективот носејќи транспаренти 
во раце со испишани пораки со совети за заштита во 
услови на пандемија и совети за спречување на ширење 
на вирусот COVID-19. Овие кратки видеа беа изработени 
од професионален камерман и монтажер, кои во текот на 
целиот ден на 3.12.2020 година во временски квартали, беа 
презентирани на Facebook фан-страната на ЦПЛИП – ПОРАКА 
Струмица и на локални веб-портали, како дел од онлајн 
кампањата за Меѓународниот ден на лицата со попреченост. 
Воедно, беше подготвен и ТВ прилог со комбинација од 
гореспоменатите видеа и кратко соопштение за значењето 
на 3-ти Декември, а кој се емитуваше во централните вести 
на регионалната телевизија ТВ Канал ВИС. Исто така, на 
3.12.2020 г. претставник на ЦПЛИП – ПОРАКА Струмица 
беше гостин на радио емисија на Радио Марија Македонија, 
каде што се разговараше за значењето на Меѓународниот 
ден на лицата со попреченост, предизвиците со кои сѐ 
уште се соочуваат лицата со попреченост во различните 
сфери на општественото живеење, а особено во услови на 
пандемија, што е она кое што е актуелно во организацијата 
и што е тоа што следи. Воедно, деновите кои следуваат 
до крајот на декември, кампањата ќе биде надополнета 
и со изработените инфографици, на кои се презентирани 
податоци за она што е сработено во 2019 и 2020 г. од страна 
на ЦПЛИП – ПОРАКА Струмица. Исто така, на 3.12.2020 г. 
се одвиваа и редовните активности во социјалниот клуб, 
почитувајќи ги сите протоколи, мерки и препораки за 
работа, а воедно и на сите членови и нивните родители 
им беа презентирани гореспоменатите видео-приказни, а 
воедно се разговараше и за реализираните активности во 
текот на годината, што е она кое што ни претстои до крајот на 
годината, идни планови за следната година, предизвиците 
со кои што се соочуваат родителите во домашни услови 
во услови на пандемија, справување со изолацијата во 
домовите заради заштита од вирусот. 
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 Европскиот форум за попреченост ја 
започнува кампањата бидејќи Европската комисија ја 
подготвуваа следната ЕУ Стратегија за попреченост. 
Оваа стратегија претставува план кој ќе ги опфати 
сите акции предложени за следните десет години. 
Стратегијата се подготвува во моментов, а ќе биде 
публикувана во 2021 година.
 
 Европската агенда за права поврзани со попреченост 
претставува план создаден од Европската Унија. Тој покажува 
на кои начини тие би сакале да се унапредуваат правата 
на лицата со попреченост  во следните 10 години. Ќе се 
наведуваат закони, програми и активности  и на кој начин 
тие би ги подобриле правата на лицата со попреченост. 
Претходникот на овој план се викаше „Европска стратегија 
за попреченост“.
 ЕУ ќе ја користи агендата за да ја насочува својата 
работа. Тоа значи доколку е во Агендата, ЕУ се обврзува 
тоа да ги сработи. Тоа е важно бидејќи ЕУ ја има моќта да 
одлучува за работи кои влијаат врз нас: на пример, правила 
за производи и сервисни служби или за патување. Тие, исто 
така, имаат пари кои може да се користат за подобрување 
на животот на лицата со попреченост. Таа претставува 
документ кој ќе ја води работата на ЕУ во следните 10 
години. Поради тоа, Европскиот форум за попреченост има 
многу барања од неа. Тие вклучуваат:

5 главни цели:
1. Да се стави крај на сегрегацијата и да се обезбеди 

соодветен стандард на живеење: пристап до инклузивно 
образование, социјална инклузија и живеење во 
заедницата, вработување и социјална заштита. Ставање 
крај на сегрегацијата во резиденцијалните институции: 
лицата со попреченост имаат право да живеат 
самостојно.

2. Слобода на движење: лицата со попреченост треба да 
бидат слободни да живеат, работат, патуваат, учат и 
учествуваат во јавниот живот во која било ЕУ земја без да 
изгубат некои права или права на финансиска поддршка. 
Тоа во моментот не е така поради постоењето на многу 
препреки.

3. Промовирање на еднаквост за лицата со попреченост и 
заштита од сите облици на дискриминација, насилство и 
злоупотреба.

4. Глобално водство: ЕУ ги промовира правата на лицата со 
попреченост во сите свои меѓународни односи: со ОН, 
Советот на Европа и во сите свои меѓународни соработки, 
вклучително и хуманитарни активности.

5. Да се постави пример како јавна администрација: 
институциите на ЕУ, телата и агенциите мора да осигураат 
дека ги гарантираат правата на лицата со попреченост 
во нивните меѓународни делувања (за вработени, 
персонал, корисници).

Активности на Европскиот форум за попреченост и неговите членки
Кампања на Европскиот форум за попреченост „ЕУ Агенда за 

правата во областа на попреченоста“

Конкретни акции

Непосредни заложби
• Воспоставување на „Оддел за Конвенцијата на 

ОН за правата на лица со попреченост (КПЛП)“ во 
Европската комисија: Креирање на оддел одговорен за 
имплементација на Конвенцијата на ОН за правата на 
лицата со попреченост. Одделот треба да биде сместен во 
Генералниот директорат на ЕУ за правда и потрошувачи, 
под супервизија на Комесарот на ЕУ за еднаквост. Овој 
оддел треба да овозможи водство на високо ниво, 
заложби и севкупна координација за имплементацијата 
на Агендата низ сите сервисни служби и институции.

• Воспоставување на сервисни служби за правата поврзани 
со попреченост во сите оддели на сите институции на 
ЕУ, со улога да се обезбеди дека сите политики на ЕУ 
ги поддржуваат правата на лицата со попреченост. 
Сервисните служби треба да се координирани од внатре 
институционален механизам за координација меѓу 
Комисијата, Парламентот и Советот.

• Замена на сегашната Група за попреченост на високо 
ниво со „Комитет за правата во областа на попреченоста“ 
која редовно ќе треба да ги соединува фокалните точки 
во областа на попреченост, вклучувајќи ги и оние во 
земјите членки и надворешните делегации на ЕУ.

• Секое Претседателство со ЕУ треба да организира 
состанок на Советот на министри на земјите членки на 
ЕУ за правата на лицата со попреченост и за постигнатиот 
напредок на Агендата.

• Да се постави процес (наречен „структурен дијалог“) за 
да се обезбеди учество на репрезентативни организации 
на лица со попреченост во оваа Агенда и креирањето 
политики на ЕУ, со самостоен буџет и доволно финансии.

• Забрана за инвестиции од ЕУ фондовите во било какви 
институционални сетинзи, во било каква структура 
или сервисна служба која е непристапна за лицата 
со попреченост и за секоја активност која врши 
дискриминација врз лицата со попреченост.

• Да се противи на нацрт дополнителниот протокол на 
Конвенцијата на Советот на Европа за човекови права 
и биомедицина (Овиедо Конвенцијата) бидејќи е во 
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спротивност со Конвенцијата на ОН за правата на лицата 
со попреченост.

• Да се создаде Европски одбор за пристап кој ќе следи 
на кој начин законодавството на ЕУ за пристапност се 
имплементира низ Унијата и кој ќе предлага технички 
спецификации за поткрепување на релевантното 
хармонизирано законодавство на ЕУ.

• Правилно собирање податоци: се бара податоците за 
лицата со попреченост да се распоредени според видот 
на попреченоста, полот и возраста, и дека собирањето 
податоци вклучува и лица со попреченост кои живеат во 
институции.

• Ја прифаќа Конвенцијата на Советот на Европа за 
превенција и борба против насилството врз жените и 
семејното насилство (Истанбулска Конвенција)  како 
чекор за борба против насилството врз жените и 
девојчињата со попреченост.

Закони
• Преземање конкретни активности за усвојување на 

законодавство за еднаков третман кој ги заштитува сите 
лица со попреченост од дискриминација во сите области 
од животот

• „Да, ние гласаме“ регулатива: Воведување нова ЕУ 
легислатива која ќе овозможи сите лица со попреченост 
да можат да гласаат на Европските избори.

• Директива „јасни минимум стандарди за социјална 
заштита“: сет од минимум прифатливо ниво на 
финансиска поддршка и обезбедување на сервисни 
служби за да се гарантира достоинствен стандард на 
живеење за лицата со попреченост и нивните семејства.

• Директива за проценка на попреченост: Нашите права 
не се менуваат кога ги менуваме земјите. Усвојувањето 
на Директива која ќе значи автоматско признавање на 
проценката на попреченост (статус) кога се оди од една 
во друга земја членка за живеење, учење или работа. 
Усвојување на Директива која осигурува дека методите 
за признавање на попреченоста и овозможувањето 
поддршка се исти во сите земји членки на ЕУ. 

• „Асистивна технологија: Пристапна и достапна со цена“: 
Воведување на нова легислатива за да се овозможи 
лицата со попреченост низ Европската унија да 
имаат еднаков пристап до најсоодветните асистивни 
технологии и да се осигура достапноста со цена и пристап 
ориентиран кон лицето.

• „Пристапни простори“: Воведување на легислатива за да 
се хармонизираат минималните барања за пристапност 
за сите аспекти од изградената средина, превозни 
средства и станици, вклучувајќи го и урбаниот транспорт.

• ЕУ карта за паркинг за лица со попреченост 2.0: 
воведување легислатива за хармонизиран пристап 
до користење на ЕУ картата за паркирање за лица со 
попреченост.

Програми
• ЕУ карта за лица со попреченост: вистинска Европска 

карта која е усвоена од сите земји членки со која се 
овозможува автоматско признавање на проценката на 
попреченоста и поврзаните на тоа права.

• Гаранција за права за лицата со попреченост (во 
областа на попреченоста): овозможување финансии за 
поттикнување и олеснување на пристапот до отворениот 
пазар на трудот.

• Известување за дискриминација при пристапност: да се 
обврзат земјите членки да известуваат за случаи каде се 
јавува дискриминација при пристапноста. Податоците 
треба да се јавни.

Конкретни акции: попреченоста во политиките на 
ЕУ
• Пристапно реновирање: Да се вклучи пристапноста како 

барање во планираниот „Бран на реновирања“ за да 
се надградат постојните градби за подобра енергетска 
ефикасност. 

• Пристап до летови: ЕУ легислативата за правата на 
патниците во воздушниот сообраќај мора да ги вклучат 
и прашањата за „ускратено качување на авион“, 
дефиницијата на „безбедносни причини“, и да се 
обезбеди пристапност до и во авионите, аеродромите и 
информациите што се даваат на аеродромите и за време 
на летовите.

• #Појависеиоди (#TurnUpandGo): отстранување на 
потребните однапред известувања за асистенција во 
сите ЕУ регулативи за права на патниците. Долгорочно 
гледано, возовите мора да дозволат самостојно и 
спонтано патување за сите.

• Да се обезбеди дека гаранцијата за млади е целосно 
инклузивна за сите млади лица на пазарот на трудот, 
вклучувајќи ги и лицата со попреченост.

• Да се вклучат правата и потребите на лицата со 
попреченост во новиот пакт за миграција и азил 
преку овозможување дека се обезбедува соодветна и 
доволна поддршка за барателите на азил и бегалците 
со попреченост, како и оние кои стекнале попреченост 
додека бегале од својата земја.

• Да се вклучи меѓу-секциската дискриминација и 
специфичните прашања со кои се соочуваат лицата со 
попреченост, особено жените и децата со попреченост 
во оваа Агенда, Стратегијата за родова еднаквост, 
Стратегијата за еднаквост на LGBTI, Рамката на ЕУ за 
еднаквост на Ромите и стратегии за инклузија и стратегија 
за правата на жртвите.

• Да се обезбеди маркерот за инклузија на попреченоста 
да се применува во сите политики и програми на ЕУ за 
меѓународна соработка, да се следат финансиите за 
поддршка на лицата со попреченост. 

• Да се овозможи имплементација новата ECHO„Насока 
за инклузија на лицата со попреченост во операциите за 
хуманитарна помош кои ги финансира ЕУ во согласност со 
Повелбата за инклузија на лицата со попреченост (2016 
година) и насоките за инклузија на лица со попреченост 
во хуманитарни акции (2019 година) на Постојниот 
комитет на Интер-агенцијата.

• Да се ревидира шемата за заеднички боледување и 
осигурување и сеопфатно да се покријат здравствените 
потреби поврзани со попреченоста на начин кој е во 
согласност со Конвенцијата на ОН за правата на лица со 
попреченост и со препораките дадени од Европскиот 
правобранител. 
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ЦПЛИП - ПОРАКА Радовишедел од проектот „Создавање на услови за поголема социјална инклузија на

лицата со попреченост во Југоисточниот плански регион“ кој се имплементира во рамки на поголем

проект насловен „Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој“, финансиски поддржан од

Швајцарскатаагенција заразвоји соработкаиМинистерствотозалокалнасамоуправа.

Во рамките на проектот, за потребите на дневниот

центар –ПОРАКАРадовишбешенабавена опрема

за работна окупација на корисниците: опрема за

сито печат за печатење на маици, грнчарско

колце, работни материјали за сликање и боење,

какоитрицикл, статиченкошидругиреквизити.

Дополнително, дел од родителите на корисници и

волонтериводневниотцентар –ПОРАКАРадовиш

поминаа обука за употребување на доделената

опрема, за да можат во следниот период да

работат заедносокорисниците. SRE]NI
NOVOGODI[NI
I BO@I]NI
PRAZNICI

SRE]NI
NOVOGODI[NI
I BO@I]NI
PRAZNICI


