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Барање за обезбедување квалитетна 
здравствена заштита за лица со 

интелектуална попреченост во услови на 
пандемија со КОВИД-19

 Републичкиот центар за поддршка на лица со интелектуална 
попреченост – ПОРАКА, како матична организација на лицата со 
интелектуална попреченост и нивните семејства во нашата држава, 
упатува барање за обезбедување подобра здравствена заштита за лица со 
интелектуална попреченост. 
 
 Тргнувајќи од смртниот случај на 19-годишната девојка со Даунов 
синдром во Битола (07.04.2021), РЦПЛИП – ПОРАКА побара Министерството 
за здравство и  надлежните здравствени институции да преземат 
дополнителни итни мерки со кои ќе осигурат соодветна здравствена 
заштита во услови на пандемија со корона вирусот:

1. Приоритетно е да се обезбеди придружник при хоспитализација на лице 
со интелектуална попреченост, без ограничување на возраста, со цел 
успешно да се оствари потребната здравствена заштита. Ова е особено 
важно поради ограничената можност и потешкотии во комуникацијата 
кај лица со потежок степен на интелектуална попреченост.

2. Имајќи ја во предвид нарушената општа здравствена состојба и слабиот 
имунитет кај повеќето лица со интелектуална попреченост, а со оглед 
на последиците кои корона вирусот  ги предизвикува, потребно е овие 
лица да добијат приоритет при остварување на здравствена заштита 
(прегледи, третмани, интервенции, лекарства и хоспитализација) во 
време на пандемија.

3. Во овој период кога е актуелна имунизацијата против КОВИД -19, 
потребно е вклучување на лицата со интелектуална попреченост како 
приоритетна група во масовната вакцинација на населението, на што 
задолжително треба да претходи детална анализа на здравствената 
состојба на лицата со интелектуална попреченост, а со тоа и избор на 
тип на вакцина.  

 Согласно Конвенцијата на ОН за правата на лицата со попреченост, 
која Република Северна Македонија ја ратификуваше во 2011 година, 
државата е должна да обезбеди највисок достапен стандард на здравствена 
заштита без дискриминација врз основа на попреченост, да ги преземе 
сите соодветни мерки за да обезбедат пристап за лицата со попреченост до 
здравствени сервисни служби, и да осигура ист опсег, квалитет и стандард 
на бесплатна или достапна здравствена грижа и програми за лицата со 
попреченост, како што се обезбедени за другите лица. 
 
 Барањето беше официјално испратено до Министерството за 
здравство, Министерството за труд и социјална политика, Народниот 
правобранител, Националното координативно тело за имплементација 
на Конвенцијата на ОН за правата на лицата со попреченост и сите други 
релевантни институции, како и меѓународни организации кои делуваат во 
Република Северна Македонија. 
 
 За жал, официјален одговор на барањето се уште не е добиен,  
поради што РЦПЛИП – ПОРАКА продолжува да бара од Министерството 
за здравство и надлежните здравствени институции да преземат 
дополнителни итни мерки со кои ќе осигурат соодветна здравствена 
заштита во услови на пандемија со корона вирусот.
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Активности на РЦПЛИП – ПОРАКА и неговите сервисни служби во 
услови на пандемијата со КОВИД-19

 Во текот на 2021 година, во услови на пандемија 
со КОВИД-19, главен приоритет на РЦПЛИП – ПОРАКА е 
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. 
 РЦПЛИП – ПОРАКА ги спроведува сите неопходни 
подготовки за 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 доследно се 
следат протоколите за работа во дневни центри за деца/
лица со попреченост.
 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 
поддршка 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, 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.

Дневен центар на РЦПЛИП – ПОРАКА во Скопје

 Во рамките на своите програмски активности во 
изминатиов период, дневниот центар на РЦПЛИП – ПОРАКА 
во Скопје започна со реализирање на работилници со 
своите корисници и членовите на Центарот за изведувачки 
уметности и едукација „Театар Пи“ од Скопје. 
 Под работен наслов на перформансот „Мене ништо 
не ми пречи“ изминатиов период се реализираа по една 

или две работилници секоја недела на повеќе локалитети 
во Скопје, секогаш придржувајќи се до мерките за заштита 
од КОВИД-19, препорачани од соодветните надлежни 
институции при реализирањето на активностите. Првиот 
дел од перформансот е планиран да се реализира кон крајот 
на месец јуни во вид на изложба на фотографии изработени 
од самите корисници пропратена со музички концерт на дел 
од корисниците. Во текот на месец септември е планирано 
да се продолжи со работилниците со цел подготовка на 
театарска мултимедијална претстава на корисниците, 
доколку епидемиолошката состојба го дозволува истото. 
Целта на овие настани е да се разбие стереотипот за лицата 
со интелектуална попреченост околу нивното вклучување 
во секојдневниот активен живот.
 Од останатите активности на дневниот центар 
на РЦПЛИП –  ПОРАКА во Скопје би ги потенцирале 
перманентното одбележување на сите позначајни датуми 
по пат на онлајн работилници и изложби со сите корисници 
кои се опфатени со психосоцијална поддршка од далечина, 
како и корисниците кои доаѓаат секојдневно во дневниот 
центар. Во изминатиов период се одбележани, меѓу 
другите, и христијанскиот празник Велигден (католички и 
православен), муслиманскиот празник Рамазан Бајрам, 
државниот празник Св.Кирил и Методиј, како и Денот на 
албанската азбука, Денот на азбуката и слично. За секој од 
нив се направени и кратки видео стории споделени до сите 
корисници, родители, но и наши поддржувачи на работата.

Дневeн центар на РЦПЛИП – ПОРАКА во Радовиш

 Активностите во дневниот центар на РЦПЛИП – 
ПОРАКА во Радовиш редовно се реализираа и во изминатиот 
период, во согласност со протоколите за работа за време на 
пандемија со КОВИД-19. Предвидената програма за работа 
непречено се спроведуваше со вклучување на различни 
работилници за одбележување на значајни датуми и 
празници. 
 Министерот за локална самоуправа, Горан 
Милевски заедно со градоначалникот на општина Радовиш, 
Герасим Конзулов, и претставници на Центарот за развој на 
Југоисточниот плански регион беа во посета на дневниот 
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центар на РЦПЛИП – ПОРАКА во Радовиш, на 5-ти мај 2021 
година. Посетата беше реализирана во рамки на промоцијата 
на проектот „Создавање на услови за поголема социјална 
инклузија на лицата со попреченост во Југоисточниот 
плански регион“, во кој беа вклучени четири дневни центри, 
и тоа во Радовиш, Гевгелија, Струмица и Валандово, а беше 
финансиски поддржан од Министерството за локална 
самоуправа и Швајцарската агенција за развој и соработка. 
Проектот придонесе кон подигање на свеста за вклучување 
на лицата со попреченост во општествениот и социјалниот 
живот во регионот, како и подобрување на секојдневниот 
престој во дневните центри преку набавената опрема и 
стекнатите знаења кои ќе овозможат долгорочни промени 
во однос на нивно работно оспособување и вклученост 
на пазарот на трудот. За потребите на дневниот центар на 
РЦПЛИП - ПОРАКА во Радовиш, во рамките на проектот 
беа набавени реквизити и опрема за работна окупација на 
корисниците: сито печатар, грнчарско колце, материјали за 
сликање и боење, како и спортски реквизити за рекреација: 
статичен кош, трицикл, сет за друштвена, рекреативна игра 
Бочија и други материјали. 
 Министерот Милевски изрази големо задоволство 
од успешното реализирање на проектот, со надеж дека 
ваков вид на проекти за социјална инклузија на лицата 
со попреченост и понатаму ќе бидат поддржани од 
Министерството за локална самоуправа преку Швајцарската 
агенција за развој и соработка. 
 Голема благодарност и поддршка за проектот даде 
и Градоначалникот на општина Радовиш, Герасим Конзулов, 
истакнувајќи дека ваквите проекти се од особено значење 
за локалната заедница и лицата со попреченост затоа 
што овозможуваат вклученост во работната и социјалната 
средина. 

Дневен центар на РЦПЛИП – ПОРАКА во Прилеп

 Активностите на дневниот центар на РЦПЛИП – 
ПОРАКА во Прилеп во периодот од март до средината на мај 
се одвиваа во домашни услови по барање на родителите. 
Секојдневно на корисниците и нивните семејства им беше 
овозможена психолошка поддршка и секојдневно беа 
давани активности според можностите и способностите на 
корисниците. Особено задоволство им претставуваше делот 
за слушање музика, при што еден од корисниците свиреше 
на гитара.

 По повод празникот Велигден беа организирани 
неколку работилници во кои се изработуваа велигденски 
украси и декорации. Особено внимание се посвети на тоа 
корисниците да бидат вклучени во целокупната подготовка 
за празникот. 
 Со отворањето на дневниот центар корисниците 
релативно брзо и добро се адаптираа на новиот начин на 
работа согласно протоколите за работа. Се реализираат 
работилници кои вклучуваат развивање и унапредување на 
различни вештини со примена на разновидни материјали, 
со кои корисниците ја изразуваат својата креативност 
(манипулација со глина, четка, волница, пластика, итн.). 
Во изминатиот период се организираа активности 
за обнова на постојната дрвена дограма и дрвениот 
инвентар во просториите на дневниот центар (лакирање 
и боење на дрво).  И понатаму согласно со протоколите е 
продолжена соработката со зумба тренерот, но овој пат 
во опремената просторија на тренерот.  Со уште поголема 
желба и ентузијазам се одвиваат часовите, особено поради 
можноста за гледање во огледало и користење на реквизити 
за вежбање. Се надеваме дека соработката ќе продолжи и 
во иднина, па да земеме и учество во некој зумба настан.

Дневен центар на РЦПЛИП – ПОРАКА во Штип

 Активностите на дневниот центар на РЦПЛИП – 
ПОРАКА во Штип во изминатиот период се реализираа 
согласно предвидените програмски активности и следејќи 
ги протоколите за работа во услови на пандемија со 
КОВИД-19. Покрај редовните активности се реализираа и 
низа други активности и работилници кои произлегоа од 
воспоставената успешна соработка на дневниот центар, 
но и на ЦПЛИП – ПОРАКА Штип со релевантни чинители на 
локално ниво.
 По повод 1-ви април, денот на шегата, Институтот 
за култура и уметност при Меѓународниот Славјански 
Универзитет „Г.Р.Державин“ во текот на март месец 
распиша конкурс за најкреативна маска. Виртуелната 
изложба на најкреативните маски се одржа на 1-ви април 
со почеток од 19 часот. Од вкупно 460 маски од речиси 
сите градови во земјата и неколку од Хрватска и Црна Гора, 
првото место за групна маска го освои маската на ЦПЛИП – 
ПОРАКА Штип. Во текот на месец април се реализираа и две 
онлајн работилници. Првата беше на 14 април, а на тема 
„Ориентација во простор“ која се одржа со Доц.др. Слаѓана 
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Ангелковска од Здружението за психолошко советување и 
професионален развој АС АНИМА. Втората работилница 
беше реализирана на 29 април заедно со здружението 
ЦИВИТАС и отец Серафим, професор по Етика на религии и 
богослужник во Лесновскиот манастир. На работилницата 
се разговараше за историјатот и значењето на најголемиот 
православен празник Велигден. 
 Во текот на месец мај, исто така, се организираа 
и спроведоа неколку интересни работилници кои 
претставуваа вистинско уживање за корисниците. На 11 мај 
беше реализирана онлајн работилница со Марина Гоцевска, 
воспитувач од приватната градинка Amici од Кочани. За 
време на работилницата корисниците имаа можност да ги 
покажат своите креативни и манипулативни способности 
и да уживаат во креирањето на нови дела. На 25 мај, дел 
од корисниците на дневниот центар беа во посета на НУ 
– У Библиотека „Гоце Делчев“ во Штип и зедоа учество 
во книжевно-креативна работилница, на која покрај нив 
учествуваа и ученици од основните и средни училишта, од 
филозофски факултет - Катедра по македонски јазик при 
Универзитетот „Гоце Делчев“ и Академија „Еуроарт“. 

Социјален клуб на РЦПЛИП – ПОРАКА во Струмица

 Активностите во социјалниот клуб на РЦПЛИП 
- ПОРАКА во Струмица и во овој период продолжија да 
се одвиваат согласно мерките и препораките на СЗО, 
реализирајќи ги планираните месечни активности преку 
индивидуални и групни креативни работилници, пружајќи 
им на корисниците поддршка, стимулирање на стекнатите 

вештини, навики и умеења, се со цел за поквалитетен живот 
и да го заземат вистинското место во општеството како 
возрасни.
 Во текот на месец април се реализираа активности 
за одбележување на Денот за подигање на свеста и 
поддршка на лицата со аутизам. Исто така, се реализираа 
и работилници на тема ,,Пролет“ и ,,Велигден“ од 
кои произлегоа интересни и креативни изработки. Во 
практичните работилници се користеа визуелно-аудитивни 
средства, т.е. таблети и компјутери преку кои се користеше 
апликацијата ,,ГОВОРКО“. 
 Посебно внимание и време во изминатиот период 
се посвети на разгледување на официјалната веб страна 
на РЦПЛИП - ПОРАКА: www.poraka.org.mk преку која 
корисниците ги разгледуваа и читаа сите информации, 
настани, новитети и фотографии, а истовремено ја 
разгледуваа и локалната официјална веб страна на ЦПЛИП - 
ПОРАКА Струмица: www.porakastrumica.mk.

Социјален клуб на РЦПЛИП – ПОРАКА во Битола

 Центарот за поддршка на лица со интелектуална 
попреченост ПОРАКА - Битола, сметајќи дека КОВИД-19 
пандемијата се смирува и се намалува бројот на активни 
случаеви, во консултација со Извршната канцеларија на 
РЦПЛИП – ПОРАКА, Управниот одбор на ЦПЛИП – ПОРАКА 
Битола и родители од корисници, одлучи своите активности 
во социјалниот клуб да ги продолжи со ново работно време, 
односно секоја среда и петок од 17:00 – 19:30, со строго 
почитување на Протоколот за заштита и превенција од 
КОВИД-19. 
 Пред почетокот со работа во социјалниот клуб е 
извршена Дезинфекција од ЦЈЗ - Битола и веќе се набавени 
средства за дезинфекција и средства за лична хигиена 
во клубот. Активностите започнаа на 26.5.2021 година 
со креативните работилници – изработка на фигури од 
глина, формирање, сушење, боење и лакирање на истите. 
Корисници повторно пројавија интерес и желба за творење, 
како и големо воодушевување што се заедно пак во 
социјалниот клуб. Креативните работилници се насочени 
кон лични желби на корисниците, односно творби  во рамки 
на нивните можности.
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 Министерството за труд и социјална политика во 
рамките на Проектот за администрирање на социјалното 
осигурување (СИАП), кој се имплементира во соработка 
со Светска банка, има активност за проширување на 
можностите за вработување на лицата со попреченост 
и подигнување на нивната инклузивност на пазарот на 
труд. Дел од активностите на проектот се однесуваат на 
реформирање на системот за вработување на лица со 
попреченост, односно развој на модел и законодавна рамка 
за вработување на лица со попреченост. 
 Во оваа насока потребна е широка јавна расправа 
за опциите за политиките за вработување на лица со 
попреченост, како и за развивање на новата законодавна 
рамка. Во рамките на ова проектна компонента ангажирани 
се консултанти кои изработија Компаративна анализа за 
вработување на лицата со попреченост, за која се одржа 
јавна презентација преку Zoom платформа на 20.05.2021. На 
јавната презентација учествуваше претставник на РЦПЛИП 
– ПОРАКА, кој во дискусијата ги презентираше предлозите 
и препораките за кои се залагаме да бидат дел од новото 
законодавство за вработување на лицата со попреченост.

Предлози и препораки:

1. Воведување на моделот на поддржано вработување 
на лицата со интелектуална попреченост и постепено 
напуштање на моделот на заштитно вработување

 Поддржаното вработување може да се определи како 
платена работа во интегрирани работни средини на 
отворениот пазар на трудот, со постојана поддршка за 
лицата со попреченост. Платената работа за лицата со 
попреченост значи иста плата за иста работа како и за 
работниците без попреченост.

 Предноста на поддржаното вработување е тоа што 
ги оспособува лицата со попреченост да влезат во 
реалниот свет на работењето преку фокусирање на 
индивидуалните способности и преку обезбедување на 
различни нивоа на индивидуализирана поддршка во 
зависност од потребите. Воедно да се обезбедуваат и 
совети и поддршка за работодавецот.

 Поддржаното вработување претставува инвестиција 
во лица, наместо во згради или во опрема. Тоа се 
фокусира на индивидуалните способности и потреби 
на мажот или жената со попреченост. Стратегијата за 
поддршка се изготвува според индивидуалните потреби. 
Лицето со попреченост е клучниот актер во процесот 
на поддржаното вработување. Основниот принцип на 
поддржаното вработување е: ,,Не повеќе поддршка 
од онаа што е потребна и не помалку од онаа што е 
неопходна.”

 Моделот на поддржано вработување се состои 
од неколку различни фази, вклучувајќи: процена; 
наоѓање на работно место; анализа на работното 
место; усогласување на работното место; (ре)дизајн на 
работното место; запознавање со работното место; обука 
на работното место/обука за работното место; поддршка 

надвор од работното место; како и постојана поддршка.
Фазите низ кои поминува поединецот и интензитетот 
на обезбедената поддршка зависат од неговата или 
нејзината ситуација. Не секој има потреба од секоја фаза 
од процесот. Ако е јасно каков вид на работа се бара 
и дека таков вид на работно место е на располагање, 
раните фази можат да се прескокнат и фокусот да се 
стави на обуката и вработувањето.

 За разлика од моделот на поддржано вработување, 
моделот на заштитно вработување кој функционира во 
нашата држава се реализира во сегрегирачки услови, без 
поддршка во текот на вработувањето и работењето, што 
често придонесува вработеното лице со интелектуална 
попреченост да не оствари вработување или да не ја 
задржи работата.    

2. Преземање мерки за намалување на злоупотребите 
на лицата со интелектуална попреченост на работното 
место. 

 Анализите на РЦПЛИП – ПОРАКА посочуваат дека 
вработените лица со интелектуална попреченост често 
пати се жртви на дискриминација, вознемирување, 
предрасуди и навредувачки однос на работното место.  

3. Преземање мерки за откривање и санкционирање на 
фиктивно вработување. 

 Постојат случаи кога на иницијатива на работодавачот 
лицата со интелектуална попреченост склучуваат 
договори за вработување, но не започнуваат со работа, 
а за тоа добиваат мала сума пари. Од друга страна, 
работодавачот ги користи бенефициите согласно Законот 
за вработување на инвалидни лица, што претставува 
класичен пример на злоупотреба.  

4. Зајакнување на механизмот за следење и контрола на 
односот на работодавецот кон вработените лица со 
интелектуална попреченост, како исклучително важно 
за ефективно остварување на правото на вработување за 
лицата со интелектуална попреченост.

5. Воведување на квотен систем на вработување за 
лица со интелектуална попреченост во јавната 
администрација и на отворениот пазар на труд, со што 
ќе се даде можност за нивно вклучување во редовните 
текови на општествениот живот.

Предлози и препораки на РЦПЛИП - ПОРАКА за унапредување на 
правата на лицата со интелектуална попреченост при вработување
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Одржана промоција и консултации за националната рамка за 
следење на примената на Конвенцијата на ОН за правата на 

лицата со попреченост
 Членот 33 од Конвенцијата на ОН за правата на 
лица со попреченост, која Република Северна Македонија 
ја ратификуваше во декември 2011 година, се однесува 
на националната имплементација и мониторинг на 
Конвенцијата. Тој гласи:
1. Државите потписнички, во согласност со нивниот систем 

на организација, ќе назначат една или повеќе главни 
точки во рамките на регулирањето на проблематиката 
поврзана со имплементацијата на оваа Конвенција, и 
ќе обрнат должно размислување за воспоставувањето 
или назначувањето на механизам за координација 
во рамките на регулирањето, со цел да се олеснат 
поврзаните акции во различни сектори и на различни 
нивоа. 

2. Државите потписнички, во согласност со своите правни 
и административни системи, ќе одржуваат, зајакнуваат, 
назначуваат или воспоставуваат во рамките на 
државата потписничка, работна рамка во која ќе 
се опфатат еден или повеќе независни механизми, 
каде е соодветно, за промовирање, заштитување и 
мониторинг на имплементацијата на оваа Конвенција. 
При назначувањето или воспоставувањето на ваков 
механизам, државите потписнички ќе ги земат предвид 
принципите поврзани со статусот и функционирањето на 
националните институции за заштита и унапредување 
на човековите права. 

3. Граѓанското општество, особено лицата со попреченост 
и организациите кои ги застапуваат, ќе бидат вклучени и 
целосно ќе учествуваат во процесот на мониторинг.

 Согласно став 2 од овој член, во нашата држава  
вакво независно тело, односно Национална рамка за 
следење на примената на Конвенцијата на ОН за правата 
на лица со попреченост се формираше во рамките на 
Народниот правобранител. Народниот правобранител 
согласно уставот на нашата држава ги штити уставните 
и законските права на граѓаните што им се повредени 
од органите на државната управа и од други органи и 
организации што имаат јавни овластувања. Народниот 
правобранител или Омбудсманот е специфичен, посебен, 
стручен и независен орган со овластувања за заштита на 
правата на граѓаните, што значи не е законодавно тело, 
извршна ниту судска власт, а уште помалку државен 
обвинител или орган на инспекција и надзор. Неговото 
значење и специфичноста на функцијата е токму во начинот 
на неговото дејствување и однесување. Методот и начинот 
на дејствување на Народниот правобранител се состои во 
давање предлози, совети, сугестии, соработка, подучување, 
умешност да се сослуша човекот и правовремено да 
дејствува во насока за остварување на правата на 
граѓаните.   
 На 23.4.2021 година на платформата Microso   Teams 
се одржа Промоција и консултации за Националната рамка 

за следење на примената на Конвенцијата на ОН за правата 
на лицата со попреченост, која се одржа во организација на 
Народниот правобранител и канцеларијата на Постојаната 
претставничка на ОН во Република Северна Македонија. 
На настанот присуствуваа околу 30-тина претставници на 
организации од граѓанскиот сектор, меѓу кои и претставници 
на РЦПЛИП – ПОРАКА. 
 На настанот, заменик Народниот правобранител 
ја промовираше улогата на Народниот правобранител 
како национален механизам за следење на примената 
на Конвенцијата како и преземените чекори да се 
овозможи воспоставување на рамката – споделување на 
резултатите од анкетното истражување и идните облици 
на соработка. Народниот правобранител како национален 
механизам ќе биде стратешки партнер на здруженијата 
на лица со попреченост, самите лица со попреченост и 
граѓанските организации чии целни групи се деца и лица 
со попреченост, а придонесот на граѓанските организации 
во функционирањето на националната рамка за следење, 
ќе биде преку нивно активно и суштинско учество 
кое се базира на начела на инклузивност, отвореност 
и транспарентност. Од дискусијата што се разви меѓу 
присутните претставници на граѓанските организации 
произлезе дека тие се задоволни од можноста за 
вклучување во Националната рамка за следење и изразија 
подготвеност за учество во истата. 
 Имајќи го предвид горенаведеното, а тргнувајќи од 
Конвенцијата на ОН за правата на лицата со попреченост, 
Народниот правобранител презема активности за 
вклучување на лицата со попреченост и претставници на 
релевантни граѓански организации, а начинот на нивното 
ангажирање ќе биде регулиран со посебни меморандуми 
за соработка.
 На 9 јуни се одржа првиот состанок на 
Националната рамка за мониторинг на кој присуствуваа 30-
тина претставници на организации на лица со попреченост 
и организации на ОН системот во Република Северна 
Македонија. За време на состанокот, за кој немаше 
однапред утврдена агенда, се дискутираа приоритетите 
и главните потреби на лицата со попреченост и нивните 
организации. Претставникот на Републичкиот центар за 
поддршка на лица со интелектуална попреченост  - ПОРАКА 
ги презентираше актуелните приоритети и потреби на 
лицата со интелектуална попреченост, а кои се однесуваат 
на обезбедување квалитетна здравствена заштита за 
овие лица и нивните семејства во услови на пандемија со 
КОВИД-19. 
 Следниот состанок беше договорено да се одржи 
во втората половина на месец август или почетокот на 
септември на кој веќе и подетално ќе се разгледуваат 
и дискутираат приоритетите и потребите на лицата со 
попреченост, а и подетално ќе се разгледува и стратегијата 
на делување на Националната рамка за мониторинг. 
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 Периодот на раното детство е најважната развојна 
фаза која ја одредува добросостојбата, квалитетот 
на здравјето, учењето и социјално-емоционалното 
однесување на поединецот. Истражувањата покажуваат 
дека висококвалитетните сервисни служби за интервенција 
во раното детство (ИРД) може да ја променат развојната 
траекторија на детето и да ги подобрат резултатите за 
децата, семејствата и заедниците во целина. 
 Републичкиот центар за поддршка на лица со 
интелектуална попреченост – ПОРАКА заедно со Европската 
асоцијација на обезбедувачи на сервисни служби за лица 
со попреченост го организираа вториот Регионален форум 
за обезбедувачи на сервисни служби кој пренесе модели 
на добра практика во интервенцијата во раното детство 
од целиот балкански регион кој се одржа на 3 јуни 2021 
година на платформата ZOOM. Со истакнувањето на 
овие практики, имавме за цел да овозможиме извор на 
инспирација за други обезбедувачи на сервисни служби, 
носители на одлуки и професионалци кои сакаат да 
развиваат или да ги унапредуваат сервисните служби за 
интервенција во раното детство и програмите во нивното 
место на живеење низ регионот на Балканот и пошироко. 
На овој настан учество зедоа претставници на организации 
на лица со попреченост, обезбедувачи на сервисни служби 
за лица со попреченост, како и други релевантни чинители 
од овие области од Македонија, Грција, Хрватска, Албанија 
и Бугарија.
 
 Форумот го отвори д-р Василка Димоска, Генерален 
секретар на РЦПЛИП – ПОРАКА и член на Бордот на ЕАСПД, 
а го модерираше Agapi Papadaki, од Центарот за рана 
интервенција за деца со оштетен вид, од Грција. Во текот 
на Форумот секоја од земјите учеснички имаше можност да 
презентира по еден модел на добра практика во областа на 
интервенцијата во раното детство. 
 Првата презентација беше од Help the Life Associa-
 on, Албанија. Претставникот на организацијата, Eglan  na 

Shllaku, говореше на темата: „Олеснување на инклузивноста 
за децата со попреченост во предучилишното образование 
преку иновативни алатки и обука  на персоналот“. Таа 
ги презентираше наодите од студијата што ја спровеле 
со цел да ги истражат и анализираат пречките што ја 
оневозможуваат инклузијата и ефективните програми за 
рано образование за децата со попреченост во Албанија. 
Резултатите покажуваат дека: на предучилишните програми 
им недостасуваат специфични работни алатки (материјали 
за учење) и соодветни простории за работа со децата 
со попреченост; недостиг на поддршка за персоналот; 
недоволна соработка со родителите; недостиг на знаење 
и техники за поддршка кај персоналот за поддршка на 
инклузијата, недостиг од инклузивни средини; несоодветни 
образовни програми за специфичностите на децата со 
попреченост. Воедно, наставниците ја искажале потребата 
од подобрување на нивото на поддршка за децата со 

Втор регионален форум за обезбедувачи на сервисни служби: 
Интервенцијата во рано детство како основа за нови можности во 

развивањето инклузивни заедници

попреченост во образовниот систем од најрана возраст 
преку креирање на соодветни интервенции за искусување 
на високо квалитетни искуства за учење и инклузивни 
училници. Со цел да се поддржи инклузијата на децата со 
попреченост во образовните институции уште од најмала 
возраст, но и да одговори на дел од потребите и потешкотиите 
на персоналот, организацијата Help the Life изготвила два 
прирачници за нив, поточно прирачници за зајакнување 
на нивните капацитети, составени од по пет модули кои 
опфаќаат две возрасни групи на деца (0-3 годишна возраст 
и 3-6 годишна возраст). Покрај прирачниците, се спровела 
и обука за персоналот од четири града во Албанија, а 
била овозможена и техничка помош за прилагодување на 
наставните програми за работа со деца со попреченост.
 Mirella Giannakopoulou и Marie Ange Widder-
shoven од Theotokos Фондацијата во Грција, говореа на 
тема: „Програма за рана интервенција во локалните 
градинки: рана детекција на деца во висок ризик да 
бидат дијагностицирани со развојни нарушувања“. Двете 
говорнички се дел од одделот за рана интервенција 
во Фондацијата, и всушност ја презентираа работата 
на нивниот оддел. Раната детекција и интервенција во 
местото на живеење за предучилишните деца е значајна 
со цел да се делува на превенција од доцнење во развојот 
и емоционални потешкотии; да се унапреди севкупниот 
развој на децата; да се зајакнат семејствата; да се поддржат 
воспитувачите во градинките и да се постигне инклузија во 
училиштата и заедницата. Нивната програма е наменета за 
деца на возраст од 2 – 5 години и нивните семејства. 
 Ana Validzic Pozgaj, од Mali Dom, Хрватска, говореше 
за искуството со интервенцијата во раното детство во нивниот 
центар и сервисните служби што тие ги обезбедуваат низ 
Хрватска. Во Хрватска интервенцијата во раното детство 
се овозможува за деца со потешкотии во развојот или 
ризик во развојот, обично до 3 и до 7 годишна возраст. 
Mali Dom како сервисна служба овозможува програма за 
интервенција во раното детство за деца на возраст од 0 – 3 
години со попреченост или кои се во ризик од развивање 
на попреченост. Програмата е ориентирана кон семејството, 
истата е индивидуализирана и главно се изведува во домот 
на детето. Главните карактеристики на програмата се 
следните: Арена процена, т.е., професионалци од различни 
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дисциплини истовремено прават процена на детето; 
распределба на улоги, што претставува најсуштинската 
и со најголем предизвик компонента која го вклучува 
и семејството; меѓу-професионална соработка помеѓу 
членовите на тимот што вклучува интензивна интеракција 
помеѓу нив и размена на информации и знаења, и родителите 
се интегрални партнери на тимот. Интервенцијата во раното 
детство во Хрватска е опфатена во Законот за социјална 
заштита, со што се овозможува склучување на договори 
на обезбедувачи на сервисни служби со Министерството 
за социјална заштита за обезбедување на интервенција во 
раното детство. 
 „Вклучување на семејствата во интервенцијата во 
раното детство: научени лекции од пандемијата“ беше темата 
на која говореше Borislava Cherkezova од организацијата 
Karin Dom, Бугарија. Пандемијата и социјалната изолација 
го потврдија и го зајакнаа семејството како главен актер за 
развојот и добросостојбата на детето. Karin Dom заедно со 
семејствата го избраа вистинскиот начин и време за онлајн 
консултации. Се разработија акциски планови за првичните 
напори за поддршка кои ги опфатија сите родители во 
заедницата, партнерите на Karin Dom и нивните семејства, 
а се подготвија и бесплатни видео предавања на Face-
book за сите родители со мали деца. Истовремено се 
зголеми и психолошката поддршка за родителите и тимот 
на организацијата со главното начело за флексибилност и 
близина за сите семејства.
 Маргарита Гулевска од организацијата Отворете 
ги прозорците, Република Северна Македонија, ја 
презентираше онлајн платформата што тие ја користат за 
работа со деца со попреченост во време на пандемијата со 
КОВИД-19. Платформата е креирана со цел да се обезбеди 
поддршка и да им се помогне на децата во нивниот развој; 
да се даде поддршка на родителите да имаат пристап 
до ресурси за учење на далечина; да им се овозможи на 
децата да имаат пристап до иновативни сервисни служби 
за континуирано напредување. Онлајн услугите кои ги нуди 
платформата опфаќаат индивидуализирана поддршка за 
употреба на компјутер и интернет; индивидуализирана 
поддршка од специјален едукатор и рехабилитатор 
и од логопед; индивидуален онлајн пристап, како и 
консултативна и советодавна поддршка за родителите.
 Irene Bertana од ЕАСПД говореше за политиките и 
работните рамки на Европската унија, а кои се релевантни 
за интервенцијата во раното детство. Во презентацијата таа 
подетално ги претстави начелата на Гаранцијата за детето, 

која е исклучтелно важна за областа на рана интервенција, 
како и Европскиот столб за социјални права, Стратегијата 
на ЕУ за правата на лицата со попреченост 2021-2030 и 
Стратегијата на ЕУ за правата на детето.
 Во завршниот дел од форумот, д-р Василка Димоска 
се осврна на клучните елементи што се потребни за да се 
изградат одржливи сервисни служби за интервенција во 
раното детство во регионот на Балканот (но и пошироко):
• Националните влади треба да развијат соодветни 

законски и финансиски рамки за поддршка на развојот 
на сервисните служби за интервенција во раното детство 
насочени кон семејствата. Крос-секторската соработка 
помеѓу сервисните служби за интервенција во раното 
детство и секторите за здравство, образование и детска 
заштита, мора да биде неопходна компонента на 
сервисните служби за да се осигура добросостојбата на 
секое дете и преминот во инклузивно предучилишно и 
училишно образование;

• Потребни се јасни протоколи и стандарди за развивање 
на национални модели за интервенција во раното 
детство;

• Охрабрување на системите за мониторинг да се избегне 
обезбедувањето на неформални сервисни служби;

• Потребни се национални статистички информации за 
бројот на деца со попреченост и нивните дијагнози;

• Обезбедување на соодветно финансирање;
• Обезбедување информации и адекватна обука на 

семејствата со деца со попреченост;
• Обезбедување на специјализирани сервисни служби 

со поддршка фокусирана на семејството: фокусот 
во интервенцијата во раното детство треба да биде 
ставен на семејството, кое треба да биде во центарот на 
вниманието, а не тоа да биде самата процедура;

• Вклучувањето на семејството во партнерство со 
професионалците е неопходно за одржлив напредок 
на децата со попреченост;

• Програмите базирани во домот се поефективни кај 
малото дете, наместо програмите кои се базирани во 
центрите;

• Да се осигура тековна поддршка за градење и одржу-
вање на капацитетите на персоналот кој работи во 
сервисните служби за интервенција во раното детето;

• Да се зголемува свесноста кај заедницата за когнити-
вните, јазичните, моторните или сензорните прашања 
кои влијаат врз развојот на детето.

 „Ме радува што денес слушнавме два позитивни 
примери на сервисни служби во текот на пандемијата. За 
мене, тоа е многу охрабрувачки бидејќи во изминатиов 
период сите ние се соочовме со социјална изолација. 
Социјалната изолација е секојдневна практика за лицата 
со попреченост и нивните семејства. Но, во периодот на 
пандемија со КОВИД-19 целиот свет се соочи со социјалната 
изолација. Можеби ова е моментумот што треба да се 
искористи во нашите идни кампањи за подигнување на 
свеста во однос на потребата за социјална инклузија на 
лицата со попреченост особено прифаќањето на децата 
во секој сегмент од нашето живеење“ потенцираше д-р 
Димоска во завршницата на Вториот Балкански форум за 
обезбедувачи на сервисни служби на лица со попреченост.
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Зајакнување на интегрираните национални системи за 
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Активности на ЕАСПД и РЦПЛИП – ПОРАКА

 Една од позначајните реализирани активности 
во рамките на Форумот за рана интервенција на ЕАСПД е 
одржаната онлајн работилница „Градење и зајакнување 
на интегрирани национални системи за интервенција 
во раното детство “, која беше модерирана од страна на 
д-р Василка Димоска, Генерален секретар на РЦПЛИП – 
ПОРАКА. На 26-ти мај, Форумот за интервенција во раното 
детство на Европската асоцијација на обезбедувачи на 
сервисни служби за лица со попреченост и меѓународната 
асоцијација Чекор по чекор одржаа вебинар за градење 
и зајакнување на интегрирани национални системи за 
интервенција во раното детство (ИРД).

 Главниот говорник беше Emily Vargas-Barón, 
директор на Институтот RISE, непрофитна организација 
основана за да обезбедува советодавни услуги за развојот 
во раното детство и политики за ИРД, да спроведува 
истражувања и да поддржува активности за обука и 
едукација, особено, но не и само, во земји во кои има 
конфликти или екстремна сиромаштија. 
 Првично, таа работела за УНЕСКО и Фондацијата 
ФОРД, а во 1979 ја основала една од првите големи 
сервисни служби за ИРД во САД. Последователно ги водела 
и програмите за едукација, обука и телекомуникации за 
УСАИД. Во 2001, го основала Институтот RISE и овозможувала 
поддршка на развојот на политики, стратешки планови, 
закони, програми и иницијативни за истражување во 
областа на ИРД и развојот во раното детство во многу земји 
во светот.
 Emily Vargas-Barón презентираше неколку теми кои 
ќе ги вклучи во нејзината книга за развојот на ефективни 
национални системи за ИРД. Таа ја дефинира ИРД како состав 
на мултисекторски, интегрирани и трансдисциплинарни или 
интердисциплинарни сервисни служби кои ги поддржуваат 
семејствата во унапредувањето на развојот на нивните 
деца кои се во ризични ситуации, доцнат во развојот, имаат 
попреченост и потешкотии во однесувањето или менталното 
здравје, од раѓање до три или петгодишна возраст. Таа 
нагласи дека сервисните служби за ИРД се фокусирани на 
семејството наместо да се фокусирани на детето, и тие се и 
интегрирани и интердисциплинарни. Професионалците во 
ИРД ги обучуваат и насочуваат родителите во природната 
средина на детето, најчесто во домот. Сервисните служби 
за ИРД често вклучуваат и застапување за образовна и 
социјална инклузија на децата и нивните семејства, и тие 
бараат ефективно да преминат во сервиси за предучилишно 
и училишно образование.

 Со цел да се развијат национални системи за ИРД, 
беа наведени 8 клучни елементи:
1. Воспоставување и признавање на цврста законска 

основа за ИРД: стратешки планови, акциски планови 
и/или закони, комбинирано со споменување во други 
усвоени документи за политика;

2. Развивање на нормативни насоки и процедури за ИРД 
кои вклучуваат суштински начела, сервисни служби 
и методи како и воспоставување сервисни служби, 
персонал и стандарди за извршување;

3. Усвојување на интегрирана организациска рамка и 
систем за водство за национален менаџмент на ИРД, 
координација, планирање и обезбедување на сервисни 
служби на општинско, регионално и централно ниво;

4. Развивање на интердисциплинарна работна сила за 
ИРД и систем за професионален развој кој опфаќа 
образовен план за пред и за време на услугата и широк 
опсег на активности;

5. Организирање на активности за подигнување на 
јавната свест, застапување за политики и информирање 
на заедницата;

6. Воспоставување на процеси во местото на живеење за 
скрининг на развојот, идентификување и упатување;

7. Создавање на интегриран менаџмент и систем за 
супервизија за да се постигне квалитет; и

8. Конфигурирање на систем за мултисекторски монито-
ринг и евалуација за да се постигне целосна одговорност 
за програмата и да се спроведе континуирано 
планирање.

 Првиот чекор во процесот на развивање на систем за 
ИРД е да се спроведе Анализа на состојбата во однос на ИРД 
на национално ниво, вклучително и анализа на статусот на 
децата и нивните семејства како и на сервисните служби што 
се обезбедуваат и што се потребни за децата и семејствата. 
Vargas-Barón ги презентираше последователните процеси 
кои се неопходни за развој и зајакнување на интегриран 
национален систем на ИРД. Таа исто така, ги потенцирање 
општите извори на финансирање за системи на ИРД и видо-
ви на шеми за финансирање што се користат во многу земји.
 Вебинарот беше првиот настан од проектот light-
house network на Форумот за Рана интервенција на ЕАСПД. 
Зголемувањето на знаењата на обезбедувачите на сервисни 
служби и јавните власти за тоа како да се создадат системи 
за ИРД кои добро ќе функционираат е значајна цел за ЕАСПД, 
бидејќи тоа може да ја спречи институционализацијата и 
да ги зголеми можностите за подобар развој и социјална 
инклузија на децата и семејствата.
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Активности на ЕАСПД

 Во периодот 5 - 7 мај се одржа конференцијата „Кон 
инклузивно образование и ПОНАТАМУ“ во организација на 
CECD Mira Sintra, Европската асоцијација на обезбедувачи 
на сервисни служби за лица со попреченост (ЕАСПД) и 
проектните партнери од BEYOND проектот. 
 Нашите модерни европски општества се карактери-
зираат со разновидност: разновидност во социјалното потек-
ло, во потекло, во јазик, во потенцијал. Оваа разновидност 
мора да ги опфати и прилагоди доколку сакаме да сакаме 
да создадеме инклузивни, кохезивни и стабилни општества 
кои можат да ги исполнат потребите на сите нивни граѓани.
 Ваквата потреба, да се прифати разновидноста на 
граѓаните на Европа, се шири и во училиштата во Европа и 
мора да се прифати опсегот на разновидноста на потребите 
за поддршка на учениците за да се дозволи сите ученици 
да имаат успех. Европската унија ја прифати важноста и 
корисноста од развивањето на инклузивни средини за учење 
и својата визија за Европска област за образование, што 
треба да се постигне до 2025 година, е секој да има пристап 
до образование со висок квалитет. Скорешната Стратегија 
за правата на лица со попреченост 2021-2030 и Гаранција 
за детето дополнително ја зацврстија реализацијата на 
системите за инклузивно образование како право за сите 
деца со попреченост. 
 Пандемијата со КОВИД-19 и последователното 
затворање на училиштата низ Европа потенцираше дека 
потребно е повеќе работа доколку учениците со попреченост 
можат да уживаат во висококвалитетно образование.
 Имајќи го ова на ум, во периодот од 5-ти до 7-ми 
мај 2021 година, ЕАСПД, CECD Mira Sintra и партнерите на 
проектот BEYOND ја организираа конференцијата „Кон 
инклузивно образование и ПОНАТАМУ“ за да се разговара 
за реализацијата на инклузивните можности за учење 
за сите лица со попреченост. Конференцијата ја истакна 
важноста на инклузивното образование како клучен чекор 
кон поинклузивни општества и ги повикаа ЕУ и земјите 
членки да се посветат на придвижување кон системи за 
инклузивно образование по пандемијата со КОВИД-19.
 Конференцијата „Кон инклузивно образование и 
ПОНАТАМУ“ опфати клучни предизвици и можности со кои 
учениците се соочуваат во редовните училишта. Преку низа 

Конференција на ЕАСПД 
„Кон инклузивно образование и ПОНАТАМУ“

сесии со панели и работилници конференцијата навлезе во 
теми вклучително и потреби за обука на персоналот, улогата 
на обезбедувачите на сервисни служби во поддршка на 
инклузивното образование, дигитализација, инклузивни 
спортови, микро-акредитиви и доживотно учење.
 Соединувајќи ги сите чинители од полето на 
образование, вклучувајќи ги и обезбедувачите на сервисни 
служби, ученици со попреченост, родители и наставници, 
професионалци во полето на образование и претставници 
на Европската унија, на конференцијата се идентификуваа 
клучните препораки за политики за постигнување на 
инклузивно образование. На конференцијата се споделија 
и иновативни практики за постигнување на оваа цел. 
 Португалскиот државен секретар за образование, 
João Costa, ја отвори конференцијата и нагласи дека сега е 
времето да се движи кон инклузивно образование, потен-
цирајќи дека инклузијата се однесува на човекови права и 
дека човековите права не можат да се стават на чекање. 
 Говорејќи за време на отворањето, Tony Booth, 
ко-автор на Индекс за инклузија, го сврте вниманието кон 
важноста на инклузивното образование во креирање на 
поодржливи заедници тврдејќи дека училиштата мора да ги 
рефлектираат нашите пошироки општества и да ги опфатат 
актуелните предизвици со кои се соочуваат заедниците.
 На конференцијата присуствуваа над 300 учес-
ници и се даде можност да се направи анализа на 
моменталната состојба за инклузивното образование во 
пандемијата со КОВИД-19. Како приоритет беше истак-
нато дека треба да се даде поддршка на учениците, 
нивните семејства и училиштата во преминот назад во 
училница. Со зголеменото користење на технологијата 
во време на пандемијата со КОВИД-19, говорниците ја 
повторија важноста од обезбедување пристап до ресурси 
и технологија што им се потребни на наставниците и на 
учениците. Пристапот до овие ресурси мора да биде 
проследен со соодветна обука за да може да се искористи 
до максимум потенцијалот на дигиталните алатки за 
поддршка на инклузијата.
 Конференцијата се одржа во рамките на Еразмус+ 
проектот „Кон инклузивно образование и ПОНАТАМУ“ 
кој има за цел да ги зајакне посебните училишта и 
обезбедувачите на сервисни служби кои овозможуваат 
поддршка на деца со попреченост, за да се олесни 
преминот кон целосно инклузивни образовни системи. 
Ваквите сервисни служби во полето на образование имаат 
клучна улога и во преминот назад во училницата и во 
придвижувањето кон поинклузивно образование. 
 На конференцијата беше прикажана улогата на 
сервисите за поддршка во создавање на инклузивни 
средини за учење, при што овие сервисни служби 
работат заедно со наставници, ученици, семејства и други 
професионалци, не само да учат заедно со своите врсници, 
туку и да уживаат во сите аспекти на училишниот живот, 
како што се спортот, уметноста или културните активности. 
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Активности кои произлегуваат од соработката со НСИОМ и Македонски институт за медиуми 

Преку инклузивно новинарство до поголема вклученост 
на лицата со попреченост во заедницата

 Новинари и претставници на граѓански организации 
членки на Националниот совет на инвалидски организации 
на Македонија, учествуваа на работилница за инклузивно 
новинарство и генерирање теми за видео стории поврзани 
со застапување на правата на лицата со попреченост.
 РЦПЛИП – ПОРАКА, како членка на Националниот 
совет на инвалидски организации на Македонија (НСИОМ), 
активно се вклучи во работилницата со свои учесници. На 
работилницата која се одржа преку платформата ZOOM на 
7 мај, учествуваа по еден претставник на ЦПЛИП – ПОРАКА 
Скопје, ЦПЛИП – ПОРАКА Штип и ЦПЛИП – ПОРАКА Струмица.
 Целта на работилницата беше да придонесе во 
унапредување на соработката меѓу новинарите и граѓан-
ските организации кои ги застапуваат правата на лицата со 
попреченост, преку заедничка работа на видео стории кои 
ќе обработуваат различни теми поврзани со проблемите на 
лицата со попреченост. На работилницата свои излагања 
имаа Марина Тунева, директорка на Советот за етика во 
медиумите на Македонија и Даниела Драштата, уредничка 
во Хрватската радио телевизија. Tунева се осврна на сликата 
на лицата со попреченост во медиумите, на проблематичните 
аспекти во известувањето за нивните права и како преку 
инклузивно новинарство да се унапреди известувањето 
за овие категории граѓани. Гостинката од Хрватската радио 
телевизија низ примери од праксата посочи како треба да се 
конципира новинарското известување со цел да се поттикне 
поголема инклузија на лицата со попреченост.
 Претставниците на граѓански организации членки 
на Националниот совет на инвалидски организации на 
Македонија ги презентираа клучните проблеми со кои 

се соочуваат лицата со попреченост. Меѓу другото тие ги 
истакнаа проблемите со квалитетот на здравствена заштита 
во текот на пандемијата, ограничените можности за 
вклучување во заедницата, непочитувањето на правилата за 
пристапност при изградба на објекти и реновирање на јавни 
површини, недоволна асистенција за децата со попреченост 
во образованието, недостапност на асистивни уреди итн.
 Новинарите кои што учествуваа на работилниците, 
во соработка со претставниците на граѓанските организации 
ќе ги обработат овие теми низ видео стории со цел да 
ја покренат свеста на јавноста за овие проблеми и да 
извршат притисок кон надлежните институции да преземат 
соодветни мерки.
 Работилницата беше организирана во рамки на 
проектот „Партнерство, застапување и комуникација за 
ефикасна инклузија на лицата со попреченост“, што го 
спроведуваат Македонскиот институт за медиуми и НСИОМ, 
со финансиска поддршка од програмата Цивика мобилитас. 

 Земјите членки на ЕУ не можат да ја игнорираат 
нивната законска обврска за имплементација на инклузивно 
образование која произлегува од ратификацијата на 
Конвенцијата на ОН за правата на лица со попреченост. 
Потребна е значајна промена во системот  за да се олесни 
преминот. Заедно со пристапот до соодветни ресурси и 
надворешна поддршка, обуката за инклузивно образование 
мора да биде во центарот на планот за обука на наставниците 
и мора да се инвестира во механизми за финансирање во 
инклузивни, наместо сегрегирачки училишни системи. 
 На конференцијата беше нагласено дека 
образованието и обуката се витални чекори за инклузивни 
можности за вработување и за целосно учество на лицата 
со попреченост во нивните заедници во текот на нивниот 
живот. Сепак, образованието не е првиот чекор на патот кон 
инклузија и обезбедување на поддршка во раното детство, 
а грижата е неопходна за да им се овозможи на децата со 
попреченост да напредуваат од самиот почеток.
 И покрај тоа што образованието е надлежност на 
земјите членки на ЕУ, Европската унија сè уште има клучна 
улога во поддршката во развојот на системи за инклузивно 
образование. „Европската унија ја објави својата заложба 
за создавање поинклузивни образовни системи преку 

Европската област за образование, Европската стратегија 
за правата на лица со попреченост и Гаранцијата на детето“ 
рече Luk Zelderloo, Генерален секретар на ЕАСПД. Тој 
продолжи: „користејќи ги Европскиот семестар, Буџетот на ЕУ 
и Отворениот метод на координација, ЕУ има низа алатки на 
свое располагање за да ја следи состојбата со инклузивното 
образование, да обезбедува можности за финансирање за 
инклузија и да ги поддржува земјите членки во размена на 
предложени практики и најнови иновации во полето.“
 Во рамките на конференцијата беа одржани 
состаноци на форумите на ЕАСПД, како и седници на 
Управниот одбор и Генералното собрание. Генералниот 
секретар на РЦПЛИП – ПОРАКА, д-р Василка Димоска како 
претседавач на Форумот на ЕАСПД за рана интервенција, 
претседаваше со онлајн состаноците и ги координираше 
активностите на овој форум, а заедно со програмскиот 
менаџер, м-р Владо Крстовски, учествуваа во работата на 
Форумот за инклузивно живеење. 
 Следејќи ги придонесите на учесниците на 
конференцијата, ЕАСПД ќе се надогради на својата 
Декларација од Салцбург од 2015 година, за да развие нови 
препораки за креаторите на политики и локалните чинители 
во полето на образование. 

Активности на ЕАСПД 
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Активности на ЕАСПД

 Европската асоцијација на обезбедувачи на 
сервисни служби за лица со попреченост (ЕАСПД) и 
Европратеникот Dragos Pîslaru организираа вебинар 
„Гаранција за детето: да ја реализираме и за децата со 
попреченост“. ЕАСПД ги повикува земјите членки што 
побрзо да ја усвојат Гаранцијата за детето и да развијат 
амбициозни национални акциски планови за инклузија на 
децата со попреченост. 
 
 За ЕАСПД, основно е да се инвестира во развивање 
на систем со високо квалитетни сервисни служби за 
поддршка засновани на потребите на децата и нивните 
семејства, уште од најрана фаза.
 Во Европска Унија децата се повеќе изложени 
на сиромаштија и социјална инклузија отколку другото 
население. Децата кои доаѓаат од неповолни ситуации, 
вклучувајќи многу деца со попреченост, и понатаму имаат 
тешкотии во процена на сервисните служби што им се 
потребни. Пристапот до инклузивно, квалитетно, пристапно 
и редовно образование е проблематичен за многу деца со 
попреченост, а оние кои живеат во институции се соочуваат 
со препреки во пристапот до квалитетно образование и 
грижа и честопати се изоставени од статистиките, а со тоа се 
невидливи за креаторите на политики.
 Предлогот за препорака на Советот за воспоста-
вување на гаранција за детето ги повикува земјите членки 
да изготват национални акциски планови кои се насочени 
кон децата, вклучувајќи ги и децата со попреченост и кои 
живеат во институции. Ги повикува земјите членки да 
осигурат пристап до образование и грижа во раното детство, 
образование и активности во училиштето, здравствена 
грижа, здрава исхрана и соодветно домување.
 
 На 22-ри април, ЕАСПД и Европратеникот Dra-
gos Pîslaru го одржаа вебинарот „Гаранција за детето: 
да ја реализираме и за децата со попреченост“ за да се 
претстави и да се разговара за влијанието на Гаранцијата 
за детето врз децата со попреченост и сервисните служби 
кои им даваат поддршка, со клучни говорници кои ги 
претставуваат институциите на ЕУ, сервисните служби за 
поддршка и граѓанското општество.

Гаранција за детето: 
Не заборавајте на децата со попреченост

 На вебинарот се презентираше извештајот на 
ЕАСПД за „Процена на моделите за финансирање за 
успешна имплементација на Гаранцијата за детето“. 
Истражувањето разгледуваше како Гаранцијата за детето 
најдобро може да го поддржи обезбедувањето на високо 
квалитетна поддршка за деца кои имаат потреба од 
тоа и деца со попреченост; започнувајќи од анализа на 
Гаранцијата за млади. Ги истакнува главните препреки и 
предизвици за пристап до клучни сервисни служби и дава 
препораки, вклучувајќи ја употребата на фондовите на 
ЕУ. „Обезбедувањето на пристап до високо интегрирани 
сервисни служби, со двоен пристап: универзални редовни 
сервисни служби за сите деца и дополнителни сервисни 
служби за поддршка за најранливите“ е еден од главните 
заклучоци; според Rebeca Lucas, автор на извештајот. 
 На промоцијата за истражувањето, претседателот 
на ЕАСПД James Crowe, рече: „Инвестирањето во рана 
интервенција, инклузивно образование и сервисни служби 
за поддршка е основата за да се избегне сегрегација и 
институционализација на децата со попреченост и нивните 
семејства. За да биде ефективна за децата со попреченост, 
Гаранцијата за детето мора да содржи акции во овие полиња 
од страна на земјите членки. ЕАСПД ќе овозможи поддршка 
за да осигура дека тоа ќе стане реалност“.
 Katerina Nanou, Советник за застапување во Save 
the Children, потенцираше дека: „мора да осигуриме 
дека институционалната грижа не е претставена како 
алтернатива, дури ни како последен избор. Ова е нешто 
што сакаме да се промени во препораката на Советот. 
Децении на истражувања ги покажуваат штетните ефекти 
од институционалната грижа за децата“. 
 „Гаранцијата за детето претставува значаен 
документ. Потребни се инвестиции и стратешка коорди-
нација за децата со попреченост за да се осигура дека го 
имаат сето она што е потребно за да станат возрасни лица 
со самостоен живот“ додаде Европратеникот Dragos Pîslaru.
 „Земјите членки треба да бидат храбри, особено 
сега кога станува збор за усвојување на Препораката, во 
нивното дефинирање на националните акциски планови, 
и во креирањето синергии со други клучни национални и 
европски шеми. Особено ЕСФ+, кој е клучот за овозможување 
на ресурси за ефективна имплементација, како и Планот за 
обновување“ рече Европратеникот Brando Benifei.
 
 ЕАСПД ги повикува земјите членки во скоро време 
да го усвојат овој предлог и да изготват амбициозни 
акциски планови за негова имплементација. Потребно е 
структурно вклучување на децата, лицата со попреченост, 
семејствата и сервисните служби за поддршка, и нивните 
организации во идентификување на целните групи, 
поставување на индикатори, креирање на политики и 
мониторинг за да се осигура дека ниту едно дете нема да е 
оставено. ЕАСПД и нејзините членки се подготвени да бидат 
партнер за неговата брза и успешна имплементација. 
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Активности на Обединетите нации 

 Пандемијата со КОВИД-19 има големо влијание врз 
милиони лица кои живеат во институционални средини на 
глобално ниво, вклучително и оние со попреченост, деца и 
постари лица. Ова е главното откритие во новиот извештај 
од истражувачи во Центарот за политики за грижа и 
евалуација при Лондонското училиште за економија и 
политички науки, кои повикуваат на поголеми напори за 
поддршка на индивидуи со попреченост и постари  лица 
да живеат во заедницата.
 Иницирано од поранешниот специјален известувач 
на Обединетите нации за правата на лицата со попреченост, 
истражувачите беа поканети да ги истражат искуствата на 
индивидуите на сите возрасти кои живеат во институции 
за време на КОВИД-19. Тие откриле дека пандемијата 
влошува многу од постојните пропусти на овие институции: 
ограничувања на правата на индивидуите, оштетување на 
нивното физичко и ментално здравје, скратен животен век 
и ограничувања на социјалната и економска активност.
 Штитениците во овие институции беа изложени 
на несразмерни ризици со КОВИД-19 инфекцијата, тешки 
болести и предвремена смрт. Ова делумно се должеше на 
забраните за посети од страна на семејството и надворешни 
здравствени професионалци.  
 Размислувајќи за овие наоди, авторите повикуваат 
за национални и глобални заложби за деинституцио-
нализација. Ова е процесот за заменување на институциите 
со сервисни служби во местото на живеење за да се 
поддржат индивидуите со попреченост и постарите лица 
да живеат самостојно во заедницата, и да се почитуваат 
нивните избори.
 Клучните бариери за деинституционализацијата се 
предрасудите кон лицата со попреченост и стареењето, што 
резултира со недостиг на општествена обврска за промена 
на статус-кво ситуацијата.
 Стигмата, недоволното разбирање за попреченоста 
и дискриминацијата се основа за многу други бариери 
истакнати во извештајот. Тие вклучуваат недостиг на 
поддршка во рамки на семејствата, ресурсите се насочуваат 
кон институционалната поддршка наместо кон поддршката 
во местото на живеење, и законите во некои земји ги 
ограничуваат правата на лицата. 
 Говорејќи за извештајот, професор Gerald Quinn, 
Специјалниот известувач на Обединети нации за правата 
на лицата со попреченост, рече: „Недостигот од „дом“ им 
штети на децата, лицата со попреченост, стари лица и други. 
Бидејќи сериозно го сфаќаме ветувањето за самостојно 
живеење за лицата со попреченост, мора сериозно да 
ја сфатиме деинституционализацијата. Наодите од ова 
истражување се важен дел од подлабокиот разговор за 
потребата и можностите за нова и поширока имагинација 
на политиката за сите наши граѓани“. 
 Извештајот поставува неколку препораки за 
подобрување на животот на индивидуите со попреченост 
и потребите поврзани со потребите во однос на возраста, 
вклучувајќи:

• Подобрување на општествената свест за попреченоста 
и справување со дискриминацијата;

• Вклучување на индивидуите со попреченост и постари 
лица во сите дискусии за промена на политиките и 
развој на практики;

• Воспоставување на грижа во местото на живеење 
преку развој на високо квалитетни сервисни служби, 
поддршка на лицата да носат информирани избори за 
тоа каде сакаат да живеат, и помош на семејствата во 
поддршката на нивните сакани;

• Да се осигура дека секое дете, без разлика на неговата/
нејзината попреченост или потреби, живее со семејна 
средина;

• Да се дадат соодветни финансии за поддршка во 
местото на живеење и да се трансферираат ресурси 
од институциите во сервисни служби во местото на 
живеење;

• Да се осигура дека се научени лекциите од КОВИД-19 
за идни пандемии, и да се обезбедат доволно ресурси 
за системите за здравство и грижа за да се заштитат 
лицата со попреченост и постарите лица;

• Да се подобрат законските и политичките рамки за да 
се поттикнува поддршката во местото на живеење;

• Да се увидат потребите за долгорочна заложба и 
обврска.

 Професор Mar  n Knapp, од Центарот за политики 
за грижа и евалуација, кој го водеше истражувањето 
додаде: „Додека пандемијата со КОВИД-19 имаше 
разорно влијание врз животот на многу лица кои живеат 
во колективни средини, како и врз нивните семејства, 
центарот на вниманието на домовите за грижа, болниците 
со долг престој и други групи места за живеење ги истакнаа 
пошироките предизвици на институциите. 
 „Знаеме дека деинституционализацијата води кон 
подобар квалитет на живот за лицата со попреченост и 
постарите лица, Несфатливо е дека и покрај ова, милиони 
лица сè уште живеат во институции каде им се ускратени 
човековите права и основни слободи. Препораките кои ние 
ги истакнавме во нашиот извештај овозможуваат да се оди 
нанапред“. 
 Catalina Devandas Aguilar, поранешен Специјален 
известувач на Обединетите нации за правата на лицата 
со попреченост, рече: „Го поздравувам изготвувањето на 
извештајот. Претставува можност за владите да ги користат 
наодите и препораките за преод во сервисни служби во 
местото на живеење, и да се осигура дека сите лица со 
попреченост можат да бираат каде и како да живеат, со 
поддршката што им е потребна.“

КОВИД-19 имаше разорно дејство врз лицата што живеат во 
институционални средини
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Активности на агенциите на Обединетите нации во Северна Македонија 

 Фондот за партнерство на Обединетите нации 
за лицата со попреченост (UNPRPD MPTF)  претставува 
посебен облик на соработка помеѓу агенциите на ОН, 
владите, организациите на лицата со попреченост (ОЛП) и 
граѓанското општество за унапредување на примената на 
Конвенцијата за правата на лицата со попреченост (КПЛП) 
и промоција на вклученоста на попреченоста во Целите за 
одржлив развој (ЦОР).

 Инклузијата на попреченоста во Република Северна 
Македонија доби на внимание со ратификацијата на КПЛП 
и Факултативниот протокол во 2011 година.  Напредокот во 
спроведувањето на деинституционализацијата, овозможен 
со поддршката од UNPRPD, укажа на комплексноста, 
јазовите и можностите за проширена имплементација 
на КПЛП и натамошен  развој на инклузија на лицата 
со попреченост во општеството.  Владата и понатаму е 
посветена на еднаквоста и инклузијата, вклучително и на 
лицата со попреченост. Искористувајќи го постигнатиот 
напредок, намерата е да се забрзаат и продлабочат 
системските реформи и да се обезбедат предуслови 
коишто се неопходни за инклузија на попреченоста во 
политиките, програмите и услугите што се усогласени со 
меѓународните норми и стандарди.

 Тимот на ОН во земјата имаше успешна 
апликација на четвртиот повик на Фондот за партнерство 
на Обединетите нации за лицата со попреченост (UNPRPD 
MPTF), за заеднички подготвена програма за земјата со цел: 
i. Да се унапреди имплементацијата на КПЛП во земјата 

со фокус на основните предуслови за инклузија на 
попреченоста во разни сектори преку конкретни 
политики, програми и/или услуги коишто ќе доведат 
до системски промени преку кохезивен меѓуресорски 
пристап. 

ii. Да се подобри и зголеми имплементацијата на ЦОР, 
кои ја вклучуваат попреченоста, во земјата преку 
обезбедување на суштинска поддршка на колективните 
напори на ОН за остварување на ЦОР во согласност 
со националните приоритети и слабости поврзани со 
лицата со попреченост при планирањето на ниво на 
целата земја.

 Во рамките на проектот кој го спроведуваат, во 
периодот од 18-ти до 28-ми мај Партнерството на ОН за 
правата на лицата со попреченост реализираше обука 
за меѓусекторски пристапи и предуслови за инклузија на 
попреченоста во Северна Македонија преку платформата 
Zoom. На обуката присуствуваа двајца претставници од 
локалните организации на РЦПЛИП – ПОРАКА, поточно по 
еден претставник од ЦПЛИП – ПОРАКА Струмица и ЦПЛИП – 
ПОРАКА Прилеп. 
 Цел на обуката беше запознавање и проширување 
на познавањата за Конвенцијата за правата на лицата 
со попреченост (КПЛП) и промоција на вклученоста на 

попреченоста во Целите за одржлив развој (ЦОР), коишто 
ја вклучуваат попреченоста, како и да се продлабочат 
знаењата за предусловите за инклузија на попреченоста 
коишто се потребни за креирање инклузивни политики и 
програми, како и разбирање на меѓусекторските пристапи 
кои се во основата на сите заеднички програми на UNPRPD.
 
 Првиот дел од обуката опфати преглед на КПЛП, 
како и подетално разработување на принципите на 
еднаквост и недискриминација и пристапност, преку кои се 
проширија познавањата за самата КПЛП, а преку практични 
примери од работата директно со лица со попреченост, 
преку сервисните служби, се увидоа главните предизвици  
и што е она кое што е приоритетно да се направи за да се  
зајакнат националните и локалните политики водени од 
принципите на КПЛП.
 Вториот дел од обуката најголем акцент стави 
на процената на попреченоста и упатување и услугите 
за поддршка во заедницата. Овој дел од обуката беше 
исклучително важен, земајќи го предвид фактот што 
присутните претставници на организациите како што е и 
РЦПЛИП - ПОРАКА кои обезбедуваат сервисни служби за 
поддршка на лица со попреченост во заедницата, имаа плодна 
меѓусебна дискусија, но истовремено своите размислувања 
ги споделија и со претставниците од владините и други 
национални органи. Во текот на дискусиите се потенцираа 
предизвиците со кои организациите се соочуваат на терен и 
потребата од итна интервенција во работата на тие органи 
за подобрување, како на квалитетот на услугите, така и 
во зајакнување на системот на проценка на попречноста. 
Ова се надоврза и на сесијата наменета за меѓусекторска 
координација, каде се искристализира генералниот заклу-
чок дека соработката меѓу институциите, како и меѓу 
организациите и институциите, се клучни за исполнување 
на стандардите и принципите на КПЛП.
 Сесијата за процена на попреченоста и сервисните 
служби за поддршка беа од особен интерес за присутните 
на обуката бидејќи ќе помогне во иднина да се креираат 
програмски активности кои ќе бидат насочени кон 
подобрување на сервисните служби, а тргнувајќи од 
потребата да се работи континуирано на проширување на 
сервисните служби за лицата со попреченост.

Почетната обука за меѓусекторски пристапи и предуслови за 
инклузија на попреченоста во Северна Македонија
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По повод 1 април, денот на шегата, Институтот за култура и уметност при Меѓународниот Славјански

Универзитет „Г. Р.Державин вотекотнамесецмартраспишаконкурсзанајкреативнамаска."

Виртуелнатаизложбананајкреативнитемаскисеодржана1априлсопочетокод19часот.Одвкупно460

маски од речиси сите градови во земјата и неколку од Хрватска и Црна Гора, првото место за

најкреативна јакорисницитенадневниотцентарнаРЦПЛИП-ПОРАКАвогрупнамаска гоосвои Штип.
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