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ВОВеД

Полио плус – движење против 
хендикеп, во рамките на проектот 
„Маргина Обскура“, финансиран 
од Европската Унија ја изработи 
Анализата со наслов „Terra Incog-
nita” - демистификација на правата 
на лицата со хендикеп во Република 
Македонија со осврт на  правото на 
социјална заштита.

Анализата има за цел да собере 
информации и да се согледа какво 
е видувањето на заедницата со 
хендикеп во остварувањето на 
правото на социјална заштита, 
дали истите ги уживаат тие права 
на еднаква основа со другите, како 
и да ги интерпретира истите во 
светло на обврските на државата 
при спроведувањето на КПлХ во 
националниот контекст. Од тие 
причини предизвик беше на едно 
место да се изврши разгледување на 
состојбите на лицата со хендикеп во 
остварувањето на ова право општо, 
на спецификите кои ги уредува 
КПлХ како од материјален, така и од 
технички карактер. 

Публикацијата е изработена 
со примена на комбинирана 
методологија која се состои 
од преглед на литературата и 
документи, анализа на 1000 
прашалници добиени од лицата 
со хендикеп и родителите на 
деца со хендикеп, фокус групи и 
полуструктурирани интервјуа. 

Дополнително истата го појаснува 
значењето, опсегот, како и 
отворените прашања и дискусиите за 
КПлХ и ги презентира видувањата 
на Комитетот за правата на лицата 
со хендикеп при Организацијата на 
обединетите нации (понатаму во 
текстот: ООН) со цел изведување 
на заклучоци и препораки за 
унапредување на состојбите. 

Анализата се состои од четири 
поглавја:

Глава I - дава преглед на правото 
на социјална заштита и сигурност 
за лицата со хендикеп согласно 
меѓунарондните стандарди со акцент 
на КПлХ, притоа објаснувајќи го 

ВОВеД
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процесот и содржината, вклучуваќи 
го и толкувањето на значењето и 
опфатот на ова право. 

Глава II - индикативно ја 
анализира состојбата на национално 
ниво од аспект на усогласеноста 
на законодавната рамка со КПлХ. 
Во истата се опфатени постоечките 
согледувања и извештаи во оваа 
област.   

Глава III – ја анализира состојбата 
на терен за тоа какво е видувањето на 
заедницата со хендикеп во поглед на 
остварувањето на правата во областа 
на социјална заштита и сигурност.

Глава IV - ги сумира сите 
заклучоци од претходните глави и 
дава препораки кои се однесуваат 
пред сé на чекорите што државата 
треба да ги преземе за усогласување 
на законодавството и промена на 
практиките во поглед на остварување 
на правото на социјална заштита и 
сигурност.

Оваа публикација треба да 
служи како алатка за изработка 
на системски програми, мерки и 
политики за промена на колективната 
свест по ова прашање, како и да 
придонесе кон хармонизирање на 
законодавната рамка со КПлХ.

ВОВеД
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ГЛАВА I

Меѓународната Конвенција за 
правата на лицата со хендикеп и 
факултативниот протокол кон неа, беа 
усвоени со консензус од Генералното 
собрание на Организацијата на 
обединетите нации (понатаму во 
текстот: ООН) на нејзината 61-ва 
седница оддржана на 13 декември 
2006 година, со Резолуцијата A/
RES/61/1061. Моментално, 162 земји 
ја имаат потпишано Конвенцијата 
а 177 се нејзини договорни страни, 
додека, пак, 92 земји го имаат 
потпишано факултативниот протокол 
и 92 го имаат ратификувано истиот2. 

КПлХ е одговор од меѓународната 
заедница на долгата историја на 
дискриминацијата, исклучувањето 
и дехуманизацијата на лицата со 
хендикеп. Истата посочува дека 
најголемото малцинство во светот 
треба да ги ужива истите права и 
можности како и секој друг. Таа 

покрива многу области во кои лицата 
со хендикеп се дискриминирани, 
вклучувајќи го и пристапот до 
правдата, учеството во јавниот и 
политичкиот живот, образованието, 
вработувањето, забраната на тортура, 
искористување и насилство, како и 
слободата на движењето.

Република Македонија ја потпиша 
KПлХ на 30 март 2007 година, а 
истата ја ратификува на 5 декември 
2011 година. Дополнително, земјата 
го потпиша факултативниот протокол 
кон Конвенцијата на 29 јули 2009 
година, а го ратификува на 5 декември 
2011 година3. Инструментите за 
ратификација се депонирани во 
Организацијата на обединетите нации 
на 29 декември 2011 година. 

Согласно и членот 118 од Уставот 
на Република Македонија4, одредбите 
од КПлХ директно се применливи во 
законодавството, вклучително и од 

1[Види: Резолуција успвоена од страна на Генералното Собрани на ООН на 13-ти Декември 2006 година, 
A/RES/61/106, 24 јануари 2007.Достапно на: < https://treaties.un.org/doc/source/docs/A_RES_61_106-E.pdf  
> ]

2[Оваа ситуација е од ноември  2018 година. За повеќе информации за статусот на потпишување 
и ратификација на МКПлП Достапно на: <http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY 
&mtdsg_no=IV-15&chapter=4&lang=en> ] 

3[Погледни: Закон за ратификација на Конвенцијата за правата на лица со инвалидност и факултативниот 
протокол кон Конвенцијата за правата на лица со инвалидност, Собрание на РМ. 2011, страна 19 Достапно 
на: <http://www.slvesnik.com.mk/Issues/ED1FF6FC1C8A1F4A8F36F48EFDE95E55.pdf> ]

МЕЃУНАРОДНИ ПРАВНИ 
СТАНДАРДИ

ГЛАВА I
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социјална заштита, вклучувајќи 
програми за намалување на 
сиромаштијата, програмите 
за пензии и домување (член 
28), здравствено заштита и 
осигурување (член 25) и стручна 
обука и вработување (член 27).

• Да   осигура и гарантира дека 
лицата со хендикеп имаат 
пристап до услугите и севисите 
за поддршка со право на избор 
и добра квалитет (член 28) кои 
го поддржуваат самостојно 
живеење во заедницата (член 19) 
и да обезбеди помош и поддршка 
за покривање на трошоците 
поврзани со состојбата на 
хендикеп  (член 28).

• Да   осигура и гарантира дека 
лицата со хендикеп уживаат 
соодветни стандарди на живеење 
на еднаква основа со другите 
(член 28).

• Да ги поддржи децата со 
хендикеп и нивните родители 
и да се обезбеди дека децата во 
секој случај живеат во нивните 
семејства (членови 7, 16, 18 и 
23).

• Да   осигура и гарантира дека 
се преземени соодветни мерки 
за да се решат конкретните 
недостатоци со кои се соочуваат 
жените и девојките со хендикеп 
(членови 6 и 28).

• • Да   осигура и гарантира дека 
сите програми за меѓународна 
соработка се вклучени и 
достапни за лицата со хендикеп 
(член 32), вклучително и во 
ситуации на хуманитарна криза 
(член 11).

Овие обврски преку КПлХ 
нагласуваат дека социјалната заштита 
секогаш треба да придонесе за 
зајакнување, учество и вклучување на 
сите лица со хендикеп.

КПлХ целосно ја оспорува 
традиционалната, медицинската 
перцепција кон лицата со хендикеп. 
Членот 28 од КПКН, водеќи се од 
принципот на автономија (член 
19) го признава правото на лицата 
со хендикеп на соодветен животен 
стандард и на социјална заштита, 
обезбедувајќи уживање на двете 
права без дискриминација.

страна на националните судови кои со 
текот на времето треба да овозможат 
создавање на конзистентна судска 
пракса.

1.конвенцијата за правата на 
лицата со хендикеп на ООН

Социјалната заштита игра важна 
улога во остварувањето на правата 
на лицата со хендикеп. Обезбедување 
на соодветен стандард на живеење 
и основното ниво на сигурност на 
приходите се само едни од елементите 
преку кои државата треба да дејствува 
во насока на намалување на  нивото 
на сиромаштија и ранливост кај 
заедницата со хендикеп.  

КПлХ ја нагласува клучната улога 
на социјалната заштита за поддршка 
на целосно и ефективно учество на 
лицата со хендикеп. Ги признава 
специфичните предизвици и барања 
на лицата со хендикеп и ги елаборира 

одредбите од Универзалната декла-
рација за човекови права5 (членови 
22 и 25) и Меѓународниот пакт за 
економски и социјални и културни 
права6 (ICESCR) (членови 9 и 11) 
гледаќи низ „леќите“ на лицата со 
хендикеп од аспект на човековите 
права. Следствено, КПлХ дава едно 
пошироко разбирање за социјалната 
заштита која треба ефективно 
да придонесе за остварување на 
суштинските права, како што се 
социјалната сигурност, соодветните 
стандарди на живеење, независно 
живеење во заедницата или пристап 
до здравствена заштита, образование 
и вработување.

КПлХ ги пропишува следниве 
обврски на државите во однос на 
социјалната заштита:

• Да   осигура и гарантира дека 
лицата со хендикеп имаат еднаков 
пристап, без дискриминација 
до сите шеми и програми за 

ГЛАВА I ГЛАВА I

4[Погледни: Публикација:„Устав на Република Македонија, со амандманите на уставот I – XXXII“, 
јП Службен весник на РМ, страна 55, едиција 2011, Достапно на: < http://www.slvesnik.com.mk/content/
Ustav%20na%20RM%20-%20makedonski%20-%20FINALEN%202011.pdf >]

5[ Универзална декларација за човекови права, член 22 и 25. Достапно на:< https://www.ohchr.org/EN/
UDHR/Documents/UDHR_Translations/eng.pdf>]

6[ Меѓународниот пакт за економски и социјални и културни права, член 9 и 11.  Достапно на:< https://
www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cescr.aspx> ]
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Дополнително државата треба 
да обезбеди пристап до соодветни 
и прифатливи услуги, помагала и 
друга помош за барањата поврзани со 
хендикеп, особено за оние кои живеат 
во сиромаштија. 

Се смета дека е спротивно на 
КПлХ лицата со хендикеп самите 
да ги плаќаат трошоците поврзани 
со својата хендикеп9. Во овој поглед 
државите неопходно внимание треба 
да обрнат и на интерсекциската 
дискриминација врз жените, девојките 
со хендикеп, како и за постарите 
лица кои треба да имаат поддршка и 
пристап до програмите за соодветно 
домување на пристапен и достапен 
начин.

2 екЧП, Протокол 12 кон екЧП и 
европската социјална повелба

На регионално ниво, Европската 
конвенција за човековите права 
и основни слободи преставува 
правно обврзувачки документ за 

сите европски држави кои што ја 
ратификувале и се согласиле да 
обезбедат услови за остварување на 
основните човекови права во рамките 
на својот национален систем. Тие 
се обврзани да ја спроведат КПлХ 
така што домашното право ќе ги 
прокламира правата загарантирани со 
неа и со дополнителните протоколите 
кон неа и ќе обезбедат правна заштита 
за секој поединец на национално 
ниво. 

Во рамките на Советот на 
Европа е донесена и Европската 
социјална повелба10, која ја 
дополнува ЕКЧП11 во областа на 
економските и социјалните права. 
Имајќи ги предвид судските случаи 
заштитата која ја нуди ревидираната 
Повелба посебно во делот на не-
дискриминацијата, преку можноста 
за поднесување на колективни 
претставки е значајна алка во борбата 
против институционалните форми 
на дискриминација, повикуваќи се 

Затоа, државите-членки треба 
да преземат соодветни мерки за 
да обезбедат еднаков пристап до 
главните програми и услуги за 
социјална заштита - вклучително и 
основни услуги, системи за социјална 
сигурност, програми за намалување 
на сиромаштијата и програми за 
домување - но исто така и специфични 
програми и услуги за потребите 
поврзани со хендикепот и трошоците 
кои произлегуваат од состојбата на 
хендикеп.

Притоа при преземањето на сите 
неопходни мерки за обезбедување на 
сите услуги од социјалната заштита, 
како за општата популација така 
и мерките специфични за лицата 
со хендикеп, државата мора да ги 
обезбеди на пристапен начин, во 
пристапни згради и сите информации 
и комуникација што се однесуваат 
на нив да ги направи пристапни за 
лицата со хендикеп7.

За да може реално ова да се случи, 
на лицата со хендикеп треба да им се 

овозможи пристап до системите за 
поддршка, односно да имаат пристап 
до домашни, резиденцијални и други 
служби вклучително и персонална 
помош потребна за поддршка на 
живеењето и вклучувањето во 
заедницата, како и превенција од 
изолација или сегрегација на лицата 
со хендикеп од заедницата (член 19 
став 1 алинеја б). Во согласност со 
членот 19 став 1 алинеја в, државите 
се обврзани локалните служби 
и установи наменети за општата 
популација да бидат достапни за 
лицата со хендикеп на еднаква основа 
со другите, и да бидат соодветни на 
нивните потреби. 

За да се постигне соодветен животен 
стандард сличен на другите, државите 
треба да преземат ефикасни мерки за 
да им овозможат на лицата со хендикеп 
да ги покријат дополнителните 
трошоци и да преземат итни чекори за 
да им се обезбеди основен минимум 
во смисла на соодветна храна, облека 
и домување8 

ГЛАВА I

7[Општ коментар број 2 на Комитетот за правата на лицата со хендикеп, параграф 68, Достапно на:<https://
tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/GC/2&Lang=en> ]

8[ Општ коментар број 5 за член 19, параграф 68.  ООН Комитет за правта на лицата со хендикеп. 
Достапно на https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/
GC/5&Lang=en  ]

9[Општ коментар број 5, за член 19 на Комитетот за правата на лицата со хендикеп, параграф 92. 
Достапно на: < https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/
GC/5&Lang=en > ]

10[Европска социјална повелба]
11[Европска Конвенција за човекови права]
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на водечките вредности, како што се 
човековото достоинство и социјалната 
вклученост на лицата со хендикеп12. 

Во предметот  бр 75/201113, Меѓу-
народната федерација за човекови 
права (МфЧП) против  белгија, кој 
се однесува на барање на возрасно 
лице со хендикеп кое има потреба 
од посебно сместување и поддршка. 
Засегнататa страна посочила дека 
на федерално и регионално ниво, 
државата белгија не успеала да 
создаде соодветни мерки за потребите 
на лицата со хендикеп, како резултат 
на некоординација меѓу различните 
нивоа на власта, како и дека не 
обезбедила соодветно финансисрање 
на улугите за нега.

Комитетот во својата одлука утврдил 
дека државите членки имаат право на 
слободна проценка при донесување 
на одлуките како најдобро да 
излезат во пресрет на задоволување 
на потребите на ранливите групи.  
Сепак, „незадоволителните“ полити-
ки и мерки не се во согласност со 
обврските од Повелбата. 

Во овој случај, Комитетот оценил 
дека политиката на белгија била 
„особено дефицитарна“ веќе подолго 
време и со тоа го прекршила правото 
на бенефиции од услугите на 
социјална заштита утврдено во член 
14/1 од Повелбата, како и правото 
на социјална, правна и економска 
заштита утврдено во член 16. 
Дополнително, Комитетот утврдил 
дека сепак засегнатата страна 
недоставиле доволно докази за да 
докаже дека белгија ја прекршила 
својата обврска од член Е или член 15 
од ЕСП во однос на интегрирањето 
на овие лица во својата заедница, со 
оглед на нивниот статус и проблемите, 
во споредба со пристапот кон лицата 
со други форми на хендикеп.

3. заклучни согледувања на 
иницијалниот извештај на 
Република македонија од страна 
на комитетот за правата на лицата 
со хендикеп

Во 2018 година на 20 - та сесија 
на ООН Комитетот за правата на 

ГЛАВА I

12[д-р Попоска Ж, д-р јовевски л. Публикација: „Антидискриминациско право“, ОбСЕ во Скопје, 
страна 57.]

13[Судски случај број No. 141/2017 Достапно на: < https://hudoc.esc.coe.int/eng/#{%22ESCDcIdentifi-
er%22:[%22cc-141-2017-dadmiss-en%22]} >]
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Соодветен стандард на живеење и социјална заштита 
(член 28)

забелешки Препораки

Комитетот е загрижен 
дека Законот за 
социјална заштита не 
го вклучува основот на 
хендикеп како основ за 
дискриминација ( став 
47). 

Комитетот ѝ препорачува на државата( став 48):

• (а) Да го ревидира Законот за социјална 
заштита со воведување на хендикепот со 
основ за заштита од дискриминација, како 
и да се направи ревизија на релевантните 
подзаконски акти и шеми на бенефиции со цел 
да се гарантира соодветен стандард на живот 

лицата со хендикеп 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 
КПлХ. 

Во Заклучни согледувања на 
иницијалниот извештај на Р. 
Македонија14, Комитетот за правата 

на лицата со хендикеп посочува на 
неколку препораки за остварување 
на соодветен стандард на живеење 
и социјална заштита (член 28) од 
КПлХ. 

Покрај препораките и забелешките 
за член 28, во овој дел ќе се осврнеме и 
на дел од забелешките и препораките 
на Комитетот кои се тесно поврзани со 
остварување на правото на соодветен 
стандард на живеење и социјална 
заштита.

14[ Погледни: Заклучни согледувања на иницијалниот извештај на Република Македонија од страна 
на Комитетот за правата на лицата со хендикеп, усвоено од страна на Комитетот на 20-та седница (27 
август- 21 септември 2018). ООН Комитет за правата на лицата со хендикеп. Достапно на: < https://tbin-
ternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/MKD/CO/1&Lang=En> ]
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Понатаму, 
бенефициите 
за хендикеп се 
ограничени со возраст 
(на лица со хендикеп 
кои се на возраст од 18 
до 26 години не им се 
даваат надоместоци). 

Комитетот е исто 
така загрижен за 
административните 
и бирократски 
услови во однос на 
документација од 
„комисиски проценки” 
со цел лицата со 
хендикеп да имаат 
пристап до социјални 
бенефиции. 

Исто така, Комитетот 
е загрижен дека 
лицата со хендикеп 
се соочуваат со 
предизвиците за 
подмирување на 
дополнителните 
трошоци кои 
произлегуваат 
од состојбата на 
хендикеп.

за лицата со хендикеп, вклучуваќи ги и 
компензациите во форма на додатоци кои би 
им овозможиле на лицата со хендикеп да ги 
покријат трошоците поврзани со нивниот 
хендикеп;

• (б) да се укинат одредбите со кои се 
ограничуваат правата од социјалните 
бенефиции за лицата со хендикеп врз 
основа на возраст, како и да обезбеди и 
алоцира одредени додатоци и надоместоци 
за децата со хендикеп; да обезбеди еднаква 
материјална поддршка за биолошките и 
згрижувачките семејства;

•  (в) да се обрне внимание на поврзаноста 
помеѓу член 28 од КПлХ и целите за 
Одржлив Развој, цел 10, таргет 10.2, за да се 
зајакне и промовира економска инклузија на 
сите лица, без разлика на статусот хендикеп. 

Независно живеење и вклученост во заедницата (член 19)

забелешки Препораки

Комитетот со 
загриженост (став 31) 
забележува:

(а) за слабиот 
процес на 
денституционализација 
и акцентот кој е 
ставен на повторното 
сместување на лицата 
со хендикеп во малите 
групни домови, 
наместо на услови  за 
самостојно живеење;

(б) На недостатокот на 
услуги и обезбедување 
лична асистенција 
за промовирање на 
независно живеење на 
лицата со хендикеп во 
државата;

(в) на фактот дека 
државата сé уште 
троши повеќе средства 
за институциите, 
отколку за сервисите  во 
заедницата;

Во однос на општиот коментар на Комитетот 
бр. 5 (2017) за независно живеење, Комитетот 
ѝ препорачува на државата (став 32):

(а) Да обезбеди соодветни човечки, 
финансиски и технички ресурси за целосна 
имплементација на деинституционализацијата, 
особено за имплементација на транзицијата 
кон услови за независно живеење;

 (б) Да одвои доволно ресурси за да 
се обезбеди персонална асистенција и да 
осигура дека услугите во заедницата се 
достапни, пристапни, по пристапни цени, 
приспособени и со висок квалитет, со цел да 
овозможи лицата со хендикеп да го остварат 
и да го практикуваат своето право да живеат 
независно и да бидат вклучени во заедницата;

(в) Да ги преземе потребните мерки 
за да се осигура дека лицата со хендикеп 
имаат законско право на доволен личен 
буџет за независно живеење кое ги зема 
во предвид дополнителните трошоци кои 
се однесуваат на состојбата на хедникеп 
и да ги пренасочи ресурсите и средствата 
од институционализација кон сервиси во 
заедницата;
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Комитетот е загрижен 
околу правните одредби во 
Законот за семејство што ги 
дискриминираат лицата со 
психосоцијална хендикеп и/
или лица со интелектуална 
хендикеп да склопат брак и 
да формираат семејство. 

Понатаму, Комитетот е 
загрижен за одредбите во 
претходно споменатиот 
закон кој бара лицето со 
интелектуална хендикеп и/
или лице со психосоцијална 
хендикеп да биде 
сертифицирано како „лице 
кое поседува знаење и  
разбира“.

а) Да го разгледа Законот за семејство за да 
осигура дека лицата со хендикеп може да ги 
практикуваат нивните права кои се однесуваат 
на брак, семејство и односи на еднаква основа 
со другите и на основа на нивна слободна и 
информирана согласност;

б)  Да усвои мерки за промовирање на 
соодветна правна заштита и обука на судски и 
социјални работници за да се осигура дека лицата 
со хендикеп не се дискриминирани за време на 
правни и административни процеси во однос на 
нивните сексуални и репродуктивни права, право 
за формирање на семејство и старателство над 
нивните деца.

еднакво признавање пред законот (член 12)

забелешки Препораки

Комитетот е 
загрижен дека 
законите во 
државата, особено 
постоечкиот систем 
на старателство 
ја лишуваат или 
ограничуваат 
деловната 
способност на 
лицата со хендикеп, 
ограничувајќи го 
нивното право 
на одлучување и 
правото на избор. ( 
став 21)

Комитетот ѝ препорачува на државата- членка ( 
став 22):

(а) Да ги укине сите дискриминаторски 
одредби кои дозволуваат лишување на деловната 
способност врз основа на хендикеп и да развие 
и да ги замени постоечките механизми со 
механизми за поддршка при носење одлуки кои 
ги почитуваат автономијата, волјата и интересот 
на засегнатото лице; 

(б) Да спроведе активности за градење на 
капацитети на јавните службеници за правото 
на еднакво признавање пред законот на лицата 
со хендикепт и правото на поддржано носење 
одлуки

(г) на фактот 
дека постои 
дискриминација по 
основ на возраст во 
пилот-програмата 
за персонална 
асистенција

(г) Да се донесат мерки за обезбедување на  
персонална асистенција за лицата со хендикеп 
без разлика на возраста.

Почитување на домот и семејството (член 23)

забелешки Препораки
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Општи начела и обврски (членови 1-4)

забелешки Препораки

Комитетот е 
загрижен за (став 5) :

(а) Недостатокот 
од усогласување 
на националното 
законодавство, 
политиките и 
програмите со 
Конвенцијата и 
застапеноста на 
медицинскиот 
пристап кон 
прашањето на 
хендикеп;

(б) Различните 
проценки за 
утврдување 
на состојбата 
на хендикеп и 
постоечките 
дефиниции  во 
законодавството кои 
не се во согласност 
со пристапот на 
човекови права 
кон прашањето на 
хендикеп. 

Комитетот ѝ препорачува на државата
( став 6):

(а) Потребно е целосна ревизија на 
постоечкото законодавство и политики и нивно 
целосно усогласување со Конвенцијата;

(б) Потребно е да се отстранат навредливите 
термини кои се однесуваат на прашањето 
на хендикеп и да се обезбеди почит кон 
достоинството на сите лица со хендикеп;

(в) Да се обезбеди метод за проценка на 
состојбата на хендикеп кој целосно го вклучува 
пристапот базиран на човекови права, преку: 

• Вклучување на организациите на лица 
со хендикеп во креирање на оценката и 
проценката за категоризацијата на лицата 
со хендикеп;

• Вклучување и анагажирање на лица со 
хендикеп во креирањето на информацијата 
врз основа на која се направени 
проценките;

• Елиминирање на многубројните проценки 
и категоризации, со цел да се отстранат 
непотребните бариери;

(в) Постои недостаток 
и нејасни  планови, 
како и временска 
рамка или буџетски 
средства со цел да се 
обезбеди прогресивна  
реализација на правата 
на лицата со хендикеп 
во консултација со 
организациите на 
лицата со хендикеп. 

• Информацијата за условите како и 
барањата за проценката да бидат во 
пристапни и достапни форми; 

• Да се прават чести ревизии на методите за 
проценка и оценка на категоризацијата на 
лица со хендикеп.  

(г)  Да се осигура и обезбеди дека 
организациите на лица со хендикеп се активно 
вклучени во креирањето, оценувањето на 
законите, политиките, акциските планови, 
временските рамки и буџетите и дека 
нивните мислења ќе се земат во предвид пред 
усвојување на одлуките кои се однесуваат на 
нив.
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ГЛАВА I

еднаквост и недискриминација (член 5)
забелешки Препораки

Комитетот (став7) е 
загрижен дека:

(а) Член 9 од 
Уставот на државата 
не го содржи основот 
хендикеп за заштита 
од дискриминација;

Комитетот (став 8) ѝ препорачува на државата: 

• (а) Ревидирање на цело законодавство со 
вклучување на основот на хендикеп во 
заштита од дискриминација, вклучуваќи 
ја и заштитата од дискриминација 
по повеќе основи и интерсекциската 
дискриминација; 
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ГЛАВА I

забелешки Препораки

Пристапност (член 9)

Комитетот (став 8) ѝ препорачува на 
државата: 

• (а) Ревидирање на цело законодавство со 
вклучување на основот на хендикеп во 
заштита од дискриминација, вклучуваќи 
ја и заштитата од дискриминација 
по повеќе основи и интерсекциската 
дискриминација; 

• (б) Воведување на мерки / правни 
лекови со цел да се обезбеди оштета, 
вклучувајќи и надомест за лицата кои 
се соочиле со дискриминација по основ 
на хендикеп и воведување на мерки за 
санкционирање на виновниците;

• (в) Воведување на редовни обуки 
на јавните и приватните чинители 
за не-дискриминација и разумно 
прилагодување за лицата со попреченост 
заснован на човековите права, а не 
на традиционалниот медицински и 
милосрден пристап.

(б) Непостојат 
казни во 
националните 
закони за јавните 
и за приватните 
институции 
или индивидуи 
кои прават 
дискриминација врз 
лицата со хендикеп 
и непостојат 
ефективни правни 
лекови за заштита 
од дискриминација 
по основ на 
хендикеп;

(в) Не се 
обезбедени редовни 
обуки за не-
дискриминација 
и разумно 
прилагодување 
за јавните и 
приватните 
чинители.

• (б) Воведување на мерки / правни лекови 
со цел да се обезбеди оштета, вклучувајќи 
и надомест за лицата кои се соочиле со 
дискриминација по основ на хендикеп и 
воведување на мерки за санкционирање 
на виновниците;

• (в) Воведување на редовни обуки 
на јавните и приватните чинители 
за не-дискриминација и разумно 
прилагодување за лицата со попреченост 
заснован на човековите права, а не 
на традиционалниот медицински и 
милосрден пристап.

Комитетот забележува 
дека легислативата на 
државата обезбедува 
систематизиран и 
сѐопфатен приод до 
правото на физички 
пристап. Меѓутоа 
Комитетот е загрижен 
(став 19) дека:

(а) Нема специфични 
и ефективни мерки 
и санкции за 
имплементацијата на 
легислативата која 
обезбедува пристап 
до физичката околина 
и информатички, 
комуникациски и 
технолошки системи;

(б) Пристапот 
до објекти, 
транспортни услуги 
и јавни институции 
и останати услуги 
надвор од главниот 
град е недоволен, 

ГЛАВА I
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има и недостаток 
од примена на сите 
меѓународни стандарди 
за пристапност 
на меѓународниот 
аеродром;

(в) Нивото на 
соработка помеѓу 
владините институции 
и агенции со 
организациите на лица 
со хендикеп во однос 
на имплементацијата 
и мониторинот 
на стандардите 
за пристапност е 
минимална;

(г) Законодавството 
не обезбедува 
систематски ниту 
целосен пристап 
кон остварување на 
правото на пристапност 
до информации 
и комуникации, 
вклучително и 
информатички и 
комуникациски 
технологии и системи. 

ГЛАВА I
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ГЛАВА II

1. Национално законодавство и 
негова усогласеност со кПЛх

Социјалната заштита и услугите во 
социјална областа во македонското 
законодавство наменет за лицата со 
хендикеп се уредени преку законот 
за социјална заштита (понатаму 
во текстот: ЗСЗ) како и серија на 
подзаконски акти кои го регулираат 
системот на инситуционална и вон-
институционална заштита.   

Во поглед на концептот на 
еднаквост и недискриминација, 
ЗСЗ15  предвидува општа антидискри-
минациона клаузула во која лицата со 
хендикеп не се опфатени.  Следствено 
постоечкиот ЗСЗ не го дефинира 
прашањето на хендикеп, туку 
заштитната група каде што лицата 
со хендикеп се систематизирани како 
корисници во категории врз основа 
на медицинско поставени дијагнози16. 

Од ваквиот пристап може да се 
забележи дека системот на социјална 
заштита во поглед на остварување 
на правото на соодветен животен 
стандард (член 28 од КПлХ) не е 
поставен на темелите на еднаквост и 
недискриминација (член 5 од КПлХ) 
и пристапот на човекови права (член 
2 од КПлХ). 

Системот на правата од парична 
помош кои се наменети за лицата со 
хендикеп се остварува врз проценка, 
наод, мислење, заснован на нивниот 
степен на оштетување и медицинки 
дијагнози. целата премиса врз која 
се темели ЗСЗ воопшто, е дека само 
потешките и најтешките „оштетувања“ 
претставуваат социјален ризик и 
затоа за нив е потребна интервенција 
од државата, без да се согледа 
индивидуалниот пристап па дури и 
за нив. Овој пристап е пресликан и во 
новиот ЗСО. 

15[Закон за социјална заштита, консолидиран текст, МТСП. Достапно на: < http://www.mtsp.gov.mk/
content/pdf/zakoni/ZSZ%20konsolidiran%20%20IX-2015.pdf> ]

16[ Е. Кочоска, Анализа на дискриминацијата во областа на пристап до социјални и здравствени услуги 
по основ на метантална и телесна попреченост, ОбСЕ и МТСП 2016 година]
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Со овој пристап, државата ги 
става лицата со хендикеп во целосна 
неповолна состојба која води кон 
дискриминација и на самата група на 
хендикеп. Сите услуги предвидени во 
ЗСЗ се однесуваат за лица со хендикеп 
над 26 годишна возраст. Вака 
поставените одредби претставуваат 
директна дикриминација по основ 
на возраст и се во спротивност на 
член 7, став 3 од КПлХ во однос на 
обезбедување на соодветна помош за 
лицата со хендикеп и возраст со цел 
остварување на соодветното право. 
Дополнително, состојбата е отежната 
заради потребата од обезбедување 
на обемната документација како и 
добивање на мислења од ист профил 
на специјалисти групирани во 
различни комисии за остварување на 
различно право.

Дополнителни закони кои исто 
така предвидуваат одредени права од 
социјалната заштита и сигурност, а 
се однесуваат за лицата со хендикеп 
се Законот за цивилните инвалиди од 
војната и Закон за посебните права 
на припадниците на безбедносните 
сили на РМ и на членовите на 
нивните семејства, законот за 17[Предлог закон за социјална заштита, МТСП, Достапно на : < http://www.mtsp.gov.mk/content/word/

zakoni_ener/Nacrt_predlog_Zakon_Socijalna_zastita.doc> ]

Во новиот предлог ЗСЗ17 
цела една глава (II Глава)  е 
посветена на 12 начела на кои 
би требало да се заснова целиот 
систем на социјална заштита. Во 
начелата на недискриминција 
е вклучено прашањето на 
хендикеп како основа за заштита 
од дискриминација (член16). 
Законодавецот оди дотаму 
што дури и во начелото на 
партиципативност (член 17) и 
начелото на најдобар интерес 
(член 22) го има вклучено 
прашањето на хендикеп со 
посебен осврт кон лицата со 
интелектуален хендикеп, како 
и лицата на кои им е иземена 
деловната способност со што 
се направиле напори некако 
барем нормативно да се 
излезе во пресрет на КПлХ. 
Дополнително, законодавецот 
со начело на индивидуализација 

(член 18) посочува дека сите 
услуги би се обезбедувале преку 
користење на индивидуализиран 
пристап, прилагоден на 
карактеристиките и потребите на 
корисникот. Со вака поставените 
начела, новиот предлог на ЗСЗ 
дава една друга перспектива за 
поставеноста на социјалната 
заштита и сигурност. 

Во предложените реформи 
и покрај добрата намера 
сепак, предложениот систем 
не прави разграничување на 
бенефициите кои се даваат 
заради состојбата на хендикеп 
и кои во никој случај дел од 
нив не може да бидат условени, 
а дел да имаат активационен 
карактер. Дополнително, 
самиот медицински пристап 
на категоризирање ги става 
лицата со хендикеп во ситуација 

да бидат на работ на 
сиромаштија без можности 
за социјална сигурноста и 
заштита. 

И покрај препораките од 
ООН Комитетот за правата 
на лицата со хендикеп, 
законодавецот продолжува 
да прави дискрепанца помеѓу 
биолошките семејствата и 
згрижувачките семејства. 
И покрај деклартивните 
заложби и начела 
вклучуваќи ја и заштитата 
од дискриминација, 
законодавецот сепак во 
изработката на новиот 
предлог закон, воошто не се 
водел ниту од препораките на 
ООН Комитетот, ниту пак ги 
зел во предвид принципите и 
одредбите од КПлХ.
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18[ Закон за заштита на децата, Сл.в.бр. 23/13, 12/14, 44/14, 144/14.]

19[ Види: Елена Кочоска, Звонко шаврески, Жанета Попоска, Политика за хендикеп на локално ниво, 
Полио плус, 2012 година, стр.23 и 28, <www.polioplus.org.mk> ]

20[ Види: Механизми за обезбедување на социјални услуги во Македонија, МТСП и ГИЗ, 2011 година, 
стр.24,<http://www.nacionalnakomisija.gov.mk/sites/default/files/prikachyvanja/studija_mehanizmi_za_
obezbeduvanje_na_socijalni_uslugi_vo_makedonija.pdf> Пристапено на: 20.11.2014]
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семејство, законот за заштита на 
правата на децата.  Преку овие закони 
се обезбедуваат различни парични 
бенефииции за лицата со хендикеп, 
но не по основ на хендикеп, туку по 
причината на здобивање на состојбата 
на хендикеп. 

Ваквиот пристап ги става лицата 
со ист степен и вид на хендикеп во 
нееднаква состојба и можност да ги 
користат истите бенефиции како и 
останатите лица со хендикеп од таа 
група.

Во Законот за заштита на децата18 
се предвидени парични бенефиции 
за децата со хендикеп до 26 годишна 
возраст. Со вака поставената граница 
за деца со хендикеп, во овој закон 
се ограничува правото на лицата со 
хендикеп да ги користат паричните 
бенфиции предвидени со законот 
за социјална заштита кои шро се 
предвидени за лицата со хендикеп над 
26 годишна возраст. 

Вон-институционалната заштита 
коај што се остварува во или преку 
центарот за социјална работа опфаќа 
право на прва социјална услуга на 
корисници на социјална заштита, 
помош на поединец, помош на 
семејство, домашна нега и помош на 
поединец и на семејството, дневно и 
привремено прифаќање и згрижување 
како помош на поединец и семејство, 
сместување во згрижувачко 
семејство, сместување во мал групен 
дом и организирано живеење со 
поддршка. Покрај очигледниот 
недостаток на услуги за поддршка во 
заедницата, постојните услуги не го 
следеа пристапот за човекови права. 
Недостасуваат вистинските услуги за 
поддршка на самостојното живеење 
на граѓаните со хендикеп. 

Згрижувачките семејства обично се 
семејства со ниски примања и нивниот 
интерес за грижа за децата со хендикеп 
е главно финансиски. Недостасува 
мониторинг на овој систем. Постојат 

бројни проблеми кои се јавуваат во 
секојдневната работа на дневните 
центри. На пример несоодветното 
работно време, транспортот, греењето 
во текот на зимскиот период итн.

Независното живеење на  лица 
со хендикеп главно зависи од 
неформалните мрежи за поддршка. 
Потребните служби за поддршка 
не се развиени и главно се дел од 
јавните дневни центри за дневни 
центри за деца и организации за 
возрасни со интелектуален хендикеп. 
Деинституционализацијата е 
нашироко разбрана како дислокација 
на лицата со хендикеп во мали 
групни домови. Новата Национална 
стратегија за деинституционализација 
ги формулира приоритетите 
преку амбициозен акционен план. 
Споменатите надоместоци кои што 

се регулирани со ЗСЗ се еднообразни 
и не го следат индивидуалниот 
пристап и износот на поддршка 
потребен за лицата со хендикеп и 
истите не можат да бидат средство за 
поддршка за самостојно живеење.

Со процесот на децентрализација, 
одредени општини на иницијатива 
на здруженијата на лица со хендикеп 
започнаа со изготвување на локални 
акциони планови19 за прашањето на 
хендикеп. Но, во пракса, повеќето 
општини покрај финансиските, 
немаат ниту административни 
капацитети да се соочат со овој 
предизвик, а паралелно во оние 
општини, во кои што постојат 
дневни центри сè уште не ја 
презеле надлежноста врз нив заради 
непостоење на обврзувачки одредби 
во законот20.
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Најважните прописи во 
сферата на домувањето се 
Законот за домување21, Закон за 
градење22, Законот за просторно и 
урбанистичко планирање23, Законот 
за стопанисување со станбениот 
и деловниот простор24, Законот за 
локалната самоуправа25.  Споменатите 
прописи се операционализираат пре-
ку посебна Програма за ранливите 
групи (меѓу кои спаѓаат и лицата со 
попреченост) изготвена од страна 
на Министерството за транспорт и 
врски. Во постоечкиот систем не се 
предвидени дополнителни мерки 
што ќе го овозможат поефикасен и 
поефективен процес на домување за 
лицата со хендикеп. Истовремено, 
на ова прашање е надоврзано и 
обезбедувањето на стандардите 
за непречен пристап како и нивно 
спроведување при изградбата на 

домовите согласно потребите на 
граѓаните со попреченост, како и 
обезбедување на континуирана обука 
за стандардите за пристапност и 
достапност и универзалниот дизајн. 
Покрај тоа, политиките за домување 
на национално ниво треба да се 
додефинираат со цел да обезбедат 
адекватни станбени услови како 
предуслов за социјално вклучување 
и независен живот на лицата со 
хендикеп.

21[Закон за домување, Сл.в.бр. 99/09, 57/10, 36/11, 54/11, 13/12, 55/13, 163/13.]
22[Закон за градење, Сл.в.бр. 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 

163/13.], 
23[ Закон за просторно и урбанистичко планирање, Сл.в.бр. 51/05, 137/07, 151/07, 91/09, 124/10, 18/11, 

53/11, 144/12, 55/13, 163/13]
24[ Закон за стопанисување со станбениот и деловниот простор, Сл.в.бр. 2/94]
25[ Закон за локалната самоуправа, Сл.в.бр. 5/02.]
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ГЛАВА III

ГЛАВА III

1 цел, предмет и примерок на 
истражувањето

Анализата – „Тера инкогнита“ - 
демистификција на прашањето на 
хендикеп во остварување на правото 
на социјална заштита е изработена 
во рамките на проектот „Маргина 
Обскура – прашањето на хендикеп 
во пристапувањето кон ЕУ“ кој го 
спроведува Полио плус – движење 
против хендикеп.  

 целта на анализата беше да 
се расветли прашањето на хендикеп 
во праксата, односно да ја отслика 
моменталната состојба во поглед на 
остварувањето на правата на децата 
и лицата со хендикеп во областа на 
социјалната заштита. 

Анализата се направи на примерок 
од 1000 испитаници од кои 500 се 
лица со хендикеп и 500 родители на 
децата со хендикеп, запазуваќи ја при 
тоа поставката да има претставници 
од сите форми на хендикеп. 

Во таа насока, од страна на лицата 
со хендикеп се добија одговори од 185 
лица со физички хендикеп, 145 од лица 

со оштетен вид, 140 лица со оштетен 
слух и 30 лица со интелектуален 
хендикеп. Од кај родителите на деца 
со хендикеп се добија повратни 
одговори од страна 120 родители на 
деца со физички хендикеп, родители 
на деца со оштетен вид – 35, родители 
на деца со оштетен слух – 60, родители 
на деца со комбиниран хендикеп – 105 
и 180 одговори од страна на родители 
на деца со интелектуален хендикеп 
(Графикон 1) 

Врз основа на добиените 
информации од терен, во однос на 
половата застапеност, беа добиени 
повратни информации од 265 жени, 
додека 235 беа мажи. Кај родителите 
на деца со хендикеп во поглед на 
половата застапеност се добиени 
одговори од страна на 245 мажи и 255 
жени. (Графикон 2)

Во поглед на етничката застапеност, 
645 учесници се изјасниле како 
Македонци. 270 Албанци, 25 
бошњаци, 30 Турци, 10 Власи додека 
20 учесника се изјасниле дека се од 
Ромската заедница.
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Гледано од аспект на територијалнта 
покриеност, во рамките на 
истражувањето беа опфатени како 
градските, така и руралните средини. 
Најголема застапеност има во Скопје 
каде се опфатени 200 испитаници, 
потоа Тетово со 165 испитаници, 
па следат  одговори од Велес на 80 
испитаници, Прилеп - 75 испитаници, 
Гостивар - 70 испитаници, Гевгелија 
– 35 испитаници, Струмица, Струга, 
Радовиш, Охрид, Неготино, Дојран и 
Виница  - 15 испитаника, Градско – 30 
испитаници,  Ресен – 25 Пробиштип, 

штип, Кичево, Крива Паланка и 
боговине со по 20 испитаника, 
Кочани, Кратово, Куманово, Дојран со 
по 10 испитаника, битола и брвеница, 
Валандово, Дебрца со 5 испитаника.   

Кај лицата со хендикеп доминираат 
одговорите на испитаниците со 
хендикеп со возрасна група од 30 – 
34 години, потоа испитаниците од 
44 - 44 години, додека кај родители 
најзастапена е групата со возраст од 
35 – 39, па потоа следат тие со над 50 
години. (Графикон 3)

ГЛАВА IIIГЛАВА III
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Графикон 1. Примерок од терен - лица со хендикеп и родители на деца со 
хендикеп по основ на хендикеп

Графикон 2. Примерок од терен - лица со хендикеп и родители на деца со 
хендикеп 

табела 1.  Примерок од терен лица со хендикеп и родители на деца со 
хендикеп по етничка припадност
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Образовната структура на 
испитанците е различна. При 
што најдоминантно е средното 
образовнаие и кај двете групи. 
Кај лицата со хендикеп има висок 
процент на лицата со основно 
образование како и 18 % кои немаат 

формално образование. За разлика 
од родителите, 33 % имаат завршено 
високо обраование, тој процент кај 
лицата со хендикеп е доста нисзок – 
само 8 % од испитаниците посочиле 
дека имаат високо образование. 

Графикон 3. Примерок од терен лица со хендикеп и родители на деца со 
хендикеп по основ на возрасна група

2. квантитативна и 
квалитативна анализа на 
одговорите на прашалниците

Во областа на социјалната заштита 
испитаниците одговараа на прашања 
поврзани со член 28. Дополнително 
испитаниците имаа и прашања 
за одредени области кои тесно се 
поврзани со состојбата на хендикеп и 
социјалната заштита, а за кои и двете 
групи покажуваат мали познавања 

или воошто не ги споменуваат во 
секојдневието и покрај тоа што се 
значаен елемент во дефинирањето на 
социјалната политика.

Во поглед на дискриминицијата, 
87% од испитаниците сметаат дека 
се дискриминирани во нашето 
општество,  пришто социјалната 
заштита е на прво место како област 
каде лицата со хендикеп се изјасниле 
дека се дискриминирани (96%).

Графикон 4. Примерок од терен лица со хендикеп и родители на деца со 
хендикеп по основ на  образование
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Графикон 5. Дали лицата со хендикеп се дискриминирани во нашето 
општество?

Графикон 6. Во која област на општественото живеење лицата со хендикеп 
се најчесто дискриминирани?

Една од обврските на државата 
при преземањето на сите неопходни 
мерки за обезбедување на сите услуги 
од социјалната заштита за лицата со 
хендикеп е да обезбеди пристапност 
до истите.  Во таа насока 82,5 % 
од испитаниците посочиле дека 
институциите за социјална политика 
не се пристапни и достапни. 13 % 
сметаат дека се делумно пристапни и 
достапни, додека 4,5 % се изјасниле 
дека незнаат (Графикон 7) 

Во поглед на структурата на самите 
испитаници се забележани разлики 
како кај лицата со хендикеп по вид 
на хендикеп и кај родителите на деца 
со хендикеп и по вид на хендикеп. 
(Графикон број 8). 45 % од лицата со 
хендикеп сметаат дека инситутциите 
не се пристапни за разлика од 
родителите на деца со хендикеп чие 
мислење е помало за 7,5 %. Различни 
видувања има во одговорите со 
делумно пристапни. 2 % од лицата 

Графикон 7 Дали институциите за социјална политика се пристапни и 
достапни за лицата со хендикеп?
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со хендикеп одговориле дека 
институциите се делумно 
пристапни, за разлика од 
родителите на деца со 
хендикеп чии одговри се за 
9 % поголеми.  3% од лицата 
со хендикеп се изјасниле дека 
незнаат дали институциите 
се пристапни и достапни 
за разлика од 1,5 % од 
родителите.

Во поглед на самиот вид на 
хендикеп (Графикон 9) може да се 
забележи дека лицата со оштетен 
вид и со интелектуален хендикеп 
посочиле дека институциите се 
делумно пристапни (1,5 % од лицата 
со оштетен вид и 0,5 % лицата со 
интелектуален хендикеп), додека 
одговорите незнам се застапени кај 
лицата со интелектуален хендикеп – 
1%, лицата со физички хендикеп – 1% 
и лицата со оштетен слух – 1%)

Oд графикон број 9 може да се 
забележи дека 8% од родителите на 
деца со интелектуален и комбиниран 

хендикеп сметаат дека институциите 
се делумно пристапни, додека 
12,5% од родителите на деца со 
интелектуален хендикеп посочиле 
дека тие се непристапни, за разлика 
од родителите на деца со комбиниран 
хендикеп каде тој % е за 5 % помал. 

Генерално и лицата со хендикеп 
и родителите на деца со хендикеп 
(92,5%) негативно ја оценуваат 
работата на инситутциите (Графикон 
10).  лицата со хендикеп (47%) за 1,5 % 
повеќе се незадоволни од родителите 
на деца со хендкеп (45,5%).

Графикон 8. Дали институциите за социјална политика се пристапни и 
достапни за лицата со хендикеп?

Кога зборуваме за пристапност, 
мора да си кажиме дека 
инситуциите не се пристапни. 
Често го зборуваме во 
институцијата ама активности 
преземаме ад хок. Подрачните 
единици за социјална заштита 
сите се непристапни или 
само рампа за приземјето. 
Меѓуопштинскиот центар 
за социјална заштита исто 
е непристапен – Изјава на 
учесник на фокус група.

Графикон 9. Дали институциите за социјална политика се пристапни и 
достапни за лицата со хендикеп?
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Графикон 10. Како ја оценувате работата на институциите за социјална 
политика во однос на лицата со хендикеп? 

Графикон 11. Дали има обучен кадар за работа со лица со хендикеп во 
институциите за социјална политика?

Во поглед на видот на хендикеп, 14,5 
% лицата со физички хендикеп оцениле 
дека воопшто не е добра работата 
на инситуциите. Слично видување 
имаат лицата со оштетен вид – 9,5 % 
како и лицата со оштетен слух – 6,5 
%. За разлика од лицата со хендикеп, 
родителите на деца со хенидкеп имаат 
поумерен став. Имено, родителите на 
деца со физички хендикеп негативно 
ја оцениле работата на институциите 
со 7 % (Табела 2). Додека на 4,5 % 
воопшто не им се допаѓа работата на 
инситуциите. 8 % од родителите на 
деца со интелектуален хендикеп се 
изјасниле дека не е добра работата на 
институциите, додека 7,5 % посочиле 

дека воопшто не им се допаѓа работата 
на институциите. 

Во поглед на обучениот кадар со кој 
располагаат институциите за лицата 
со хендикеп, и лицата и родителите 
имаат скоро исти видувања (Графикон 
11). 57,5% од испитаниците 
посочуваат дека институциите немаат 
дoволно обучен кадар за работа со 
лица со хендикеп. 27 % се изјасниле 
дека институциите имаат, но истиот 
не е пре-квалификуван и обучен за 
работа со лица со хендикеп. Доста е 
висок процентот на испитаници кои 
одговориле „не знам“ – 13.5%.

46 47

табела 2.  Како ја оценувате работата на институциите за социјална 
политика во однос на лицата со хендикеп?
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Графикон 12. Дали има обучен кадар за работа со лица со хендикеп во 
институциите за социјална политика?

Графикон 13. Дали лицата со хендикеп можат да го користат правото на 
социјална заштита без дискриминација на еднаква основа со другите?

Во поглед на видот на хендикеп 
(Графикон 12) и родителите на деца 
со интелектуален хендикеп – 10 
% и лицата со физички хендикеп 
-11,5 % се со највисоко изјаснување 
дека институциите за социјална 
политика немаат обучен кадар. Потоа 
следуваат лицата со оштетен вид и 

слух - 8,5 %, па родителите на деца со 
физички и комбиниран хендикеп со 
по 6 %. Највисоко изјаснување дека 
инситуциите имаат обучен кадар, а кој 
е не доволен дале родителите на деца 
со интелектуален хендикеп – 6 %. 

Графикон 14. Дали лицата со хендикеп имаат пристап до соодветни и 
достапни услуги и друга помош/асистенција за остварување на своите 
потреби поврзани со хендикепот?
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„Институциите треба да 
си имаат констатни обуки 
за инвалидите и начин на 
комуникација со инвалидните 
лица“- изјава на учесник на 
фокус група. 

„Кога одиш во инситуцијата 
и ги прашуваш за правата, тие 
ништо не ти кажуваат, само 
викат: стави потпис тука и чао“ 
– изјава на учесник на фокус 
група.

Потребна е поголема 
транспарентност на 
институциите и повеќе 
професионалност, тие треба да 
знаат дека ние не сме „стока“, 
луѓе сме и не третираат многу 
лошо- – изјава на учесник на 
фокус група.

Во поглед на остварувањето на 
правото на социјална заштита 
без дискриминација, на еднаква 
основа со другите, графиконот 13, 

табела 3. Дали лицата со хендикеп можат да го користат правото на 
социјална заштита без дискриминација на еднаква основа со другите?
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може да се види дека и лицата и 
родителите на деца со хендкеп 
сметаат (69,5%) сметаат дека лицата 
со хендикеп не се во можност да 
го користат правото на социјална 
заштита без дискриминација. 
Само 8 % се изјасниле позитивно. 
Забележително дека дека кај ова 
прашање доста е голем %процентот 
на оние кои одговориле „не знам“ . 

39 % од лицата со хендикеп 
одговориле дека не можат да 
го користат ова правото без 
дискриминација на еднаква основа 
со другите, 3,5 % од нив одговориле 
позитивно, додека 7,5 % се изјасниле 
дека не знаат. За разлика од лицата 
со хендикеп, изненадувачки е 
што е доста голем процентот кај 
родителите кои што одговориле со 
не знам -15 %. Во поглед на видот на 
хендикеп и овде постојат варијации 
кои што можат да се видат во табела 
3. Имено 15,5 % од лицата со физички 
хендикеп одговориле негативно, 
па потоа следуваат родителите на 
деца со интелектуален хендикеп 
10,5%. лицата со оштетен слух се 
изјасниле за 3 % помалку од лицата 
со оштетен вид 12,5 %.

Свесни сме дека 
постоечките закони прават 
дискриминација по повеќе 
основи и по степен  на 
инвалидност и по возраст. 
Ама министертсвото не го 
разбира ова прашање Треба 
нов и поквалитетен закон 
– овој закон за социјална 
заштита нѐ дискриминира – 
изјава на учесник на фокус 
група.

Државата согласно и преземените 
обврски од КПлХ треба да обезбеди 
пристап до соодветни и прифатливи 

услуги и поддршка поврзани со 
состојбата на хендикеп и истите 
треба да бидат покриени од страна 
на државата.  67 % од испитаниците 
сметаат дека лицата со хендикеп 
немаат пристап до соодветни и 
достапни услуги и друга помош/
асистенција за остварување на 
своите потреби поврзани со 
хендикепот. Само 9 % одговориле 
позитивино. Како и кај претходните 
прашања и кај ова прашање 25 % од 
испитаниците одговориле дека не 
знаат дали лицата со хендикеп имаат 
пристап до соодветни и достапни 
услуги и друга помош/асистенција 
за остварување на своите потреби 
поврзани со хендикепот.



Terra IncognITa 
Демистификација на правата на лицата со хендикеп 
во Република Македонија со осврт на правото на 
социјална заштита

Terra IncognITa 
Демистификација на правата на лицата со хендикеп 

во Република Македонија со осврт на правото на 
социјална заштита

Графикон 15. Дали лицата со хендикеп имаат пристап до соодветни и 
достапни услуги и друга помош/асистенција за остварување на своите 
потреби поврзани со хендикепот?

За какви бенефиции правиме 
муабет - само поднесување и 
изложување на дополнителни 
трошоци за вадење на веќе 
постоечки документи. За да 
ги земеш тие бенефиции една 
и повеќе комисии треба да 
поминеш, еден куп документи 
– изјава на учесник на фокус 
група. 

Недоволно е јасен законот и 
недореченоста во областа на 
социјалната политика како и 
недоволната грижа и пристапот  
на институциите према лицата 
со хендикеп доведе да ние 
бидеме нигде – изјава на 
учесник на фокус група.

јас не знам сѐ што ми 
следува, сѐ е поврзано со 
дијагнозата и пријатели - 
изјава на учесник на фокус 
група. 

Потребна е помош и 
едукација на потесното 
семејство од страна на 
министерството – изјава на 
учесник на фокус група.

62,5 % од испитаниците (Графикон 
16) сметаат дека лицата со хендикеп 
немаат пристап до програмите за 
социјална заштита и намалување 
на сиромаштијата. Ова мислење е 
слично кај родителите и кај лицата 
со хендикеп. 6,5 % од испитаниците 
одговориле потврдно. 

Како и во претходните одговори 
доста висок е процентот на 
непознавањето на оваа област и 
кај двете категории. Поголемо 
непознавање на програмите за 
социјална заштита и намалувањето 
на сиромаштијата е изразено кај 
родителите на деца со хендикеп 
(16,5%) особено кај родителите на 
деца со комбиниран хендикеп – 6 % 
(Графикон 17). 14 % од родителите 
на деца со интелектуален хендикеп, 
13,5 % од лицата со физички 
хендикеп 9,5 % од лицата со оштетен 
вид, 8 % од лица со оштетен слух и 
7,5 % родителите на деца со физички 
хендикеп сметаат дека лицата 
со хендикеп немаат пристап до 
програмите за социјална заштита и 
намалување на сиромаштијата.
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Во поглед на видот на хендикеп, 
14% од лицата со физички хендикеп, 
10% од лицата со оштетен вид и  
9,5 % од лицата со оштетен слух 
одговориле негативно. По 3 % кај 
лицата со физички и со оштетен слух 

се дадени одговорите “не знам“, за 
разлика од  лицата со оштетен слух 
каде нивниот процент е за 1,5 % 
поголем. Кај родителите на деца со 
хендикеп ситуацијата е слична.
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Графикон 16. Дали лицата со хендикеп имаат пристап до програмите за 
социјална заштита и намалување на сиромаштијата?

Графикон 17. Дали училиштата/ градинките имаат обучен наставен кадар 
за работа со ученици/деца со хендикеп?
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72 % од испитаниците се согласни 
дека состојбата на хендикеп е причина 
за осиромашување на семејствата 
(графикон 18). Ова размислување 
е за 1 % поизразено  кај лицата со 
хендикеп, каде 36,5 % од нив сметаат 
дека нивната состојба е причина за 
поголемата сиромаштија. Слично е 
размислувањето на родителите на 
деца со хендикеп со 35,5 %.

Во поглед на размислувањата во 
самите групи по состојба на хендикеп, 
9 % од лицата со физички хендикеп 
одговориле со 4, додека 6,5 % од  

родителите на деца со интелектуален 
хендикеп одговориле со 5, 5 % од 
лицата со физички хендикеп, лицата 
со оштетен слух и вид дале оценка 
5. Доста поголеми се варијациите 
кај родителите на деца со хендикеп, 
пришто нивите одговори се движат 
од по 5 % кај родителите на деца со 
физчики хендикеп и кај родителите 
на деца со комбиниран хендикеп, до 
1,5 % за оценката 5 кај родителите на 
деца со оштетен вид.

Графикон 18. Според Вас, колку појавата хендикепот кај семејствата е 
причина за појавата на сиромаштија?
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Графикон 19. Според Вас, колку појавата хендикепот кај семејствата е 
причина за појавата на сиромаштија? Во поглед на бенефициите кои се 

обезбедуваат од страна на државата 
и лицата и родителите  на деца 
со хендикеп (83,5 %) се согласни 
дека постоечките бенефиции не 
се доволни за обезбедување на 
независен и достoинствен живот на 
лицата со хендикеп – Графикон 20. 
42% од лицата со хендикеп сметаат 

дека овие бенефиции не се доволни, 
што е за 0,5 % поголем од видувањата 
кај родителите на деца со хендикеп 
- 41,5 %. За разлика од претходните 
прашања, кај ова прашање ни еден 
од испитаниците не одговорил со 
незнам.  

Графикон 20. Дали сметате дека бенфициите од социјална заштита за 
лицата со хендикеп се доволни за независен и достoинствен живот на лицата 
со хендикеп?
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Откако син ми е инвалид сѐ е поскапо – како да не бидеш 
сиромашен – изјава на учесник на фокус група.

Само лекарствата, транспортот и негата колку коштаат ... се 
изнададовме пари. изјава на учесник на фокус група.
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Графикон 21. Дали сметате дека бенфициите од социјална заштита за 
лицата со хендикеп се доволни за независен и достoинствен живот на лицата 
со хендикеп?

Потребни се повеќе средства 
да бидат обезбедени од страна 
на државата. Овие бенфициии 
не стигнуваат за ништо - 
изјава на учесник на фокус 
група. 

Не сум задоволен од износот, 
ама тоа е ... мора да се 
преживее со нешто - изјава на 
Учесник на фокус група. 

јас не земам ништо. 
Државата само тие со 100 % 
ги опфаќа , тие со 90 % ништо. 
Сметам дека треба и нас да ни 
обезбедат бенефиции - изјава 
на учесник на фокус група. 

Само за згрижувачките 
семејства се даваат пари, за нас 
биолошките семејства ништо. 
Треба повеќе - изјава на 
учесник на фокус група. 

Гледано по состојба на хендикеп, 
може да се забележи дека се слични 
видувањата и кај двете групи по 
различни состојби на хендикеп со 
мали варијации ( Графикон 21). 

Покрај заедничкото видување на 
испитаниците дека бенефициите не се 
доволни за независен и достoинствен 
живот на лицата со хендикеп, 98,5 % 
од  испитаниците се согласни дека 
овие бенефиции не придонесуваат 
лицата со хендикеп да бидат активни 
во општеството. Графикон 22. Само 
1 % дале позитивен одговор, додека 
0,5 % одговориле дека не знаат.

Во линија со независниот и 
самостоен живот на лицата со 
хендикеп, кој согласно и КПлХ, 
државата има обврска да преземе 
мерки и акции кои во себе би го 
вклучиле принципот на автономија 
во насока на забраната на 
принудување на лицата со хендикеп 
да живеат во „посебни услови за 
живеење“. Тоа бара создавање на 
предуслови за целосно вклучување 
на лицата со хендикеп во сите сфери 
на општественото живеење. Во таа 
линија 98,5 % од испитаниците се 
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Графикон 22. Според Вас, дали овие бенефиции ги мотивираат лицата со 
хендикеп да бидат активни во општеството?

едногласни дека постоечкиот систем 
преку ЗСЗ не обезбедува независен и 
самостоен живот на децата / лицата 
со хендикеп.
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Графикон 23. Според Вас, дали сметате дека социјалната заштита 
обезбедува независен живот на децата / лицата со хендикеп?

Во обезбдувањето на вон-инсти-
туционалната заштита на лицата со 
хендикеп државата користи и презема 
различни акции. Една од тие мерки е 
системот на згрижувачки семејства. 
Во обезбедувањето на оваа поддршка, 
бенефициите кои им се обезбедуваат 
на згрижувачките семејства истата 
е драстично повисока и во однос 
на поддршката што се обезбедува 
за биолошките семејства. За 
постоечкиот систем на поддршка  98,5 
% од испитаницте сметаат дека не е 
оправдан овој пристап од страна на 

државата. Само 1,5 % од испитаниците 
не знаат дали овој пристап е оправдан 
или не.

Државата има обврска да им 
обезбеди на лицата со хендикеп 
пристап до програмите за домување, 
како и пристап до јавните и 
субвенционирани програми за 
домување во заедницата. 74 % од 
испитаниците сметаат дека државата 
не обезбедува програми за домување 
за лицата со хендикеп, додека 25 % се 
изјасниле дека не знаат.
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Графикон 24. Дали сметате дека е оправдано разликувањето и 
бенефициите кои ги добиваат згрижувачките наспроти биолошките 
семејства?

Графикон 25. Дали лицата со хендикеп имаат пристап до програмите за 
јавно домување?
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Забележително е дека и по ова пра-
шање и двете групи немаат многу 
познавања, Поголеми отстапки, 
(Графикон 26) има кај лицата со 
оштетен вид каде 4 % се изјасниле 
дека немаат познавање и лицата 
со оштетен слух и говор, а 3,5 % се 
изјасниле дека немаат познавање. Кај 
родителите на деца со хендикеп тоа е 
изразено кај сите групи.

Во обезбедувањето на независен 
и достоинствен живот на лицата 
со хендикеп важна улога имаат 
и самите семејства. Заради тоа и 
КПлХ посочува дека државите мора 
да обезбедат поддршка на децата 
/ лицата со хендикеп, како и да 
обезбедат услови за оддржување на 

целовитоста на семејствата. 61 % 
од лицата со хендикеп и родителите 
сметаат дека состојбата на хендикеп 
влијае врз цело семејството и дека 
состојбата е причина за развод на 
брачните парови. (Графикон 27). 

Во поглед самите групи и лицата 
со хендикеп и родителите со по 
15 % означиле највисоко со 5 дека 
хендикепот игра голема улога за 
развод на брачните парови. Со оценка 
4 се изјасниле 18,5 % од лицата со 
хендикеп и 12,5 % од родители на деца 
со хендикеп. Со оценка 3 се изјасниле 
вкупно 28 % од испитаниците од 
кои 12% лица со хендикеп и 15,5 % 
родители на деца со хендикеп.

Графикон 26. Какво училиште треба да посетуваат лицата со хендикеп
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За жал во поголем број од случаеви се растураат браковите. Еден не 
може да издржи - изјава на учесник на фокус група. 

Тоа зависи и од видот на хендикеп и тоа дали детето треба да биде 
во инситтуција или не. Уште општеството не ги прифаќа лицата со 
хендикеп. И најчесто заради влијанието од средината доаѓа до развод 
- изјава на учесник на фокус група. 

Кога ќе се родите дете со хендикеп, треба и двата родитела да 
бидат јаки. Пристисок од сите страни. Пари многу малку остануваат. 
Повеќе бара ангажман. Треба некој да работи и со родителите - 
изјава на учесник на фокус група.

Графикон 27. Според Вас, колку состојбата на хендикеп кај семејствата е 
причина за развод на брачните парови?
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Во поглед на пензионирањето и 
бенефициите кон оваа програма, само 
16 % од испитаниците дале потврден 
одговор дека лицата со хендикеп 
имаат пристап кон бенефициите и 
програмите за пензионирање.

43,5 % од испитаниците сметаат 
дека лицата со хендикеп немаат 
пристап до бенефициите и програмите 
за пензионирање. Ова видување е 
различно и кај лицата со хендикеп 
и кај родителите. 26 % од лицата со 
хендикеп одговориле негативно што 
е доста повисоко од изјаснувањето 
на родителите, каде само 8,5 % 
сметаат дека лицата со хендикеп 
немаат пристап до бенефициите и 
програмите за пензионирање. Доста 
висок е процентот на одговорите 
каде испитаниците немаат познавање 
за оваа област. Тоа е најизразено кај 
родителите, каде 27 % од родителите 
посочиле дека не знаат дали 
лицата со хендикеп имаат пристап 
до бенефициите и програмите 
за пензионирање. Во поглед на 
варијациите во самата група, 8,5 % од 
родителите на деца со интелектуален 
хендикеп посочуваат дека не знаат за 
оваа проблематика, исто така висок 
е процентот и кај родителите со 
физички хендикеп. Ваквите видувања 
и непознавања пак се отсликуваат кај 
самите лица со хендикеп (графикон 
29), 5 % од лицата со физички 
хендикеп одговориле дека не се 
запознати со оваа проблематика.

јас барав во фирмата да ми 
обезедат бенефициран стаж 
согласно закнот, но нив не ги 
интересира тоа. Ми рекоа дека 
не можело тие дополнително 
да плаќаат за тоа - изјава на 
учесник на фокус група. 

јас сакав да го вработам 
моето дете во мојата фирма 
ама од комисијата ме одбиваат, 
велат дека „не е способен ни за 
хегиеничар“,. јас не знам каде 
е причината во моето дете не 
е способно - изјава на учесник 
на фокус група. 

Не знам јас кои се 
бенефициите за вработување. 
Знам дека може да се земе 
инвалидска пензија ама сите 
велат дека многу има одење по 
институции и комисии - изјава 
на учесник на фокус група. 
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Во поглед на правото на формирање 
на семејство, 59 % од испитаниците 
сметаат дека лицата со хендикеп 
ги немаат истите права и обврски 
како и другите при остварувањето 
на правото на старателство и 
посвојување на деца. Ова видување 
го делат 31,5 % од лицата со хендикеп 
и само 27,5 % од родителите. 6 % 
сметаат дека лицата со хендикеп ги 
имаат истите права како останатите. 
Ова мислење, Графикон 30  го имаат 

5,5 % од лицата со хендикеп и 0,5 % 
родителите. И во оваа област, како за 
еднаквоста и недискриминацијата, 
пензинирањето, домувањето, 
процентот на непознавање на оваа 
област е доста висок. Имено 35 % 
одговориле дека не ја познаваат оваа 
област, од кои 22 % се родители на 
деца со хендикеп. Варијациите по 
основ на самите групи се очевидни 
и во оваа проблематика. Имено 
додека кај лицата со хендикеп има 

Графикон 30. Дали лицата со хендикеп ги имаат истите права и обврски 
како и сите други во однос на старателството и посвојувањето на деца?

Графикон 31. Дали лицата со хендикеп ги имаат истите права и обврски 
како и сите други во однос на старателството и посвојувањето на деца?

некое средно ниво на размислување 
за оваа проблематика по основ на 
негативниот одговор, кај родителите 
овие размислувања се движат од 3 
%  кај родителите на деца со оштетен 
вид до 9 % кај родителите на деца со 
физички хендикеп.  Кај одговорите 

„не знам“ варијациите се поголеми 
кај родителите и се движат од 0,5 % 
кај родителите на деца со оштетен 
вид до 11 % кај родителите на деца со 
интелектуален хендикеп (Графикон 
број 31)
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• И покрај постоењето на цврсто втемелени меѓународни стандарди 
што забрануваат дискриминација како и обврските кои произлегуваат 
од КПлХ националното законодавство сѐ уште остава простор за 
нејаснотија во однос необезбедувањето на социјална заштита и 
сигурност за лицата со хендикеп. 

• Законодавството во областа на социјалната заштита не обезбедува 
систематизиран и заокружен приод кон остварувањето на правото на 
социјална заштита на лицата со хендикеп без дискриминација и на 
еднаква основа со другите, согласно Конвенцијатаза правата на лицата 
со хендикеп. Според истражувањето 96 % од лицата со хендикеп и 
родителите на деца со хендикеп сметаат дека се дискриминарани во 
областа на социјалната заштита.  

• Институциите од социјалната сфера немаат обврска за обезбедување на 
пристапност на инситутциите, ниту соодветно приспособување и истите 
не се одговорни за неоправданото неизвршување што претставува 
сериозен недостаток во борбата против дискриминацијата на лицата 
со хендикеп и создавање на еднакви можности. Според истражувањето 
82,5 % од лицата со хендикеп и родителите на деца со хендикеп сметаат 
дека институциите за социјална политика не се пристапни и достапни. 

• Една од главните пречки за дискриминацијата врз лицата со хендикеп 
во системот на социјална заштита е отсуството на колективна свест за 
социјалната кохезија и создавање на општество каде лицата со хендикеп 
ќе имаат еднакви можности. 

• Државата не обезбедува пристап до соодветни и прифатливи услуги и 
соодветна поддршка поврзани со состојбата на хендикеп и истите треба 
да бидат покриени од страна на државата. Според истражувањето 67 % 
од испитаниците сметаат дека лицата со хендикеп немаат пристап до 
соодветни и достапни услуги и друга помош/асистенција за остварување 
на своите потреби поврзани со хендикепот.

заклучоци
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• Постоечкиот систем за вон-инситуционална поддршка овозможува 
големи парични бенефеции за згрижувачките семејства наспроти 
биолошките семејства што на долг рок овозможува стимулирање 
на институционализацијата. За постоечкиот систем на поддршка на 
биолошките семесјтва наспроти биолошките семејства, 98,5 % од 
испитаницте сметаат дека не е оправдан овој пристап од страна на 
државата.

• Во поглед на правото на формирање на семејство, 59 % од испитаниците 
сметаат дека лицата со хендикеп ги немаат истите права и обврски како 
и другите во остварувањето на правото на старателство и посвојување 
на деца.

• Проценката за влез на лицата со хендикеп  во системот на социјална 
заштита се прави на медицинско – дефектолошка основа што претставува 
сериозна пречка за обезбедување на социјална заштита и сигурност за 
лицата со хендикеп.  

• Практиката покажува дека државата не превзема доволно напори за 
спроведување во целост на обврските превземени со ратификацијата 
на Конвенцијата за правата на лицата со  хендикеп и значително 
подобрување е потребно со цел ефикасно остварување на правата на 
лицата со хендикеп.

• Од наодите на истражувањето се заклучува дека најголемиот дел од 
лицата со хендикеп и родителите на децата со хендикеп не ги знаат своите 
права / правата на нивните деца со хендикеп, а нивната интерпретација 
најчесто ја  врзуваат со медицинскиот пристап на гледање на состојбата 
на хендикеп. Исто така и лицата со хендикеп и родителите на деца со 
хендикеп  имаат ниско ниво на познавање за постојната институционална 
инфраструктура за нивните права.Националното законодавство во 
областа на образованието треба целосно да се реформира во насока на 
целосно усогласување со Конвенцијата за правата на лицата со хендикеп 
и да важи како за јавните, така и за приватните образовни установи. 

• Постоечкото законодавство не обезбедува пристап за лицата со хендикеп 
до различните шеми и програми за надминување на сиромаштијата, 
воедно нема ниту содветни превентивни мерки за состојбата на хендкеп 
да не влијае врз осиромашувањето на семејствата. Според истражувањето 
скоро 72% од испитаниците сметаат дека состојбата на хендикеп влијае 
врз осиромашувањето на семејствата. 

• Постоечките бенефиции кои ги обезбедува државата во областа на 
социјалната заштита не овозможуваат зајакнување на капацитетите и 
вештините на лицата со хендикеп за да можат да започнат независен 
и активен живот. Постоечкиот систем лицата ги носи во пасивизација 
и ги држи во статус кво без можност за нивно поактивно и независно 
живеење. Според истражувањето 98,5 % од испитаниците  се едногласни 
дека постоечкиот систем не обезбедува независен и самостоен живот на 
децата / лицата со хендикеп.

• Постечките законски решенија не предвидуваат мерки за пристап на 
лицата со хендикеп до програмите за домување како и обезбедување на 
пристап до јавни и субвенционирани програми за домување во заедницата. 
74 % од испитаниците сметаат дека државата не обезбедува програми 
за домување за лицата со хендикеп, додека  83,5 % од испитаниците 
сметаат дека постоечките бенефиции од ЗСЗ  не се доволни за независен 
и достоиснтвен живот. 

• лицата со хендикеп како и организациите на лица со хендикеп не се 
активно вклучени во креирањето на системот на социјална заштита ниту 
во политиките и проектите кои се иницираат и спроведуваат во оваа 
област.  

• Постоечкиот систем прави системска дискриминација како по возраст на 
лицата со хендикеп, така и по нивниот основ на стекнување на состојбата 
на хендикеп. Па така, во зависнот од тоа и се доделуваат различни 
парични бенефиции. 

заклучоци заклучоци
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• Потребно е законодавството целосно да ја редефинира пилот програмата 
за персонална асистенција и да одвои доволно ресурси за да се обезбеди 
персонална асистенција и да осигура дека услугите во заедницата се 
достапни, пристапни, по пристапни цени, приспособени и со висок 
квалитет со цел да овозможи лицата со хендикеп да го остварат и да го 
практикуваат своето право да живеат независно и да бидат вклучени во 
заедницата;

• Воспоставување и носење на Политика за сеопфатен систем на услуги 
за поддршка со конкретно прецизирање на инструментите за контрола 
и координација. Дополнително треба да се развијат и востановат нови 
сервиси и услуги, како и профили кои ќе излезат во пресрет на потребите 
на граѓаните со хендикеп. 

• Потребно е да се донесат политики и мерки за да се утврди цена на 
чинење на состојбата на хендикеп и да се разграничат мерките за 
подршка на лицата со хендикеп и условените трансфери на услуги. 
Воедно е неопходно е да се применат задолжителни мерки за буџетирање 
на политиките врз основа на хендикеп на сите нивоа. 

• За законодавство да го има посакуваниот ефект истото треба да биде 
придружено со други дополнителни мерки како на пример подигнување 
на јавната свест, градење на капацитетите на одговорните институции 
и детална анализа на законодавството и политиките и нивно соодветно 
унапредување. 

• Промена на законите за пензиско и инвалидско осигурување согласно 
КПлХ.

• целосна промена за законските одредби со кои се регулира правото на 
формирање на семејство. 

• Националното законодавство во областа на социјалната заштита треба 
целосно да се реформира во насока на нејзино целосно усогласување со 
Конвенцијата за правата на лицата со хендикеп. 

• Забраната на дискриминацијата како и соодветното приспособување врз 
основ на хендикеп треба јасно да се пропише во законската рамка на сите 
нивоа и притоа истата да се однесува на сите нивоа. 

• Потребно е донесување на lex specialis за правата и достоинството на 
лицата со хендикеп заради системска координација на прашањето на 
хендикеп на микро и макро ниво.

• Изедначување на надоместокот за инвалиднина за сите лица со 
хендикеп, без разлика на причината за настанување на хендикеп, како 
и обезбедување на можности да сите лица со хендикеп без разлика на 
возраста да можат да пристапат до предвидените бенефиции.

• Од суштествена важност е да се разработи сеопфатен систем на проценка 
за лицата со хендикеп. Ваквиот систем треба да биде независен и кој 
треба да ги следи индивидуалните потреби на лицата со хендикеп за да 
може системот на индивидуално да пристапи и да осигура дека лицата 
со хендикеп имаат законско право на доволен личен буџет за независно 
живеење, кое ги зема во предвид дополнителните трошоци кои се 
однесуваат на состојбата на хендикеп  и да ги пренасочи ресурсите и 
средствата од институционализација кон сервиси во заедницата;

• Воведување на нов пристап кон категоризирање на лицата со хендикеп, 
при што ќе се запази пристапот заснован на човекови права и ќе се 
овозможи активно учество на лицата со хендикеп во Комисиите за 
категоризирање на лицата со хендикеп.

Препораки Препораки
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• Воведување на политики и мерки за континуирани кампањи за промена на 
менталитетот на ниво на општеството. Од клучна важност е општеството 
како целина, носителите на одлуки и сите чинители вклучени во сферата 
на социјалната заштита целосно да ја разберат потребата од промената 
на оваа парадигма.

• Воведување на обврска за задолжително вклучување на организациите на 
лица со хендикеп и индивидуалците со хендикеп, како и самите деца со 
хендикеп  притоа земаќи ги предвид сите форми на хендикеп и родовиот 
баланс во креирањето на сите програми, мерки или предлог активности 
без разлика дали се тоа најпрости и најобични активности во процесот 
на обезбедување на социјална заштита.

• Да воведат задолжителни програми и активности за градење на 
капацитети на јавните службеници за правото на еднакво признавање 
пред законот на лицата со хендикепт и правото на поддржано носење 
одлуки.

• Зголемување на свесноста кај лицата со хендикеп и родителите на 
децата со хендикеп за Конвенцијата за правата на лицата со хендикеп, 
своите права и обврските на државата превземени со ратификацијата на 
Конвенцијата.

• Од наодите на истражувањето се препорачува дека потребно е 
зголемување на капацитетот и на организациите на лицата со хендикеп 
за застапување и влијание врз политиките.

„Општ Коментар број 5 (2016), параграф 92, ООН Комитет за правата на 
лицата со хендикеп.  Достапно на: < https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treaty-
bodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/GC/5&Lang=en   >

„цели за одржлив развој до 2030 “ – цел 10. Достапно на:< https://www.
un.org/sustainabledevelopment/education/ >

д-р Попоска Ж, д-р јовевски л. Публикација: „Антидискриминациско 
право“, ОбСЕ во Скопје 

Заклучни согледувања на иницијалниот извештај на Република Македонија 
од страна на Комитетот за правата на лицата со хендикеп, усвоено од страна 
на Комитетот на 20-та седница (27 август- 21 септември 2018). ООН Комитет 
за правата на лицата со хендикеп. Достапно на: < https://tbinternet.ohchr.
org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/MKD/
CO/1&Lang=En> 

Закон за ратификација на Конвенцијата за правата на лица со инвалидност 
и факултативниот протокол кон Конвенцијата за правата на лица со 
инвалидност, Собрание на РМ. 2011, страна 19. Достапно на: <http://www.
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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.
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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




