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ПОРАКА ОД РАКОВОДСТВОТО

Изминатава година во нашата земја ќе биде
запаметена и по тоа што на 27 март 2020 година,
Република Северна Македонија стана триесетта земја
членка на НАТО Алијансата.
Иако на почетокот од годината Европскиот Совет се
согласи да ги започне пристапните преговори со С.
Македонија за членство во Унијата, поради ветото од
страна на Република Бугарија, датум за преговори не
добивме.
Нестабилната и заострената политичка ситуација во
голема мера влијаеше на прашањето на хендикеп и
неговата застапеност во политичката, економската,
социјалната, па и медиумската агенда во земјава.
И во услови на пандемија и нестабилна политичка
ситуација во текот на целата 2020 година, кога
вниманието на сите чинители беше свртено кон
справување со пандемијата, Полио Плус продолжи да
делува и да влијае во остварувањето на демократските
слободи, кои треба да го инкорпорираат прашањето на
хендикепот како феномен, како и доследно да се
спроведе КПЛХ.
Во таа насока, низ нашето делување се потрудивме
прашањето на хендикеп да остане сепак видливо на
политичката агенда, интензивираќи го влијанието за
поактивно вклучување на прашањето на хендикепот низ
главните текови, како и новите текови кои беа актуелни за
политичката, економската и социјалната политика.

Изминатата 2020 година светот се соочи со пандемија
на корона вирусот. Вирусот кој почна во Кина за кратко
време се прошири низ целиот свет. Целиот свет се соочи,
не само со криза во здравствениот систем, туку и речиси
во сите останати области. Голем број земји, од средината
на март до почетокот на јуни спроведоа мерки за заштита
на населението од корона вирусот и тоа од воведување
полицискиот час до целосен карантин.
Овие мерки доведоа до стагнација на производството,
трговијата и услугите, што резултираше со економски
загуби, откажување на речиси сите културни и спортски
настани, затворање на границите и меѓународниот
сообраќај и слично.
Нашата земја не беше исклучок. Во текот на 2020
година во Македонија, поради новонастанатата состојба,
се воведе и вонредна состојба на ниво на целата држава,
која траеше од март до јуни месец 2020. Кон крајот на
годината се воведе и кризна состојба. Во услови на ваква
криза и карантински мерки предвремените парламентарни
избори беа одложени и наместо на 12 април се одржаа на
15 јули.
До новите избори и формирањето на новата влада од
3 јануари 2020 година, беше избрана новата техничка
Влада, задолжена да ги организира предвремените
парламентарни избори.
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Низ серијата средби реализирани со меѓународните
фактори од ЕУ, ЕК, ОБСЕ, ОДИХР, УНИЦЕФ, УН и нашите
пријатели од регионот, покренавме серија на активности и
средби со претставниците од меѓународната заедница
потенцираќи ја потребата од гледање на граѓаните со
хендикеп како на заедници, каде што Р. С. Македонија
треба поинтензивно да пристапи кон реализирање на
индивидуалните и колективните права на ѓраѓаните со
хендикеп.
Полио Плус и во 2020 година продолжи да биде
активен чинител и да делува и на регионално и
меѓународно ниво. Преку делувањето на БИДФ беа
реализирани неколку средби и дефинирани неколку
насоки и политики по прашањето на хендикеп. Беа
стварени средби и со соборците од ЕНИЛ, ДПИ и ЕДФ за
унапредување на прашањето на хендикеп на меѓународно
ниво и доследно спроведување на Конвенцијата за
правата на лицата со хендикеп.
И во ваков контекст, Полио Плус имаше релативно
интензивна, но стабилна година и реализираше
протфолио од 5 проекти од кои 4 продолжуваат да се
реализираат и во наредната година.

ВИЗИЈА
Полио Плус е лидер, активен креатор и носител на
суштинските промени за градење на светот како
општество во кое сите лица со хендикеп учествуваат
целосно, како еднакви граѓани.
Полио Плус, потпирајќи се на индивидуалните
вредности, како прилагодлива, истрајна и одржлива
организација, а преку искористување на процесите и
механизмите на посредната демократија, заедно со
другите чинители, го промовира и наметнува пристапот за
еднакви можности, кој обезбедува учество на лицата со
хендикеп во главните општествени текови.
МИСИЈА
Полио Плус е граѓанска организација на лица со и без
хендикеп која работи на суштинско поврзување и целосно
остварување на основните човекови права и слободи на
лицата со хендикеп.
Нашата мисија е јакнење на самодовербата на лицата
со хендикеп и креирање на општество со еднакви
можности за сите.
„Полио Плус не патува сам“. Нашата мисија ја
остваруваме заедно со другите чинители во општеството.

Звонко Шаврески
Претседател
Полио Плус – движење против хендикеп
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ДОЛГОРОЧНИ ЦЕЛИ НА ПОЛИО ПЛУС

ПРОГРАМСКИ НАСОКИ НА ДЕЛУВАЊЕ

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

Пет стратешки цели го отцртуваат среднорочното
дејствување на Полио Плус.
Правна програма – цели насочени кон унапредување на
правниот систем, преку хармонизирање на домашното
законодавство со меѓународното; креирање на систем на
политики и програми на национално и локално ниво; за
унапредување на положбата на лицата со хендикеп; како
и почитување на нивните човекови права во политичкиот,
економско-социјалниот и културниот живот.
Програма за независно живеење – промоција на
концептот за независно и достоинствено живеење, како и
креирање на сеопфатна кохерентна политика во однос на
регулаторните механизми за сервиси за поддршка на
лицата со хендикеп.
Програма за вработување и образование на лицата
со хендикеп – унапредување на положбата на лицата со
хендикеп на пазарот на трудот и нивно активно учество во
економската политика во Македонија, како и признавање
на вредностите на лицата со хендикеп на пазарот на
трудот. Затоа што не постои достоинствено вработување
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без соодветно образование, оваа програма го вклучува и
унапредувањето на редовниот образовен систем со цел
инклузивно образование под еднакви услови за децата и
лицата со хендикеп.

A. ИЗВЕШТАЈ ЗА АКТИВНОСТИ ПРЕЗЕМЕНИ ВО 2020
A.1. Цели
Поаѓајќи од својата визија, мисија и долгорочни цели,
Полио Плус во текот на 2020 година продолжи да работи
на постигнување на своите долгорочни цели:
 Воспоставување на систем за правата и достоинството
на лицата со хендикеп;
 Добро владеење, партиципација и политики за
прашањето на хендикеп;
 Социјална и економска кохезија;
 Вкоренето и динамично граѓанско општество, кое
влијае врз јавните политики;
 Поддржан евроинтеграциски процес и зајакната
регионална соработка;
 Полио
Плус
независна
организација,
со
кредибилитет, способна за партнерства и сојузи
базирани врз еднаквост;
 Полио Плус - атрактивна и иновативна организација
која учи со иновативен и глобален поглед.

Граѓанска програма. Целта на оваа програма е да
придонесе во намалувањето на дискриминацијата кон
лицата со хендикеп, преку поврзување и вмрежување со
други чинители и актери од општеството, како и промоција
на потребата од вклучување на прашањето на хендикепот
во главните текови (mainstreaming), но и имплементирање
на активности и програми во јавниот, приватниот и
граѓанскиот сектор.
Подигнување на јавната свест за прашањето на
хендикеп и сите општествени сегменти на живеење е
клучот кон надминување на стигмата и стереотипите
рапространети во општеството. Ова се сет на активности
кои хоризонтално се вградени во сите четири програми и
моделирани на начин да пружат соодветна поддршка на
истите, согласно конкретните активности.
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1. УНАПРЕДУВАЊЕ НА ПРАВНАТА ЗАКОНОДАВНА
РАМКА ЗА ПРАВАТА НА ЛИЦАТА СО ХЕНДИКЕП

A.2. Целни групи и област
Полио Плус ги има дефинирано своите целни групи
согласно Конвенцијата за правата на лицата со хендикеп,
односно сите лица со хендикеп со осврт на жените и
децата со хендикеп.
Целно подрачје на Полио Плус е целата територија на
Р. Македонија, а дел од активностите се спроведуваат и
во регионот на Балканот.
Полио Плус ги спроведува своите активности на сите
нивоа: локално, регионално (во рамките на РМ),
национално, регионално и меѓународно.

1.1 ИППГ за правата на лицата со хендикеп
Визијата за формирање и постоење на една ваква
група, иницирана од Полио Плус – движење против
хендикеп, беше да претставува спрега помеѓу
организациите на лица со хендикеп и власта,
гласноговорник кој ќе ги артикулира потребите на оваа
група граѓани пред народните избраници и ќе помогне тие
потреби да се вообличат во конкретни законски одредби
кои ќе гарантираат остварување на правата и креирање
на услови за еднакви можности.
Во текот на овие години од своето постоење, Интер
партиската парламентарна група (ИППГ) со својата
работа стана препознатлив синоним за промовирање и
унапредување на правата на лицата со хендикеп во РСМ.
Во почетокот на 2020 година беа остварени средби и
одржани неколку состаноци со претставници на ИППГ,
чија цел беше поактивно вклучување на ОЛХ во
креирањето на политики и поголемо и поактивно учество
на лицата со хендикеп во политичкиот живот.
И покрај распуштањето на парламентот, поради
предвремените парламентарни избори, Полио Плус ја
продолжи комуникацијата и соработката со дотогашните
членови на ИППГ. Со новиот парламентарен состав кон
крајот на годината, Полио Плус го отпочна процесот за

A.3. Резултати и активности
За постигнување на целите кон кои се стреми, Полио
Плус формулира програми кои придонесуваат кон нив со
своите резултати. Во продолжение е направено
поврзување на тие програми со соодветните цели.
A.4. Методи на делување
Работата на Полио Плус е во рамките на програмските и
организациски методи. Програмските методи се:
- застапување (информирање, градење свест, едукација;
креирање и влијание на политики, следење и барање
одговорност);
- развојна поддршка (капацитети и инфраструктура);
- правна и социјална поддршка.
Организациските
методи
се
раководење
и
спроведување.
7

формирање на новиот состав на ИППГ, кој ќе се
финализира кон крајот на јануари 2021 година.

Во 2020 година Полио Плус поднесе и неколку
иницијативи на локално ниво. До Град Скопје беа
поднесени два предлога за финансирање од буџетот на
Град Скопје: да се изработи стратегија за правата на
лицата со хендикеп со акциски план и да се
субвенционираат електрични скутери кои лицата со
хендикеп би можеле да ги користат, бидејќи субвенциите
кои Град Скопје досега ги делеше не се соодветни за нив.
За жал ниту еден од овие предлози не беше прифатен од
страна на Град Скопје.
05.11.2020 Полио Плус поднесе Барање до Градски
паркинг да се направи ревизија на обележаните паркинг
места за лица со хендикеп согласно КПЛХ.
05.11.2020 Исто така поднесовме Барање до Град
Скопје и ЈП Комунална Хигиена за унапредување на
опремата за собирање комунален отпад.
Остварени беа и три средби со градоначалникот и
претставници на локалната самоуправа на град Прилеп
при што беа поднесени иницијативи за прашањето на
хендикеп за програмата на Град Прилеп за 2021 година.
Полио Плус со свој претстаник учествуваше во 4
работни групи формирани по основ на различни теми на
кои се даде активен придонес кон подобрување на
ситуацијата на лицата со хендикеп во општеството.

1.2 Иницијативи за унапредување на законската рамка
Во 2020 година Полио Плус поднесе повеќе
иницијативи и коментари за унапредување на законската
рамка со цел да се реализира усогласувањето на
националното законодавство и нормативните акти со
Конвенцијата.
Предложените иницијативи и дадените коментари се
однесуваа на неколку отворени прашања за тековната
политичка и економска ситуација. Во рамките на овие
активности се поднесоа следниве иницијативи и
коментари: Коментари и забелешки по предлог законот за
спречување и заштита од насилство врз жените и
семејното насилство; Забелешки на Протоколот за
одржување на настава за новата учебна година до
Националното координативно тело и до МОН, забелешки
и коментари на Законот за заштита од дискриминација, а
кои се однесуваат на прашањето на хендикеп, како и
Законот за буџет. Паралелно Полио ПЛус достави
предлози за унапредување на предлог – методологијата
за
собирање
на
податоци
за
мерење
на
дискриминацијата.
Во соработка со Здружение на млади правници Полио
Плус во 2020 година поднесе иницијатива за оценување
на уставноста на член 44 од Законот за социјална
заштита.

1.3 Правна помош и совети
Досегашната
практика
на
обезбедување
на
индивидуална правна помош и совети за граѓаните со
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хендикеп и нивните семејства, продолжи и во 2020
година. Новонастаната ситуација со COVID-19 и
рестриктивните мерки за заштита од вирусот воведени од
државата, придонесоа кон влошување на состојбата на
лицата со хендикеп и уште повеќе намален пристап кон
добра и услуги, што се должи и зголемениот број на лица
со хендикеп и родители на деца со хендикеп кои се
обратија за помош и совет од различни области. Во
најголеми број случаи стануваше збор за остварување на
права од сферата на здравствената, социјалната
заштита, помош при склучување или раскинување
договори за работа, обезбедување информации за
надлежностите на јавните установи и сл. Поради веќе
спомнатата криза со COVID-19 во услови на физичко
дистанцирање, најголем дел од оваа комуникација се
оствари телефонски.
Можноста за алармирање за индивидуални случаи, на
сторени неправди и повреди на правата на поединци со
хендикеп, иако не ги решава проблемите на суштински и
системски начин, сепак е добредојдена за лицата соочени
со проблемите што ги носи хендикепот.
Во текот на 2020 година беа остварени 129 контакти и
дадени правни совети. Од нив 27 се однесуваат на
правото за вработување и остварување на правата од
работен однос, 16 се обратиле за запознавање со
правата по основ на хендикеп, 11 се обратија за
остварување на правото на додаток за попреченост, 13 се
обратиле за остварување на правото за образование, 25

се обратиле за остварување на правото за бесплатен
превоз и 37 за прашања поврзани со COVID-19.

2. ПРОГРАМА ЗА ЕДУКАЦИЈА И ВРАБОТУВАЊЕ НА
ЛИЦАТА СО ХЕНДИКЕП .
2.1 Обука на лица со хендикеп
Една од приоритетните програмски активности на
Полио плус и во 2020 година беше образованието и
вработувањето на лицата со хендикеп. Во услови кога
состојбата со корона вирусот доведе до намалена
економска активност и губење на работни места, нашата
работа ја насочивме кон превенирање на ваквите
предизвици кога се лицата со хендикеп во прашање. Во
2020 година Полио Плус оствари голем број средби со
лицата со хендикеп по прашањата на образование и
вработување, со цел јакнење на нивната самодоверба и
зголемување на нивните можности за вработување.
Покрај тоа, Полио Плус ја продолжи соработката со
бизнис заедницата со цел создавање на услови за
вработување на лицата со хендикеп и обезбедување на
соодветното приспособување на работното место.
На 31 јануари 2020 година, проектот „Образование за
вработување во Северна Македонија“ и амбасадата на
Северна Македонија во Швајцарија го организираа
настанот „Интеграција на лицата со попреченост во
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македонскиот пазар на труд“ во просториите на Хелветас,
Цирих. Главната цел на овој настан беше да се привлече
македонската дијаспора во Швајцарија на едно место и да
се согледаат можностите на дијаспората за поддршка при
вработување на лица со хендикеп во С. Македонија. На
овој настан присуствуваше и претставник на Полио Плус.
Во периодот од 27 февруари до 11 март 2020
организиравме 5 фокус групи, од кои 2 во Скопје и по една
во Неготино, Демир Капија и Струмица. На фокус групите
учествуваа вкупно 60 лица, а целта на овие фокус групи
беше да се добијат препораки за обезбедување на
поддршка при вработувањето на лицата со хендикеп кои
во процесот на деинституционализација излегоа од
институциите, преку нивно вклучување на пазарот на
трудот, како еден од принципите кој што треба да го
овозможи правото на самостојно живеење, следеќи ги
принципите и одредбите од КПЛХ.

препознавање и предизвиците во борбата против неа во
областа на вработувањето.
Паралелно се изработи брошура„ Корупција врз
заедницата со хендикеп“. Преку оваа брошура се направи
обид, на соодветен начин, да се информираат сите
заинтересирани лица што е корупција, како да ја
препознаат корупцијата, како да се однесуваат и како да
постапат за да се заштитат од истата. На 26.6.2020
година Полио Плус одржа Конференција на тема
“Корупција при вработување на лицата со хендикеп”.
2.3 Активирање и вклучување на лицата со
хендикеп на пазарот на трудот
Во 2020 година активностите на организацијата за
подготовка и поддршка при наоѓање на работа беа
насочени кон воспоставување на контакти со бизнис
заедницата и лицата со хендикеп. Со оглед на
спецификите кои ги носи овој сет на активности
активностите беа спроведувани инидивидуално.
Во овој период беше дадена индивидуална поддршка
на три лица со сензорен хендикеп. На едно лице со
сензорен хендикеп му беше дадена поддршка за
изработка на биографија и воспоставување на контакт со
директорот на специјалното училиште за глуви лица во
Скопје. Врз основа на нашата соработка, директорот се
согласи да го вработи лицето со хендикеп. Кон крајот на
декември се очекува МОН да му издаде решение на
лицето и истото да биде официјално вработено како

2.2 Влијание за унапредување на вработувањето на
лицата со хендикеп
Во текот на 2020 година подготвивме прашалник на
тема „Корупција врз заедницата со хендикеп“ со фокус на
вработувањето кој беше дел од проектот “Коруптивни
практики при вработување на лицата со хендикеп”
поддржан од Центар за истражувачко новинарство - СКУП
Македонија, Скопје и Цивика Мобилитас. Целта на ова
истражување беше да се согледаат видувањата на
заедницата со хендикеп за корупцијата, нејзиното
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наставник кој е со хендикеп во специјалното училиште. Со
оваа активност државата го доби и првиот наставник со
сензорен хедикеп, што е и обврска на државата согласно
член 24 од Конвенцијата.
3. ПРОГРАМА ЗА НЕЗАВИСНО ЖИВЕЕЊЕ

лицата со хендикеп кои го напуштија Бања Банско и
живеат во свои домови во Струмица со лични асистенти.
На оваа обука учесниците беа запознаени со правото за
независен живот од Конвенцијата и обврските кои
прозилегуваат од релацијата лице со хендикеп и личен
асистент. Истовремено се запознаа и со стандардите и
принципите од Конвенцијата во поглед на остварувањето
на сервисот персонален асистент како и обврските и
правата на сите инволвирани страни. На обуката
учествуваа 12 лица со хендикеп, 4 лични асистенти и 1
неговател.

3.1 Хабилитација и подигнување на самодовербата
кај лицата со хендикеп
Полио Плус и во 2020 година продолжи со давање на
услуги за хабилитација и подигнување на самодовербата
кај лицата со хендикеп. Во таа насока беше дадена услуга
на 5 лица со хендикеп на кои има беше дадена поддршка
за нивно независно живеење, како и насоки како да си го
олеснат животот со практични вештини.
Во периодот од 21 до 22 февруари 2020 во Струмица се
одржа обука за локалните даватели на услуги како дел од
проектот со Хера и UN Woman „Спречување на родово –
базирано насилство и дискриминација меѓу лицата со
хендикеп од Специјален Завод Бања Банско”. На обуката
учествуваа 24 лица, односно претставници од
Меѓуопштински центар за социјална работа – Струмица,
претставници од локалните даватели на услуги и
персоналните асистенти и негувателите на лицата кои се
преселени во становите за независно живеење во
Струмица, како и самите засегнати лица со хендикеп.
На 15 и 16 септември преставници на Полио Плус
одржаа дводневна работилница на која учествуваа

4. ГРАЃАНСКА ПРОГРАМА
4.1 Средби со чинители
Во текот на 2020 година Полио Плус оствари средби со
различни чинители од политичкиот и јавниот живот на
Македонија. Средбите беа во насока на поставување на
прашањето на хендикеп во изборните програми на
политичките партии.
На 15 јули 2020 година во нашата земја се одржаа
предвремени парламентарни избори. За време на
предизборната кампања остваривме средби со кандидати
за пратеници од политичките партии кои учествуваа на
парламентарните избори. Гордана Силјановска (5 јули,
2020), Никола Димитров (10 јули 2020).
На средбите, беше потенцирана потребата од доследно
спроведување на Конвенцијата за правата на лицата со
хендикеп. Исто така, кандидатите ги потсетивме за
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неопходното обезбедување на целосната пристапност и
достапност за граѓаните со хендикеп (пристапност до и во
објектите, пристап до информации), како и за потребата
од активно вклучување на лицата со хендикеп во органите
на одлучување на национално и локално ниво.
На 24 септември одржавме средба со Заменик на
Претседателот на Владата задолжен за економски
прашања, координација на економските ресори и
инвестиции г-дин Фатмир Битиќи на која се разговараше
за усогласување на економските мерки на Владата со
КПЛХ, користењето на неповратните средства од
Посебниот Фонд за подобрување на условите за
вработување и работење на лицата со хендикеп и
можностите за нивно вработување.
На 7 октомври 2020 година не посети првиот
вицепремиер и министер за Политички Систем и Односи
меѓу Заедниците, г.Артан Груби. На средбата г. Груби
укажа дека заложбите на движењата за правата на
лицата со хендикеп овозможуваат создавање на едно
општество во кое лицата со хендикеп се рамноправни
граѓани и интегрирани во општеството.
На 22 октомври 2020 во посета на Полио Плус беше
Претседателот
на
С.Македонија,
г-динот
Стево
Пендаровски. Претседателот ја истакна својата заложба
за имплементација на Конвенцијата за правата на лицата
со хендикеп крајно време е да се имплементираат
нејзините одредби, особено кога станува збор за

членовите 5 и 9, односно правата на пристапност и на
еднаквост и недискриминација.
На 20 ноември 2020 во посета на Полио Плус беше г-ѓа
Јагода Шахпаска, министер за труд и социјална политика.
На средбата дискутиравме за прашања од социјалната
област и вработување на лицата со хендикеп.
Во текот на целата 2020 година имавме континуирана
соработка со Националното координативно тело за
имплементацијата на КПЛХ при Владата, како и со тимот
на телото за следење на имплементацијата на
Конвенцијата за правата на лицата со хендикеп, кое
отпочна со работа во јули 2019 година.
4.2 Влијание и вклучување на прашењето
хендикеп во работата на другите ГО.

на

Преку активна соработка со Центарот за истражување и
креирање политики организацијата со своите експерти
влијаеше да при изработката на анализата за влијанието
на Ковид – 19 врз роот и остантите различности. Во оваа
нализа Полио Плус придонесе да биде врамено и
прашањето на хендикеп.
Покрај учеството на настанот за „Денот на Буџетот“.,
организацијата влијаеше во предлог забелешките и
унапредување на буџетската политика од родов аспект да
го наметне прашањето на потребата од буџетите во себе
да ја инкорпириаат и димензијата на состојбата на
хендикеп. Полио Плус дополнително изработи препораки
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за вклучување на прашањето на хендикеп во буџетската
политика на државата.

4.3 Средби
со
меѓународни
претставници
унапредување на прашањето на хендикеп

На 19.10.2020 претставник на Полио Плус учествуваше
на работилница организирана од страна на УНДП и
МТСП со цел предлози за унапредување на социјалната
заштита на локално ниво.
На 10.12.2020 заедно со UN WOMEN организиравме
онлајн настан по повод Меѓународниот ден за човекови
права, а во рамки на кампањата „16 дена против родово
базирано насилство”, со цел вклучување и еднакви
можности на жените со оневозможеност во одбраната.

за

Во текот на 2020 година, претставници на Полио Плус
остварија средби со претставници од меѓународните
организации и институции за унапредување на
човековите права во Р. Македонија. Во таа насока беа
реализирани повеќе средби со претставници на УНДП,
UN Woman, UNFPA, со претставници на делегацијата на
ЕУ во Македонија,ОБСЕ и ОДХР, како и со претставници
на амбасадите на Обединетото Кралство и САД.
На 2.10.2020 остваривме средба со претстваник од ЕУ
делгацијата.
На 2.12.2020 Полио Плус одржа онлајн состанок со
амбасадорката на Велика Британија во нашата земја,
Рејчел Галовеј.
На 04.03.2020г. наши претставници учествуваа на
Форумот за инклузивноста во изборниот процес, кој беше
организиран од страна Мисијата на ОБСЕ во Скопје во
соработка со Државната изборна комисија, со цел да се
придонесе кон демократски, фер и инклузивен изборен
процес, кој ќе овозможи подобра вклученост и видливост
на лицата со хендикеп во изборниот процес

4.4 Унапредување на учеството на лицата со
хендикеп во политичкиот и јавниот живот
Согласно Конвенцијата за правата на лицата со
хендикеп, граѓанските и политичките права како и
политичкото учество се клучен елемент за реализирање
на правата на граѓаните со хендикеп. Во текот на 2020
Полио Плус особено се посвети на прашањето на
учеството на лицата со хендикеп во јавниот и политичкиот
живот, согласно Конвенцијата. Во соработка и поддршка
од Вест Минстер Фондација за Демократија спроведовме
активности за поголема вклученост на лицата со хендикеп
во јавниот и политичкиот живот. Овие активности беа
насочени кон подигнување на капацитетот на политичките
партии по основ на прашањето на хендикеп.
Организиравме две обуки наменети за претставници на
политички партии насочени кон подигнување на
познавањата и капацитетот на политичките партии по
основ на прашањето на хендикеп. 17 –19 Јануари 2020,
13

„Пристап кон човекови права за заедницата со хендикеп”,

додека третиот (17-18 октомври 2020), на комуникации со
јавност, односи со медиуми, дефинирање пораки,
аргументација и јавно говорење.
На 13 и 14ти Октомври 2020 година се одржавме
дводневна работилница на која учествуваа претставници
на Парламентарниот Институт и лицата од службите во
Собранието на С. Македонија, со цел нивно запознавање
со пристапите кон прашањето на оневозможеност низ
човековата историја и пристапот на човекови права
согласно Конвенцијата за правата на лицата со хендикеп,
Во 2020 година од страна на Полио Плус а со поддршка
на ВФД и Цивика мобилитас беше изработена „Анализа
на
политичките
програми
за
предвремените
парламентарни избори 2020 v.s. Конвенцијата за правата
на лицата со хендикеп“, како и Анализа за најдобри
парламентарни модели за соработка и комуникациска
стратегија за заедницата со хендикеп.

и 14 –16 февруари 2020 на тема „Комуникација –
достапна за различните“.
Во пресрет на предвремените парламентарни избори,
Полио плус оствари средби со претставници на 5
политички партии, (СДСМ 18.1.2020, ВМРО 22.1.2020,
Алијанса за Албанците 23.1.2020, БЕСА 6.2.2020, ДОМ
10.2.2020), со цел унапредување на нивните политички
програми во согласност со одредбите од Конвенцијата за
правата на лицата со хендикеп и примена на пристапот за
човекови права кон заедницата со хендикеп.
Додека во периодот од 29 до 01 февруари 2020 год.
претставник на Полио Плус – движење против хендикеп
беше дел од обуката за обучувачи на ДИК и иститот беше
дел тимот кој ги обучувачќе општнските изборни комисии
за остварувањето на правото на глас од страна на лицата
со хендикеп.
Од друга страна спроведовме и активности насочени
кон зајакнување на лицата со хендикеп за нивно
поактивно вклучување во јавниот и политичкиот живот. Ја
организиравме првата Политичка Академија за лица со
хендикеп. Во рамки на академијата се организираа 3
настани. Првиот модул беше одржан од 05 – 09 март 2020
година насочен кон концептот и формите на политичко
учество, демократија, застапување, креирање на јавни
политики и изборниот процес во земјата. Вториот модул
на академијата (26-27септември 2020 година) беше
посветен на дигитални комуникации и социјални мрежи,

4.4 Балканска мрежа на организации на лица со
хендикеп.
Во 2020 г. се реализираа онлајн видео конференции на
кои учествуваа ОЛХ на регионалната Балканска мрежа.
Главна тема на која се дискутираше беше тековната
ситуација поврзана со COVID-19 на регионално ниво и
можностите за надминување на проблемите кои
произлегуваат како последица на вонредните состојби
кои се прогласени на Балканот. Исто така на средбите се
дискутираше и за спроведување на активностите од
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проектот кој го има добиено Балканската Мрежа и
неговата имплементација во следната година.
На средбите Полио Плус зеде учество со свои
претставници, кои се членови на УО на мрежата и
Собранието.
На
средбите
беше
дефинирано
натамошното делување на Балканската мрежа во
регионот со можност за вклучување на други балкански
земји во оваа мрежа од регионот.
4.5 Вмрежување на ОЛХ на национално ниво
Полио Плус учествуваше на средби со членките од
националното Собрание на ОЛХ. Со оглед на ситуацијата
со COVID-19 дел од активностите се одржаа преку онлајн
консултации и онлајн индивидуални средби со ОЛХ со цел
да се разменат искуствата и информациите за ново
настанатата ситуациија и соодветно делување во рамките
на секоја организација индивидуално.
Во текот на 2020 година Полио Плус оствари повеќе
средби со граѓански организации.
На 16 и 17 септември преставници на Полио Плус
учествувуваа на Форумот на граѓански организации и на
Денот на граѓанските организации на Цивика Мобилитас.
На 30.11.2020 претставници на Полио Плус учествуваа на
онлајн форумот “Како да се придонесе кон надминување
на кризата” , а на 18.12.2020 на форумот “Справување со
(не)доволни ресурси” организирани од Цивика мобилитас.

4.5 Подигнување на јавната свест
Полио Плус во текот на 2020 година редовно
комуницираше со медиумите и редовно информираше за
своите активности низ повеќе комуникациски канали.
Претставници на Полио Плус изминатава година зедоа
учесво во емисии и дебати на МРТВ,Тв Алсат, АЛФА Тв,
360 степени, Утрински брифинг, Прес 24, со теми од
областа на вработување, социјална и здравствена
заштита, политичката партиципација на лицата со
хендикеп, пристапноста и изјави во поголем број медиуми
по повод 3 декември.
Дополнително настаните кои беа организирани беа
проследени од страна на повеќе Телевизиски куќи,
печатени медиуми и портали.
Веб страната постојано се обновуваше и ажурираше со
нови податоци, а дел од содржините се публикувани и на
социјалните медиуми на организацијата. Кон крајот на
годината се изработи и новата веб страна на Полио Плус.
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