


Извештајот „ Подготвеноста на деловниот сектор за вработување на лица со хендикеп 
во Република Македонија “ е изаботена во рамките на проектот „Центар за вработување 
на лица со хендикеп“. Проектот Центар за вработување на лица со хендикеп се реализира 
во партнерство на Полио Плус – движење против хендикеп и Стопанска Комора на 
Македонија. 

Проектот е финансиран од Делегацијата на Европската унија во Република Македонија 
и ЦФЦД/Министерство за Финасии преку ИПА програмата за социјална инклузија на 
локално ниво, инструмент на Европската Унија за предпристапна помпш ИПА оперативната 
програма за развој на човечките ресурси 2007 – 2013 и ЦИВИКА МОБИЛИТАС. 

Истражувањето  има за цел да даде слика за заинтересираноста на преставниците од 
деловниот сектор за вклучување на лица со хендикеп на пазарот на труд преку нивно 
редовно вработување, како и нивните заложби за обезбедување на соодветни услови 
за работа за вработеното лице со хендикеп преку адаптација на работното место т.е. 
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изврШно резиМе

Проектот “Центар за вработување на 
лицата со хендикеп” Стопанската комора на 
Македонија го имплементира во соработка 
со Полио Плус во периодот од јануари 2017 
до декември 2018.

Предложениот проект нуди иновативно, 
многу одржливо решение за законодавни 
и практични прашања околу целокупното 
вработување и можностите за вработување 
на лицата со хендикеп (ЛХ). Проектот 
предлага синергичен пристап во 
справувањето со овие прашања, насочени 
кон постигнување на предвидените 
резултати преку меѓусебно поддржувачки 
и испреплетени групи на активности кои 
воспоставуваат цврста основа за развој 
на Центарот за вработување на лицата со 
хендикеп (DEC). За возврат, оваа фондација 
директно ја поддржува долгорочната 
одржливост на таквата услуга и за 
вработените/невработените лица и бизниси.

Главната цел на проектот е да се зголеми 
активирањето и вклученоста на лицата 
со хендикеп како лица кои се изложени 
на ризик од социјална исклученост од 
пазарот на трудот со мобилизирање и/
или подобрување на нивните вештини, 
образование, квалификација, како и развој 
на социјални услуги во заедницата што го 
олеснуваат нивното целосна интеграција во 
општеството, а особено нивниот пристап до 
пазарот на трудот.

Специфичната цел на проектот е да се 
развијат и имплементираат специфични 
служби за вработување и иновативни 
пристапи прилагодени на потребите 
на лицата со хендикеп, да се формира 
кохерентен и одржлив пат кон вработување 
на лица со хендикеп, како и да се поддржи 
и промовира вклучувањето на лицата со 
хендикеп на отворениот пазар на трудот и 
нивното целосно учество во општеството.

Од вкупниот број на испитаници (100 
вкупно), 35 или 35% се од Скопје, додека 
65 или 65% се останати градови/општини 
(Велес, Гевгелија, Штип, Неготино, Битола, 
Охрид, Градско, Свети Николе, Куманово, 
Кавадарци, Кичево, Прилеп, Пробиштип, 
Ресен, Тетово – Желино и Струмица). 

Добиените резултати од истражувањато 
упатуваат на тоа дека се потребни 
дополнителни напори за вклучување на 
лицата со хендикеп на пазарот на трудот, 
запознавање на деловниот сектор со 
институтот соодветно приспособување, 
како и зголемување на информираноста 
на деловниот сектор за бенефитот од 
вработување на лице/а со хендикеп. 

вовед

Целта на секое приспособување е да му 
овозможи на лицето со хендикеп пристап 
до вработување, учество или напредок во 
работата како и овозможување на обука за 
работно оспособување или дополнителна 
едукација. Соодветното приспособување 
секогаш е врзано со индивидуална процена 
и индивидуално решение, а не идентично 
решение за цела група. Затоа со соодветното 
приспособување не се опфаќа групата на 
лица со хендикеп per se, туку конкретното 
лице со хендикеп и неговите потреби.

Иако постојат различни мислења 
за тоа како треба да се гледа на 
соодветното приспособување, како на 
антидискриминациска обврска или како 
форма на афирмативна мерка, преовладува 
ставот дека соодветното приспособување е 
елемент на принципот на недискриминација.

Нема унифициран став за тоа како се 
постапува спрема неоправданото отсуството 
на ова приспособување, односно дали да 
се смета како на форма на директна или 
индиректна дискриминација, или sui generis 
форма на дискриминација.

Конвенцијата за правата на лицата 
со хендикеп прави еден важен 
исчекор со тоа што одредува дека 
неоправданото неизвршување на 
соодветното приспособување претставува 
дискриминација, и со тоа што токму ваквото 
гледање го поставува во еден член со 
хоризонтална применливост, што значи дека 
истото треба да се применува низ целата 
Конвенција. Дополнително, поставувањето 
на соодветното приспособување во 

дефиницијата за дискриминација 
воспоставува премиса дека за остварувањето 
на основните граѓански и политички права 
потребно е индивидуализирани мерки 
со цел да се реши постојната системска 
дискриминација на лицата со хендикеп. 

Според компаративните согледување 
во земјите-членки на Европската унија, со 
цел да се заклучи дали приспособувањето 
е соодветно се применува тест кој се 
состои од две фази, и тоа: прво, утврдување 
дали приспособувањето е соодветно/ 
разумно, односно дали е можно и дали 
одговара на потребите на засегнатото лице 
и дали е потребно; и второ, утврдување 
дали приспособувањето ќе резултира 
во несразмерен товар за работодавецот. 
Имено, разумноста на приспособувањето 
се разгледува одвоено од прашањето за 
несразмерен товар.

Кога станува збор за „несразмерен товар“ 
треба да се има предвид дека, оправданоста 
на обврската за соодветно приспособување 
не е економската ефективност на 
работодавецот, туку, напротив, еднаквоста на 
можностите на лицата со хендикеп.

Со цел да се одреди дали мерките 
преземени со цел соодветно приспособување 
даваат сомнение за несразмерен товар, 
посебно треба да се имаат предвид 
стекнатите финансиски и други трошоци, 
обемот и финансиските извори на 
организацијата или потфатот, како и 
можноста да се добијат средства од јавни 
извори или каква било друга помош.
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Одредбите со кои се предвидува 
соодветното приспособување за лицата со 
хендикеп во националното законодавство се 
предвидени како со Законот за спречување 
и заштита од дискриминацијата (член 5 
став 1 точка 12 и член 8 став 2) и Законот 
за работни односи, така и со Законот за 
вработување на инвалидни лица (член 7 став 
2).

Од анализата на националното 
законодавство може да се заклучи дека 
прашањето на соодветното приспособување 
неминовно спаѓа во доменот на 
антидискриминациското законодавство, и во 
согласност со членот 8 став 2 од Законот за 
спречување и заштита од дискриминацијата 
произлегува дека неоправданото отсуството 
на соодвентното приспособување се смета за 
форма на дискриминација.

Одредбата за соодветното 
приспособување е ограничувачка затоа 
што се однесува само на адаптирањето на 
инфраструктурата и сервисите.

Практиката покажува дека државата 
и покрај тоа што обезбедува и издвојува 
големи финансиски средства и 
дополнителни бенефиции за вработување 
на лицата со хендикеп, прилагодување на 
работните услови и простории за активно 
вклучување на лицата со хендикеп, сепак, 
постои голем јаз во неискористувањето на 
овие средства.

Најчести разумни приспособувања се: 
• Одобрување вработениот со хендикеп 

да има малку флексибилност 
во неговите работни часови, на 
пример, скратено работно време 
или флексибилност при доаѓање и 
заминување од работа 

• Префрлување на вработениот со 

хендикеп во друга канцеларија, или 
место поблиску до неговиот дом или 
на приземје, или можност да работат 
од дома

• Преместување на канцеларискиот 
мебел, проширување на влезот или 
обезбедување рампа за да може лице 
во инвалидска количка или она кое 
користи помагало за одење, безбедно и 
комотно да стаса до работното место 

• Редистрибуција на некои 
незначителни задачи (на пример, 
незадолжителни задачи), кои лицето 
со хендикеп тешко ги извршува, на 
друг член од тимот 

• Одобрување на периоди во текот на 
работното време за рехабилитација 
на лицето, третман или процена 
(на пример, договорени сесии за 
физиотерапија или психотерапија) 

• Обезбедување на дополнителна 
обука, менторирање, надгледување/
супервизија и поддршка 

• Набавка или модифицирање на 
опремата (на пример, софтвер за 
гласовно активирање – за лице со 
оштетен вид или телефон со појачувач 
на звукот – за лица со оштетен слух, 
како и магнетофон за оние кои имаат 
потешкотии при фаќањето белешки)

• Промена на тестовите и прашањата за 
интервју за работа 

• Обезбедување толкувачи на гестов 
јазик за лица со оштетен слух, или 
читачи кои ќе му читаат на лице 
со оштетен вид, или на некој со 
потешкотии во учењето 

• Промена на дисциплинските и 
жалбените процедури и постапки. 

Постојат многу други видови 
приспособувања што се разумни за 
вработениот со хендикеп. Понекогаш ќе 
биде потребна комбинација од неколку. 
Поголемиот број приспособувања не се 
скапи, а за многу дури не се ни потребни 
средства. Средствата за финансирањето, 
односно покривањето на трошоците за 
соодветното приспособувања им се ставени 
на располагање на квалификуваните 
работодавци преку Посебниот фонд за 
вработување на лица со хендикеп. На 
многу луѓе со хендикеп воопшто не им се 
потребни приспособувања, а оние, пак, кои 
имаат таква потреба, генерално, ќе сакаат 
да ви кажат за видот на приспособувањето 
што би имал ефект во нивниот случај. Како 
ќе знае работодавецот што е соодветно 
кога прави приспособување? Што се 
подразбира под „соодветно“, ќе зависи 
од фактите и околностите за секој случај 
посебно. Според Законот за спречување 
и заштита од дискриминација, секое 
приспособување се смета за соодветно освен 
ако не предизвикува „неразумен трошок“ 
за работодавецот или организацијата. 
Неразумниот трошок може да биде во 
смисла на значителни финансиски трошоци, 
доградба на постојниот објект која не е 
можна според закон или други прописи, или, 
пак, такво приспособување кое останатите 
вработени ќе ги стави во подредена положба. 
Постојат низа фактори кои треба да бидат 
земени предвид кога проценувате дали 
приспособувањето е соодветно или не: 

• ефектот на приспособувањето треба да 
помогне на вработениот со хендикеп 
да ја врши неговата работна задача, 

• практичност на приспособувањето, 
• паричниот или друг трошок на 

приспособувањето,

• обемот на финансиските ресурси на 
организацијата и на другите извори на 
финансии, 

• обемот на предизвиканите 
нарушувања,

• обемот на финансиската или друга 
помош од страна на државата за 
преземање на приспособувањето, и 

• природата на вашите активности 
(бизнисот) и големината на 
организацијата.
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1

ПриСтаП и 
кориСтена 
Методологија

1.1. Предмет на истражувањето
Оваа анализа дава слика за 

заинтересираноста на преставниците од 
деловниот сектор за вклучување на лица со 
хендикеп на пазарот на труд преку нивно 
редовно вработување, како и нивните заложби 
за обезбедување на соодветни услови за 
работа за вработеното лице со хендикеп 
преку адаптација на работното место т.е. 
почитување на институтот соодветно 
приспособување. Воедно, го детектира и 
профилот на вработените лица со хендикеп 
во компаниите на респондентите (вид/степен 
на хендикеп, пол, возраст, образование/
стручно оспособување).  За крај, дава преглед 
и на интересот на деловниот сектор за 
искористување на расположливите средства 
од државата за соодветно приспособување. 
Анализата дава слика за компании кои имаат 
седиште во повеќе општини: Скопје, Велес, 
Гевгелија, Штип, Неготино, Битола, Охрид, 
Градско, Свети Николе, Куманово, Кавадарци, 
Кичево, Прилеп, Пробиштип, Ресен, Тетово – 
Желино и Струмица. 

Со цел да се навлезе подлабоко во 
состојбите, причините и потребите на 
деловниот сектор, се зема предвид и 
националниот и локалниот контекст, како 
и националните и локалните политики 

и законодавство насочени кон лицата со 
хендикеп. Воедно, при квалитативната 
анализа на добиените податоци од 
спроведениот прашалник се земаат предвид и 
моменталните позитивни трендови, чиј раст  
може да се очекува во следнот период преку 
активности на локално ниво и доближување 
на обврските на сите чинители за целосно 
вклучување на лицата со хендикеп во 
локалната заедница, што пак произлегува 
од самите мерки и политики на државата 
на национално и локално ниво (на пример, 
обврските за државите што произлегуваат од 
ратификуваните меѓународни инструменти 
т.е. Конвенцијата за правата на лицата со 
хендикеп, како и Националната стратегија за 
еднаквости недискриминација 2016-2020 и 
сл.

Квалитативната анализа го зема предвид 
и економско–социјалниот и културниот 
контекст на самата локална заедница, како и 
местото на живеење, како важен фактор во 
имплементацијата на тековните национални 
и локални стратегии и акциони планови.

И за крај, важен фактор во процесот на 
креирање и имплементација на политиките 
насочени кон лицата со хендикеп се самите 
институтции. Од тие причини, иако примарна 
целна група на истражувањето е деловниот 

сектор, сепак, анализирајќи ги добиените 
одговори, може да се види и приказ на 
состојбите во македонското општество, 
односно, малиот број на вклучени лица 
со хендикеп на пазарот на трудот, нивната 
неконкурентност, како и процентот на 
искористеност на Посебниот фонд за лица 
со инвалидност конкретно за соодветно 
приспособување, наспроти процентот на 
искористеност на истиот за набавка на 
опрема.  

1.2. Цел и карактер на 
истражувањето 

Истражувањето по својот карактер 
е евалуациско, теоретско и емпириско. 
Концепциската поставеност на 
истражувањето е во согласност со неговиот 
карактер, а претпоставува да се реализираат 
повеќе задачи.

Целта на проектот е да се развијат и 
имплементираат специфични служби 
за вработување и иновативни пристапи 
прилагодени на потребите на лицата со 
хендикеп, да се формира кохерентен и 
одржлив пат кон вработување на лица со 
хендикеп, како и да се поддржи и промовира 
вклучувањето на лицата со хендикеп на 
отворениот пазар на трудот и нивното 
целосно учество во општеството.

Целта на ова истражување е да обезбеди 
релевантни информации за заинтересираноста 
на преставниците од деловниот сектор за 
вклучување на лица со хендикеп на пазарот 
на труд преку нивно редовно вработување, 
како и нивните заложби за обезбедување на 
соодветни услови за работа со соодветно 
приспособување, да го дефинира профилот 
на вработените лица со хендикеп во 
компаниите на респондентите (вид/степен 
на хендикеп, пол, возраст, образование/

стручно оспособување), како и да го градира 
интересот и запознаеноста на деловниот 
сектор за можностите за искористување на 
расположливите средства од државата за 
соодветно приспособување.

Истражувањето очекува да ги добие 
овие податоци користејќи комбиниран 
компаративен пристап за обезбедување на 
соодветни податоци за број/вид/место на 
делување на деловните субјекти, вклученост 
на лица со хендикеп во работниот процес, 
профил на вработените лица со хендикеп, 
како и постоењето и начинот на соодветно 
приспособување во самиот деловен субјект.

Воедно, истражувањето става посебен 
акцент и на искористеноста на расположливите 
средства од страна на државата за соодветно 
приспособување. 

1.3. Задачи на истражувањето
Целта на истражувањето е конкретизирана 

низ повеќе задачи:
1. Мапирање на заинтересираноста 

на преставниците од деловниот сектор за 
вклучување на лица со хендикеп на пазарот 
на труд преку нивно редовно вработување, 
како и нивните заложби за обезбедување на 
соодветни услови за работа со соодветно 
приспособување;

2. Дефинирање на профилот на 
вработените лица со хендикеп во компаниите 
на респондентите (вид/степен на хендикеп, 
пол, возраст, образование/стручно 
оспособување); 

3.  Градирање на интересот на деловниот 
сектор за искористување на расположливите 
средства од државата за соодветно 
приспособување. 

глава
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1.4. Методи, техники и 
инструменти на истражувањето 
Во истражувањето се користат методи кои 

ќе обезбедат квалитетни научни сознанија, 
и тоа: анализа (содржинска, структурална) 
синтеза, дескрипција, индукција, 
генерализација. Во процесот на добивање 
релевантни податоци се користат следниве 
техники и инструменти:

А. Техники на истражувањето
1. Анализа на релевантна документација 

(правна регулатива, стратегии, 
извештаи)

2. Анкетирање

Б). Инструмент/и на истражувањето 
1. Прашалник за деловните субјекти во 

врска со соодветното приспособување 
за лицата со хендикеп  (п-лх/2017)

Прашалникот се состоеше од два дела: 
општи прашања за профилот на деловниот 
субјект (01-05), профил на вработени лица 
со хендикеп и соодветна приспособеност за 
истите, како и искористеност на посебниот 
фонд (06-19). 

глава2

резултати од 
анализата 

Примерок на истражувањето 
во истражувањето примерокот е намерен и стратификуван по дејности. При тоа се 

опфатени повеќе разновидни примероци (табела бр. 1), и тоа:
табела 1: кумулативен приказ на истражувачкиот примерок
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Примерок по општини 
табела 2: Приказ на примерок по општини
вкупно, беа поканети  150  испитаници да го одговорат прашалникот. Поканата е упатена 

преку Стопанската комора на Македонија, преку нивниот регистер на деловни субјекти. од 
поканетите, на истиот одговорија 100 испитаници. 

график 1: Приказ на примерок по општини

график 2: Примерок по сектори

Од вкупниот број на испитаници, 35% се ДООЕЛ (друштво со ограничена одговорност 
со еден управител, 19% се ДОО, по 5% се Акционерски друштва (АД) и Јавни претпријатија 
(ЈП), додека 20% не одговориле на прашањето.
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3глава

квантитативна и 
квалитативна анализа 
на резултатите добиени 
од ПраШалниците

ПРВ ДЕЛ: ОПШТИ ПОДАТОЦИ

во Првиот дел од прашалникот се прибираат општи податоци за профилот 
на испитаниците/респондентите и опфатени се 5 прашања, чии резултати се 
преставени подолу:

од вкупниот број на испитаници (100 вкупно), 35 % или една третина од тие што 
одговориле на прашалникот, се со седиште во Скопје, 11% се со седиште во кавадарци, 9% 
во Прилеп, 7% во велес, 6% во Штип и куманово и 5% во битола. останатите градови се 
застапени под 5%. 

Според број на вработени, најчесто станува збор за микро/мали и средни претпријатија:
табела 3: Примерок на вработени наспроти лица со хендикеп 

од вкупниот број на деловни субјекти, само 14 (14%) се регистирани како заштитна 
работилница за лица со хендикеп (Прашање бр.04). најчесто, како заштитни друштва 
функционираат компании кои работат во производство, а потоа оние кои обезбедуваат 
одредени услуги.

ВТОР ДЕЛ: ПРОФИЛ НА ЛИЦАТА И КОМПАНИИТЕ И СООДВЕТНО 
ПРИСПОСОБУВАЊЕ  НА ДЕЛОВНИТЕ ОБЈЕКТИ

Во ВТОРИОТ ДЕЛ од прашалникот, кој се однесува на профил на вработени 
лица со хендикеп и соодветна приспособеност на деловните објекти за истите, 
како и искористеност на посебниот фонд (06-19) опфатени се 14 прашања, 
преставени подолу. Воедно, овој дел се однесува само на компаниите кои 
одговориле позитивно на претходното прашање (бр.05), односно, оние кои 
имаат вработено лица со хендикеп.   

На прашањето (бр.6)  Дали на вработените 
лица со хендикеп им е обезбедено соодветно 
приспособување на работното место во 
деловниот субјект?, каде се бара да се 
одговор со ДА  или НЕ, од вкупниот број 
на респонденти (100), 18 (18%) одговориле 
со ДА, а 15 со НЕ, и 67% не одговориле 
на прашањето.  Големиот процент на 

неодговорени, треба дополнителни да се 
истражи. Според останатите одговори, треба 
да провериме дали лицата што го одговарале 
прашалникот се запознаени што значи 
соодветно приспособување на работното 
место или пак само делумно се направени 
приспособувања.

график 3: Приспособување на работно место
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На прашањето (бр.7)  Дали за вработените 
со хендикеп на кои што им е обезбедено 
соодветно приспособување на работното 
место користите финансиска поддршка 
од Посебниот фонд за подобрување на 
условите за вработување и работење на 
лица со хендикеп (врз основа на барање на 
деловниот субјект поденесено до Посебниот 

фонд, а во врска со обезбедување на разумно 
прилагодување на работното место)?, каде се 
бара да се одговор со ДА  или НЕ, од вкупниот 
број на респонденти (100), 9 одговориле со 
ДА, 26 со НЕ и повторно има голем број на 
неодговорени прашања, односно 65% не 
одговориле.

график 4: Приказ на извори на финансирање за соодветно приспособување од Посебниот 
фонд

За жал, иако државата резервирала средства за адаптација на просторот во деловниот 
субјект, истите, изгледа многу малку се користат. 

Потребни се дополнителни истражувања за да се провери за што компаниите најчесто 
поднесуваат барање: за субвенционирање на вработување на лицата со хендикеп и за 

обезбедување на опрема, или пак за  соодветното приспособување за лицата со хендикеп 
кое најчесто е третирано како третостепено прашање.  

на прашањето (бр.8)  доколку немате 
користено средства од Посебниот фонд 
за соодветно приспособување, на кој 
начин обезбедивте средства за односното 

соодветно приспособување? каде се дадени 
повеќе опции, резултатите се претставени во 
табелата:

табела 4: Приказ на извори на финансирање за соодветно приспособување надвор од 
Посебниот фонд

график 5: извори на финансирање за соодветно приспособување надвор од Посебниот фонд

Од вкупниот број на респонденти 
(100),  само 18 (18%) направиле соодветно 
приспособување на работното место, и од 
нив, само 8 (8%) од нив користеле средства 
од Посебниот фонд.  

На прашањето (бр.9)  Број на вработени 
лица со хендикеп, според полот, поголем број 
на вработени се лица од машки пол односно 
122 лице (52,14%), додека 99 лица (42,31%) 
се жени. Споредбено со прашање 5, за 13 
лица не е дадена информација за  пол. 
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график 6: вработени жени и мажи

На прашањето (бр.10)  Број на вработени лица со хендикеп, според возраст, резултатите се 
преставени во табелата и графиконот подолу.

табела 5: Приказ на број на вработени лица со хендикеп според возраст

график 7: број на вработени според возраста 

На прашањето (бр.11)  Број на вработени лица со хендикеп, според степен на образование, 
резултатите се преставени во табелата подолу.

табела 6: Приказ на број на вработени лица со хендикеп според степен на образование во 
однос на вкупниот број вработени лица со хендикеп

Најголем број на вработени (48,72%) имаат завршено средно образование или основно 
образование (30,39%). За малиот број на лица со високо образование потребни се 
дополнителни истражувања за да се утврди процентот на лица кои завршуваат високо 
образование, причините за тоа и можностите за вработување.

график 8: број на вработени според степен на образование

20 21



Подготвеноста на деловниот сектор за вработување 
на лица со хендикеп во Република Македонија

Подготвеноста на деловниот сектор за вработување 
на лица со хендикеп во Република Македонија

На прашањето (бр.12)  Вид на  професионална квалификација која ја имаат лицето со 
хендикеп, резултатите се преставени во табелата подолу. 

Табела 7: Приказ на број на вработени лица со хендикеп според вид на  професионална 
квалификација која ја имаат лицето со хендикеп

За повеќе од половина вработени лица нема податок за нивните вештини. 

На прашањето (бр.13)  Број на вработени лица со хендикеп, според вид на хендикеп, 
резултатите се преставени во табелата подолу. 

Табела 8: Приказ на број на вработени лица со хендикеп според вид на  хендикеп

Најголем број од вработените се со телесна (22,22%) или ментална попреченост (21,37%). 
И повторно се јавуваат голем број на неодговорени прашања што укажува на слабата 
запознаеност на лицето што го одговарало прашалникот со статусот на вработените.

На прашањето (бр.14)  Дали го консултиравте засегнатото лице со хендикеп за каков тип 
на соодветно приспособување му е потребно?, каде се бара да се одговор со ДА  или НЕ, од 
вкупниот број на респонденти (100), 17 (17%) одговориле со ДА, а 16 (16%) со НЕ. На ова 
прашање 67% од испитаниците не дале одговор.

График 9: Консултација со вработените за соодветно приспособување

На прашањето (бр.15)  Дали консултиравте 
одредени експерти (машински инженери, 
архитекти, рехабилитациони експерти 
и слично) за каков тип на соодветно 
приспособување е најефективно во 
конкретниот случај?, каде се бара да се 
одговор со ДА  или НЕ, од вкупниот број на 
респонденти (100), 9 (9%) одговориле со ДА, 
а 25 (25%) со НЕ.  И на ова прашање 66% од 
испитаниците не дале одговор.

На прашањето (бр.16)  Дали 
приспособувањето резултираше во 
несразмерен товар за вас како работодавач?, 
каде се бара да се одговор со ДА  или НЕ, од 
вкупниот број на респонденти (100), 7 (7%) 
одговориле со ДА, а 25 (25%) со НЕ. Процентот 
на испитаници кои не дале одговор е 68% 
што се покопува со одговорите на прашање 
6 (Дали на вработените лица со хендикеп 
им е обезбедено соодветно приспособување 

на работното место во деловниот субјект) 
што укажува на непознавањето на пимот 
соодветно приспособување. 

На прашањето (бр.17)  Кои се ефектите 
од соодветното приспособување?, каде се 
бара наративно објаснување, подолу се 
коментарите: 

Само 6 испитаника дале предлози и тие се:
• подобри услови
• ефективно вклучување на лицата со 

хендикеп во процесите на производство; 
поттикнување да се инвестира 
во понови техники и технологии; 
поттикнување на општествената 
одговорност кај фирмите

• голема помош и ефекти од проекти 
што се реализирани за поголемо 
производство на компанијата, машини 
на кои лицата работат
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• лицата со хендикеп ефикасно ги 
извршуваат работните задачи, 
рамноправни се со останатите 
вработени во компанијата и 
континуирано придонесуваат за 
напредок и развој на секторите во кои 
работат

• намалување на обемот и видот на 
работните задачи, пристап до места за 
паркирање

• да можат лицата со хендикеп во развој 
полесно и поедноставно да си ги 
извршуваат работните задачи

На прашањето бр.18: Доколку сте 
добиле средства од Посебниот фонд 
наменети за соодветно приспособување на 
работното место, со оценка од 1 (најниска) 
до 5 (највисока) оценете ја оваа помош? 
(заокружете)

• Јасноста на постапката за добивање на 
средствата

• На ова потпрашање (како и на 
останатите подолу) одговориле 
четворица при што име една четворка 
и три петки. 

• Брзината на постапката од поднесување 
на барање до добивање на средства

• На ова потпрашање има три двојки и 
една петка. Ова покажува дека и покрај 
тоа што постапката за добивање на 
средства е јасна, сепак треба да забрза 
постапката од поднесување на барање 
до добивање на средствата.

• Помошта која ја даваат надлежните 
органи во собирањето на 
документацијата и пополнувањето на 
барањето

• На ова прашање сите имаат различен 
одговор, односно има една единица, 
една тројка, една четворка и една петка.

• Доволноста на средствата за да се 
направи потполно ефикасно соодветно 
приспособување за лицето со хендикеп

• Доволноста  на средствата, два 
испитаника ја оцениле со тројка, еден 
со четворка и еден со петка.

• Ефикасноста на контролата што ја 
прави државата во врска со направеното 
соодветно приспособување

• Тројца од испитаниците ја оцениле 
ефикасноста на контролата со 5, а еден 
со тројка. 

Прашање 19: Доколку не сте побарале средства од Посебниот фонд  наменети за соодветно 
приспособување на работното место на што се должи тоа? (заокружете, можни се повеќе 
одговори)

И на ова прашање одговориле само 15% од испитаниците при што некои од испитаниците 
дале и по два одговора како на пример: има два испитаника кои заокружиле:    Вработениот 
– лице со лендикеп не побарал да му се направи соодветно приспособување и Лицата со 
хендикеп вработени кај вас немаат потреба од соодветно приспособување на работното место. 
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Подготвеноста на деловниот сектор за вработување 
на лица со хендикеп во Република Македонија

4глава

заклуЧоци и 
ПреПораки

Заклучоци 
• Според бројот на испитаници (100 

одговорени прашалници) најголемиот дел 
од компаниите припаѓаат на секторот на 
производство (26%), трговија на големо и 
мало (15%) и угостителство (9%), додека 
реципрочна е и вклученоста на лица со 
хендикеп во работењето производство 
(121 лице), трговија на големо и мало (64 
лица) и угостителство (9 лица);

• Според бројот на вработени, најчесто 
станува збор за микро/мали и средни 
претпријатија;

• На вработените лица со хендикеп не им е 
обезбедено соодветно приспособување на 
работното место во деловниот субјект;

• Најголем дел од испитаниците не се 
свесни за постоењето на Посебниот фонд 
и можноста од таму да обезбедат дел од 
средствата за хонорарите на лицата со 
хендикеп и средствата ги обезбедуваат од 
сопствени извори;

• Оние испитаници кои знаат за Посебниот 
фонд најчесто не ги користат средствата 
од фондот;

• Според полот, поголем број на 
вработените лица со хендикеп се од 
машки пол односно 122 лице (52,14%), 
додека 99 лица (42,31%) се жени.

• Според степенот на образование, 
поголемиот број на вработените лица 
со хендикеп се со средно или основно 
образование. 

Препораки/идентификувани области за 
интервенција 
• Подготвување и усвојување на закони 

и законски акти кои ја регулираат 
вклученоста на лицата со хендикеп

• Зголемување на капацитетот на локалната 
самоуправа и централната власт за 
интегрирање на лицата со хендикеп;

• Иницирање на иновативни пристапи за 
стекнување на повисоко образование и 
специфични вештини прилагодени на 
потребите на лицата со хендикеп

• Поттикнување на вклучувањето на 
лицата со хендикеп на отворениот пазар 
на трудот и нивното целосно учество во 
општеството

• Запознавање и на лицата со хендикеп и на  
работодавачите со институтот соодветно 
приспособување

• Запознавање и помош на работодавачите 
со процедурите за обезбедување 
на средства од Посебниот фонд за 
вработување на лица со хендикеп како и 
за субвенционирано вработување 

• Назначување на персонал и обезбедување 
на финансиски ресурси и зајакнување 
на знаењето и вештините на лицата со 
хендикеп вклучени во малите и средните 
претпријатија;

• Идентификација на способностите со кои 
располагаат лицата со хендикеп којашто 
треба секогаш да е достапна за малите и 
средни претпријатија;

• Проактивна комуникација на секторите 
за локален економски развој со бизнис 
заедницата;

• Организација на настани за подигнување 
на свеста и поттикнување на соработката 
помеѓу локалната, бизнис секторот и 
лицата со хендикеп;

• Организирање на промотивни настани, 
саеми и комерцијални настани за 
вмрежување на лицата со хендикеп и 
бизнис секторот во локалните заедници и 
на национално ниво.

Потенцијални интервенции

Со оглед на тоа дека факторите кои го 
ограничуваат вклучувањето на лицата со 
хендикеп се многубројни и се испреплетуваат, 
потребни се интегрирани мерки за да се 
реализира нивниот потенцијал.

Програмите и услугите треба да ги земат 
во предвид специфичните потреби и да се 
признае дека лицата со хендикеп треба да 
се вклучат во микро, малите претпријатија, 
задруги и општествени претпријатија. 
Целото општество, коморите, организациите 
на работодавачи и работници, севкупната 
централна и локална власт треба да работат 
за да се постигне следново:

Изградба на поволна средина за поддршка 
на лицата со хендикеп

• Подобрување на собирањето и 
анализата на сигурни податоци за 
состојбата на лицата со хендикеп, 
да се разберат нивните потреби и 
реалноста и да се информираат за 
политиките, вклучувајќи создавање 
на подобри показатели, лекции за тоа 
што фунционира или не функционира 
и зошто и механизми за повратни 
информации.

• Работа со даватели на услуги за да се 
одговори поефикасно на различните 
потреби и реалноста на претпријатијата.

• Да се осигура дека регулаторниот 
процес за бизнисот е едноставен и 
добро презентиран на оваа целна група. 
Регулаторните информации треба да 
бидат лесно достапни, преку локалната 
самоуправа и централната власт.

• Подобрување на вештините на лицата 
со хендикеп и развивање на сензитивни 
финансиски и бизнис дејности

• Поддршка на бизнис услуги управувани 
од побарувачката и да се обезбеди 
локална обука и вештини за надградба и 
зајакнување на бизнис управувањето и 
технички вештини за лица со хендикеп, 
со акцент на секторите во пораст.

• Поддршка на локално ниво, 
механизмите за градење на недоволно 
развиените заедници.

• Интеграција на лицата со хендикеп во 
формалната економија

• Идентификување на пазари со 
потенцијал за раст и создавање нови 
работни места

• Да се обучат лицата со хендикеп 
за подобрени мерки за здравјето 
и безбедноста, стандардите и 
процедурите за квалитетот.

• Поттикнување на врските помеѓу 
здруженијата претприемачите со цел 
да се зголеми протокот на информации 
и поврзување со пазари.

• Сензибилизирање на институциите. 
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Стопанска комора на Македонија 

Стопанската комора на Македонија е водечка бизнис-асоцијација во република Македонија, 
членка на бројни меѓународни организации и институции, соосновач на мешовити комори, 
деловни совети, што придонесува за што поуспешно претставување и застапување на 
интересите на своите членки во земјата и во странство. 
воспоставувањето меѓународни контакти, учество на бројни меѓународни бизнис-форуми, 
саемски, едукативни, промотивни и друг вид манифестации, е во функција на поддршка на 
унапредувањето на деловните активности на членките на комората. 

контакт 
Стопанската комора на Македонија
ул. димитрие Чуповски, 13, 1000 Скопје
телефон ++ 389 2 3244032 / Факс ++ 389 2 3244088

Полио Плус – движење против хендикеп

Полио Плус е македонска мултиетничка, мултиконфесионална граѓанска организација на 
лица со и без хендикеп која работи на суштинско поврзување и целосно остварување на 
основните човекови права и слободи на лицата со хендикеп.  нашата мисија е јакнење на 
самодовербата на лицата со хендикеп и креирање на општество со еднакви можности за 
сите. 
Мисијата ја остваруваме преку застапување и лобирање за промена и унапредување на 
легислативата, образование, вработување и независно живеење на лицата со хендикеп од 
една страна, како и подигнување на јавната свест, афирмирање на нивната креативност и 
придонес во заедницата од друга страна.
“Полио Плус не патува сам”. нашата мисија ја остваруваме заедно со другите чинители во 
општеството.

контакт 
Полио Плус – движење против хендикеп
булевар авној 64 локал 2, 1000 Скопје Македонија 
телефон / Факс : +389 2 2400 544 
е- пошта: polioplus@polioplus.org.mk




