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ПОРАКА ОД РАКОВОДСТВОТО

Во текот на целата 2018 година Полио Плус продолжи
да делува и да влијае во остварувањето на
демократските слободи кои треба да го инкорпорираат
прашањето на хендикепот како феномен и доследното
спровување на КПЛХ.
Во таа насока, низ нашето делување се потрудивме
прашањето на хендикеп сепак да остане видливо на
политичката агенда преку интензивирање на влијанието
за поактивно вклучување на прашањето на хендикепот во
главните текови, како и новите текови кои беа актуелни за
политичката, економската и социјалната политика.
Низ серијата средби реализирани со меѓунарoдните
фактори од ЕУ, ЕК, ОБСЕ, ОДИХР, УНИЦЕФ, УН и нашите
пријатели од регионот, покренавме серија на активности и
средби со претставниците од меѓународната заедница
потенцираќи ја потребата од гледање на граѓаните со
хендикеп како на заедници при што Р. Македонија треба
поинтензивно да пристапи кон реализирање на
индивидуалните и колективните права на граѓаните со
хендикеп.
На полето на социјалната политика од страна на
Владата на Р. Македонија се покренаа одредени измени
на неколку закони кои ги засегаат лицата со хендикеп. На
ова поле, Полио Плус преку ИППГ подготви неколку
амандмани, иницијативи и препораки за унапредување на
текстот на законот.
Полио Плус и во 2018 година продолжи да биде
активен чинител и да делува и на регионално и
меѓународно ниво. Преку делувањето на БИДФ се

Изминатата 2018 година, Р. Македонија во голема
мера беше засегната од нестабилната политичка
ситуација. Нестабилната и заострената политичката
ситуација во голема мера влијаеше на прашањето на
хендикепот и неговата застапеност во политичката,
економската, па и медиумскатa агенда во земјава.
2018 година беше во знакот на потпишување на
Договорот за решавање на спорот за името и стратешко
партнерство, помеѓу владите на Македонија и Грција,
според кој Македонија треба да го промени името на
државата во Република Северна Македонија. Собранието
на Република Македонија донесе одлука за одржување
референдум за името на 30 септември 2018 година.
Во септември се одржа референдумот во Македонија,
а излезноста на граѓаните беше 36,91 отсто. Со
двотретинско мнозинство пратениците во Собранието на
Македонија го усвоија предлогот за пристап кон уставните
измени во Република Македонија.
Во текот на овие процеси важни меѓународни лидери,
вклучувајќи го и генералниот секретар на НАТО, Јенс
Столтенберг, германската канцеларка Ангела Меркел,
австрискиот канцелар Себастијан Курц, високата
претставничка за надворешни работи и безбедносна
политика на ЕУ, Федерика Могерини, како и
американскиот министер за одбрана, Џим Матис, ја
посетија Mакедонија.
Условите во политичката и економската сцена имаа
свое значително влијание и врз социјалната политика.
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реализираа неколку средби и се дефинираа неколку
насоки и политики по прашањето на хендикеп. Се
остварија средби и со соборците од ЕНИЛ, ДПИ и ЕДФ,
како и претстваници од Комитетот при ООН за
Конвенцијата за правата на лицата со хендикеп.
2018 се заокружи со одредени предизвици кои во 2019
ќе треба да се надминат.
И во ваков контекст, Полио Плус имаше релативно
интензивна, но стабилна година и реализираше
портфолио од 7 проекти од кои 3 проекти започнаа во
претходната година и 4 од оваа година. Организацискиот
тим беше надграден со тројца нови соработници, додека
едно лице го напушти тимот на Полио Плус.
Звонко Шаврески
Претседател
Полио Плус – движење против хендикеп
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ВИЗИЈА

ДОЛГОРОЧНИ ЦЕЛИ НА ПОЛИО ПЛУС

Полио Плус е лидер, активен креатор и носител на
суштинските промени за градење на светот како
општество во кое сите лица со хендикеп учествуваат
целосно, како еднакви граѓани.
Полио Плус, потпирајќи се на индивидуалните
вредности, како прилагодлива, истрајна и одржлива
организација, а преку искористување на процесите и
механизмите на посредната демократија, заедно со
другите чинители, го промовира и наметнува пристапот за
еднакви можности, кој обезбедува учество на лицата со
хендикеп во главните општествени текови.

 Еднакви можности за учество на лицата со хендикеп
во општествените текови;
 Еднаквост, толеранција и недискриминицација врз
основа на хендикеп;
 Целосно почитување на основните човекови права и
слободи на лицата со хендикеп;
 Воспоставување на систем за правата и достоинството
на лицата со хендикеп;
 Социјална кохезија и намалување на сиромаштијата;
 Добро владеење, партиципација и политики за
прашањето на хендикеп;
 Вкоренето и динамично граѓанско општество, кое
влијае врз јавните политики;
 Прифатена културна разноличност, меѓузависност и
дијалог;
 Поддржан евроинтеграциски процес и зајакната
регионална соработка;
 Полио
Плус
независна
организација,
со
кредибилитет, способна за партнерства и сојузи
базирани врз еднаквост;
 Полио Плус е атрактивна и иновативна организација
која учи со иновативен и глобален поглед.

МИСИЈА
Полио Плус е 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.
“Полио Плус не патува сам”. Нашата мисија ја
остваруваме заедно со другите чинители во општеството.
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ПРОГРАМСКИ НАСОКИ НА ДЕЛУВАЊЕ

Граѓанска програма. Целта на оваа програма е да
придонесе во намалувањето на дискриминацијата кон
лицата со хендикеп, преку поврзување и вмрежување со
други чинители и актери од општеството, како и промоција
на потребата од вклучување на прашањето на хендикепот
во главните текови (mainstreaming), но и имплементирање
на активности и програми во јавниот, приватниот и
граѓанскиот сектор.

Пет стратешки цели го отцртуваат среднорочното
дејствување на Полио Плус.
Правна програма – цели насочени кон унапредување на
правниот систем, преку хармонизирање на домашното
законодавство со меѓународното; креирање на систем на
политики и програми на национално и локално ниво; за
унапредување на положбата на лицата со хендикеп; како
и почитување на нивните човекови права во политичкиот,
економско-социјалниот и културниот живот.

Подигнување на јавната свест за прашањето на
хендикеп и сите општествени сегменти на живеење е
клучот кон надминување на стигмата и стереотипите
рапространети во општеството. Ова се сет на активности
кои хоризонтално се вградени во сите четири програми и
моделирани на начин да пружат соодветна поддршка на
истите, согласно конкретните активности.

Програма за независно живеење – промоција на
концептот за независно и достоинствено живеење, како и
креирање на сеопфатна кохерентна политика во однос на
регулаторните механизми за сервиси за поддршка на
лицата со хендикеп.
Програма за вработување и образование на лицата
со хендикеп – унапредување на положбата на лицата со
хендикеп на пазарот на трудот и нивно активно учество во
економската политика во Македонија, како и признавање
на вредностите на лицата со хендикеп на пазарот на
трудот. Затоа што не постои достоинствено вработување
без соодветно образование, оваа програма го вклучува и
унапредувањето на редовниот образовен систем со цел
инклузивно образование под еднакви услови за децата и
лицата со хендикеп.
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A. Извештај за активности преземени во 2018

A.2. Целни групи и област
Полио Плус ги има дефинирано своите целни групи
согласно Конвенцијата за правата на лицата со хендикеп,
односно сите лица со хендикеп со осврт на жените и
децата со хендикеп.

A.1. Цели
Поаѓајќи од својата визија, мисија и долгорочни цели,
Полио Плус во текот на 2018 година продолжи да работи
на постигнување на своите долгорочни цели:
 Воспоставување на систем за правата и достоинството
на лицата со хендикеп;
 Социјална и економска кохезија;
 Добро владеење, партиципација и политики за
прашањето на хендикеп;
 Вкоренето и динамично граѓанско општество, кое
влијае врз јавните политики;
 Поддржан евроинтеграциски процес и зајакната
регионална соработка;
 Полио
Плус
независна
организација,
со
кредибилитет, способна за партнерства и сојузи
базирани врз еднаквост;
 Полио Плус - атрактивна и иновативна организација
која учи со иновативен и глобален поглед.

Целно подрачје на Полио Плус е целата територија на Р.
Македонија, а дел од активностите се спроведуваат и во
регионот на Балканот.
Полио Плус ги спроведува своите активности на сите
нивоа: локално, регионално (во рамките на РМ),
национално, регионално и меѓународно.
A.3. Резултати и активности
За постигнување на целите кон кои се стреми, Полио Плус
формулира програми кои придонесуваат кон нив со
своите резултати. Во продолжение е направено
поврзување на тие програми со соодветните цели.
Полио Плус во 2018 година реализираше портфолио од 7
проекти, од кои 4 од оваа година и 3 од претходни години,
во следните програми:
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1. УНАПРЕДУВАЊЕ НА ПРАВНАТА ЗАКОНОДАВНА
РАМКА ЗА ПРАВАТА НА ЛИЦАТА СО ХЕНДИКЕП

1.2 ИППГ – промотор на правата на лицата со
хендикеп

1.1 Унапредување на законската регулатива за заштита
од дискриминација согласно КПЛХ

Во текот на овие години од своето постоење, Интер
партиската парламентарна група (ИППГ) со својата
работа стана препознатлив синоним за промовирање и
унапредување на правата на лицата со хендикеп во РМ.
Визијата за формирање и постоењето на една ваква
група, иницирана од Полио Плус – движење против
хендикеп беше таа да претставува спрега помеѓу
организациите на лица со хендикеп и власта,
гласноговорник кој ќе ги артикулира потребите на оваа
група граѓани пред народните избраници и ќе помогне тие
потреби да се вообличат во конкретни законски одредби
кои ќе гарантираат остварување на правата и креирање
на услови за еднакви можности.
Во текот на 2018 година беа остварени неколку средби
со претставници на ИППГ чија цел беше поактивно
вклучување на организациите на лица со хендикеп во
креирањето на политики и учеството во носење на одлуки
кои се однесуваат на лицата со хендикеп.
Во соработка со ИППГ Полио Плус подготви и поднесе
серија на препораки, предлози, иницијативи и коментари
за законски решенија кои ќе придонесат кон остварување
на правата на лицата со хендикеп во нашата земја, како и
усогласување на националното законодавство со КПЛХ.

Полио Плус и во 2018 година продолжи да покренува
иницијативи и активности во насока на унапредување на
постоечката
законодавна
рамка
за
поефикасно
разбирање на пристапот кон хендикепот.
Како член на работната група при МТСП, Полио Плус
продолжи активно да учествува на работните средби и
даде конструктивен придонес за проширување на опсегот
на разумното прилагодување, согласно Конвенцијата за
правата на лицата со хендикеп, што во суштина значеше
продолжување на активностите започнати уште во 2017
година. Законот за заштита од дискримација е
финализиран и е поднесен во Собранието на РМ.
Полио Плус со свој претставник учествуваше во
студиска посета во Виена, организирана од страна на
мисијата на ОБСЕ заедно со австриското федерално
министерство за труд, социјална политика, здравство и
правата на потрошувачите. Посетата се оствари од 18 до
21 ноември 2018, а целта беше размена на искуства
помеѓу претставници на граѓанскиот сектор и стратешко
застапување во случаи на дискриминација, со посебен
фокус на етничка припадност, хендикеп, род и
интерсекциска дискриминација.
.
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1.3
Поднесени
иницијативи
и
коментари
за
унапредување на законската рамка
Се поднесоа иницијативи и коментари за унапредување
на законската рамка со цел да се реализира
усогласувањето на националното законодавство и
нормативните акти со КПЛХ. Предложените иницијативи
и дадените коментари се однесуваа на неколку отворени
прашања за тековната политичка и економска ситуација.
Во рамките на овие активности се поднесоа следниве
иницијативи и коментари: Предлог амандмани за
унапредување на Законот за социјална заштита;
Забелешки и коментари за унапредување на предлог
законот за основно образование; Забелешки и коментари
по основ на предлог измените на Законот за
вработување на лица со хендикеп предложени по
извршена ревизија на „Усогласеност на активностите и
мерките преземени од корисниците на средства од
Посебниот фонд на Агенцијата за вработување на
Република Македонија“; Насоки за унапредување на
предлог програмата за воведување на персонална
асистенција за лица со хендикеп; Унапредување на
Предлог Програмата на Владата за 2017 – 2020 од
аспект на лицата со хендикеп; Забелешки по
предложениот Правилник за начинот и условите за
запишување на учениците со посебни образовни потреби
во основните училишта; Насоки за унапредување на
првиот нацрт верзија на новата Стратегијата за
сеопфатно образование 2016 – 2020; Видување по основ
член 3 од Законот за абортус; Препораки за Изборен

Законик; Препораки за унапредување на мерката за
повластено користење на бесплатна картичка за
користење на јавните паркиралишта и јавните површини
наменети за паркирање поднесени до Кабинетот на
Градоначалникот на Град Скопје.
1.4 Правна помош и совети
Полио Плус и во 2018 година продолжи со претходната
практика на обезбедување индивидуална правна помош и
совети на граѓаните со хендикеп и нивните семејства.
Според досегашното искуство, во најголемиот број
случаи станува збор за остварување на различни права
од сферата на социјалната заштита, помош при
склучување или раскинување договори за работа,
обезбедување информации за надлежностите на јавните
установи и сл.
Иако проблемите не се решават на суштински и
системски, сепак можноста за алармирање за
индивидуални случаи за сторени неправди и повреди на
правата на поединци со хендикеп е добредојдена за
лицата кои се соочени со проблемите кои ги носи
хендикепот.
Во текот на 2018 година беа дадени 118 правни совети
од кои 42 се однесуваат на правото за вработување и
остварување на правата од работен однос, 21 се
обратиле за запознавање со правата по основ на
хендикеп, 12 се обратиле за остварување на правото на
мобилен додаток, 11 се обратиле за остварување на
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правото за образование, 32 се обратиле за остварување
на правото за бесплатен превоз.

Конвенцијата за правата на лицата со попреченост и
Стопанска Комора на Македонија организираше дебата
на тема „Погледни ги способностите - состојбите и
предизвиците во вработувањето на лицата со хендикеп“
со цел да се расветли прашањето за вработување во
согласност со член 27 од Конвенцијата за правата на
лицата со хендикеп како и да се донесат заклучоци кои ќе
ѝ помогнат на државата во насока на обезбедување на
еднакви можности во остварување на правото на
вработување на отворениот пазар на труд за граѓаните со
хендикеп. На дебатата учествуваа претставници на
Националното собрание на организации на лица со
хендикеп од Македонија, пратеници на Собрание на Р.
Македонија - членови на ИППГ, претставници од бизнис
заедницата, како и експерти од граѓанското општество и
медиуми.
На 26.10.2018 во Штип, Полио Плус во соработка со
Националното Координативно тело за имплементација на
КПЛХ и Универзитетот Гоце Делчев во Штип организираа
дебата на тема „Состојбите и предизвиците во
образованието на лицата со хендикеп“. Целта на оваа
дебата беше отворање на прашањето за образование на
лицата со хендикеп во согласност со член 24 од
Конвенцијата за правата на лицата со хендикеп како и да
се донесат заклучоци во насока на обезбедување на
еднакви можности во остварување на правото на
образование за граѓаните со хендикеп.

2. ПРОГРАМА ЗА ЕДУКАЦИЈА И ВРАБОТУВАЊЕ НА
ЛИЦАТА СО ХЕНДИКЕП
2.1 Обука на лица со хендикеп
Во периодот април-мај 2018 Полио Плус одржа осум
обуки за лицата со хендикеп на локално ниво. Целта на
овие обуки беше лицата со хендикеп да се запознаат со
нивните права во согласност со Конвенцијата за правата
на лицата со хендикеп. Обуките опфатија околу 110 лица
од целата територија на Македонија. Целта на овие обуки
беше едукација за правата на лицата со хендикеп
согласно КПЛХ со посебен акцент на одредени права како
правото на еднаквост и недискриминација и концептот за
независно живеење на лицата со хендикеп. На овие обуки
особено се посвети внимание на правото на образование
и вработување на лицата со хендикеп согласно КПЛХ,
имајќи предвид дека постојат бројни бариери со кои се
соочуваат лицата со хендикеп во овие области. Во
рамките на овие обуки учествуваа преставници од
релевантните институции на локално ниво кои се
директно или индиректно вклучени во овие процеси.
На 08.11.2018 во просториите на Стопанска Комора на
Македонија (СКМ) Скопје, Полио Плус во рамките на
своите
проектни
активности
во
соработка
со
Националното Координативно тело за имплементација на
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3. ПРОГРАМА ЗА НЕЗАВИСНО ЖИВЕЕЊЕ НА ЛИЦАТА
СО ХЕНДИКЕП

4. ГРАЃАНСКА ПРОГРАМА
4.1 Средба со различни чинители за поставување на
прашањето на хендикеп повисоко на политичката
агенда
Во текот на 2018 година Полио Плус оствари средби со
различни чинители од политичкиот и јавниот живот на
Македонија. Средбите беа во насока на поставување на
прашањето на хендикеп во изборните програми на
политичките партии.
На 30 јули 2018 преставници на Полио Плус остварија
средба со Премиерот на Република Македонија г-дин
Зоран Заев. На средбата меѓусебно се информиравме за
актуелната состојба на лицата со хендикеп во државава и
стана збор за начините на кои Полио Плус може да се
вклучи во напорите на Владата на Р.М во претстојниот
процес на усогласување на македонското законодавство
со законодавството на ЕУ како и редица други прашања
од нашава област на делување.
На 27 јуни во просториите на Полио Плус се сретнавме
со г-ѓа Мила Царовска Министер за труд и социјална
политика. На средбата се разговараше процесот на
деинституционализација
кој
го
спроведува
Министерството за труд и социјална политика и
проблемите со кои се соочуваат при реализацијата;
проблемот со вработувањето на лицата со хендикеп од
“затворениот” (заштитните друштва) кон отворениот пазар
на трудот и предизвиците кои произлегуваат при
реализацијата на програмата за персонална асистенција.

3.1 Хабилитација и подигнување на самодовербата
кај лицата со хендикеп
Во текот на 2018 година, Полио Плус продолжи со
давање на услуги за хабилитација и подигнување на
самодовербата кај лицата со хендикеп.
Во таа насока на 4 лица со им беше дадена поддршка за
нивно независно живеење, како и насоки како да си го
олеснат животот со практични вештини.
Од 18 до 20 мај 2018 Полио Плус организираше
тродневна обука на која се опфати концептот на
независно живеење на лицата со хендикеп.
Во септември во Прилеп се организираше јавна дебата
на тема „Социјална заштита и сервиси за поддршка на
локално ниво“ со цел отварање на поширока дискусија за
сoцијалната заштита и сервисите за поддршка на
граѓаните со хендикеп.
Целта на дебатата „Состојбите и предизвиците во
остварувањето на правото на здравствена заштита на
лицата со хендикеп“ која се организираше во ноември во
Скопје, беше да се споделат добрите практики и научени
лекции во областа на здравствената заштита и можни
насоки за надминување на предизвиците со цел
создавање на можности за уживање на правото на
здравствена заштита, согласно член 25 од КПЛХ.
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Остваривме средба и со Министерот за информатичко
општество и јавна администрација г-дин Дамјан
Манчевски на која се разгледаа прашањата за вклученост
на лицата со хендикеп во изборниот процес, измените во
Законот за медиуми и остварувањето на граѓанските и
политичките права.

работи, информација и комуникација во делегацијата на
ЕУ. На состанокот со г- дин Холуб се дискутираше за дел
од прашањата со кои се соочува заедницита на лица со
хендикеп во Рeпублика Македонија. Се отвори
прашањето за политичкото учество на лицата со
хендикеп, правото на образование и вработување, како и
државното финансирање на организациите на лицата со
хендикеп. Воедно се потврди плодната досегашна
соработка на ЕУ делегацијата со Полио Плус и се
разгледаа
натамошните
насоки
за
заедничко
дејствување.
На 29 јануари присуствувавме на средба со
претставници на Совет на Европа на која се разговараше
за образованието на лицата со хендикеп.
Во 2018 година Полио Плус учествуваше во
изработката
на
алтернативниот
извештај
за
имплементацијата на КПЛХ во Македонија. Претставник
на Полио Плус со свое излагање учествуваше на 20- та
сесија на ООН Комитетот за правата на лицата со
хендикеп,
во
Женева,
каде
се
оценуваше
имплементацијата на Конвенцијата за правата на лицата
со хендикеп од страна на Р. Македонија. На дводневната
сесија беа оценувани граѓанските и политичките права но,
и економските и социјалните права за граѓаните со
хендикеп согласно Конвенцијата за правата на лицата со
хендикеп. ООН Комитетот за правата на лицата со
хендикеп официјално
ги
објави
заклучоците
и
препораките кои треба да се преземат за ефикасна

4.2 Средби
со
меѓународни
претставници
за
унапредување на прашањето на хендикеп
Во текот на 2018 година, претставници на Полио Плус
остварија средба со претставници од меѓународните
организации и институции за унапредување на
човековите права во Р. Македонија. Во таа насока беа
остварени средби со претставници на УНИЦЕФ,
Германската амбасада, како и со претставници на
делегацијата на ЕУ во Македонија, ОБСЕ и ОДХР.
Во јули 2018 остваривме средба со амбасадорот на
Германија г- дин Томас Герберих. На состанокот се
дискутираше за проблемите кои се соочуваат лицата со
хендикеп во Рeпублика Македонија во поголем број на
области со акцент на вработување, образованието и
пристапноста. Се отвори и прашањето за идната
заедничка соработка во насока на промовирање на
прашањето на хендикеп, како и размена на искуства со
Германија за начини и модели кои можат да водат кон
промена на состојбите со цел остварување на правата на
граѓаните со хендикеп.
На 16 мај се сретнавме со г- дин Холуб, раководител на
одделот за политички односи, правда и внатрешни
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имплементацијата на Конвенцијата за правата на лицата
со хендикеп од страна на Р. Македонија.
Преставник на Полио Плус присуствуваше на средба
која ја организираше Европската Комисија и која имаше за
цел да го разгледа напредокот на Р. Македонија во
контекст на фундаменталните права: медиумите,
слободата на говор и изразување, правата на децата,
правата на ЛГБТ заедницата, еднаквоста меѓу мажите и
жените, интеграцијата на Ромите, прашањето на
хендикеп,
меѓуетничките
односи,
слободата
на
здружување и трговија со луѓе.
Во 2018 година Полио Плус подготви извештај за
јавните политики поврзани со прашањето на хендикеп и
нивната усогласеност со КПЛХ и Европската Стратегија
за хендикеп 2020 за Академијата на мрежата на експерти
за прашањето на хендикепот (Academy Network of Experts
for Disability - ANED).
Во текот на 2018 година претставници од Полио Плус
учествуваа на повеќе обуки и конференции на различни
теми поврзани со прашањето на хендикеп, а со цел
зајакнување на организациското работење и делување.
Во јануари 2018, претставник на Полио Плус учествуваше
на конференцијата „Јакнење на институционална
транспарентност, отчетност и интегритет”. Наши
претставници учествуваа и на дводневната работилница
за
Стратегијата
и
акцискиот
план
за
деинституционализација. Во март учествувавме на
работилница за Планирање на идните интервенции во

областа
на
родово
одговорното
организирана од UN Women.

буџетирање,

4.3 Унапредување на учеството на лицата со хендикеп
во политичкиот и јавниот живот
Во
2018
наши
претставници
учествуваа
на
регионалната конференција во Белград, организирана од
ОБСЕ и ОДИХР која се однесуваше на правото на
политичка партиципација на лицата со хендикеп. Имајќи
ги предвид големиот број на фактори кои влијаат врз
учеството на лицата со хендикеп на јавната и политичката
сцена како препознаен лидер за правата на лицата со
хендикеп, Полио Плус во соработка со Канцеларијата на
ОБСЕ и во 2018 година продолжи со својата работа за
остварување на правата во оваа област. Во април, во
Струмица и во септември, во Гевгелија организиравме
обуки на тема „Дискриминација врз основ на хендикеп во
остварувањето на политичкото учество на лицата со
хендикеп” со цел утврдување на причините за
ограниченото учество на лицата со попреченост во
изборниот процес и идентификација на мерки кои ќе
стимулираат поголемо, ефективно политичко учество на
лицата со попреченост во процесот на донесување
одлуки во државата.
4.4 Балканска мрежа на организации на лица со
хендикеп.
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Во текот на 2018 година Полио Плус како координатор
за Македонија во Регионалната Балканска мрежа на
организации на лица со хендикеп, беше присутен на
четири регионални средби во Неум, Белград и Скопје.
На средбите Полио Плус учествуваше со свои
претставници, кои се членови на УО на мрежата и
Собранието. На средбите се дефинираше натамошното
делување на Балканската мрежа во регионот со можност
за вклучување на други балкански земји во оваа мрежа
од регионот.
Паралелно се разгледаа и новите начини и форми на
само одржливост на мрежата после завршувањето на
поддршката од ЕУ.

споделување на информациите и знаењето со цел
самозајакнување на лицата со хендикеп и нивните ОЛХ,
зајакнување на соработката помеѓу ОЛХ и да се развие
Стратегија за заедничко делување за подобрување на
статусот на лицата со хендикеп на национално ниво.
Во насока на зајакнување на капацитетите на
организациите на лицата со хендикеп, Полио Плус во мај
2018 година спроведе тродневна обука за стратешко
застапување.
4.6 Мали грантови
Со цел да се зајакнат капацитетите на граѓанските
организации кои ги преставуваат лицата со хендикеп,
Полио Плус преку поддршката обезбедена од страна на
ЕУ во рамките на проектот „Маргина Обскура –
прашањето на хендикеп во пристапувањето кон ЕУ"
овозможи финансиска поддршка за мали грантови. На
повикот беа доставени 17 апликации, а се доделија 10
гранта. Во знак на одбележување на 5-ти мај – европскиот
ден посветен на Независен живот на лицата со хендикеп,
Полио Плус како член на Европската мрежа за независен
живот на лицата со хендикеп организираше настан на кој
беа доделени Сертификати за грантови на организациите
на лица со хендикеп.
Целта на овој повик беше спроведување на проекти од
страна на граѓански организации на лица со хендикеп за
подигнување на гласот на лицата со хендикеп на локално
и/или регионално ниво и ефективно спроведување на
Конвенцијата за правата на лицата со хендикеп. Со овие

4.5 Вмрежување на ОЛХ на национално ниво
Националното Собрание на Организации на лица со
хендикеп кое беше формирано во 2017 продолжи со
своите активности. Во текот на 2018 година Полио Плус
беше вклучена во работата на Националното Собрание
на Организации на лица со хендикеп. Се одржаа средби
на кои се дискутираше за понатамошното делување на
Националното Собрание во насока на постигнување
“единствен глас” при делувањето на Организациите на
лица со хендикеп, создавање на инклузивна средина за
граѓаните со хендикеп и нивните семејства како и
промовирање на инклузивен и одржлив развој во
согласност со Конвенцијата и остварување на
индивидуалните и колективните права на граѓаните со
хендикеп во Р. Македонија. Овие средби овозможија
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грантови на десетте организации на лица со хендикеп им
се овозможи да спроведат проекти и да се стекнат знаење
и искуство при спроведувањето на проекти.
Активностите
и
постигнатите
резултати
од
спроведувањето на овие проекти беа презентирани на 17ти декември 2018 година, на завршната конференција
организирана од Полио Плус на која истот така се
презентираа и резултатите од активностите спроведени
во рамките на двегодишниот проект: „Margina Obscura прашањето на хендикеп во пристапувањето кон
Европската Унија“.

Дополнително, настаните кои беа организирани на
локално ниво беа проследени од страна на повеќе
телевизиски куќи, печатени медиуми и портали.
Во рамките на предвидените проектни активности
Полио Плус спроведе истражување кое ги опфати
областите на вработување на лицата со хендикеп,
здравствената заштита, еднаквост и недискриминација,
образование, социјална заштита и финансирање на ОЛХ.
Наодите од ова истражување се публикуваа во шест
публикации, за секоја област поединечно.
Публикацијата „Водич за мониторинг на Конвенцијата
за правата на лицата со хендикеп“ имаше за цел да даде
преглед и насоки на организациите на лица со хендикеп,
лицата со хендикеп, како и останатите чинители,
институциите и организации за човекови права, за
начинот на толкување и мониторирање на Конвенцијата
за правата на лицата со хендикеп.
Веб страната постојано се обновуваше и ажурираше со
нови податоци, а дел од содржините се публикувани и на
социјалните мрежи на организацијата.

5. Подигнување на јавната свест
Полио Плус во текот на 2018 година редовно
информираше за своите активности користејќи повеќе
комуникациски
канали.
Полио
Плус
редовно
комуницираше со медиумите преку соопштенија, директни
контакти со презентации и промоции на активностите кои
се спроведуваат.
Контактите резултираа со реализирани повеќе дебати
на 24 Вести, Телма, МТВ, 21ТВ на теми од областа на
вработување, социјална и здравствена заштита,
политичката партиципација на ЛХ, пристапноста и сл.
Полио Плус зеде учество на утринска програма на МТВ со
2 гостувања, гостување во емисијата Тунел како и со 3
гостувања на Македонското радио, ТВ дебата по повод 3
декември на 1ТВ, ТВ Сител, дебата на Топ тема, на Ваша
Страна на Телма.

Б. ПОДДРШКА – ОДДРЖИВ ПОЛИО ПЛУС
Б.1. Пристап кон извори на финансирање
Во текот на 2018 година од страна на Полио Плус се
подготвија и поднесоа вкупно 6 апликации на кои се уште
чекаме одговор.
Исто така, беа остварени средби и со претставници на
бизнис секторот за нивно активно вклучување и поддршка
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