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Септември 2021 г.

ЦПЛИП – ПОРАКА Струмица, во партнерство со Здружението за унапредување на родова еднаквост

РОДОВА ПЕРСПЕКТИВА Струмица, во август 2021 година започна со имплементација на проектот „Пост-

КОВИД-19 психо-социјална поддршка за лица со интелектуална попреченост“, финансиски поддржан

одОпштинаСтрумица.

Преку проектните активности, со индивидуализиран пристап, ќе се работи на решавање на психо-

социјалните потешкотии на младинците, мажи и жени со интелектуална попреченост и нивните

семејства, преку советување кое ќе се однесува на развојните, емоционалните и културните

перспективи, како и стекнување на практични вештини. Проектните активности ќе се реализираат во

следнитешестмесецииќеопфатат10корисницинасоцијалниотклуб–ПОРАКАСтрумица.
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Дали пописот на населението во 
Република Северна Македонија ќе 

обезбеди корисни статистички податоци за 
лицата со попреченост? 

 Според статистичките податоци на Светската здравствена организација, 
1% до 3% од вкупната светска популација се лица со интелектуална попреченост. 
Во Република Северна Македонија не постојат точни статистички податоци за 
бројот на лица со интелектуална попреченост. Постојат статистички прегледи 
кои ги опфаќаат лицата со интелектуална попреченост како корисници на 
одредени права, најчесто од социјална заштита, но тие не даваат ниту приближна 
слика, затоа што голем број лица (особено со лесна интелектуална попреченост) 
не користат никакви права од социјална заштита. Граѓанските организации 
покренаа иницијативи да се установи практика за евидентирање на лицата 
со попреченост во рамки на пописот на населението. Оваа година, Република 
Северна Македонија ја реализира најсложената статистичка операција во една 
држава, односно го спроведува пописот на населението. Пописот започна на 
5-ти септември 2021 година и ќе трае до крајот на месецот, а потоа во наредните 
месеци ќе следи обработката на добиените податоци. 
 За таа цел, Националното координативно тело за следење на 
имплементацијата на Конвенцијата на ОН за правата на лица со попреченост 
организираше работен состанок со директорот на Државниот завод за 
статистика, кој се одржа на 27-ми август 2021 година. На состанокот присуствуваа 
претставници од Националното координативно тело, претставник од Народниот 
правобранител, претставници од Националниот механизам за мониторинг на 
имплементацијата на Конвенцијата на ОН за правата на лицата со попреченост, 
претставници на РЦПЛИП – ПОРАКА.
 РЦПЛИП – ПОРАКА смета дека краткиот сет на прашања на 
Вашингтонската група не се соодветно адаптирани и применети во образецот 
за претстојниот попис, иако истите се препорачани од страна на Обединети 
нации за употреба при големи статистички операции (како што е пописот на 
население). 
 РЦПЛИП – ПОРАКА го актуелизираше ова прашање на почетокот на 
2021 година пред Националното координативно тело за имплементација на 
Конвенцијата на ОН за правата на лицата со попреченост. Преку НКТ беше 
направен обид да се укаже на Државниот завод за статистика за несоодветноста 
на постојните прашања, но за жал, беше добиен негативен одговор дека 
подготовките за пописот се во завршна фаза и дека е доцна за промени во 
образецот за попис.
 Истиот став го дели и Народниот правобранител, односно, итно да 
се направи корекција, промена, односно подобрување на содржината на 
Прашалниците кои ќе се користат при реализирање на претстојниот попис, 
при што сериозно ќе бидат земени предвид мислењата, забелешките и 
сугестиите дадени од организациите кои се дел од механизмот за мониторинг. 
Директорот на Државниот завод за статистика кажа дека пописот претставува 
најмасовна статистичка акција преку која се прибираат голем број на податоци 
за единиците кои се предмет на попишување. Во таа смисла, не постои можност 
да се приберат сите барани податоци од различни категории субјекти, бидејќи 
на тој начин значително ќе биде оптоварена самата статистичка пописна акција. 
Со пописот се планира да бидат прибрани сет на податоци кои се однесуваат 
на наведената категорија на лица, преку што ќе може да се креираат бази на 
податоци во кои понатаму, преку конкретизирање на соодветно статистичко 
истражување, ќе може да се приберат поголем сет на податоци со потребен 
квалитет на наведените категории лица.
 РЦПЛИП – ПОРАКА останува на својот став дека прашањата кои се 
однесуваат на лицата со попреченост треба да бидат соодветно адаптирани 
за да послужат на целта – добивање употребливи статистички податоци 
за креирање ефикасни политики за унапредување на правата на лицата со 
попреченост. 
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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: 
се врши дезинфекција на просториите и опремата, се 
набавува 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

 Активностите во дневниот центар на РЦПЛИП – 
ПОРАКА во Скопје се реализираат согласно предвидените 
програми за работа и согласно протоколот за работа во 
дневни центри за деца/лица со попреченост. Во изминатиот 
период се реализираа низа интересни активности покрај 
редовните. На 30.6.2021 година се одржа мултимедијален 
настан организиран од Театар Пи, РЦПЛИП – ПОРАКА и 

ЦПЛИП- ПОРАКА Скопје. Настанот содржеше изложба на 
фотографии изработени од корисници на дневниот центар 
на РЦПЛИП – ПОРАКА во Скопје, а еден од корисниците 
учествуваше и во музичкиот дел од настанот. 
 Во периодот додека траеше европското првенство 
во фудбал 2020 паралелно беа обработувани теми поврзани 
со фудбалот. Така преку работилници корисниците 
изработуваа дресови од хартија за нашата репрезентација, 
ги пишуваа имињата на нашите репрезентативци, цртаа 
фудбалски терени и топки како и победнички пехар. Истите 
споделуваа фотографии од атмосферата од бодрењето на 
Македонија за време на настапот на првенството. 
 По година и половина поминати под притисокот 
кој го наметна појавата на корона вирус ова лето дел од 
корисниците со своите семејства успееја да ги реализираат 
своите годишни одмори покрај море, планина или 
езеро. Истите споделија фотографии од ова доживување. 
Секако летото како тема често се појавуваше и во нашите 
работилници и планирани активности почнувајќи од 
усвојување на бон тон за на плажа, цртежи на реквизити 
за летување, омилено место за летување и впечатоци од 
истото. 
 Како и сите граѓани така и лицата со интелектуална 
попреченост беа засегнати од појавата на Корона вирусот. 
Разорното дејство кој истиот го имаше како по здравјето 
така и по светската економија остави свои белези и врз 
оваа популација. Следејќи ги препораките на Светската 
здравствена организација и препораките на Министерството 
за здравство, дел од корисниците на услугите на дневните 
центри на РЦПЛИП – ПОРАКА во Скопје заедно со своите 
родители самоиницијативно се пријавија во системот 
за вакцинација. На почетокот срамежливо и со неколку 
изолирани случаи, но подоцна, повеќе се зголемуваше 
бројот на вакцинираните членови. Ова секако се должи 
на меѓусебно споделување на позитивни искуства од 
имунизацијата меѓу членството. Некои од корисниците 
своите вакцини ги добија надвор од рамките на нашата 
држава. Со уважување на препораките за вакцинација 
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како оптимален начин за спечување на ширењето на 
вирусот, лицата со попреченост го дадоа својот придонес 
во зачувувањето на личното и јавното здравје. Ова секако 
отвара нови можности за побезбедна работа во дневните 
центри во услови на пандемија. 

Дневен центар на РЦПЛИП – ПОРАКА во Штип

 Редовно и согласно протоколите за работа се 
реализираат активностите во дневниот центар на РЦПЛИП – 
ПОРАКА во Штип. Покрај спроведувањето на предвидените 
индивидуални програми за работа за стекнување на 
вештините за самостојно живеење, се реализираа и неколку 
активности со партнерите на ЦПЛИП – ПОРАКА Штип. 
 Така, на 9.7.2021 година во салата за промоции 
на НУ – У Библиотека „Гоце Делчев“ дел од корисниците 
на дневниот центар и нивните родители, заедно со 
ангажираните лица, присуствуваа на промоција на три 
книги на авторката Емилија Златковска – Анастасова. 
Делови од книгите читаа членови на книжевниот центар 
при Академијата „Еуроарт“, а со музички настап на виолина, 
настанот го збогати ученичка од ДМУЦ „Сергеј Михајлов. 
 На 12.7.2021 година, во соработка со здружението 
ЦИВИТАС се спроведе онлајн работилница со Др. Соња 
Р.Јовановски – Директор на институтот за култура и уметност 
при Меѓународниот Славјански Универзитет. Темите на кои 
се разговараше беа: „Комуникација како животна вештина“ 
и „Емоциите на лист хартија“. На 13.07.2021 година 
штипската фирма АДЕИНГ донираше медицински обувки со 
ортопедска потпора за корисниците на дневниот центар. 
 Ангажираните лица од дневниот центар на 
14.07.2021 година зедоа учество во онлајн фокус група 
организирана од Коалиција на младински организации СЕГА, 
во партнерство со СОС Детско Село Северна Македонија, 
Волонтерски Центар Скопје и Женски Форум Тетово. Во 
фокус групата ангажираните лица во дневниот центар на 
РЦПЛИП – ПОРАКА во Штип имаа можност да го споделат 
нивното мислење и да придонесат за подобрувањето на 
младинските политики соодветно на потребите на младите 
преку дискусии на различни теми кои ги засегаат младите. 
На 23.8.2021 година ММС Реален медиум за реални луѓе 
објави сторија за корисник на дневниот центар, Благица 
Паризова, со наслов „Кога го држам Аце за рака, целиот 
град го шетам“. 

Дневен центар на РЦПЛИП – ПОРАКА во Прилеп

 Активностите на Дневниот центар на РЦПЛИП 
– ПОРАКА во Прилеп и понатаму продолжуваат да се 
реализираат со почитување на протоколите за работа. 
Во овој период поголем дел од активностите се насочени 
кон зголемување на свесноста за сопственото здравје. Се 
разговара на теми поврзани со медицина и практично се 
применуваат медицински апарати и помагала. Корисниците 
имаа можност да се запознаат со дигитални апарати и да 
научат истите самостојно да ги користат на себе и на друг. 
Со помош на корисниците започнавме да изработуваме 
помагала по методот на  Монтесори кои воедно се покажаа 
како практични и корисни. Со помош на овие помагала 
се развива логичното мислење и помагање. Последните 
денови од летните месеци се користат да се реализираат 
активности надвор од дневниот центар како што се 
ориентирање во простор, односно самостојно барање и 
препознавање на одредени установи, објекти, имиња на 
локални угостителски објекти и препознавање на важни 
симболи. Паралелно, корисниците имаат можност да се 
запознаат со сообраќајната сигнализација и како примерно  
да се  однесуваат во сообраќајот. Целта е преку овие 
активности корисниците да бидат самостојни,  да научат да 
се ориентираат според други објекти кои се во близина и да 
се однесуваат безбедно во сообраќајот. 

Дневен центар на РЦПЛИП – ПОРАКА во Радовиш

 Почитувајќи ги мерките за заштита и протоколите 
за работа, активностите во Дневниот центар на РЦПЛИП 
– ПОРАКА во Радовиш непречено се реализираат според 
предвидената програма за работа. Во изминатиот период 
се реализираа низа активности за стекнување на вештините 
за самостојно живеење. Редовно се реализираа работно-
окупациони и спортско-рекреативни активности во 
дневниот центар, како и активности за одржување на дворот 
и берење на овошни плодови од градината.
 Заменик генералниот директор на рудникот Бучим, 
Николајчо Николов, кој замина во пензија во август, и 
своето пензионирање го одбележа со хуман гест. Имено, 
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во замена на подарок по повод неговото пензионирање 
и пензионирањето на уште двајца директори, Василиј 
Боруцкиј и Илија Филипов, паричните средства се донираа 
во дневниот центар на РЦПЛИП – ПОРАКА во Радовиш.  
 Дел од тие средства се донирани лично на 
корисниците за да ги искористат за лични потреби, а дел од 
средствата се донираа за да се набави нешто што ќе биде 
практично и наменско за потребите на дневниот центар, 
а ќе остави личен печат на Николајчо Николов, како еден 
од долгогодишните поддржувачи на работата на Дневниот 
центар и искрен пријател на корисниците. Како знак на 
благодарност за овој хуман гест, од името на Центарот за 
поддршка на лица со интелектуална попреченост – ПОРАКА 
Радовиш, претседателката на организацијата, Виолета 
Србакова, му врачи плакета на г-дин Николов за личен 
придонес и континуирана поддршка на дневниот центар 
за лица со интелектуална попреченост. Со искрени емоции 
Николајчо Николов вети дека и понатаму ќе биде верен 
пријател и поддржувач на дневниот центар и повторно 
убавите случувања во неговиот живот ќе ги споделува со 
корисниците. 

Социјален клуб на РЦПЛИП – ПОРАКА во Струмица

 Социјалниот клуб на РЦПЛИП – ПОРАКА во 
Струмица во изминатиот период редовно ги реализираше 
планираните активности според планираната програма 
за работа и согласно Протоколот за работа на дневните 
центри за деца/лица со попреченост. Во изминатиот 
период се реализираа низа активности за унапредување на 
можностите на корисниците на социјалниот клуб. Редовно 
се користеа брошури за здравје од каде можеа лицата со 
интелектуална попреченост да се запознаат со зачувување и 
унапредување на сопственото здравје. За таа цел, користеа 
и едукативни видеа кои ги пребаруваа на интернет. 
 Интернетот се користеше и за гледање на видео 
клипови за изведување на рачни изработки, кои потоа самите 
ги правеа, како и за разновидни едукативни содржини, но 
и за забава т.е. слушање музика. Се реализираа и неколку 
тематски работилници каде се користеа најразлични 
материјали за креирање на рачни изработки.  
 Исто така, се спроведуваа активности за унапреду-
вање на физичкото здравје на корисниците. Се реализираа 
редовни физичко-рекреативни активности користејќи ги 
справите за вежбање во социјалниот клуб, како и вежби за 
раздвижување и истегнување на телото. 

Социјален клуб на РЦПЛИП – ПОРАКА во Битола

 Социјалниот клуб на РЦПЛИП – ПОРАКА во Битола во 
изминатиот период реализираше низа креативни и музички 
работилници според предвидената програма. Дел од нив 
беа реализирани во просториите на социјалниот клуб, а дел 
на отворено, односно на градското шеталиште во Битола. 
Креативните работилници беа насочени кон можностите, 
потенцијалите и лични желби на самите корисници, од кои 
дел покажаа знаење, голем интерес и поттик да направат 
нешто повеќе и нешто поразлично од она што досега 
се работело. Изработените фигури, различните цртежи, 
друштвени игри, спортувањето и рекреацијата според 
можностите, како и работата на компјутер, како реализирани 
активности, уште еднаш покажаа дека постојаната работа, 
поголемото внимание, дружењето и поддршката, кај 
самите корисници даваат резултати за нивна подобра 
социјализација, подобар и поисполнет живот. 
 Дел од корисниците на социјалниот клуб 
присуствуваа на културната манифестација „Битолско 
културно лето“, односно на два концерти на отворено на 
кои настапија бројни познати музичари од Македонија и 
бившите Југословенски простори. Некои од корисниците за 
прв пат присуствуваа на ваков настан, па оттука на почетокот 
беше забележана збунетост, трема, но постепено и брзо се 
прилагодија на настанот и уживаа во концертите.
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Уште една успешна соработка со Театар Пи 

Мултимедијален перформанс „Мене ништо не ми пречи“

 „Мене ништо не ми пречи“ е насловот на новата 
мултимедијална кампања која Театар Пи ја реализираше во 
изминатиот период во соработка со Републичкиот центар за 
поддршка на лица со интелектуална попреченост – ПОРАКА. 
МЕНЕ НИШТО НЕ МИ ПРЕЧИ е став и креативен нагон 
кој го создадовме за да опстоиме во уметноста и таа да 
живее додека ние опстојуваме со неа. Мене ништо не ми 
пречи за да фантазирам. Мене ништо не ми пречи за да 
бидам инвентивен. Мене не ми пречи да бидам различен. 
Креативниот нагон ништо, никој и никогаш нема да ни го 
потисне. Овие размислувања беа водилка за создавање 
и реализирање на сите активности во рамките на оваа 
кампања. 
 Активностите од првиот дел на кампањата 
финишираа со одржување на мултимедијален настан во 
паркот во Ѓорче Петров на 30.6.2021. Посетителите на 
настанот можеа да проследат концерт на класична музика 
и џез импровизации со Дино Имери, Дино Рамо, Ема 
Ананиевска, Златко Митрески, Игор Ангелов, Јаков Ангелов, 
Ева Малин, Ана Тодоровска и изложба на фотографии чии 
автори се лица со интелектуална попреченост од ЦПЛИП - 
ПОРАКА Скопје и ученици од основите училишта „Димитар 
Поп-Беровски“, „Мирче Ацев“, „Страшо Пинџур“ и „Јоаким 
Крчовски“. Во перформансот „Мене ништо не ми пречи“ 
учествуваа лица со интелектуална попреченост и лица 
со типичен развој, како и професионални музичари и 
уметници кои ги водеа работилниците во изминатите пет 
месеци. Музичките работилници ги водеше музичарот Дино 
Имери, а фотографските фотографот Благоја Блажевски. По 
завршувањето на првиот дел од кампањата „Мене ништо 
не ми пречи“ следуваат театарски работилници и театарски 
перформанс кој ќе го водат актерите Златко Митрески и 
Македонка Илиевска.
 Мултимедијалната кампања  се реализира во 
соработка со Општина Ѓорче Петров и основните училишта 
во Ѓорче, ЦПЛИП – ПОРАКА Скопје и е поддржан од Општина 
Ѓорче Петров, Министерство за култура, Град Скопје, 
Европската куќа во Скопје (Europe House Skopje), Амбасадата 
на Република Полска во Скопје.

 Музичката работилница со познатата кантавторка 
и пејачка Стефанија Милевска која работи со лица со 
попреченост се одржа во социјалниот клуб на 22.7.2021 
година со присуство на девет корисници, кои покажаа 
умешност, воодушевеност, соработка и среќа. Заедно со 
музичарите изведоа неколку музички песни, а се обидоа и 
со свирење на музички инструменти – гитара и виолина.
 Резултат на постојаната соработка со „Анастасија 
центар“- Стефанија Милевска  се и бесплатните часови по 
соло пеење за нашиот корисник Елена Петровска, соло 
пеење и свирење гитара на нашиот нов корисник Теодора 
Димова. Часовите веќе се одржуваат во „Центар Анастасија“ 
еднаш неделно.

Социјален клуб на РЦПЛИП – ПОРАКА во Виница

 Работата во социјалниот клуб на РЦПЛИП – ПОРАКА 
во Виница се реализира во согласност со предвидената 
годишна програма за 2021 година. Изминатиов период 
се продолжи со редовните активности кои непречено се 
одвиваа. Се реализираа неколку работилници на тема лето, 
каде се изработуваа рачни изработки и декоративни фигури. 
Редовно се реализираа и когнитивно-едукативни активности 
за унапредување на можностите на корисниците, a oсобено 
внимание се посвети на стекнувањето на вештините за 
хигиена, како лична, така и хигиена во домот и во работните 
простории, како и на мерките за заштита од корона вирусот.

Активности на РЦПЛИП - ПОРАКА 
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Преземен текст од ММС Реален медиум за реални луѓе, 23.8.2021 година

 Секој ден е празник на љубовта за Благица Паризова 
(36) и Александар Атанасов (40). Веќе четири години со почит 
и слога ја испишуваат својата љубовта приказна, која почнала 
во Дневниот центар за лица со интелектуална попреченост 
„Порака“ во нивниот роден Штип. Благица има потешкотии 
со движењето, но вели кога го држи својот сакан за рака, 
може да го прошета целиот град. За ММС таа ја раскажа 
нивната љубовна приказна, порачувајќи дека љубовта е 
голема инспирација и може секому да му даде сила за да ги 
оствари своите желби и соништа. Со неа разговаравме пред 
да му заврши работното време на Александар, односно 
пред да отидат во еден од нивните омилени ресторани во 
центарот на градот за да ја чести сладолед, нешто што често 
го прават пополнувајќи го слободното време.

 „Рајска убавина е секое цвеќе што цвета, тоа е како 
нашата љубов. Ако го сакаш и одгледуваш ќе процвета, а ако 
го оставиш ќе овене. Тогаш и небото ќе се натажи и градината 
ќе се исуши. И љубовта е иста, таа се негува со среќа и убави 
зборови. И љубовта е рајска убавина, зависи каква ќе си 
направиш, таква и ќе ти биде“. Ова се дел од стиховите 
преку кои Благица на хартија ги има ставено своите емоции 
кон човекот за кој вели, дека е нејзина најголема поддршка. 
Веќе четири години таа со Александар ги споделува своите 
среќни моменти и исто толку долго, тој е нејзино рамо за 
плачење.
 Се запознале случајно како корисници на Дневниот 
центар за лица со попреченост Порака – Штип. Решила таа 
да го направи првиот чекор, па го поканила на средба.
 „Тој дојде, некако што знам ми беше симпатичен си 
викам чекај ќе се запознаам со него. Го прашав дали има 
профил на Фејсбук и ми кажа дека има, па му пратив покана 
за пријателство. Го прашав дали има девојка, ми кажа дека 
нема. Го прашав дали сака да има, ми рече дека сака“, 
раскажува Благица низ насмевка сеќавајќи се на љубовните 
почетоци.
 Отворено му признала дека и’ се допаѓа, па тој и’ 
кажал дека и таа нему исто така.
 Благица уште од дете има проблеми со нозете, 
особено со левата нога. До Центарот ја носи татко и’, а 

Кога го држам Аце за рака целиот град го шетам 
Како се родила љубовта меѓу Благица и Александар корисници на 

Дневниот центар „ПОРАКА“ во Штип

попладневните часови се резервирани за прошетките со 
Аце. Нејзиниот проблем се влошил пред седум години кога 
таа ја изгубила мајка си, па и стресот си го направил своето.
„Со Аце постојано шетам. Се’ сум за рака. Нозете ги 
завлекувам, имам поголем проблем со левата нога, морам 
да одам се’ за рака“, вели Благица.
 Нејзиното момче работи во перална за автомобили 
и веќе не оди во Центарот.
 Таа со своите другарки таму црта и пишува, но како 
што вели, со душа чека да дојде 16 часот бидејќи тогаш 
Аце завршува со работа, а крајот на работните обврски 
значи дека тој ќе дојде во нејзиниот дом за да го испијат 
попладневното кафе.
 „Шетаме на Суитлакот, на патеката покрај 
Брегалница, во населба Пребег… Кога шетаме седнуваме 
и да одмориме, па потоа Александар ме испраќа до дома“, 
ни сподели Благица. Александар исто така има проблем со 
нозете, но не толку изразен како нејзиниот. Токму поради 
тоа, кафето го вари Благица, но од кујната до дворот каде 
што го пијат, го носи Александар.
 На седенките често им се придружува нејзиниот 
татко, а запознавањето со него, Александар го дочекал со 
нетрпение.
 „Кога се запознавме на почетокот му реков на 
татко ми – јас се запознав со едно дете. Вика добро, како 
се вика? Му кажав. И така некако рече дека може да дојде. 
Јас му реков на Александар дека ќе може од утре да доаѓа 
и кај нас дома да пиеме кафе. Александар беше многу 
радосен, вечерта сакаше да дојде веднаш со велосипедот. 
Јас му реков како така уште сега, утре ќе дојдеш. Тој немаше 
трпение, му беше интересно“, се сеќава Благица.
 Вели дека и татко и’ и нејзините сестри од кои 
едната е во Словенија, а другата во Скопје, се радуваат штом 
таа е среќна.
 „На Аце секој ден му раскажувам за спомените со 
мајка ми, најубавите спомени ми се со неа. Со душа чекам 
да дојде 16 часот па да се симнам во дворот, да си играм 
со моето кученце Нора и тој доаѓа. Секој ден „иста песна“ 
е, но таман работа да ми пречи. Дома имаме скали, но 
има ограда и не ми треба толку помош. А каде што нема 
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Активности на Европската комисија и ЕДФ

 ЕУ го ажурираше пакетот со алатки за пристапот 
заснован на права од 2014 година во согласност со своите 
обврски кон Целите за одржлив развој и за намалување 
на сите облици на нееднаквост, вклучувајќи родова 
нееднаквост.

 Обновениот пристап заснован на човекови 
права ќе помогне за потребните интервенции да се 
направат поинклузивни и одржливи. Тој се применува во 
програмирањето, дизајнирањето и имплементацијата 
на сите сектори од надворешните акции на ЕУ, како 
што е побарано и од инструментот за соседство, развој 
и меѓународна соработка – Глобална Европа, новиот 
инструмент за финансирање за 2021 – 2027.
 Комесарот за меѓународно партнерство Jut-
ta Urpilainen рече: „Европската унија е цврсто посветена 
да ги применува сите човекови права за сите за да се 
обезбеди еднаквост, недискриминација, транспарентност 
и одговорност во сите наши надворешни акции. Исто така, 
сакаме да осигуриме дека секој, вклучително и младите 
лица и лицата кои живеат во ранливи ситуации, можат да 
учествуваат во одлуки кои влијаат врз нивните животи, не 
оставајќи никој назад.“
 Пристапот се фокусира на индивидуи и заедници кои 
Европската унија се обидува да ги извади од сиромаштија, 
маргинализација и дискриминација – носителите на права – 
обидувајќи се да го зајакне нивниот капацитет за барање на 
своите права.
 Исто така, ги поддржува владите и институ-
ционалните актери – носителите на должност – во 
исполнување на нивните обврски и заложби за човековите 
права, во согласност со принципите на ефективност на 
помошта и националната сопственост.

 Пристапот е преведен во практика од страна 
на ажурираните алатки, кои даваат пет принципи за 
работа, еднакво релевантни и за процесите и за целите на 
надворешната акција на ЕУ:
• Примена на сите човекови права за сите;
• Осмислено и инклузивно учество и пристап до 

донесување одлуки;
• Недискриминација и еднаквост;
• Одговорност и владеење на правото за сите;
• Транспарентност и пристап до информации поддржани 

со распределени податоци.

 Родовата еднаквост треба да се вклучи во сите 
аспекти.
 Пакетот со алатки се надоградува на научените 
лекции од изминатите седум години, црпи од практиките 
и методологиите на земјите членки на Европската унија, и 
може да го користат сите земји членки и партнерите. Тој е дел 
е од имплементацијата на амбициите за Сојуз на еднаквост 
на Комисијата.Наскоро на Меѓународната академија за 
партнерство на ЕУ ќе може да се најдат и дополнителни 
онлајн алатки и ресурси развиени од Европската комисија и 
земјите членки.
 Европскиот форум за попреченост (ЕДФ) го 
поздравува ажурираниот пакет со алатки засновани 
на пристапот кон човекови права. Пакетот со алатки ќе 
помогне „надворешните акции на Европската унија да 
бидат поинклузивни и одржливи, осигурувајќи учество и 
недискриминација на теренот“.
 Алатките се во прилог на пристапот заснован на 
човекови права, и го отвораат концептот и петте работни 
принципи на пристапот заснован на човековите права. 
Исто така, се разгледува како да се пренесе пристапот 

Чекор нанапред во заложбата за намалување на 
нееднаквостите: усвоен пакет со алатки засновани на 

пристапот за човекови права

ограда не можам да се движам сама и сама да одам на 
долги прошетки. Аце полесно се движи, па ние сегде одиме 
фатени за рака. Ни на долга ни на кратка прошетка не одиме 
без да бидеме фатени за рака. Одиме во кафулињата низ 
градот. Интересно ни е“, вели Благица.
 На иницијатива на психологот во „Порака“, таа 
почнала да пишува поезија, а најголемиот дел од песните и’ 
се посветени на нејзиното момче. Вели дека понекогаш и тој 
знае да напише нешто за неа, но со нејзина помош.
 Тие никогаш досега немаат отидено на одмор, 
па сега во септември ќе одмораат на плажите во Охрид. 
Благица и Аце всушност на крајот од ова лето ќе го имаат 
првиот заеднички одмор. Дотогаш поради екстремните 
температури, Благица оди во Дневниот центар само по 
два часа, за разлика од претходно кога останувала и до 14 
часот. Таму научила да го прави и омилениот десет на Аце 
– „бомбици“ со банана и бисквити. Тој пак, често и купува 

подароци, а најчесто фустани во кои таа со задоволство се 
дотерува.
 Благица вели дека секој ден им е Свети Валентин и 
за да ја слават љубовта воопшто не е потребно да чекаат да 
дојде февруари.
 Со оглед на тоа дека таа го преземала првиот чекор, 
вели: „Јас го направив тоа што тој требаше да го направи“.
На сите им порачува да веруваат во љубовта бидејќи кога-
тогаш ќе ја најдат.
 „Сите луѓе треба да работат на остварување на 
своите желби. Особено лицата со попреченост – некој од 
нив умее убаво да црта, друг да пишува, секој си има свој 
талент или своја дарба. Но заедничко е тоа што тие умеат да 
сакаат со чисто срце“, заклучува Благица.

Новинар: Вања Мицевска
Фото: Кире Андонов

Преземен текст од ММС Реален медиум за реални луѓе, 23.8.2021 година
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заснован на човекови права во практика, поврзувајќи го со 
програмирање, и дизајн и имплементација на сите сектори 
на надворешните акции на ЕУ, како што е побарано и од 
инструментот за соседство, развој и меѓународна соработка 
– Глобална Европа, неодамна усвоениот инструмент за 
финансирање за 2021 – 2027 година.
 
 Во Стратегијата на ЕУ за правата на  лицата со 
попреченост 2021 – 2030, една од ретките конкретни 
акции во Делот 6 за промовирање на правата на лицата со 
попреченост на глобално ниво, требаше да се ажурираат, 
„Пакетот со алатки за пристапот заснован на права“ 
вклучувајќи ги сите човекови права за развојна соработка 
во ЕУ“ во 2021 година. Целта беше да се опфатат сите 
нееднаквости, вклучително и дискриминацијата врз лицата 
со попреченост, во надворешни акции“. 
 Во верзијата на пакетот со алатките од 2014 
година, имаше само две референци за „попреченост“ и/
или „попречености“. Во новиот од 2021 година, има повеќе 
референци за правата на лицата со попреченост и за 
инклузија со специфични референци за:
• Стратегијата на ЕУ за правата на лица со попреченост 

2021-2030;
• Конвенцијата на ОН за правата на лица со попреченост;

• Организации за лица со попреченост;
• Инклузивни и пристапни механизми за консултации;
• Интерсекторство;
• Важноста од собирање податоци поделени по вид на 

попреченост;
• Попреченоста и податоците во програмирање – има 

специфичен анекс за попреченост и податоци во 
програмирање;

• Сетот прашања од Вашингтонската група и собирање 
податоци;

• Организација за економска соработка и Комитетот 
за помош на развојот како маркери на политики за 
попреченост – постои посебен анекс за маркери за 
попреченост;

• Проектот на премостување на празнините и пакетот 
за ресурси на Канцеларијата на високиот комесар за 
човекови права, Целите за одржлив развој, Конвенцијата 
за правата на лица со попреченост. 

 Алатките примарно се насочени кон „персоналот 
кој работи во надворешните акции на ЕУ, практичари во 
земјите членки, и партнерите на Европската унија за развој и 
имплементација“ и ќе бидат надополнети со онлајн алатки и 
ресурси развиени од Европската комисија и земјите членки.

Активности на Европската комисија

 Согласно член 40 од Конвенцијата на ОН за 
правата на лица со попреченост, државите потписнички 
редовно ќе се состануваат на конференција на државите 
потписнички со цел разгледување на сите прашања во 
однос на имплементацијата на оваа Конвенција.

 Конференцијата на држави потписнички е 
годишен настан што го организираат Обединетите нации. 
За време на конференцијата учесниците дискутираат за 
имплементацијата на Конвенцијата на ОН за правата на 
лицата со попреченост. 
 Учесниците се претставници на државите 
потписнички (земји и регионални организации кои ја 
ратификувале Конвенцијата), граѓански организации (како 
на пример, организации на лица со попреченост) и експерти 
за права од областа на попреченоста (како на пример, 
Специјалниот известувач на ОН за правата на лицата со 
попреченост и академици).
 Конференцијата и нејзините споредни настани 
најчесто се организираат во месец јуни во седиштето на 
Обединетите нации во Њујорк. Сепак оваа година настанот 
ќе биде делумно виртуелен.
 Над една милијарда лица со попреченост имаат 
голем потенцијал и способност да придонесуваат во сите 
аспекти на развојот и во општеството. Сепак, тие беа во 
повеќе маргинализирани ситуации поради историски 

Одржана 14-тата сесија на Конференцијата на држави 
потписнички на Конвенцијата на ОН за правата 

на лицата со попреченост

дискриминации и многу облици на бариери кои ја 
спречуваат нивната инклузија и еднакво и целосно учество 
како членови на нашите заедници. Во соочувањето со 
актуелната криза со КОВИД-19, доказите веќе покажаа дека 
лицата со попреченост се изложени на поголем ризик и 
несразмерно се погодени од КОВИД-19. 
 14-тата сесија на Конференцијата на држави 
потписнички на Конвенцијата за правата на лицата со 
попреченост (КПЛП) се одржа од 15-ти до 17-ти јуни 
2021 година. Со оглед на ситуацијата со КОВИД-19, по 
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внимателно разгледување, се донесе одлука, 14-тата сесија 
на Конференцијата на држави потписнички на КПЛП да се 
одржи онлајн. 
 Главната тема на Конференцијата беше: „Да 
градиме подобро: одговор и закрепнување од КОВИД-19; 
Задоволување на потребите; Остварување на правата и 
решавање на социо-економските влијанија врз лицата со 
попреченост.  
 Под-темите на кои се разговараше на 
Конференцијата на државите потписнички беа:
1. Заштита на правата на лицата со попреченост во 

вооружени конфликти и хуманитарни вонредни 
состојби;

2. Самостојно живеење, вклученост во заедницата;
3. Право на образование; предизвици со инклузивно 

образование и пристапност за време на КОВИД-19.

 Отворањето на Конференцијата, како и општата 
дебата се одржаа на 15-ти јуни 2021 година. Во својата 
воведна изјава, Претседателот на Конференцијата, Jukka 
Salovaara, забележа дека пандемијата со КОВИД-19 имала 
несразмерно влијание врз лицата со попреченост, главно 
поради недостигот на одговор кој ја вклучува попреченоста 
и мерки за заздравување, вклучително и недостиг на 
потребните ресурси и поддршка за лицата со попреченост. 
Истакнувајќи ја важноста од поттикнување на инклузијата, 
претседателот нагласи како четиринаесеттата сесија прави 
напори да го унапреди учеството и лидерството на лицата 
со попреченост и нивните организации преку поканување 
и поддршка на многу граѓански организации да учествуваат 
на официјални програмски состаноци, како и во многу други 
настани и активности за решавање на конкретни прашања со 
кои се соочуваат лицата со попреченост. Понатаму, ги повика 
државите потписнички да ги зголемат нивните напори за 
подобро враќање во насока на имплементирање на 2030 
Агендата за одржлив развој, во согласност со Конвенцијата, 
во процесите за одговор на КОВИД-19 и заздравувањето. 
Заврши со поттикнување на државите потписнички да се 
вклучат во дискусиите на сесијата со цел унапредување на 
човековите права и градење на инклузивно и еднакво за 
сите општество. 
 Во своето обраќање преку видео порака, 
Генералниот секретар на ОН истакна дека осигурувањето 
на човековите права и унапредувањето на инклузијата на 
лицата со попреченост се приоритет за Обединетите нации. 
Во таа насока, 66 ентитети од системот на Обединетите 
нации известиле дека преземаат акции и имаат иницијален 
напредок во имплементацијата на Стратегијата на ОН за 
инклузија на попреченоста. Тој забележа дека, за време на 
процесите за одговор и заздравување од КОВИД-19, земјите 
се соочуваат со предизвици во нивните напори за ги вклучат 
сите лица со попреченост, особено оние кои се во поранливи 
ситуации. Тој истакна дека дистрибуцијата на вакцините 
е важен чекор во овие процеси, а лицата со попреченост 
не треба да бидат исклучени од нив. Тој го заврши своето 
обраќање со повик за унапредување на соработката за 
целосна и ефективна имплементација на Конвенцијата. 
 Специјалниот известувач за правата на лицата 
со попреченост при Советот за човекови права, ја 
потенцираше потребата за понатамошно унапредување, 

бидејќи првичните политички реакции околу КОВИД-19 
во некои земји открија длабоко вкоренети и структурни 
нееднаквости. Тој кажа дека државите потписнички мора 
да направат поголем напор за да се соочат со сегрегацијата, 
исклучувањето и невидливоста. Тој забележа дека е 
особено важно да се осигура огромните суми на јавни пари 
наменети за заздравување да не се користат за обнова 
на старите политики што ја овековечија сегрегацијата на 
лицата со попреченост. Воедно, ја истакна потребата од 
консултации со лицата со попреченост кога се развиваат 
политики што се однесуваат на нивните основни права. 
Овие процеси на повторно градење не може да се спроведат 
без консултирање со архитектите на промени, односно, 
лицата со попреченост; во спротивно, тој кажа, куќата што 
се изградила ќе има структурни недостатоци. Исто така, 
ги поздрави сесиите за двете под-теми, за вооружени 
конфликти и самостојно живеење во заедницата. На крајот, 
нагласи дека подоброто опоравување по конфликт бара сите 
чинители да ја почитуваат улогата која ја имаат лицата со 
попреченост во одржувањето на мирот и да создадат многу 
повеќе намерен простор за тоа во иднина, како и директно 
да се соочат со културата на сегрегација. 
 Следните два дена, односно 16-ти и 17-ти јуни 
беа посветени на одржувањето на тркалезните маси на 
кои поединечно се разговараше на трите под-теми од 
Конференцијата. Учесниците имаа можност да дадат 
свои согледувања за темите, да дискутираат и да дадат 
препораки за унапредување на состојбите со цел лицата со 
попреченост да бидат еднакво вклучени во сите аспекти од 
општественото живеење. 
 Во своите завршни забелешки, претседателот на 
Конференцијата кажа дека 2021 година е втора година по 
ред во која сесијата на Конференцијата се организира под 
исклучителни услови, земајќи ги предвид ограничувањата 
поврзани со пандемијата со КОВИД-19. Истакна дека не би 
било можно да се одржи сесијата без целосната соработка 
на сите чинители. Воедно, ја искажа својата надеж дека 
оваа четиринаесетта сесија послужила за промовирање на 
учеството и ангажманот на лицата со попреченост и нивните 
организации во релевантните случувања, вклучително и во 
процесите на национално и меѓународно ниво. 
 Конференцијата на држави потписнички соединува 
два моќни слогани и потенцира дека едниот не може без 
другиот. На барањето од 2030 Агендата за одржлив развој 
„не оставајте никој зад себе“ се придружува и најмоќното 
мото на движењето за правата на лицата со попреченост 
„Ништо за нас, без нас“.
 Многу е јасно дека овие два слогана мора да 
се применуваат не само на Конференцијата на држави 
потписнички, туку насекаде. Вклучувањето на попреченоста 
мора да биде на агендата на сите настани што го обликуваат 
нашиот свет.
 Пристапноста стана уште поголемо прашање 
особено сега кога мнозинството настани се случуваат онлајн. 
Иако ова потенцијално значи повеќе учесници, исто така, 
предизвикува загриженост за дигиталната поделба што се 
заканува дополнително да ги исклучи лицата со попреченост 
од регионите со ниски приходи. Треба да осигуриме дека 
подоброто структурирање секогаш ги вклучува правата од 
областа на попреченоста, за вистински инклузивен свет.
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Јавна дебата за зајакнување на механизмите за соработка 
меѓу организациите на лицата со попреченост, новинарите и 

надлежните институции

 На 16 септември 2021 година, Македонскиот 
институт за медиуми и Националниот совет на инвалидски 
организации на Македонија организираа јавна дебата 
посветена на зајакнување на механизмите за соработка 
меѓу организациите на лицата со попреченост, новинарите 
и надлежните институции. Јавната дебата беше организира 
како завршен настан на проектот „Партнерство, застапување 
и комуникација за ефикасна инклузија на лицата со 
попреченост“, што го спроведуваат МИМ и НСИОМ, со 
финансиска поддршка од програмата Цивика мобилитас. 
Јавната дебата опфати три панел-дискусии: 
1. Предизвици и перспективи во секторот за социјална 

заштита и социјални услуги; 
2. Кон инклузивно образование – клучни чекори за 

обезбедување на образование за сите деца; и 
3. Приоритети за обезбедување ефективна здравствена 

заштита за сите деца и лица со попреченост.

 Панел-дискусиите беа модерирани од страна 
на искусни новинари, а во секој панел имаше еднаква 
застапеност на претставник на соодветното министерство, 
претставник на национална организација на лица со 
попреченост и новинар/уредник на медиум. Претставниците 
на министерствата ги презентираа тековните и планираните 
активности поврзани со унапредување на правата на лицата 
со попреченост, додека претставниците на организациите 
се осврнаа на предизвиците и проблемите со кои се 
соочуваат лицата со попреченост во областите на социјална 
заштита, образование и здравствена заштита. Исто така, 
претставниците на медиумите дадоа свои видувања за 
приоритетите во трите области.    
 РЦПЛИП – ПОРАКА, како членка на НСИОМ, активно 
учествуваше во организирањето и реализацијата  на јавната 
дебата. Генералниот секретар д-р Василка Димоска Де Јонг 
учествуваше со презентација на првиот панел, а програм-
скиот менаџер Владо Крстовски учествуваше во отворањето 
на дебатата, со воведно обраќање во име на НСИОМ.  

 Јавната дебата понуди можност за разговор меѓу 
засегнатите страни како заеднички да придонесуваат 
за подобро прифаќање на лицата со попреченост и 
остварување на нивните човекови права. Сите присутни 
се сложија дека промената на јавните перцепции и 
разбивањето на предрасудите кон лицата со попреченост 
е една од основните приоритетни области за дејствување. 
Јасно и зошто:  ако сакаме на попреченоста да се гледа како 
на тема од човековите права, тогаш мораме континуирано 
да придонесуваме за афирмирање и за прифаќање на 
основното право на лицата со попреченост да живеат 
во рамките на заедницата и целосно да учествуваат во 
нејзиниот социјален, културен, политички и економски 
живот. 
 Подигањето на јавната свест за правата на лицата 
со попреченост во голема мера зависи од начинот на 
кој медиумите ги портретираат лицата со попреченост и 
известуваат за прашањата што се поврзани со нивните 
човекови права. Затоа, многу е важно сите други чинители 
да ги поддржат медиумите. Во целиот тој процес, 
подеднакво место имаат граѓанските организации на 
лицата со попреченост, државните институции, оние што 
креираат и оние што спроведуваат политики, и самите 
медиуми. Сите овие се битни актери во создавањето на 
инклузивни општества за лицата со попреченост и затоа е од 
суштинско значење да ги здружат силите и да воспостават 
меѓусебна соработка. Сепак, таа соработка е честопати 
проблематична и како да постои врска што недостига, што 
всушност претставува недоволно разбирање и несоодветна 
комуникација.
 Затоа, главниот заклучок од дебатата е дека 
соработката меѓу организациите на лицата со попреченост, 
новинарите и надлежните институции мора да се негува, 
и мора да се  воспостават одржливи врски во функција 
на поефикасно застапување на правата на лицата со 
попреченост.
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координацијата, мониторингот и евалуацијата на системот 
редовно се спроведуваат. Овие фази од процесот на 
обезбедување сервисни служби, како и процесот на 
поопшто обезбедување на сервисни служби, обично може 
да се опише користејќи „ПСПД циклус“ (планирај-спроведи-
провери-делувај) – (PDCA cycle – plan-do-check-act) . Овој 
модел (познат и како „Тркалото на Деминг“ или „спирала на 
континуирано унапредување“) многу добро ги илустрира 
фазите на сите процеси од обезбедувањето сервисни 
служби:
• ПЛАНИРАЈ: Однапред планирајте за промени; 

анализирајте го контекстот и предвидете ги резултатите. 
Воспоставете цели и процеси неопходни за носење 
резултати во согласност со релевантните спецификации.

• СПРОВЕДЕТЕ: Извршете го планот, имплементирајте ја 
сервисната служба или процесот.

• ПРОВЕРЕТЕ: Следете и евалуирајте ги резултатите 
наспроти првичните цели.

• ДЕЛУВАЈТЕ: Преземете акција за унапредување на 
процесот, пред следниот циклус или имплементација. 

 Откако ќе се стабилизираат постигнувањата на 
циклусот на имплементација, следниот циклус може 
повторно да започне, а претходните резултати можат да се 
стандардизираат или капитализираат. 
 Во секторот на социјалните сервисни служби овој 
модел помага за подобра анализа на различните чекори од 
процесот на обезбедување, на национално и на локално 
ниво, а од друга страна на ниво и на самите обезбедувачи. 
Велиме дека овој модел се применува и на макро и на микро 
ниво. И на двете нивоа постојат специфични/одговорни 
агенции за планирање, имплементирање, евалуација и 
унапредување на обезбедувањето сервисни служби како и 
конкретно пружање на социјалните сервисни служби.    
 Во дополнение, овој модел го олеснува дизајнот и 
разработката на регулаторни механизми и процедури кои 
овозможуваат квалитативно и кохерентно обезбедување 
на сервисните служби. За секоја од овие фази, постои 
специфичен сет од „регулатори“, со цел да се контролира 
процесот и да се координира акцијата на различните 
чинители или агенции. Повторно, овие регулатори постојат и 
на макро ниво (во заедницата, или во системот на социјални 
сервисни служби) и на микро ниво (на самите сервисни 
служби). 
 Меѓу критериумите за квалитет за сервисни служби 
за поддршка со висок квалитет се:
- Посветеност на резултатите на долг рок;
- Примена на поддржувачката парадигма. Сервисните 

КЛУЧНИ ПОРАКИ ОД МОДУЛОТ

 По ратификацијата од страна на државите 
членки, и од ратификацијата од страна на Европската 
унија на Конвенцијата на ОН, се случува промена во 
парадигмата во однос на тоа како општеството ги гледа 
лицата со попреченост, и сето тоа проследено со пошироко 
разбирање на прилагодувањата што општеството мора да 
ги направи со цел да обезбеди дека правата на лицата со 
попреченост се заштитени. За обезбедувачите на сервисни 
служби барањата искажани во Конвенцијата на ОН 
укажуваат на ре-обликување на тоа како да се обезбедуваат 
сервисните служби, развој на нови сервисни служби кои во 
моментот не се на располагање за да се задоволат новите и 
променливите потреби и/или интеграцијата на пристапот кој 
е ориентиран кон лицето, е инклузивен, партиципативен и 
индивидуализиран, и истиот да се применува во сервисните 
служби, усвојувајќи го новиот модел на човекови права во 
областа на попреченоста. 

1. Разбирање и соочување со предизвиците за 
обезбедувачите на сервисни служби за лица со 
попреченост
 
 Обезбедувањето на сервисни служби во секторот 
за попреченост поминува низ значајни промени во 
изминативе години, па многу сервисни служби кои беа 
креирани согласно медицинскиот пристап за попреченоста, 
во моментот се придвижуваат кон моделот на социјални 
права воведен од Конвенцијата на ОН со кој потребите 
и преференците на индивидуата се во сржта на ставот 
кон попреченоста. Овие основни промени во дизајнот и 
пружањето на сервисните служби се разбира дека допрва 
треба во целост да се постигнуваат, на ниво на политики и на 
практично ниво, и претставуваат предизвик за сервисните 
служби на утрешнината, како и за креаторите на политики 
на ниво на ЕУ и на национално ниво. 
 Особено во југоисточна Европа, воведувањето на 
кохерентен систем на регулаторни механизми и процедури 
за социјалните сервисни служби треба да претставува еден 
од клучните аспекти на реформите. 
 Кога говориме за квалитетни социјални сервисни 
служби, вниманието треба да се стави на планирање, 
мониторинг, евалуација и унапредување на соодветната 
сервисна служба. Слично, од макро перспектива, ефикасен 
систем на социјални сервисни служби, на национално или 
локално ниво, ќе се постигне само доколку планирањето, 

РЦПЛИП – ПОРАКА Ви го пренесува деветтиот модул во циклусот на обуки во рамките на меѓународниот проект „DLoT 
- Disability Leaders of Tomorrow” на ЕАСПД - Европска асоцијација на обезбедувачи на сервисни служби за лица со 
попреченост. Проектот има за цел јакнење на капацитетите на обезбедувачите на сервисни служби за лица со попреченост 
во промовирањето и координирањето на реални и одржливи промени во обезбедувањето на сервисни служби во 15 
земји од Југоисточна Европа.

Модул „СЕРВИСНИ СЛУЖБИ ЗА ПОДДРШКА 
КОИ ГИ ОВОЗМОЖУВААТ ЧОВЕКОВИТЕ 

ПРАВА“
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служби треба да бидат скроени согласно индивидуалните 
потреби и преференци на корисниците;

- Зајакнување и охрабрување на корисниците и 
персоналот;

- Да се научи и да се примени проактивна средина која 
поттикнува на учење;

- Развој на план за транзиција. Транзицијата секогаш се 
случува во систем, па поради тоа, организацијата која е 
опфатена во транзиција треба да развие сопствен план 
за транзиција и да го организира процесот на транзиција 
со соодветно разгледување на овие системи;

- Поддржано донесување одлуки. Обезбедувањето на 
сервисни служби во местото на живеење мора да се 
заснова на планирање во кое лицето е во центарот, кое 
пак бара примена на поддржано донесување одлуки во 
практика. 

Предизвици и потенцијални препреки

• Слаба интеракција меѓу здравствените, социјалните 
и образовните актери; нееднаква територијална 
распределба на социјални сервисни служби и постои 
недостиг од ориентација кон потребите на целните групи.

• Постои голема потреба за иновативни крос-секторски 
сервисни служби, вклучувајќи интегрирана здравствена 
грижа и социјални сервисни служби за поддршка 
(вклучително и политики за домување) за корисниците и 
нивните семејства. 

• Постои недостиг од јасно регулирани стандарди за 
квалитет, како и на показатели за квалитет. Тие треба да 
бидат вклучени во законските рамки, кои се очекува да 
се развијат во блиска иднина.

• Постои недостиг на квалификуван и мотивиран 
персонал. Одговорностите на социјалните работници 
се зголемуваат, сепак, можностите за унапредување на 
нивните професионални квалификации не се доволни. 
Тоа е најчесто поради ниските плати во социјалниот 
сектор (т.е. платите на социјалните разботници се меѓу 
најниските во работната сила). Дополнително, не постои 
синдикат кој ги застапува работниците во полето на 
социјалната грижа, како на пример во образовниот 
сектор.  

2. Деинституционализација и транзиција кон грижа 
во заедницата

 Деинституционализацијата е процес со кој 
системот за грижа оригинално бил насочен кон заштита 
на лицата со попреченост преземајќи одговорности и 
контрола за нив, се трансформира во систем за грижа 
кој е насочен да го олеснува социјалното учество преку 
понуда на широк опсег на сервисни служби обезбедени 
во местото на живеење, почитувајќи ги принципите на 
избор и само-контрола во животот на лицето. Заедно 
со деинституционализацијата, друг важен процес кој е 
потребен во реформата на социјалните сервисни служби 
е процесот на децентрализација, кој соодветствува со 
трансферот на одговорностите, капацитетите и ресурсите 
од државно ниво (централни власти, влада) на ниво на 
локалните власти/општините. 

Предизвици и потенцијални препреки

• Нецелосно почитување на вредностите и принципите на 
човековите права, а тоа последователно (делумно) се 
базира на институционалната култура и во сервисните 
служби во местото на живеење;

• Лошо планирање на сите нивоа (национално, регионално, 
локално);

• Недоволно практично искуство на персоналот;
• Недоволна процена на потребите на индивидуите 

вклучени во процесот на деинституционализација;
• Центри за сместување од семеен тип можат да 

претставуваат, во најголемиот број случаи, попатна 
станица меѓу институционална и семејна грижа;

• Во многу центри за сместување од семеен тип за 
деца и млади кои имаат тешка попреченост и/или 
имаат предизвикувачко однесување, персоналот кој 
не може да се справи со потребите на корисниците 
е во искушение да имплементира институционални 
практики. Поради тоа, постои делумен ризик од ре-
институционализација на новите центри за сместување 
од семеен тип, пропратено и од заканата за губење на 
статусот на времена сервисна служба и преминување 
во по постојана средина. Недостигот на крос-секторска 
соработка е еден од главните проблеми кој е присутен 
во инклузија на поранешните институционализирани 
корисници во заедницата. 

 Сервисните служби во местото на живеење можат 
да станат реалност за лицата со попреченост само кога 
тие самите, нивните семејства и нивните обезбедувачи на 
сервисни служби за поддршка се вклучени во секоја фаза 
од планирањето, дизајнот и пружањето на сервисните 
служби. Општеството треба да се стави на предизвик за 
голема културна промена што е потребна за целосно да се 
обезбедат правата на лицата со попреченост и почитта за 
нивното достоинство. Промената на менталниот склоп ќе 
биде поефективна кога е пропратена со конкретни промени 
во животот на лицата кои имаат потреба од поддршка. 
 Вклучувањето на сервисните служби во редовни 
текови треба да се случува со и преку сите инволвирани 
актери (т.е. лица со попреченост и нивните семејства, 
работодавачи, корпорации за домување, професионалци, 
јавни власти на локално/национално ниво, здравствени 
тела), користејќи ја експертизата на обезбедувачи на 
специјализирана поддршка. 
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 Во обезбедувањето на сервисни служби во 
местото на живеење, квалитетот на живеење треба да 
биде во центарот на планирањето и не треба да се меша 
со квалитетот на сервисните служби, иако сервисните 
служби придонесуваат за остварување на човековите 
права и достоинство. Институционалниот модел и неговите  
негативни последици не се искоренуваат автоматски со 
демонтажата/рушење на големите институции. Овој модел 
може да се појави и во сервисните служби во местото на 
живеење. Поради тоа, неопходно се  потребни конинуирани  
процени, кои ќе бидат соодветни на потребите на 
корисниците, нивните желби и преференци, со цел 
креирање на програми за развој на нивниот потенцијал. 
Обуката на персоналот согласно принципите пропишани во 
Конвенцијата на ОН е клучна. 

Предизвици и потенцијални препреки

• Сложени и бирократски процедури за воспоставување на 
социјални сервисни служби;

• Големината на центрите. Центрите за грижа се често 
големи структури и сразмерот корисници/персонал е 
премногу голем за да обезбеди сервисни служби на 
квалитативен, инклузивен и индивидуализирани начин;

• Експертизата на персоналот кој работи со корисниците. 
Медицинските пристапи се уште се користат во голема 
мера;

• Стандарди за квалитет. Рамките за квалитет некогаш 
варираат согласно потеклото на финансирање, и имаат 
влијание врз крајната услуга што ја добива корисникот;

• Долги листи на чекање, кои спречуваат пристапност до 
сервисни служби и имаат последици на сите нивоа;

• Финансирање на сервисни служби. Профитните 
организации може да прават профит од пружањето 
на нивните услуги по поевтина цена и со пониски 
стандардни за квалитет;

• Деловната способност на корисниците. Поднесоците за 
жалби не секогаш се јасни, а процедурите за поддржано 
донесување одлуки не се целосни.

3. Сервисни служби за вработување за лица со 
попреченост

 Низ Европа има разноликост на модели и 
методологии на работа и вработување за лица со 
попреченост кои се развивале со текот на времето. 
 Како резултат на овие развитоци, вработувањето 
на лицата со попреченост може да се организира на 
различни начини: понекогаш најчесто преку окупациони 
сервисни служби и заштитни работилници, кои припаѓале 
на заштитните сектори за работа и вработување, другпат 
со приоритетни форми на шеми за работа и вработување 
на отворениот пазар на труд, кои вклучуваат на пример, 
методологии на поддржано вработување. Дополнително, 
постојат многу шеми за работа и вработување кои не се 
јасно дефинирани, и имаат измешани одлики од заштитниот 
сектори и од отворениот пазар на труд. Како и општеството, 
и лицата и попреченоста се развиваат, состојбите за работа 
и вработување можат да варираат во текот на животот.
 Можностите за работа и вработување за лицата со 

попреченост, особено лицата со тешка попреченост, често 
зависат од степенот на (специјализирана) поддршка која 
е на располагање за нив (т.е. човечка поддршка, стручно 
образование и обука и техничка адаптација, како разумно 
прилагодување) и од постоењето на поддршката која е на 
располагање и за работодавачите (т.е. мерки за компензација 
наспроти потенцијалната загуба во продуктивност и/или 
насоки како да се справува со прашања од техничка и 
човечка поддршка поврзани со лицата со попреченост).
 Законодавството, исто така, има важна улога во 
можностите за работа и вработување, бидејќи, во некои 
земји, ја дефинира можноста за лицата со попреченост да 
имаат право на работа, на пристап до пазарот на труд и до 
видот на субвенции што лицата може да ги добиваат.
 На крај, можностите за работа на пазарот на труд 
неизбежно имаат директна последица на тоа каде лицата со 
попреченост можат да работат бидејќи недостигот на понуди 
за работа го ограничува и изборот и контролата врз нечиј 
професионален живот, оставајќи многу лица со попреченост 
без конкретни работни места и/или ограничени изгледи за 
кариера.
 Лицата со попреченост се структурно во неповолна 
ситуација на пазарот на труд поради препреките наметнати 
од општеството. Сепак, мерките за поддршка, кога се 
обезбедени, може да помогнат во надминување на 
структурни и функционални пречки, доколку се придружени 
со одржливо законодавство и финансиска рамка, 
вклопувајќи долгорочни потреби за поддршка. Овие мерки 
можат да вклучат стручна и едукативна обука (voca  onal and 
educa  onal training – VET), разумно прилагодување, техничка 
насока, мерки за персонална асистенција и субвенции за 
работодавачите. 
 Пристапни, инклузивни пазари на трудот се целта 
која треба да се следи во иднина. Лицата со попреченост 
мора да добиваат адекватна поддршка со цел да се имаат 
еднакви можности на пазарот на труд.

Предизвици за во иднина

• Политиките за вработување за лицата со попреченост 
треба да бидат вклучени во редовните текови на 
економските политики, не само во социјалните.

• Законските рамки треба да промовираат активна 
инклузија за лицата со попреченост на пазарот на труд и 
не треба да претставуваат пречка за правото на работа и 
вработување. 
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• Инклузијата започнува во раните фази на животот. 
Образовните програми треба да бидат инклузивни, 
пристапни и скроени за специфичните потреби и вештини 
на поединецот. 

• Транзицијата од училиште во вработување треба да се 
одвива преку воспоставување на поцврста соработка 
меѓу образовните системи и пазарот на труд, преку 
распределба на финансии за поддршка на развојот на 
таргетирана практикантска работа и преку обезбедување 
на поддршка за работодавачите и вработените кои 
влегуваат на пазарот на труд.

• Постојат неколку методологии и процеси на поддршка 
кои го развиле know-how за тоа како најдобро да се 
поддржат и да се придружуваат лица со попреченост 
во нивниот професионален живот. Поддршката мора 
да биде достапна во сите фази од работниот живот 
(регрутирање, задржување и крај на работата).

• Разумното прилагодување е суштинско во обезбедување 
вистински пристап до работа и работно место. 
Достапноста на човечка поддршка и сервисни служби за 
поддршка помагаат да се надминат препреките со кои се 
соочуваат во работната средина.

• Крос-секторската соработка, вклучително и пристап до 
синдикати, е неопходна за воспоставување на цврсти 
рамки за поддршка и да се идентификува и справува со 
било какви прашања со соодветни одговори. 

• Пристапноста и универзалниот дизајн треба да добијат 
поширока дефиниција за да се опфатат сите видови на 
попреченост. Пристапноста на транспортот до работното 
место е првиот чекор за овозможување пристап до 
пазарот на трудот. 

• Позитивните акции како што се прилагодување на 
специфични мерки насочени кон лица со попреченост 
треба да бидат вклучени и применети на отворениот 
пазар на трудот и треба да се следат, оценуваат и 
прилагодуваат доколку е потребно. 

• Позитивните ставови кои се фокусираат на вештини 
и компетенции можат да помогнат во надминување 
на негативните перцепции и да овозможат учество на 
лицата со попреченост на пазарот на труд.

• Поддршка за работодавачите да креираат нивни 
сопствени планови за корпоративна и општествена 
одговорност е неопходна влезна точка за работа и 
вработување на лицата со попреченост.

• Дигиталниот јаз треба да се намали со цел да се дозволи 
лицата со попреченост да имаат пристап до образование 

обука, вработување и рекреативни активности.
• Поддршка на социјалните кооперативи и општествено 

економски актери кои промовираат вработување и 
стручна обука за лица со попреченост во согласност со 
Конвенцијата на ОН за правата на лица со попреченост.

4. Инклузивно образование

 И покрај тоа што инклузијата станува се повеќе 
воспоставен концепт, тоа не значи дека е успешно 
имплементирана во практика. Во повеќето земји 
образовниот систем е изграден на два столба: инклузивен 
образовен систем и посебен и сегрегирачки систем на 
„посебни училишта“. Овие системи постојат поради 
верувањето дека учениците со потешки попречености 
не можат да бидат вклучени во редовното образовно 
опкружување. Препреките може да се најдат во сите 
аспекти на училиштето од гледна точка на градбите, како 
и во рамки на заедниците, и во локалните и националните 
политики. Препреките исто така настануваат во интеракција 
меѓу учениците и што и на кој начин ги учат во училиштата.
Решенијата за отстранување на препреките не може да се 
најдат само преку обезбедување на расположливи парични 
средства, исто и физичките актери како ученици, родители/
законски старатели можат да имаат суштинска улога во 
покренување на инклузивни ставови и промовирање на 
социјално учество на учениците/студентите со различни и/
или поголеми потреби за поддршка.
 Надминувањето на овие препреки не бара само 
законска акција, туку пред се, одржлива и системска 
промена на ставови и пристапи во образовниот систем. 
 Во едукацијата на наставници за ученици со посебни 
образовни потреби се уште доминира перспективата на 
посебно училиште, особено во земјите со силна традиција 
на посебно образование, и се уште е голем предизвик за 
изнаоѓање на паметни начини за категоризација на ученици 
што овозможува пристап до дополнителна поддршка 
во редовните училишни опкружувања без создавање на 
сегрегација и стигма.  

Предизвици за во иднина

• Развивање на јасни и кохерентни рамки за политики кои 
промовираат инклузивно образование во соработка со 
лицето со посебни потреби, семејствата, обезбедувачите 
на образование и другите чинители;

• Прилагодување на стандарди кои овозможуваат развој 
на наставен план со универзален дизајн;

• Редефинирање на училишните постигнувања и методите 
за процена за пофлексибилен образовен систем 
прилагодлив на индивидуалните потреби;

• Поддршка за преодот на учениците со посебни образовни 
потреби кон пазарот на труд;

• Поддршка за пост-средниот сектор, како универзитети, 
да станат реални инклузивни заедници каде лицата 
живеат и учат;

• Вклучување на обука за инклузивно образование во 
системот за обука на наставници;

• Имплементирање на концептот за универзален дизајн во 
инфраструктурата и наставниот план.
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ЦПЛИП – ПОРАКА Струмица, во партнерство со Здружението за унапредување на родова еднаквост

РОДОВА ПЕРСПЕКТИВА Струмица, во август 2021 година започна со имплементација на проектот „Пост-

КОВИД-19 психо-социјална поддршка за лица со интелектуална попреченост“, финансиски поддржан

одОпштинаСтрумица.

Преку проектните активности, со индивидуализиран пристап, ќе се работи на решавање на психо-

социјалните потешкотии на младинците, мажи и жени со интелектуална попреченост и нивните

семејства, преку советување кое ќе се однесува на развојните, емоционалните и културните

перспективи, како и стекнување на практични вештини. Проектните активности ќе се реализираат во

следнитешестмесецииќеопфатат10корисницинасоцијалниотклуб–ПОРАКАСтрумица.


