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ВОВЕД

Полио плус – движење против хендикеп, во рамките на проектот 
„Единствен глас за Конвенцијата за правата на лицата со хендикеп“, во 
рамките на проектот „Заштита на децата од насилство и унапредување 
на социјалната инклузија на децата со попреченост во Западен Балкан и 
Турција“ финансиран од Европската Унија и ко-финансиран и имплементиран 
од УНИЦЕФ, во периодот од март-јуни 2018 година, изработи преглед со 
наслов „Колку лицата со попреченост ги знаат своите права“.  Целта на овој 
илустративен примерок е да се увиди колку лицата со попреченост ги знаат 
своите права и како ги разбираат во духот на КПЛП. Ова согледување е 
извршено на илустративен примерок и во никој случај не е сеопфатно и има 
за цел само индикативно да ја прикаже состојбата на терен. 

Согледувањата се  илустрирани низ три поглавја:

Глава I - дава преглед на правата на лицата со попреченост согласно 
Конвенцијата за правата на лицата со попреченост на ООН.

Глава II - ги изложува видувањата на лицата со попреченост од 
спроведената едноставна анкета на илустративен примерок.

Глава III - ги сумира заклучоците од претходните две глави и дава 
препораки за унапредување на состојбата во национален контекст. 

Овие согледувања треба да служат како алатка за разбирање на овој 
феномен и немаат за цел да понудат сеопфатна теоретска разработка, туку 
индикативно да укажат на постоечката состојба. Дополнително, наодите од 
согледувањата може да послужат во иднина за спроведување сеопфатна 
анализа на репрезентативен примерок како и за спроведување програми за 
јакнење на капацитетите на лицата со попреченост и нивните претставнички 
организации за конкретни права кои произлегуваат од Конвенцијата.
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ГIКОЛКУ ЛИЦАТА СО ПОПРЕЧЕНОСТ ГИ ЗНААТ СВОИТЕ ПРАВА

ПРАВАТА НА ЛИЦАТА СО ПOПРЕЧЕНОСТ

ГЛАВА
I ПРАВАТА НА ЛИЦАТА 

СО ПОПРЕЧЕНОСТ

Нашата држава ја ратификува 
Меѓународната Конвенција за пра-
вата на лицата со попреченост 
и Факултативниот потокол на 29 
декември 2011 година. Согласно 
Уставот, ратфикуваните меѓународни 
конвенции се дел од националното 
законодавство и не можат да бидат 
изменети со закон. 

1.1.Конвенцијата за 
правата на лицата со 
попреченост 

Меѓународната Конвенција за 
правата на лицата со попреченост е 
првиот правно обврзувачки инстру-
мент за правата на човекот кој го 
отелотворува социјалниот модел 
на гледање на попреченоста. Иако 
Конвенцијата не прави разлика и не 
ги подведува правата предвидени со 
неа под една определена хиерархија, 
подолу се објаснуваат само некои од 
правата кои се ид потесен предмет на 
интерес на овој преглед.

Рамноправност и 
индискриминација 

(член 5) 
Голем дел од Конвенцијата се 

однесува на прашањето на еднаквоста 
и заштитата од дискриминацијата 

врз основ на попреченост. КПЛП 
им налага обврска на државите-
договорни страни да признаваат 
дека сите лица се еднакви пред и 
според/под законот и имаат право на 
еднаква заштита и еднаква корист 
од законот, без дискриминација.  
Дополнително, државите-договорни 
страни се обврзуваат да забранат 
каква било дискриминација врз 
основ на попреченост, вклучително и 
оневозможување на соодветно при-
способување. 

Во исто време КПЛП посочува дека 
афирмативните мерки преземени 
со цел да се намали процепот меѓу 
нормативното и стварното, треба да се 
третираат како специфичен исклучок 
од дискриминацијата и истите мора да 
бидат во согласност со сите принципи 
и одредби на КПЛП. Особено, тие не 
смеат да резултираат со изолација, 
сегрегација, стереотипизација, 
стигматизација или друг начин 
на дискриминација на лицата со 
попреченост. 

Пристапност 
(член 9) 

Овој член се однесува општо 
на пристапноста на лицата со 
попреченост која „треба да се гледа 
како посебна реафирмација на 

социјалниот аспект на правото на 
пристап од аспект на попреченоста”. 
Имено, државите-договорни страни 
се обврзуваат да преземат соодветни 
мерки заради обезбедување пристап 
на лицата со попреченост на еднаква 
основа со другите кон објектите и 
физичкото опкружување, транспортот, 
информациите и комуникациите, 
вклучително и информатичките 
и комуникациските технологии и 
системи, како и кон другите објекти и 
сервиси/услуги достапни на јавноста 
како во урбаната така и во руралната 
средина. Државите-договорни страни 
исто така, треба да формираат 
ефикасни механизми за следење на 
обезбедувањето на пристапноста и 
да го следат санкцирањето против 
секој кој не успеал да ги спроведе 
стандардите за пристапност.

Еднаквото признавање 
пред законот 

(член 12) 
Правото на еднакво признавање 

пред законот значи дека деловната 
способност е универзален атрибут 
својствен на сите луѓе и мора да се 
почитува за лицата со попреченост на 
еднаква основа со другите. 

Овој член е многу важен затоа што 
во отсуство на правото на признавање 
како лице пред законот, индивидуата 
се деградира и сведува на обичен 

правен објект каде што тој/таа нема 
да биде личност во правна смисла и 
ќе биде лишен од сите други права. 
Oд тие причини признавањето на 
правниот субјективитет на лицето е 
предуслов за реализација на другите 
права на индивидуата. Имајќи предвид 
дека користењето на истата во некои 
случаи бара постоење системи за 
поддршка и помош кои не треба да 
ги поткопуваат законските права на 
лицата со попреченост, туку треба да 
го почитуваат нивниот избор и волја, 
ослободени од судирот на интереси 
и неправилно влијание. Исто така 
државата е должна да го почитува 
и да ги преземе сите соодветни и 
ефикасни мерки да го обезбеди 
правниот субјективитет на лицето со 
попреченост на еднаква основа со 
другите во случаи на поседување или 
наследување на имот, контролирање 
на своите финансиски работи, како 
и еднаков пристап до банкарските 
заеми, хипотеки и други форми на 
финансиски кредит и да осигури лицата 
со попреченост не се арбитрерно 
лишени од својата сопственост.

Независно живеење и 
вклученост во заедницата 

(член 19)
Правото утврдено во членот 19 од 

Конвенцијата се однесува на сите 
лица со попреченост без исклучок и 
во себе опфаќа два концепти, правото 

98



КОЛКУ ЛИЦАТА СО ПОПРЕЧЕНОСТ ГИ ЗНААТ СВОИТЕ ПРАВА

ПРАВАТА НА ЛИЦАТА СО ПОПРЕЧЕНОСТГ I ГIКОЛКУ ЛИЦАТА СО ПОПРЕЧЕНОСТ ГИ ЗНААТ СВОИТЕ ПРАВА

ПРАВАТА НА ЛИЦАТА СО ПOПРЕЧЕНОСТ

на самостојно/независно живеење 
и правото да се биде вклучен во 
заедницата. Додека правото на 
самостојно живеење се однесува 
на индивидуалната димензија, како 
право лицето да се еманципира 
себеси без да му се одбијат пристапот 
и можностите, правото да се биде 
вклучен во заедницата ја подразбира 
социјалната димензија, односно 
позитивното право да се развиваат 
инклузивни средини. Дополнително, 
ова право има хибридна природа 
и во себе содржи како граѓански 
и политички права (член 19 став 
1 алинеја а) така и економски, 
социјални и културни права (член 
19 став 1 алинеја а, и член 19 став 1 
алинеја в) и е пример за меѓусебната 
поврзаност, меѓузависноста и 
неделивоста на човековите права. 
Ова право ги вклучува во себе 
принципите на вродено достоинство, 
автономија и самоопределување, 
односно забраната на принудување 
на лицата со попреченост да живеат 
во ‘одредени услови за живеење’, 
односно институции. 

Образование 
(член 24) 

Овој член се однесува на правото 
на инклузивно образование на 
лицата со попреченост на сите нивоа 
(предшколско, основно, средно, 

високо, вклучително и доживотно 
учење) и во сите сфери (државно и 
приватно) на образовниот процес, 
без дискриминација и врз основа на 
еднакви можности.

Инклузивното образование е важно 
не само затоа што ја обезбедува 
најдобрата образовна средина за 
учениците со попреченост, туку 
затоа што помага во соочувањето со 
стереотипите и предрасудите што 
ги имаат другите ученици за лицата 
со попреченост, како и во нивното 
надминување. 

Носечки елементи на овој член 
се принципот на недискриминација 
и остварувањето на заедничката 
образовна средина која ќе го гарантира 
присуството, учеството и развојот на 
лицата со попреченост, посебно на 
нивната личност, талент, креативност и 
менталните и физичките способности 
(став 1 алинеја б). Ова самото по 
себе изискува и обезбедување на 
соодветно приспособување.

Целта на специјалните образовни 
институции е да бидат преодно 
решение за да ги подготви учениците 
за вклучување во редовниот 
образовен процес во некоја наредна 
инстанца и затоа понудените 
образовни содржини не смеат да бидат 
со помал квалитет од понудените 
во редовниот образовен систем. 

Правото на образование на лицата 
со попреченост нема да се спроведе 
во целост ако не постои обврската 
на државите-договорни страни да 
преземат мерки за вработување 
наставен кадар, вклучително и 
наставници со попреченост, кои се 
квалификувани за знаковен јазик и/
или Браево писмо и да обезбедат 
обука за наставниот кадар кој работи 
на сите нивоа образование. 

Здравство 
(член 25) 

Овој член се однесува на 
заштитата на здравјето на лицата со 
попреченост и предвидува државите-
договорни страни да признаат 
дека лицата со попреченост имаат 
право на уживање на највисокиот 
достапен стандард за здравје без 
дискриминација врз основа на својата 
попреченост (став 1). Имено, истите 
се обврзани да го забранат и спречат 
дискриминаторското необезбедување 
на здравствените услуги на лицата со 
попреченост и да обезбедат родово-
сензибилизирани здравствени 
услуги, вклучувајќи ги и оние што 
се однесуваат на медицинската 
рехабилитација. Обврска на 
државите-договорни страни е на 
лицата со попреченост да им ги 
обезбедат оние здравствени услуги 
кои им се потребни посебно заради 

нивната попреченост, вклучувајќи ги 
и соодветна рана идентификација и 
интервенција и услугите дизајнирани 
за да се минимализира и спречи 
понатамошната попреченост, вклу-
чително и кај децата и постарите 
лица (став 1 алинеја б). И двата 
вида здравствени услуги и оние 
предвидени за општата популација и 
оние поврзани со самата попреченост, 
потребно е да се обезбедат најблиску 
до заедницата во која што живеат 
лицата со попреченост, вклучително и 
во руралните области (став 1 алинеја 
в). Важно за овој член е што е оставено 
на лицата со попреченост да одлучат 
дали ќе ја прифатат определената 
здравствена услуга и грижа или 
не, односно слободата на избор на 
лицата со попреченост е примарна 
водилка на овој член. 

Работа и вработување 
(член 27) 

Во суштина на овој член е 
промовирањето на лицата со 
попреченост на отворениот пазар на 
трудот, а не нивно вработување во 
заштитни работилници. Овие вториве, 
треба да претставуваат само преодно 
решение, од целосна изолација до 
целосна инклузија на лицата со 
попреченост на пазарот на трудот. 

Во листата мерки кои треба да 
ги преземат државите со цел да 
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го ефектуираат ова право, прва 
е забраната на дискриминација 
врз основ на попреченост во сите 
форми, сектори и нивоа на работа. 
Ова се однесува на забраната од 
дискриминација во селекцијата, 
ангажирањето и вработувањето, 
продолжување на работата, 
напредување во кариерата, како 
и безбедните и сигурни услови за 
работа (став 1 алинеја а). Истото 
се однесува и на забраната од 
вознемирување (став 1 алинеја б). 
Дополнително, државите-договорни 
страни се обврзани да обезбедат 
соодветно приспособување за лицата 
со попреченост на работното место 
(став 1 алинеја з). Еден друг аспект 
опфатен со овој член е заштитата на 
работничките и синдикалните права 
на лицата со попреченост на еднаква 
основа со другите (став 1 алинеја в), 
кој создава предуслови државите-
договорни страни да обезбедат 
синдикатите да бидат достапни и да 
ги вклучуваат лицата со попреченост. 

Соодветен животен 
стандард и социјална 

заштита 
(член 28)

Ставот 1 предвидува државите-
договорни страни да го признаат 
правото на лицата со попреченост 
на соодветен стандард на живеење 

за себе и за своите семејства, 
вклучувајќи соодветна храна, облека 
и домување, како и постојано 
подобрување на условите за живеење 
и се обврзуваат да преземаат 
соодветни чекори за заштита и 
унапредување на остварувањето на 
ова право без дискриминација врз 
основа на попреченост. Од друга 
страна, предвидува државите-
договорни страни да го признаваат 
правото на лицата со попреченост 
на социјална заштита и уживањето 
на тоа право без дискриминација 
врз основа на попреченост и се 
обврзуваат да преземаат соодветни 
чекори за заштита и унапредување 
на остварувањето на ова право, 
вклучувајќи и мерки за обезбедување 
на еднаков пристап на лицата со 
попреченост до услуги поврзани 
со обезбедувањето на чиста вода 
и обезбедување на пристап до 
соодветни и прифатливи услуги, 
помагала и друга помош за потребите 
поврзани со попреченоста. 

Учество во политичкиот и 
јавниот живот 

(член 29) 
Овој член предвидува државите-

договорни страни да им ги гарантираат 
на лицата со попреченост нивните 
политички права и можности да ги 
уживаат истите на еднаква основа со 

другите и се обврзуваат да преземат 
мерки со цел лицата со попреченост 
да можат ефикасно и целосно да 
учествуваат во политичкиот и јавниот 
живот на еднаква основа со другите, 
непосредно или преку слободно 
избраните претставници, вклучувајќи 
го и правото и можноста да гласаат 
и да бидат гласани. Со други 
зборови, државите-договорни страни 
имаат обврска да им обезбедат на 
лицата со попреченост можност 
ефикасно и целосно да учествуваат 
во политичкиот и јавниот живот на 
еднаква основа со другите, вклучувајќи 
го и гарантирањето на нивното право 
на глас.
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ГЛАВА
II ОСВРТ НА СОСТОЈБАТА

Освртот кон состојбата „на терен“, 
елабориран подолу, е заснован на 
наодите од спроведената едноставна 
анкета на илустративен примерок од 
110 лица со попреченост, родители на 
деца со попреченост и претставници на 
организации на лица со попреченост. 
Освртот кон состојбата „на терен“ се 
спроведе како дел од информативно-
едукативни настани на тема „Кои се 
моите права“—кои се одржаа во осум 
општини: Скопје, Велес, Штип, Охрид, 
Куманово, Битола, Тетово и Струмица.

2.1. Осврт кон 
добиените одговори 
од теренска анкета на 
тема  колку лицата со 
попреченост ги знаат 
своите права 

Цел и предмет на 
прегледот

Овој преглед дава само индикативна 
слика за (не)познавањето на правата 
на лицата со попреченост, особено 
оние што произлегуваат од КПЛП, од 
страна на самите лица со попреченост, 
родители на деца со попреченост и 
претставници на организации на лица 
со попреченост. 

Понатаму, дава увид во прио-
ритетите на лицата со попреченост за 
обезбедување на правата од посебни 
додатоци до целосно остварување 
на своите граѓански, политички, 
економско, социјални и културни права. 
Воедно, го детектира и профилот на 
лицата со попреченост кои учествуваа 
со своите одговори во спроведената 
анкета (вид/степен на попреченост, 
пол, возраст, образование/стручно 
оспособување, приоритети кога 
станува збор за остварување на 
правата и дали нивните права некогаш 
биле повредени). Дополнително, 
прегледот индикативно посочува за 
кои теми самите лица со попреченост, 
родители на деца со попреченост и 
нивните претставнички организации 
сметаат дека им се потребни повеќе 
информации за да можат да ги 
остварат своите права. 

За крај, се дава преглед за она што 
лицата со попреченост сметаат дека 
треба да се направи од страна на 
сите засегнати фактори за целосно 
остварување на нивните права и кои 
се надлежните институции за тоа.  

Поттиканти од неупатеноста за 
правата и правниот поредок меѓу 
лицата со попреченост, согледана во 
секојдневното работење, наста-ните 
беа организирани со цел да придонесат 
кон познавањата и свеста на лицата со 

попреченост за различните пристапи 
што можат да водат кон инклузивност 
или маргинализација.  

Замислени како едукативни пре-
зентации комбинирани со инте-
ракција со учесниците, настаните 
беа можност низ бројни дискусии да 
се добие подобра слика за тоа како и 
колку се разбира концептот на права 
– основни човекови права и посебни 
права на лицата со попреченост. Со 
оглед на концептот на настаните 
и нивната главна цел, учесниците 
добија и кус прашалник на посочената 
тема.

Поконкретно, учесниците имаа 
можност да одговорат на општи 
прашања за лицето со попреченост 
и видот на попреченоста, како и 
познавањето на своите права и 
приоретизирање на истите (01-05) и 
искуствата со повредата на правата 
и институционалната инфраструктура 
за остварување на истите (06-09). 

И покрај прашалникот како главна 
алатка, не се спроведе  истражувачка 
активност и според тоа се обезбеди 
само индикативна анализа спроведена 
на илустративен примерок. Сепак, 
добиените одговори може да по-
служат да се добие основна слика 
во однос на тоа дали, колку и како 
се разбираат поимите „право“ и 
„очекувана примена на правото“.

Преку прегледот на добиените 
одговори може да се види и индикативен 
приказ на состојбите во македонското 
општество  од-носно, малиот број 
вклучени лица со попреченост во 
општествениот и политичкиот живот, 
ниското ниво на познавање на своите 
права, реалност која нецелосно 
го одразува социјалниот модел на 
гледање на попреченоста од аспект 
на човекови права, предизвиците на 
обединувањето на сите организации 
на лицата со попреченост, 
односно традиционалните и ново-
формираните под заедничка 
платформа. Секако, овие заклучоци 
се само иникативни и треба да бидат 
предмет на нивна проверка преку 
спроведување на сеопфатна анкета 
на репрезентативен примерок, која се 
предлага како следен чекор.

Согледувања на терен 
Во текот на спроведувањето на 

активностите на терен, учесниците 
пополнија 110 прашалници, целосно 
или делумно пополнети од лица 
со попреченост, родители на деца 
со попреченост и претставници на 
организации на лица со попреченост. 

Во Табела 1 е даден кумулативен 
приказ на илустративниот приме-
рокот според општината во која 
испитаниците живеат.

1514



КОЛКУ ЛИЦАТА СО ПОПРЕЧЕНОСТ ГИ ЗНААТ СВОИТЕ ПРАВА

ОСВРТ КОН СОСТОЈБАТАГ II ГIIКОЛКУ ЛИЦАТА СО ПОПРЕЧЕНОСТ ГИ ЗНААТ СВОИТЕ ПРАВА

ОСВРТ КОН СОСТОЈБАТА

Табела 1: Испитаници кои дале одговор според општина на живеење

Со оглед на нецелосноста на 
одговорите, не може точно да се 
одреди на која група ѝ припаѓаат 
испитаниците, односно дали се 
работи за лице со попреченост, 
родител на дете со попреченост или 
друго, како на пример, претставник на 
организација на лица со попреченост.  

Сепак, јасно се забележува дека 
мнозинството се лица со попреченост, 
околу 80 % од учесниците кои дале 
одговор на прашалникот. 

Во Табела 2 е даден кумулативен 
приказ на илустративниот примерок 
според возраста, поделен на седум 
возрасни групи. Од него може 
да се заклучи дека најголем дел 
од испитаниците припаѓаат на 
возрасната група над 40 години, со 

вкупен процент од 60 %, а најмалку 
на возрасната група до 30 години со 
вкупен процент од 12%. 

Иако се работи за релативно мал 
број испитаници кои дале податок 
за својата возраст, разликите меѓу 
возрасните групи може да бидат основа 
за прашања во врска со интересот на 
помладите лица со попреченост во 
настани кои се однесуваат на правата, 
односно во која мера се остваруваат 
и во врска со нивната вклученост во 
ваков вид настани во заедниците 
во кои живеат. Би било интересно и 
корисно преку поопсежна анализа 
да се стекне увид во активноста, или 
недоволната активност, на помладите 
лица со попреченост во иницијативи 
кои се поврзани со нивните права.

Табела 2: Испитаници кои дале одговор според возраст

Во Графикон бр.1 е даден приказ 
на степенот на образование на 
примерокот, од кој може да се заклучи 
дека најголем дел од испитаниците 
кои дале податок за степенот на 
образование, имаат завршено 
средно образование (56 %), по 
кој следи групата испитаници со 

завршено високо образование (19%) 
и основно образование (17%). Без 
формално образование се само 3% 
од испитаниците. На ова прашање 
одговор дале 95 од вкупно 110 
испитаници, што значи дека околу 13% 
од сите испитаници не се изјасниле за 
својот степен на образование.

Графикон бр.1: 
Илустративен 
примерок 
според степенот 
на образование
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Што може да се увиди од 
добиените одговори

Како што е наведено и погоре, 
Прашалникот кој е едноставен по 
својата природа се состоеше од 
два дела, па затоа и одговорите на 
прашалниците се анализирани во 
два дела и тоа: прв, општи прашања 
за лицето со попреченост и видот на 
попреченоста како и познавањето на 
своите права и приоретизирање на 
истите и втор, искуствата на лицата 
со попреченост со повредата на 
своите права и институционалната 
инфраструктура за остварување 
на истите. Сите добиени податоци 
се индикативни и служат само за 
илустрација.

Прв дел: Општи податоци 
за лицето со попреченост и 
видот на попреченоста како и 
познавањето на своите права и 
приоретизирање на истите

Во првиот дел од Прашалникот се 
прибираат општи податоци за лицата 
со попреченост и видот на нивната 
попреченоста како и се анализира 
познавањето на нивните права 
и приоретизирање на истите. Од 
вкупниот број на испитаници (110) на 
ова прашање одговориле 106, од кои 
позитивно одговориле 89 лица дека 
имаат попреченост.

И покрај тоа што навидум лицата 
со попреченост се свесни дека 
имаат некоја попреченост, сепак на 
дополнителното прашање за каков 
вид на попреченост станува збор 
испитаниците посочуваа различни 
дијагнози и процент на телесно 
оштетувања, како и здравствените 
проблеми со кои се соочуваат во 
моментот.

Ваквите одговори посочуваат де-
ка и самите лица со попреченост 
немаат јасна претстава за тоа што 

е попреченост. Најчесто нивната 
состојба ја даваат описно врз основа 
на поставените дијагнози кои им биле 
основа за одредени бенефиции и 
даваат опис на нивната здравствена 
состојба. 

Описното прикажување на ди-
јагнозите и акцентирањето на 
здравствената сосотјба е и доволен 
показател дека во иднина е 
потребна поголема едукација но, и 
влијание врз државата правата на 
лицата со попреченост ги поврзе 

Табела 3. Доколку имате попреченост, наведете каква попреченост имате
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со попреченоста, а не со одредена 
дијагноза на лицето со попреченост и 
неговата здравствена состојба. Во таа 
насока потребно е и самата држава да 
пристапи кон дефинирање на лицата 
со попреченост согласно КПЛП, член 
2, како и дададе насоки за што е 
„ оневозможеност“ или „хендикеп/
попреченост“.

Што се однесува до тоа дали лицата 
со попреченост знаат што се основни 
слободи и права на човекот, од 
вкупниот број на испитаници (110) на 
ова прашање одговориле 105, од кои 
позитивно одговориле 74,3% додека 
25,7% одговориле негативно.

Исто така, некои од испитаниците 
ги навеле и принципите на 
достоинството, вклученост и по-
себно политичката вклученост, не-
дискриминација, рамноправност и 
посебно рамноправност помеѓу по-
ловите и слободен избор. Може да 
се заклучи дека испитаниците имаат 
некаво основно познавање за правата 
на човекот, иако најголем број од нив 
ги наведуваат само правото на работа, 
образование, социјална заштита 

Оние кои позитивно 
одговориле на ова 
прашање, ги понудиле 
следниве одговори: право 
на образование, право на 
живот, право на работа, право 
на пристапност, право на 
еднаквост и посебно еднаквост 
пред законот, право на глас, 
право на мобилност, пристап 
до правда, здравствени права, 
социјални права и посебно 
правото на посебен социјален 
додаток, право на здрава 
животна средина, право на 
државјанство, право на семеен 
живот и основање на семејство, 
слобода на изразување, 
слобода на религија, слобода 
на движење, слобода на 
самостоен живот.

На пример, наведено е ‘правото 
на посебен социјален додаток’, 
кога истото не постои, туку е 
дел од соодветниот стандард на 
живеење и социјалната заштита.

Оние кои што одговориле 
позитивно на прашањето 
да набројат барем три од 
правата и бенефициите за 
лицата со попреченост кои 
за нив се најважни, ги дале 
следниве одговори: право на 
згрижување, туѓа нега, право на 
здравствена заштита, социјална 
заштита, личен асистент, 
паричен надоместок, додаток 
за слепило, право на лекување 
и рехабилитација, додаток на 
мобилност, инвалидска пензија, 
ослободување од плаќање 
на патарина, ослободување 
од плаќање на паркинг, 
ослободување од плаќање при 
регистрација на возило, право 
на самостоен живот, право 
на субвенционирана работа, 
бенефициран стаж, толкување 
(за лица со оштетен слух) и 
бесплатни или субвенционирани 
помагала. Исто така, некои 
од испитаниците ги навеле 
и следниве права: правото 
на образование, правото 
на приватност, правото 
на пристапност и правото 
на независно живеење и 
вклучување во заедницата.

и здравствена заштита, додека 
граѓанските и политичките права, 
со мал број исклучоци, се целосно 
невидливи за лицата со попреченост. 
Дополнително, забележливо е 
мешање на правата и принципите 
како и неразбирање на опфатот на 
секое од наведените права.

На прашањето дали испитаниците 
знаат што се посебни права односно 
бенефиции кои ги добиваат лицата 
со попреченост по основ на својата 
попреченост, од вкупниот број на 
испитаници (110) на ова прашање 
одговориле 103, од кои позитивно 
одговориле 64,1% додека 35,9%  
одговориле негативно. Може да се 
заклучи дека испитаниците до извесен 
степен ги познаваат посебните 
бенефиции кои ги добиваат лицата 
со попреченост врз основ на својата 
попреченост, но не го знаат опфатот 
на правата кои лицата со попреченост 
и како се поврзани бенефициите со 
обезбедувањето на самото право.

На прашањето дали лицата со 
попреченост знаат за постоењето на 
Конвенцијата за правата на лицата 
со попреченост, од вкупниот број на 
испитаници (110) на ова прашање 
одговориле 103, од кои позитивно 
одговориле помалку од половина, 
односно 45,6%, додека 54,4% 
одговориле негативно (Табела 5). 

Табела 4: Илустративен примерок според 
тоа дали знаат за што се основни слободи и права на човекот
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Одговорот на ова прашање кога ќе се 
спореди со анализата на прашањето 
дали лицата со попреченост знаат 
што се основни слободи и права на 
човекот (Табела 4) на кое позитивно 
одговориле 74,3%, се заклучува 
дека лицата со попреченост не ја 
препознаваат во целост Конвенцијата 
за правата на лицата со попреченост 
како најважен меѓународен правен 
документ кој ги уредува правата на 
оваа група лица.

Може да се заклучи дека 
испитаниците имаат некакво основно 
познавање за правата наведени во 
Конвенцијата, иако се забележува 
мешање на права и принципи 
како и отсуство на познавање на 
опфатот на правата. На пример, 
необезбедувањето на соодветно 
приспособување е форма на 
дискриминација која е составен дел 
од правото на еднаквост и принципот 
на забрана на дискриминација, а не 
самостојно право. 

Сепак, останува заклучокот дека 
голем број на лица ги идентификуваат 
правото на работа, правото на 

образование, правото на социјална и 

Табела 5: Илустративен примерок според тоа дали знаат за Конвенцијата за 
правата на лицата со попреченост

Од оние што одговориле 
позитивно на прашањето да 
набројат барем три од правата 
кои потекнуваат од КПЛП, 
следниве права се наведени: 
право на образование, право на 
живот, право на работа, право на 
пристапност, право на еднаквост, 
здравствена заштита, социјална 
заштита, право на хабитација 
и рехабилитација, пристап до 
правда, право на приватност, 
учество во политичкиот живот, 
право на брак и семеен живот, 
независен живот, слобода на 
изразување, признавање на 
личност пред законот, право на 
глас, право на движење. Некои од 
испитаниците посебно ги навеле 
правата на жените со попреченост 
како посебна подгрупа во рамките 
на лицата со попреченост. Исто 
така, наведено е и соодветното 
приспособување.

здравствена заштита и до некаде 
правото на пристапност, а останатите 
права ги идентификуваат само мал 
број на лица со попреченост, што е 
загрижувачки факт.

За крај на првиот дел, се ана-
лизирани одговорите на испитанците 
по однос на прашањето поврзани 
со приоретизирање помеѓу правата 
и бенефициите на лицата со 
попреченост, иако начинот на кој 
што е одговорено ова прашањето 
во повеќето случаи е показател 
дека истото не било сосем јасно за 
испитаниците.  

Имено, од испитанците се 
очекуваше да ги градираат следниве 
категории: туѓа нега, мобилен до-
даток, персонална аситенција, право 

на образование, право на здрав-
ствена заштита, остварувањето на 
граѓанските права и друго на скала од 
1 до 9 при што, 9 е највисока оценка, 
односно најважно според испитаникот. 
Под претпоставка дека испитаниците 
го разбрале прашањето и дале 
соодветен одговор, од анализата на 
одговорите може да се заклучи дека 
според лицата со попреченост најгоре 
на листата е правото на здравствена 
заштита (со просечна оценка 6,95), 
потоа туѓата нега (со просечна оценка 
6,51) и правото на образование (со 
просечна оценка 6,48), по што следи 
мобилниот додаток (со просечна 
оценка 6,08) и на крај, персоналната 
асистенција (со просечна оценка 5,72) 
и остварувањето на граѓанските права 
(со просечна оценка 5,47).

Графикон бр.4: Приоретизирање помеѓу правата и бенефициите на 
лицата со попреченост
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Добиените одговори се показател 
дека е доминантен медицинскиот 
модел на гледање на попреченоста 
и се става акцент на здравствената 
состојба и бенефициите кои се 
добиваат поради попреченоста.

Повторно се забележува не-
постоењето разлика помеѓу правата 
и бенефициите кои што лицата 
со попреченост ги имаат или ги 
добиваат врз основ на својата 
попреченост, приоретизирањето на 
бенефициите наместо правата, а 
посебно на граѓанските и политичките 
права кои според Конвенцијата се 
предмет на директно спроведување 
и тенденцијата, попреченоста да се 
гледа од аспект на медицинскиот 
модел, а не социјалниот модел, 
односно од аспект на човековите 
права. 

Втор дел: Приказ на искуствата со 
повредата на правата на лицата со 
попреченост и институционалната 
инфраструктура за остварување 
на истите

Во вториот дел од Прашалникот, 
кој се однесува на искуствата со 
повредата на правата на лицата со 
попреченост и институционалната 
инфраструктура за остварување 
на нивните права се опфатени 4 
прашања, преставени подолу. 

Н а 

прашањето: Што сметате дека треба 
да направите за да ги остварите 
своите права? испитаниците даваат 
голем број на одговори кои може да се 
групираат на следниов начин. 

Најчесто испитаниците сметаат 
дека треба да поднесат барање до 
локалните власти, до министерствата 
и тоа за труд и социјална политика, 
образование и здравство како 
издвоени органи, потоа до центрите 
за социјална работа или до агенцијата 
за вработување. Исто така, споменат 

На истото прашање 
во категоријата друго, 
испитаниците ги наведуваат 
следниве категории: 
помагала, пристапност, право 
на материјални средства 
освен туѓа нега, право на 
јавно мислење, право на 
политичко учество, право 
на независно живеење и 
услуги, рехабилитација, 
одмор, спорт и рекреација, 
право на еднаквост, право 
на здружување, право на 
информирање, финасии, 
здравство, мобилност, 
домување.

е и Народниот правобранител, 
иако во многу мал број случаи што 
води до заклучок дека ова тело е 
непрепознатливо за најголем број од 
лицата со попреченост. Комисијата 
за заштита од дискриминација не 
е ниту спомената, што значи дека 
е целосно невидлива за лицата со 
попреченост. Некои од испитаниците 
сметаат дека за да ги остварат своите 
права треба да се организираат во 
невладини организации и го гледаат 
активизмот и заедничкото делување, 
посебно преку определени проекти 
како начин за остварување на своите 
права, додека други сметаат дека 
политичкиот ангажман и имањето 
пратеник со попреченост во 
Собранието е вистинскиот начин за 
унапредување на своите права. Голем 
дел од испитаниците сметаат дека 
треба и самите да бидат поактивни, 
како и нивните преставнички 
организации.  Некои испитаници ја 
сметаат едукацијата како клучна 
за нивното запознавање со оваа 
проблематика, но и активизмот 
на социјалните мрежи. Неколку 
испитаници истакнуваат дека од 
клучно значење е интензивирањето 
на информациите преку медиумите 
за познавање на правата на лицата 
со попреченост и посебно за 
Конвенцијата. 

Меѓу одговорите се забележуваат 
и коментари во однос на корупцијата 
во јавната администрација, која е 
потребно да се елиминира, како и 
потребата од владеење на правото 
како фактори кои би придонеле кон 
остварувње на правата на лицата со 
попреченост. Но, загрижува фактот 
што значителен дел од испитаниците 
сметаат дека за да ги остварат своите 
права треба „да бараат помош од 
социјално“. 

На овие одговори се надоврзуваат 
логично и одговорите на прашањето 
Каде сметате дека треба да се 
обратите за да ги остварите своите 
права?. Имено, испитаниците 
сметаат дека следниве органи 
можат да им помогнат: општините, 
градоначалникот, државните 
институции, Владата, министерствата 
и тоа за труд и социјална политика, 
образование и здравство како 
издвоени органи, центрите за 
социјална работа, агенцијата за 
вработување, и судовите. Исто 
така, споменат е и Народниот 
правобранител и Комисијата за 
заштита од дискриминација, иако во 
многу мал број на случаи што води до 
повторен заклучок дека овие органи 
се непрепознатливи за најголем број 
од лицата со попреченост. За крај, 
некои од испитаниците ги спомнуваат 
и невладините организации, посебно 
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издвојувајќи го Хелсиншкиот комитет 
за човекови права, Полио плус и 
Националниот сојуз на слепи, а некои 
го наведуваат и УНИЦЕФ. 

Во Табела 6 е даден приказ на 
одговорот на прашањето Дали 
некогаш Ви биле повредни правата? 

Од вкупниот број на испитаници 
(110), 50 испитаници, односно 58,1% 
одговориле со да, а 36, односно 41,9% 
со не. На ова прашање 24 испитаници 
не одговориле, што преставува 
значителен број. Големиот процент на 
неодговорени, треба дополнително да 
се истражи.

Табела 6: Илустративен примерок според тоа дали знаат за 
Конвенцијата за правата на лицата со попреченост

Малкумината помлади лица (на 
возраст под 30 години) кои дале 
одговор на ова прашање, сметаат дека 
не им биле повредени правата. Овој 
податок во комбинација со големиот 
број неодговорени прашалници 
го наметнува прашањето колку 
испитаниците и особено, помладите 
лица ги знаат (или не ги знаат) своите 
права и нивниот опфат.

Анализирајќи ги позитивните 
одговорите на гореневеденото 
прашање, на испитаниците понатаму 
им се постави прашањето да наведат 
кои права им биле повредени и како е 
направена повредата.

Следниве одговори се дадени:

• не ми е доделена туѓа нега, 

• немам пристапни места за 
движење, 

• не ме почитуваат, 

• не ми е доделен социјален 
стан, 

• не ми го запишаа детето со 
попреченост на училиште, 

• бев дискриминиран во 
процесот на вработување, 

• не бев вработен според сте-
пенот на образование, 

• при добивање на здравствена 
заштита, 

• пристапот до јавните институции 
ми е ограничен, 

• не ми е доделена инвалидска 
пензија, 

• не можам да се стекнам со пра-
вото на сопственост, 

• не можам самостојно да гласам 
затоа што избирачкиот материјал 
не е достапен на Браево писмо, 

• не ми дозволија да се регистрирам 
како самостен земјоделец, 

• ми го укинаа детскиот додаток, 

• немам право на пристап до мојот 
дом, 

• ограничено ми е правото на реха-
билитација,

• јавниот превоз е непристапен, 

• не ми е дозволено лекување во 
странство, 

• не ми е дозволено стекнување со 
бенефициран стаж, 

• неможност да го остварам пра-
вото на персонален асистент“.

Графикон 5
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На дополнителното прашање 
Каде сте се обратиле кога Ви биле 
повредени правата? испитаниците во 
голем процент одговориле дека не се 
обратиле никаде, што може да биде 
показател за ниското ниво на доверба 
во институциите од една страна и 
непознавањето на институционалната 
инфраструктура, од друга страна.

Дадени се изјави како што се: 
„никаде, затоа што никогаш не 
сум добила позитивен одговор“, 
како и „џабе ќе се обратиме 
кога луѓето се необразовани“, 
и „не сум се обратил никаде, 
мислам дека немаше потреба 
затоа што јавна тајна е 
начинот на кој функционира 
инвалидската комисија“. Некои 
од специфичните одговори се 
следниве: на моите родители, 
до министерството, до Цен-
тарот за социјална работа, гра-
доначалникот, до Народниот 
правобранител, до Комисија за 
заштита од дискриминација, до 
суд, до инспекторатот за труд, 
до здравствениот дом, ПИОМ 
Скопје, до Хелсиншки комитет 
за човекови права, до медиуми, 
до ЈСП, до директорот на 
училиштето.

За забележување е дека постои 
ниско ниво на познавање на 
заштитните механизми за човекови 
права, но уште позагрижувачко 
е што лицата со попреченост 
немаат доверба во институциите и 
мнозинството од нив сметаат дека и 
да се обратат за заштита на своите 
права до нив, истото нема да вроди со 
плод од бројни причини, вклучувајќи 
корупција, некомпетенција и слично. 

Подолу се наведени одговорите 
на прашањето За кои теми сметате 
дека Ви се потребни повеќе 
информации за да можете да ги 
остварите Вашите права? при што 
од испитаниците се побара да дада 
предлози со наративно објаснување. 
Од нив се издвоени следниве: 

• социјални и здравствени теми;

• право на работа;

• право на образование;

• персонална асистенција;

• право на еднаквост и заштита од 
дискриминација;

• за Конвенцијата за правата на 
лицата со попреченост и што до 
сега е направено во Република 
Македонија во однос на 
спроведување на Конвенцијата;

• независно живеење;

• за жените со попреченост и 
нивните права;

• заштита на правата на лицата со 
попреченост;

• владеење на правото и првната 
регулатива;

• правото на пристапност и

• политичката застапеност на ли-
цата со попреченост.
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ЗАКЛУЧОЦИ И ПРЕПОРАКИ

ГЛАВА
III ЗАКЛУЧОЦИ И ПРЕПОРАКИ

ЗАКЛУЧОЦИ:

• Конвенцијата за правата на лицата со попреченост прави 
еден важен исчекор во разбирањето на правата на лицата со 
попреченост од аспект на социјалниот модел, како и нивно 
широко толкување од страна на Комитетот за правата на лица со 
попреченост.   

• Практиката покажува дека државата не презема доволно напори 
во целост да ги спроведе обврските превземени со ратификацијата 
на Конвенцијата за правата на лицата со попреченост и потребно 
е нивно значително подобрување со цел ефикасно да се остварат 
правата на лицата со попреченост.  

• Од согледувањата на терен се заклучува дека лицата со 
попреченост не ја препознаваат попреченоста, односно својата 
попреченост ја поврзуват со дијагнозата и здравствената состојба. 

• Од наодите на анкетата се заклучува дека најголемиот дел од 
лицата со попреченост иако тврдат дека ги знаат своите права, 
сепак нивната интерпретација ја поврзуваат со медицинскиот 
модел на гледање на попреченоста. 

• Од наодите на анкетата се заклучува дека лицата со попреченост 
најчесто им даваат предност на посебните бенефиции (во 
најголема мера финансиските) наспроти нивните права, посебно 
граѓанските и политичките права. 

• Од наодите на анкетата се заклучува дека лицата со попреченост 
не се свесни за постоењето на Конвенцијата за правата на 
лицата со попреченост. Од друга страна, кај оние испитаници кои 
тврдат дека знаат за истата се забележува мешање на правата и 
принципите како и отсуство на познавање на опфатот на правата.  

• При остварувањето на своите права ретко се консултираат со 
организациите на лица со попреченост и имаат ниско ниво на 
познавање за постојната институционална инфраструктура за 
заштита на нивните права.

• Од согледувањата на терен се заклучува дека лицата со 
попреченост немаат доверба во институциите и мнозинството од 
нив сметаат дека и да се обратат до нив за заштита на своите 
права, истото нема да вроди со плод.

ПРЕПОРАКИ:

• Зголемување на свесноста кај лицата со попреченост за 
Конвенцијата за правата на лицата со попреченост, нивните  
права и обврските на државата преземени со ратификацијата на 
Конвенцијата.

• Потребно е зголемување на капацитетот на организациите на 
лицата со попреченост за поактивно вклучување на самите лица 
со попреченост во поглед на зголемување на инфомирањето и 
начинот на застапување и вклучување во донесувањето политики 
кои ги засегаат лицата со попреченост.

• Потребни се форуми на локално ниво каде лицата со попреченост 
ќе можат да се инфомираат за своите права.  

• Потребна е проактивна улога на државата од аспект на 
промовирање на пристапот за човекови права за лицата со 
попреченост како и создавање на еднакви можности и услови во 
остварувањето на правата на граѓаните со попреченост.

• Потребни се реформи во државата при што дијагнозите нема да 
бидат поврзани со остварувањата на правата на граѓаните со 
попреченост. 
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КОЛКУ ЛИЦАТА СО ПОПРЕЧЕНОСТ ГИ ЗНААТ СВОИТЕ ПРАВА

ЗАКЛУЧОЦИ И ПРЕПОРАКИГIII

• Потребно е иницирање на иновативни пристапи за зголемување 
на капацитетите на лицата со попреченост, посебно на младите и 
нивните претставнички организации. 

• Потребни се дебати и форуми за целосно разбирање на КПЛП 
како кај самите лица со попреченост така и кај сите чинители во 
државата.

• Неопходно е подигнување на јавната свест кај граѓаните со 
попреченост особено кај младите со попреченост како и нивно 
охрабрување за независен и достоинствен живот.  

• Потребно е да се организираат летни школи за мотивација и 
изградба на млади лидери со хендикеп.

• Потребно е да се преземат мерки за подигнување на капацитетите 
на организациите на лица со попреченост за заштита од 
дискриминација како и мерки преку кои ќе се охрабрат лицата со 
попреченост да ги пријавуваат случаевите на дискриминација по 
основ на попреченост.

• Организирање на промотивни настани, саеми и настани за 
вмрежување на лицата со попреченост и нивните претставнички 
организации во локалните заедници и на национално ниво. 

• Се препорачува спроведување на сеопфатно истражување на 
територијата на државата на репрезентативен примерок со цел да 
се проверат индикативните наоди од анкетата.
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