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ЛИСТА НА КРАТЕНКИ  
 

АА – Алијанса за Албанците 

ААА – Алтернатива 

ВМРО-ДПМНЕ – Внатрешна македонска револуционерна организација – Демократска партија за 

македонско национално единство 

ВФД – Фондација за демократија на Вестминстер  

ДЗС – Државен завод за статистика  

ДИК – Државна изборна комисија 

ДОМ – Демократска обнова на Македонија  

ДПА – Демократска партија на Албанците 

ДУИ – Демократска унија за интеграција  

ЕУ – Европска Унија 

ЗСЗ – Закон за социјална заштита  

ЗОО – Закон за основно образование 

ЗСЗД – Закон за спречување и заштита од дискриминација  

ИППГ – Интерпартиска парламентарна група за правата на лицата со хендикеп  

КПЛХ – ООН Конвенција за правата на лицата со хендикеп 

МОРО – Македонска обновителна реформска опција 

МТСП – Министерство за труд и социјална политика  

НПР – Народна партија на Ромите  

ПОП – Посебни образовни потреби 

ОБСЕ – Организација за безбедност и соработка на Европа 

ОБСЕ – Организација за безбедност и соработка во Европа 

ОДИХР – Канцеларија за демократски институции и човекови права 

ОЛХ – Организација на лица со хендикеп 

ООН – Организација на обединетите нации  

ООН Комитет – ООН Комитет за правата на лицата со хендикеп  

СДСМ – Социјал-демократски сојуз на Македонија  

ФРА – Агенција за основни човекови права 
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ВОВЕД  
 

Правото на глас е основна алатка за обезбедување одговорност на претставниците што имаат функција 

за извршување на законодавната власт. Граѓаните со хендикеп, исто така, имаат право да бидат 

избрани. Сепак, едноставното признавање на правото на „секој граѓанин“ не значи дека автоматски и 

на граѓаните со хендикеп им се гарантира правото на исто ниво да се натпреваруваат за место во 

законодавниот дом или извршната власт, особено во општества каде што постојат голем број 

предрасуди и каде што нема соодветна пристапност на инфраструктурата. Политичките партии се 

средство преку кое граѓаните може да учествуваат во управувањето директно или преку избрани 

претставници по нивен избор.  

Со ратификувањето на Конвенција за правата на лицата со хендикеп на ООН (во понатамошниот текст: 

КПЛХ), учеството на лицата со оневозможеност во политичките партии, како и усогласувањето на 

нивните акции во интерес на лицата со хендикеп веќе подолго време се заговара од страна на 

организациите на лица со хендикеп (во понатамошниот текст: ОЛХ) и меѓународната заедница. Дотолку 

повеќе што предложените програми на изборите од страна на победничката партија стануваат 

програма на дејствување на идната влада. Токму поради тоа, спроведената анализа дава преглед на 

практиките на политичките партии во однос на прашањето на оневозможеност и нивната усогласеност 

со Конвенцијата.  

Целта на анализата не е да даде сеопфатна разработка на прашањето на хендикеп, туку да укаже на 

практиките од страна на политичките партии при спроведувањето на одредбите од КПЛХ, како и да се 

согледаат идните можни алатки и чекори за унапредување на нивната работа, дејствување, но и да се 

унапреди правото на политичко учество и застапеност на заедницата со хендикеп.  

 

Анализата е конципирана низ три поглавја: 

Глава I дава преглед на правата на лицата со хендикеп согласно ООН Конвенцијата за правата на 

лицата со хендикеп (во понатамошниот текст: КПЛХ), со акцент на значењето и опфатот на правото на 

учество во политичкиот и во јавниот живот. Паралелно, во оваа глава ќе биде даден приказ на 

законодавството, како и добрите практики што се преземени за унапредување на ова право, а во 

интерес на заедницата со хендикеп.  

Глава II дава аналитичен приказ на предлог-програмите на политичките партии за предвремените 

парламентарни избори 2020 и нивната усогласеност со КПЛХ, конципирани низ неколку области, 

почнувајќи од владеењето на правото, именувањето, правичната застапеност и вклученост, 

вработувањето, образованието, здравството, социјалната сигурност, спортот и културата, како и 

мерките за подигнување на јавната свест, но и борбата против дискриминацијата и аблеизмот.  

Глава III ги сумира сите заклучоци од претходните две глави и дава препораки за унапредувањето 

на состојбата во национален контекст и на ниво на самите политички партии.  
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Во рамките на текстот на анализата има три прилога. Во прилог еден е даден приказ на одредени 

термини и поими што се среќаваат низ анализата, а тие сè уште не се прифатени како термини во 

македонскиот јазик, како и поими и термини што се среќаваат во КПЛХ, а имаат посеопфатно значење 

и се од голема важност за задницата со хендикеп, особено кога се креираат мерки, а тие треба да 

водат кон инклузивна еднаквост.  

Во прилог два е даден список на партии и коалиции што зедоа учество на предвремените 

парламентарни избори во 2020 година, а чии програми се дел од анализата, додека, пак, во прилог три 

е даден табеларен приказ на предлог-мерките од програмите на политичките партии поврзани со 

прашањето на хендикеп, поделени според области. „Изгубената вредност низ политичкото учество – 

анализа на политичките програми од предвремените парламентарни избори 2020 наспроти 

Конвенцијата за правата на лицата со хендикеп“ се изработи со поддршка од Фондацијата за 

демократија на Вестминстер, од страна на Полио Плус – Движење против хендикеп, чија годишна 

програма е поддржана од програмата Цивика мобилитас. 

 

 

ЗА ПРОЕКТОТ 
 

Oваа анализа е изработена од страна на Полио Плус – Движење против хендикеп, а поддржана од 

Фондацијата за демократија на Вестминстер (ВФД) преку Иницијативата за демократија на Западен 

Балкан финансирана од Британската Влада. ВФД во Северна Македонија работи на подобрување на 

ефективното и ефикасно трошење на јавните средства, поддршка на политичкото учество на младите 

и подобрување на учеството на лицата со попреченост во политичките процеси преку работа со 

институции, пратеници, граѓански организации, политички партии, новинари и други чинители. ВФД ја 

поддржа изработката на оваа анализа од страна на Полио Плус – Движење против хендикеп, за да се 

обезбедат информации за позицијата на лицата со попреченост во програмите на политичките партии, 

предлог политиките кои се однесуваат на нив и препораки за иднината.   

  

ИЗВРШНО РЕЗИМЕ  
 

Целта на оваа анализа беше да даде приказ колку политичките програми предложени за време на 

парламентарните избори 2020 се усогласени со ООН Конвенцијата за правата на лицата со хендикеп. 

Анализата во голема мера потврди дека политичките партии, како и вкупниот однос на општеството сè 

уште не се подготвени да ги прифатат граѓаните со хендикеп како рамноправни граѓани на нашето 

општество. Значаен дел од законската рамка, но и практиките и мерките што произлегуваат од 

предложените програми не се во согласност со КПЛХ.  

Политичките партии низ предлог-мерките за реформи во изборниот систем, медиумскиот етер и 

владеењето на правото немаат интерсекциски пристап за прашањето на хендикеп и не ги 

инкорпорираат обврските од КПЛХ, вклучувајќи ги и препораките од ООН Комитетот. Паралелно, 
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предлог-мерките за унапредување на родовата застапеност, како и правичната застапеност на 

различните етнички заедници не ја земаат предвид застапеноста на заедницата со хендикеп.  

 

Анализата покажа дека именувањето на лицата со хендикеп е сериозен системски проблем. 

Политичките партии различно ги именуваат лицата со хендикеп. Неразбирањето на состојбата на 

хендикеп води кон тенденција на создавање нови термини што може да се забележат и во самите 

програми.  

И покрај тоа што веќе се поминати 9 години од ратификувањето на КПЛХ, за разлика од останатите 

договори и меѓународните конвенции, политичките партии не ја препознаваат употребната вредност на 

Конвенцијата како lex specialis. Сè уште присутниот медицински пристап кон прашањето на 

оневозможеност во практиката не обезбедува систематизиран и заокружен приод кон остварувањето 

на правата на лицата со оневозможеност. Не постои препознавање на индивидуалните и колективните 

права на заедницата со хендикеп, како од страна на самата заедница, така и од страна на центрите на 

моќ, вклучувајќи ги и самите политички партии. 

 

Најголем дел од предложените мерки на политичките партии се врамени низ социјалната програма во 

која се испреплетени и мерки за остварување на правото на пристапност, здравствената заштита, 

правото на образование и правото на вработување. Во предлог-мерките во областа на социјалната 

заштита се вклучени дури и мерки од областа на спортот и културата, како и мерки поврзани со 

владеењето на правото. Во поглед на правото на социјална сигурност, партиите предлагаат мерки што 

се движат исклучиво во рамките на обезбедување дневни центри за поддршка за одредена група лица 

и деца, како и зголемување на постојните финансиски бенефиции што се издвојуваат за одредена 

група лица со хендикеп. Низ предлог-мерките може да се согледа дека политичките партии не го 

поимаат концептот на независен живот на заедницата со хендикеп, вклучувајќи го и концептот на 

деинституционализација. Поголем дел од сервисите за поддршка за децата и лицата со хендикеп се 

предлагаат поради новите трендови во оваа област, без претходна анализа дали воопшто имаме 

капацитет како држава да ги спроведуваме.  

Во поглед на вработувањето, низ предлог-програмите се забележуваат одредени промени за 

поактивно вклучување на лицата со хендикеп во отворениот пазар на труд, во јавната администрација, 

како и носење нов Закон за вработување инвалидни лица. И покрај ваквиот пристап, сепак анализата 

посочува дека партиите, во основата, не се сигурни како и дали треба да бидат вклучени лицата со 

хендикеп во отворениот пазар на труд.  

Во поглед на здравствената заштита, предлог-мерките сè уште се темелат врз причината на 

настанување на хендикеп, а не врз потребите кои таа ги создала. Па оттука, и во оваа област 

изостануваат посериозни мерки за унапредување на примарната, секундарната и терцијарната 

здравствена заштита за заедницата со хендикеп. Гледано од аспект на заедницата со хендикеп, во 

областа на образованието, предлог-мерките од страна на политичките партии не водат кон сеопфатни 

реформи во насока на обезбедување на инклузивното образование, како и кон промовирање на 
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мултикултурализмот. Најголем дел од предлог-мерките во сите области се поврзани со пристапноста, 

која е зачеток за придвижување кон социјалниот модел. Но, и во оваа област, партиите не ги 

препознаваат принципот и правото на пристапност согласно КПЛХ. Најголем дел од мерките се 

однесуваат на надминување на архитектонските бариери (поставување рампа) во различни области со 

акцент на јавните институции. И покрај ваквиот пристап, сепак радува фактот што одредени партии го 

препознале знаковниот јазик што се предлага да биде изучуван во средното образование, како и 

препознавањето на факсимилот како признаен потпис или донесувањето Закон за самостојно 

движење со куче водич и мобилна апликација за олеснето функционирање на слепите лица.  

Во областа на спортот и промоцијата на културата, партиите ја препознаваат потребата за 

унапредување на правото на спортот и културата кај заедницата со хендикеп. Но, како и во другите 

области, не се препознава потребата од интерсекциски пристап, а во дел од мерките врамени во 

областа на социјалната заштита е присутен медицински и милосрден пристап. Следствено, и во 

мерките за подигнување на јавната свест и прифаќање на различностите во општеството не се 

предложени системски мерки за надминување на стигмата и аблеизмот кон заедницата со хендикеп.  

Секоја предложена мерка од страна на политичките партии, гледана само како мерка, дава слика дека 

партиите знаат како да пристапат кон заедницата со хендикеп. Но, кога овие мерки ќе ги споите со 

предложените мерки од другите области и генералните предлог-реформи, но и со стандардите од 

КПЛХ, тогаш се доаѓа до заклучок дека предложените мерки не може да водат кон инклузивна 

еднаквост и унапредување на правата на заедницата со хендикеп.  

 

Заклучоците и препораките произлезени од спроведената анализа упатуваат на тоа дека се неопходни 

промени во работата на политичките партии кај институциите и кај самите лица со хендикеп. Овие 

мерки се од големо значење, од една страна, за да придонесат за имплементирање на обврските што 

произлегуваат од КПЛХ, но и за да им обезбедат еднакви можности на граѓаните со хендикеп целосно 

да ги уживаат граѓанските и политичките права, но и економските, социјалните и културните права, од 

друга страна.  

 

 

 

МЕТОДОЛОГИЈА  
  

Целта на овој сегмент е да даде приказ на методологијата за прибирање и обработка на потребните 

податоци за изработка на Анализата и за пристапот кон изработката на текстот во неа. Методологијата 

се состои од следниве делови: генерални забелешки, форма на анализата, методи на собирање и 

обработка на податоци на текстот на Анализата.  
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 1. Генерални забелешки за методолошкиот пристап за собирање и обработка на потребните 

податоци и за изработка на текстот на анализата 

Целта беше да се направи анализа за тоа колку политичките програми се усогласени со КПЛХ и да ги 

интерпретира во поглед на обврските на државата при нејзиното спроведување во национален 

контекст. Дополнително, анализата го истражува пристапот што е застапен од страна на политичките 

партии, а со цел да се дадат препораки за унапредување на работата на самите партии, како и 

унапредување на идните мерки што тие би ги покренале, а во насока на обврските што произлегуваат 

од КПЛХ. Изработката на текстот на Анализата треба да служи како алатка за спроведување идна 

сеопфатна квантитативна анализа, како и за градење на капацитетите на политичките партии за КПЛХ 

во внатрешните структури и нејзино интегрирање во нејзините структури и со тоа да се придонесе за 

унапредување на практиката. Истовремено, таа може да послужи и како алатка за ОЛХ, лица и 

експерти со хендикеп, како и ГО што застапуваат одредени прашања кај самите партии, вклучувајќи ги 

и родителите на деца со хендикеп и останатите општествени актери на национално, регионално и на 

меѓународно ниво што се вклучени во овие процеси.  

 

 2. Форма на анализата  

Целта на анализата беше да се мапира моменталната практика на политичките партии преку нивните 

предложени мерки и активности во однос на КПЛХ, како и да се согледа начинот на кој партиите ги 

перципираат граѓаните со хендикеп. Паралелно, преку приказ на овој феномен во практиката да се 

даде придонес за разбирањето на правото за политичко учество и неговата примена, но и да се дадат 

начелни препораки за негово унапредување. Анализата ги обработува вклученоста на лицата со 

хендикеп во изборите како кандидати, достапноста на кампањите, терминологијата која се користи и 

самите програми. Програмите се обработени низ 10 тематски области: договори и конвенции, 

владеење на правото, правична застапеност, пристапност и комуникации, образование, вработување, 

здравствена заштита, социјална заштита, култура и спорт и покревање на јавната свест.  

 

 3. Методи на собирање и обработка на податоци 

Собирањето на податоците беше извршено преку анализа на предложените програми на политичките 

партии на предвремените парламентарни избори 2020, како и разгледување на литература. Постојната 

литература и податоците што беа земени предвид може да се структурираат во следните категории: 

меѓународни стандарди, правни документи, практиката на Комитетот за правата на лицата со 

попреченост, досегашни ресурси (истражувања, анализи, водичи) изработени на иста или слична 

проблематика, и академска литература (домашни и странски академски трудови). Беа анализирани 

програмите на 15 политички партии и коалиции, додека 1 програма не беше обезбедена. Програмите 

беа добиени од веб страниците на политичките партии и коалиции или доставени на барање на тимот.  
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I. Конвенција за правата на лицата со хендикеп и 

македонското општество 
 

Човековите права се основа за одржување на мирот, безбедноста и одржливиот развој во сите нивни 

димензии и претставуваат глобален договор за неповредливоста на човечкото достоинство. 

Усогласеноста на законодавството со принципите на Конвенцијата за правата на лицата со хендикеп 

стана своевиден проблем.  

Значајна улога во остварувањето на човековите права имаат сите општествени актери. Тие мора да 

дејствуваат во согласност со КПЛХ, како во насока на остварување на политичките и граѓанските права, 

така и на економските, социјалните и културните права. Во креирањето на овозможувачката околина, 

како и во креирањето и промовирањето на стандардите значајна улога имаат политичките партии. 

Следствено, почитувањето на човековите права, како и препознавањето на употребната вредност на 

КПЛХ мора да станат дел од нивните рутински активности.  

 

КПЛХ и правото на политичко учество на лицата со оневозможеност 
 

КПЛХ бара целосна промена на парадигмата на досегашното дејствување и однесување на 

општеството и неговите актери, прифаќајќи дека состојбата на оневозможност има развоен концепт и 

дека на неа мора да се гледа како на интеракција помеѓу лицето со оневозможеност и неговото 

окружување, кое го оневозможува целосното и ефикасно учество на лицата со хендикеп во 

општеството на еднаква основа со другите1. КПЛХ посочува дека на оневозможеноста треба да се 

гледа исклучиво од аспект на човековите права.  

Согласно обврските (член 4 од Конвенцијата), државите се должни да ги усогласат своите законски 

рамки со КПЛХ (член 3) насочени кон достоинство, интегритет и еднаквост, недискриминација, активно 

учество, обезбедување пристапност, како и развој на културниот идентитет, земајќи ги предвид 

интерсекцискиот пристап и положбата на жените и децата со хендикеп2.  

Во член 29 дополнително е утврден и прогресивниот карактер на механизмот за заштита на правото на 

политичко учество и учество во јавниот живот, при што државата треба да овозможи не само учество, 

туку и застапеност на лицата со оневозможеност во сите политички реформи3.  

Развојот на човештвото е обременет со различни гледишта кон заедницата со хендикеп кои се 

менувале низ историјата како обиди за дефиниции заговарани и наметнати од заедницата без 

 
1 Погледни: ООН Конвенција за правата на лицата со хендикеп, член 1. Достапно на: 
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html  
2 Погледни: ООН Конвенција за правата на лицата со хендикеп, член 3, 2006 г. Достапно на: 
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html  
3 Погледни: Е. Кочоска, Анализа на политичкото учество на лицата со попреченост, ОБСЕ 2019 г. Достапно на: 
https://www.osce.org/mk/mission-to-skopje/410315  

https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html
https://www.osce.org/mk/mission-to-skopje/410315
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хендикеп. Следствено на овие обиди, самите држави преземале различни политики за да ги 

„нормализираат“ лицата кои не се вклопувале во нивниот општествен и културен стандард. 

Најчесто, во практиката и во теоријата, во однос на ова прашање, се зборува за медицински и 

милосрден пристап, како и за дефектолошки пристап. Во поново време, со зачнувањето на КПЛХ, се 

зборува за социјалниот пристап, како и за пристапот на човековите права кон лицата со хендикеп. Секој 

од овие пристапи има свои карактеристики (Табела 1).  

 

Табела 1: Карактеристика на пристапите кон лицата со оневозможеност  

Медицински 

пристап кон 

прашањето на 

хендикеп 

Според медицинскиот пристап, состојбата на оневозможеност претставува 

нарушена здравствена состојба/индивидуален проблем што директно произлегол 

од болест, траума или друга здравствена состојба. Со овој  пристап, целта е да се 

излекува/отстрани проблемот. Лицата се дефинираат според дијагнози и се 

категоризираат и се класифицираат според нивната „неспособност“ или 

„оштетеност“. Мерките што се предложуваат се поврзани со причините и со 

степенот на „оштетување“ на лицето.  

Милосрден 

пристап  

Добротворниот или милосрдниот пристап, исто така гледа на лицето со 

оневозможеност како на проблем и зависи од емпатијата на другите. Милосрдниот 

пристап се заснова врз верувањата дека лицата со хендикеп се беспомошни, дека 

водат тажни животи и дека заслужуваат сожалување и милосрдие. Најчесто овој 

пристап е придружен на дефектолошкиот и медицинскиот, каде што се издвојуваат 

средства за посебна грижа кон лицата со хендикеп, но и се обезбедуваат емпатични 

акции. Овој пристап ги третира лицата како зависни од општеството.  

Добротворниот пристап го оправдува исклучувањето на лицата од општествените 

текови. Правата се заменуваат со мерките за олеснување, грижа, создавајќи армија 

немоќни лица, без никаква нивна контрола или моќ за преговарање, кои зависат од 

државата или од добронамерни поединци.  

Дефектолошки 

пристап кон 

прашањето на 

хендикеп 

Дефектолошкиот пристап кон прашањето на оневозможеноста е надополнување на 

медицинскиот пристап. Фокусот на овој пристап е ставен на специјално 

конструирани активности. Посакуваниот ефект е елиминирање на потребата на 

непосредна поддршка, но не и обезбедување самостојност и независност на лицето 

или избор на лицето. При овој пристап се формираат специјални установи, 

специјални дневни центри за дијагноза, специјален транспорт, специјални 

активности како на пример, „риболов за глуви лица“. При овој пристап се бараат 

средства или се издвојуваат средства за одржување на овие институции и/или 

активности и специјални дневни центри.  
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Социјален 

пристап 

Социјалниот пристап во однос на прашањето на оневомзоженост на лицата со 

хендикеп гледа како на субјекти со свои права, а не како на објекти, и затоа става 

акцент на почитувањето на нивните права на еднаква основа со другите лица во 

општеството. Тој се фокусира на бариерите во општеството и средината, кои може 

целосно да го оневозможат учеството на лицата со хендикеп во општеството на 

еднаква основа со другите, а не на индивидуалната оневозможеност. При овој 

пристап, државите ги препознаваат еднаквоста и недискриминацијата, особено 

пристапноста, како потреба, и настојуваат да ја вклучат основата на хендикеп во 

основите на заштита од дискриминација, без конкретни активности за демонтирање 

на постојните штетни практики.  

Пристап кон 

човековите 

права кон 

заедницата со 

хендикеп  

Пристапот кон човековите права посочува дека индивидуите се оневозможени од 

општествените ставови и перцепции, култура и традиција, како и од бариерите 

создадени од самите институции и општеството во целина. Овој пристап е надградба 

на социјалниот пристап. При овој пристап, освен на бариерите и на формалната 

еднаквост, фокусот е ставен на автономијата, достоинството, идентитетот и 

културата на лицето со оневозможеност, без оглед на состојбата на хендикеп. 

Пристапот кон состојбата на хендикеп заснован врз човековите права подразбира и 

премин од парадигмата на донесување одлуки наместо друг во систем што е 

заснован врз поддржано донесување одлуки.  

 

 

Усогласеноста на македонското законодавство со член 29 од КПЛХ  
 

Со ратификувањето на КПЛХ од страна на РСМ4, одредбите на КПЛХ директно се применливи во 

домашното законодавството и во националните судови. Уставот и правната рамка ги гарантираат 

еднаквоста и заштитата од дискриминација на граѓаните според повеќе основи, како и избирачкото 

право. Остварувањето на правото на учество во политичкиот и во јавниот живот за граѓаните со 

хендикеп е мошне рестриктивно, гледано низ КПЛХ5. ООН Комитетот6 посочува дека: „Државата треба 

да ги разгледа своите закони за избори со цел да се отстранат предусловите што ги оневозможуваат 

лицата со хендикеп да го практикуваат своето право на глас и да се кандидираат обезбедувајќи 

соодветна поддршка...“. На иста линија се и препораките на ОДИХР, кои посочуваат дека „од страна на 

државата не е пристапено кон долгогодишните препораки за прашањето на лицата со попреченост“7.  

 
4 Погледни: Закон за ратификација на Конвенцијата за правата на лицата со инвалидност и Факултативниот протокол, „Сл. весник“, 
бр.172/2011, 2011 г., Достапно на: http://www.slvesnik.com.mk/Issues/ED1FF6FC1C8A1F4A8F36F48EFDE95E55.pdf  
5 Погледни: ООН Комитет, Општ коментар бр. 1 за член 12 од КПЛХ, 2014 г. Достапно на: https://undocs.org/en/CRPD/C/GC/1  
6 Погледни: Заклучни согледувања на иницијалниот извештај на Република Македонија од страна на ООН Комитетот 2018 г. Достапно 
на: https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/MKD/CO/1&Lang=En 
7 Погледни: Конечен извештај на специјалната мисија на ОДИХР за оцена на избори, предвремени парламентарни избори. 2020 г., 
ОДИХР. Достапно на: https://www.osce.org/files/f/documents/0/a/471672.pdf  

http://www.slvesnik.com.mk/Issues/ED1FF6FC1C8A1F4A8F36F48EFDE95E55.pdf
https://undocs.org/en/CRPD/C/GC/1
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/MKD/CO/1&Lang=En
https://www.osce.org/files/f/documents/0/a/471672.pdf
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Постојната правна рамка не го зема предвид интерсекцискиот пристап. Квотниот систем за родова 

застапеност не го инкорпорира прашањето на учеството на жените со хендикеп. Правичната 

застапеност на различните етнички заедници регулирана со Уставот не ја зема предвид застапеноста 

на заедницата со хендикеп. Уште еден сериозен недостаток е немањето статистика за прашањето на 

оневезоможеност што е од клучно значење за покренувањето и за креирањето политики за 

унапредување на правата, вклучувајќи го и правото за учество во јавниот и во политичкиот живот.  

 

Добра практика и акции пред предвремените парламентарни избори 

2020  
 

Во последните изборни процеси, од страна на општествените актери беа преземени чекори во насока 

на унапредување на политичкото учество на заедницата со хендикеп, без притоа да се навлезе и да се 

пристапи кон системски и законодавни промени. Она што е заедничка карактеристика на овие 

активности е тоа што, наместо од државата, тие беа поддржани од страна на меѓународните донатори 

и институции, како што се Фондацијата за демократија на Вестминстер, Мисијата на ОБСЕ во Скопје, 

Програмата Цивика мобилитас и други.  

 

Државна изборна комисија  

ДИК презеде серија чекори8 со цел да се олесни правото на глас на дел од лицата со хендикеп9. Тие се 

однесуваат на: поставување помошни рампи на гласачките места10, посебни паравани за гласање, 

можност за лицата со сензорен хендикеп да користат шаблон со Браево писмо, да се потпишат со 

помош на граничник за гласачите. Видеоматеријалите на последните парламентарни избори од страна 

на ДИК беа на знаковен јазик11 и за првпат беше отворен бесплатен телефонски број на кој лицата со 

сензорен хендикеп12 преку видеоповик можеа да комуницираат со ДИК. Новина што ДИК ја вгради во 

својата структура е едукацијата на избирачките одбори. Оваа едукација ја спроведуваа професионални 

тренери. Во професионалниот тим на тренери на ДИК се вклучија и лицата со хендикеп. Во едукацијата 

на избирачките одбори за парламентарните избори во 2020 г. беа вклучени 3 лица со хендикеп13. Од 21 

издадено упатство на ДИК, само упатството за гласање на слепи лица е направено во аудиоформат14. 

Секако, оваа практика треба да биде направена за сите упатства што ги издава ДИК.  

 
8 Погледни: Гласачки права, Парламентарни избори 2020, ДИК. Достапно на: 
https://drive.google.com/file/d/1koNcHv_q09SRrJYukRh5Ei1EAruuCkMJ/view 
9 Погледни: Гласачки права на лицата со попреченост, Парламентарни избори 2020, ДИК. Достапно на: 
https://drive.google.com/file/d/1TG4TfpdfIklNd7FVu0HITM1RDuM0Pk_9/view  
10 Овие помошни рампи ДИК ги обезбеди во 2019 г. и вклучуваат: 134 монтажни рампи и 4 електромоторни транспортери – гасеничари. 
11 Погледни: Видеокампања за парламентарните избори 2020, ДИК. Достапно на: https://www.sec.mk/kampanja-izbori-2020/ 
12 Погледни: Информација преземена од весникот „Вечер“, Достапна на: https://www.vecer.press/%D0%B4%D0%B8%D0%BA-
%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8-%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0-
%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8/ 
13 Погледни: Извештај на ДИК за 2019 г. Достапно на: https://www.sec.mk  
14 Погледни: Упатства, Парламентарни избори 2020, ДИК. Достапно на: https://www.sec.mk/upatstva-2/ 

https://drive.google.com/file/d/1koNcHv_q09SRrJYukRh5Ei1EAruuCkMJ/view
https://drive.google.com/file/d/1TG4TfpdfIklNd7FVu0HITM1RDuM0Pk_9/view
https://www.sec.mk/kampanja-izbori-2020/
https://www.vecer.press/%D0%B4%D0%B8%D0%BA-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8-%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8/
https://www.vecer.press/%D0%B4%D0%B8%D0%BA-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8-%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8/
https://www.vecer.press/%D0%B4%D0%B8%D0%BA-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8-%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8/
https://www.sec.mk/kampanja-izbori-2020/
https://www.sec.mk/upatstva-2/
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Во видеото „Твојот глас одлучува – Ти си на ред“15 се повикуваат лицата, доколку не може да го 

остварат своето избирачко право поради непристапност на избирачкото место, да побараат да гласаат 

во домашни услови. Вака конципираната содржина отстапува од остварување на правото на глас, 

имајќи предвид дека „нееднаков пристап е еднакво на престап“16.  

Во услови на вонредната состојба со КОВИД-19, ДИК пристапи кон дислокација на избирачките места17. 

И покрај добрата намера, сепак ваквите мерки се парадоксални на еден начин, со оглед на фактот дека 

со години ОЛХ бараат дислокација на избирачките места поради нивната непристапност, а 

општествените актери го избегнуваа тоа. Но, во услови на вонредна состојба, кога беше засегната 

заедницата без хендикеп, без многу одложување сите општествени актери се согласија да направат 

дислокација на избирачките места.  

И покрај добрата волја лицата со сензорен хендикеп да го остварат своето право на глас, сепак во 

постојните уредби 111 и 112 тие се посочени како немоќни лица. Со додавањето на хроничните болести 

и дијагнози во групата лица што треба да гласаат во домашни услови, на парламентарните избори 

2020, државата само го втемели медицинскиот пристап кон лицата со хендикеп.  

 

Интерпартиската парламентарна група за правата на лицата со хендикеп – ИППГ  

ИППГ за правата на лицата со хендикеп, формирана од Полио Плус од 2003 г., е неформален 

механизам за унапредување на правата на лицата со хендикеп во законодавниот дом. Нивното 

дејствување во полето на остварување на правата и усогласување со КПЛХ придонесе во 2019 г. да се 

усвои „Декларација за политичкото учество на лицата со хендикеп“18. Усвојувањето на декларацијата 

од страна на Собранието е препознаено како напредок за РСМ во последниот извештај на ЕУ за 

напредокот на РСМ во 202019. Работата на ИППГ како добар модел е посочен и во Извештајот за 

човековите права од страна на ФРА.20  

 

 

 

 

 
15 Погледни: Видео за предвремени парламентарни избори, „Твојот глас одлучува – Ти си на ред“, 2020, ДИК, Инклузива. Достапно на: 
https://www.youtube.com/watch?v=Fxo1KLRMsIU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2VQPIHyW9Dsurcd9peNVNTsvgKpqhZr8xlQfr3MT7LKmFbk
pvj_4XlTzo 
16 Слоганот „Нееднаков пристап е еднакво на престап“ е земен од кампањата на Полио Плус спроведена во 2003 – 2006 година.  
17 Погледни: Вести и информации, Поради ситуацијата со КОВИД-19 и здравствените мерки за заштита, треба да бидат обезбедени 
поголеми простории што ќе може да се проветруваат почесто во текот на целиот ден. Достапно на: https://360stepeni.mk/dik-gi-
proveruva-izbirachkite-mesta-ke-se-glasa-i-vo-hodnitsi-i-vo-sportski-sali-vo-uchilishtata/ 
18 Погледни: Декларација за политичкото учество на лицата со хендикеп, Собрание на РСМ. Достапно на: 
http://www.slvesnik.com.mk/Issues/032dcec806e2435b90de68be6195e4de.pdf  
19 Погледни: Извештај за напредокот на РСМ кон ЕУ, ЕУ 2020, страница 10. Достапно на: https://ec.europa.eu/neighbourhood-
enlargement/sites/near/files/north_macedonia_report_2020.pdf  
20 Погледни: Извештај за човекови права во РСМ за 2020, ФРА. Достапно на: https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/north-
macedonia-frr2020_en.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=Fxo1KLRMsIU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2VQPIHyW9Dsurcd9peNVNTsvgKpqhZr8xlQfr3MT7LKmFbkpvj_4XlTzo
https://www.youtube.com/watch?v=Fxo1KLRMsIU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2VQPIHyW9Dsurcd9peNVNTsvgKpqhZr8xlQfr3MT7LKmFbkpvj_4XlTzo
https://360stepeni.mk/dik-gi-proveruva-izbirachkite-mesta-ke-se-glasa-i-vo-hodnitsi-i-vo-sportski-sali-vo-uchilishtata/
https://360stepeni.mk/dik-gi-proveruva-izbirachkite-mesta-ke-se-glasa-i-vo-hodnitsi-i-vo-sportski-sali-vo-uchilishtata/
http://www.slvesnik.com.mk/Issues/032dcec806e2435b90de68be6195e4de.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/north_macedonia_report_2020.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/north_macedonia_report_2020.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/north-macedonia-frr2020_en.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/north-macedonia-frr2020_en.pdf
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Едукација на политички партии 

ВФД во соработка со Полио Плус организираа три тридневни обуки за политичките партии. Учество 

зедоа вкупно 86 учесници, претставници на 7 политички партии. Обуките беа насочени кон запознавање 

на учесниците со основите постулати на КПЛХ и со пристапот за човекови права кон лицата со хендикеп, 

како и со начините на комуникација и обезбедување пристапност и достапност на акциите што се 

покренуваат од нивна страна. Голем дел од претставниците на политичките партии на овие обуки 

првпат се запознаа со КПЛХ и за обврските што ги имаат тие како политички партии.  

 

Политичка академија за еднакво учество  

Годината 2020-та ја одбележа и првата Политичка академија наменета за лица со хендикеп. Оваа 

Политичка академија обезбеди комбинирано политичко образование и практична обука во различни 

дисциплини. Програмата беше дизајнирана да обезбеди и теоретско знаење и практични вештини за 

да им се овозможи на активните млади луѓе со хендикеп да ги зајакнат своите знаења и да стекнат 

нови вештини со цел да придонесат поактивно да се вклучат во самите политички партии, но и да се 

справат со социјалните и политичките прашања што го засегаат целото општество гледано од аспект 

на КПЛХ.  

 

Надгледување на процесот на избори  

Во последните избирачки процеси, вклучувајќи ги и парламентарните избори во 2020 г., во 

набљудувањето на изборните процеси се вклучени и лица со хендикеп преку родителската 

организација Инклузива. Во 2020 г. од страна на Инклузива беше изработен и Прирачник за учество на 

лицата со попреченост во изборниот процес за време на здравствената криза предизвикана од КОВИД-

19.21 

 

 

 

 

 

 

 
21 Погледни: Прирачник за учество на лицата со попреченост во изборниот процес за време на здравствената криза предизвикана од 
КОВИД-19, Инклузива, 2020 г. Достапно на: 
https://inkluziva.mk/2020/07/06/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%87%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d0%b7%d0%b0-
%d1%83%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%bb%d0%b8%d1%86%d0%b0%d1%82%d0%b0-
%d1%81%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%bf%d1%80/  

https://inkluziva.mk/2020/07/06/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%87%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d0%b7%d0%b0-%d1%83%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%bb%d0%b8%d1%86%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%81%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%bf%d1%80/
https://inkluziva.mk/2020/07/06/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%87%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d0%b7%d0%b0-%d1%83%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%bb%d0%b8%d1%86%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%81%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%bf%d1%80/
https://inkluziva.mk/2020/07/06/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%87%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d0%b7%d0%b0-%d1%83%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%bb%d0%b8%d1%86%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%81%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%bf%d1%80/
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Заклучок  
 

КПЛХ прави еден важен исчекор во разбирањето на правата на лицата со хендикеп од аспект на 

пристапот за човекови права, како и нивно толкување од ООН Комитетот. Постојната законодавна 

рамка и практика што го регулира правото на политичко учество покажува дека е ригидно, 

дискриминирачко и не е усогласено со КПЛХ.  

Практичните мерки, како и добрите примери преземени самоиницијативно од страна на одредени 

општествени актери, а поддржани од страна на меѓународната заедница не се регулирани со 

законската рамка, што е голем и сериозен недостаток за нивното континуирано спроведување и за 

нивната одржливост.  

И покрај добрата намера за вклучување лица со хендикеп во набљудувачкиот процес преку родителска 

организација, сепак, во иднина, државата, но и меѓународните организации ќе треба да покренат акции 

за поактивно вклучување на граѓаните со хендикеп во постојните (домашни или меѓународни) 

набљудувачки мисии.  

Останува потребата да се направат посериозни системски чекори како во законската регулатива, така 

и во покренувањето одговорност кај секој општествен актер што придонел во неостварувањето на ова 

право кај заедницата со хендикеп.  
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II. Анализа на предизборните програми на политичките 

партии на предвремените парламентарни избори 2020  
 

На предвремените парламентарни избори 2020 зедоа учество 15 коалиции и политички партии, од кои 

4 коалиции и 11 политички партии (Прилог 2). Оваа анализа го појаснува пристапот на предложените 

мерки во 15 од предлог-програми на партиите и коалициите кон заедницата со хендикеп, гледани од 

аспект на КПЛХ. Една политичка партија, иако беше дел од коалиција, објави и своја програма 

(политичката партија ДОМ), која во оваа анализа е разгледувана како самостојна програма, додека 

една програма не беше обезбедена од страна на тимот (на политичката партија СДУ) и не е опфатена 

во оваа анализа (види Прилог 3).  

 

Вклученоста на лицата со хендикеп како кандидати на изборите  
 

Според СЗО22, од 10 % до 15 % од населението се граѓани со хендикеп. Овој индикатор не треба да се 

зема како фиксен затоа што развојот на државата има голема улога врз зголемувањето или 

намалувањето на процентот. Официјално, РСМ нема статистика за бројот на граѓаните со хендикеп. 

Но, според ДЗС23 и согласно медицинскиот пристап на евиденција, во државата има: 13,5 % лица со 

хендикеп, кои се изјасниле дека имаат здравствени проблеми подолги од 6 месеци и 16,5 % кои имаат 

долгорочни хронична заболувања.  

И покрај големата бројност, за разлика од различните групи во лицата од заедницата без хендикеп, 

кои имаат свои претставници во политичката сцена на секое ниво, заедницата со хендикеп е со задушен 

глас и без никакво присуство. Низ изминативе 10 циклуси на парламентарни избори, во ниеден 

парламентарен состав нема избран пратеник со хендикеп. На парламентарните избори во 2020 г., само 

коалицијата „Можеме“ кандидираше лице со хендикеп, и тоа на 15-то место. Ситуацијата се повторува 

како и во 2008 г., кога од страна коалицијата предводена од ВМРО-ДПМНЕ преку партијата ДОМ беше 

предложено лице со хендикеп, кое се најде на 19-то место (Графикон 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
22 Погледни: Извештај за состојбата на хендикеп, СЗО, 2017 г. Достапно на: https://www.who.int/teams/noncommunicable-
diseases/disability-and-rehabilitation/world-report-on-disability  
23 Погледни: Анкета за приходи и услови за живеење за 2017 г., Државен завод за статистика, Статистички преглед број 2.4.18.13/905, 
страница 28-31. Достапно на: http://www.stat.gov.mk/Publikacii/2.4.18.13.pdf  

https://www.who.int/teams/noncommunicable-diseases/disability-and-rehabilitation/world-report-on-disability
https://www.who.int/teams/noncommunicable-diseases/disability-and-rehabilitation/world-report-on-disability
http://www.stat.gov.mk/Publikacii/2.4.18.13.pdf
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Графикон 1: Учество на лицата со хендикеп во парламентарните избори 

 

 
 

Земајќи ги предвид податоците од истражувањето за перцепциите на политичките партии24, 67 % од 

нив би прифатиле лидер да им биде лице со хендикеп. Во поглед на родовата димензија, за партиите 

„најприфатливи се мажите со телесна попреченост“. Оваа перцепција се покажува како валидна. 

Имено, кандидатот предложен од коалицијата „Можеме“ е маж со физички хендикеп, исто како и 

кандидатот предложен во 2008 г. 

На овие избори, СДСМ излезе со иницијатива половина од предложените кандидати за пратеници да 

бидат жени. Ваквиот пристап е за поздравување. Но при оваа иницијатива не беше земен предвид 

интерсекцискиот пристап, па така ниедна жена со хендикеп не се најде меѓу мноштвото жени што беа 

предложени како кандидати за законодавниот дом.  

Една од главните вредности на која посочува секоја од политичките партии е тоа дека вклучува луѓе 

што потекнуваат од различни социјални структури и различности. Низ досегашната практика, лицата 

со хендикеп делумно учествуваат во политичкиот живот и тие се вклучени најчесто за време на 

изборите од страна политички партии. Истражувачките наоди покажуваат дека само 3 % од лицата без 

хендикеп сметаат дека лицата со хендикеп се вклучени во политичкиот живот.25 

Во досегашниот период, ниедна политичка партија нема предложено лица со хендикеп како добитни 

кандидати или носители на изборни единици. Практиката посочува дека кога станува збор за 

вклучувањето на лицата со хендикеп, заедницата без хендикеп е подготвена да ги вклучи сите што се 

различни по повеќе основи, а кои ѝ припаѓаат на самата заедница без хендикеп.  

Отпорот и видливото неприфаќање на лицата со хендикеп како рамноправни фактори во општеството 

покажува дека сè уште е направено малку во однос на подигнувањето на свеста и поттикнувањето на 

почитувањето на правата и достоинството на лицата со хендикеп. Со оглед на тоа што не постои 

 
24 Погледни: Е. Кочоска, Анализа на политичкото учество на лицата со попреченост, ОБСЕ 2019 г. Достапно на: 
https://www.osce.org/mk/mission-to-skopje/410315 
25 Погледни: Е. Кочоска, Анализа на политичкото учество на лицата со попреченост, ОБСЕ 2019 г. Достапно на: 

https://www.osce.org/mk/mission-to-skopje/410315 

https://www.osce.org/mk/mission-to-skopje/410315
https://www.osce.org/mk/mission-to-skopje/410315
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детална анализа за отпорот и причините зошто лицата со хендикеп не се дел од политичката 

партиципација, во иднина треба да се направи подетална и посеопфатна анализа за ова прашање. 

 

Пристапност на програмите и кампањите на политичките партии – 

„Нееднаков пристап е еднакво на престап“ 
 

На овие избори, партиите презедоа чекори нивните изборни материјали и дејствувања да бидат 

попристапни за граѓаните со хендикеп. И покрај тоа што обврските околу правото на пристапност не се 

регулирани низ законодавната рамка, сепак партиите имаат обврски целосно да постапат според член 

9 и 21 од КПЛХ, вклучувајќи го и соодветното приспособување. Голем дел од политичките партии не се 

пристапни (ниту физички, ниту, пак, комуникациски)26 и во таа насока е неопходно и да преземат 

системски мерки за надминување на овие бариери.  

Поради состојбата со КОВИД-19, активностите на партиите беа пренасочени кон изработка на 

видеоматеријали, активности преку социјалните мрежи и ТВ-дебати. На овие избори, партиите вложија 

напори поголем дел од видеоматеријалите и спотовите да бидат проследени со титлови. Програмата 

на коалицијата „Можеме“ беше претставена и на знаковен јазик27, додека, пак, програмата на 

партијата Демократи беше претставена во аудиоверзија28. За разлика од претседателските избори во 

2019 г., веб-страниците на овие избори останаа непристапни.  

На партиските средби кои се држеа на отворено, запазените протоколи за држење дистанца, беа 

корисни и за лицата со хендикеп (доколку присуствувале). Но на средбите останатите елементи за 

пристапност не беа испочитувани. Необезбедувањето транскрипција на говорите е уште еден проблем 

со кој се соочуваат лицата со хендикеп. Многубројните дебати и ток-шоу емисии сè уште се недостапни 

за заедницата со хендикеп. Печатените програми од страна на поголемите коалиции и поединечни 

партии се преобемни и концепциски се прилично тешки за следење и тие не беа изработени во лесни 

формати за следење и читање. Во поглед на правото на пристапност, партиите немаат системски 

пристап и тој е заснован врз ад хок иницијативи.  

Она што е за поздравување се средбите со ОЛХ и родителски организации што во последните изборни 

циклуси партиите настојуваат да ги прават пред и за време на изборните циклуси.  

 

 
26 Погледни:: Е. Кочоска, Анализа на политичкото учество на лицата со попреченост, ОБСЕ 2019 г. Достапно на: 
https://www.osce.org/mk/mission-to-skopje/410315 
27 Погледни: Програмата на коалицијата „Можеме“ претставена на знаковен јазик. Достапно на: 
https://www.youtube.com/watch?v=8HCIUp_3Gq0 
28 Погледни: Политичка партија Демократи. Достапно на: 
https://demokrati.mk/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b0/ 

https://www.osce.org/mk/mission-to-skopje/410315
https://www.youtube.com/watch?v=8HCIUp_3Gq0
https://demokrati.mk/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b0/
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Терминолошки апарат – кованици за политичка коректност кон 

„посебните“ 
 

Речиси целосната доминација на медицинскиот модел во политичката практика претставува многу 

сериозна пречка за системска реформа во областа на политичкото учество на лицата со хендикеп. Во 

државата не постои конкретна дефиниција за тоа што сите општествени актери би подразбирале под 

поимот оневозможеност како и за тоа што се може да се смета за лица со хендикеп согласно КПЛХ, со 

исклучок на ЗСЗД29. Треба да се напомене дека во Уставот30, лицата со хендикеп се наречени 

инвалидни лица.  

И покрај напорите на партиите да бидат конзистентни и да употребат еден термин, сепак загрижува 

фактот што сè уште се доминанти именувањата што посочуваат на медицинската состојба на лицето. 

Секако, тешко е да се именуваат оние што се различни од заедницата без хендикеп, не само според 

својот физички, туку и според менталниот капацитет што по правило е дефиниран од самата заедница 

без хендикеп.  

Во анализираните програми на политичките партии, вкупно 238 пати се спомнати лицата со хендикеп 

со различна терминологија, при што 115 пати е спомнат терминот попреченост (види Графикон 2). 

Ваквото отскокнување дава одредена надеж за зачеток на прифаќање на социјалниот модел кон 

прашањето за хендикеп. Покрај терминот „попреченост“, доминира и терминот „посебни потреби“, кој 

е спомнат дури 46 пати, а потоа следува терминот „лица со инвалидност“, кој е спомнат 18 пати. 

Термините како што се лица/деца со посебни образовни потреби се спомнати шест (6) пати, по пет (5) 

пати се спомнати термините лица со оштетен вид и лица со аутизам. Терминот „инвалидни лица“ и 

„лица со попреченост и посебни потреби“ е спомнат четири (4) пати, по три (3) пати се спомнати 

термините лица со хендикеп, лица со пречки во развојот, како и хендикепирани лица. По двапати се 

спомнати „лицата со телесен инвалидитет“ и „лицата со посебни попречености“.  

Она што е мошне симптоматично е потребата да се создаваат нови термини, како што се: „специфични 

потреби со пречки во телесниот или менталниот развој“, „комбинирани пречки во развојот“, „душевни 

пречки во развојот“, „посебни попречености“, „попреченост и посебни потреби“ или „физичка и 

душевна попреченост“. Низ програмите на политичките партии се забележува и одредена 

рашомонијада во поглед на терминот што го употребуваат за да ја потенцираат мерката наменета за 

таа група. Истата целна група е означена со два различни термина што гравитираат во општеството, 

на пример: „глуви лица или лица со оштетен слух“, „слепи лица или лица со оштетен вид“.  

 

 

 
29 Погледни: Закон за спречување и заштита од дискриминација, МТСП, 2020 г. Достапно на: 
https://www.mtsp.gov.mk/content/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5
%D1%87%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D1%88%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B0%20%D0%
BE%D0%B4%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0.pdf  
30 Погледни: Устав на РСМ, член 35 и 36, Собрание на РСМ. Достапно на: 
https://www.sobranie.mk/content/Odluki%20USTAV/UstavSRSM.pdf  

https://www.mtsp.gov.mk/content/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D1%88%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B0%20%D0%BE%D0%B4%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0.pdf
https://www.mtsp.gov.mk/content/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D1%88%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B0%20%D0%BE%D0%B4%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0.pdf
https://www.mtsp.gov.mk/content/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D1%88%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B0%20%D0%BE%D0%B4%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0.pdf
https://www.sobranie.mk/content/Odluki%20USTAV/UstavSRSM.pdf
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Графикон 2: Застапени термини во партиските програми 

 

 

Именувањето на лицата со хендикеп е системски проблем во државата. Во последно време се користи 

терминот попреченост, кој на сите актери некако им изгледа дека е политички коректен. Кај состојбата 

на оневозможеност или хендикеп, гледано од аспект на човековите права, причинителот или, народски 

кажано, виновникот е општеството и неорганизираната држава, додека, пак, кај попреченоста31, и 

покрај призвукот на социјалниот модел, сепак причинител останува болеста.  

Именувањето ќе треба да се реши колку што е можно поскоро, а во преговорите ќе мора активно да 

биде вклучена заедницата со хендикеп и ОЛХ. Реформите за преименувањето или редефинирањето 

 
31 Погледни: Дигитален речник на македонски јазик, под попреченост се подразбира „телесна или духовна неспособност“. Достапно на: 
http://www.makedonski.info/search/%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82  

Лица со попреченост
115

Лица со посебни потреби
46

Лица со инвалидност
18

Лица со посебни образовни потреби
6

Лица со оштетен вид
5

Лица со аутизам
5

Инвалидни лица
4

Лица со попреченост и посебни потреби
4

Слепи лица
3

Лица со хендикеп
3

Лица со пречки во развојот
3

Хендикепирани лица
2

Лица со церебрална парализа
2 

Лица со телесен инвалидитет
2

Лица со посебни пропречености
1

Лица со специфични потреби со пречки 
во телесниот или менталниот развој (...)

1

Лица со физичка или душевна 
попреченост

1

Лица со душевни пречки во развојот
1

Лица со физички и психички 
недостатоци

1

Глувонеми
1

Лица со оштетен слух и говор
1

Лица со посебни потреби, 
инвалидизирани и со пречки во развојот

1

Лица со аутистичен спектар на 
попреченост

1

Лица со попреченост и инвалидититет
1

Лица со Даунов синдорм
1

Лица со АДХД, Апсергеров синдром
1

http://www.makedonski.info/search/%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82
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бараат структурни и уставни промени. Промените не може и не смее да ги прави сама заедницата без 

хендикеп. Неопходно е да се покрене политичка акција, за да се надмине постојната дихотомија на 

„ние и вие“ и да се спречи категоризација и задушување на гласот на лицата со хендикеп и 

општествена контрола од страна на „не-попречените“.32  

 

Целна група  
 

Од самото именување може да се согледа дека и предложените мерки од страна на партиите 

единствено може да го одразат медицинскиот модел со призвук на некоја социјална конструкција 

насочен кон корекција и рехабилитација. Пример е мерката „Ја зголемуваме грижата и поддршката за 

лицата со церебрална парализа и децата со попреченост и старите лица„ или мерката „ќе се овозможи 

помош на семејствата кои имаат деца со аутизам“.  

Вака поставените мерки отвораат прашања за тоа дали грижата ќе се зголеми само на оние лица што 

ја имаат таа дијагноза? И дали под деца со попреченост се мисли и на деца со церебрална парализа? 

Зошто е избрано да им се даде финансиска поддршка само на семејствата на деца со аутизам, а зошто 

не и за останатите со хендикеп? Секако, овие прашања водат кон индиција дека партиите ги предлагаат 

мерките без да ја согледаат сеопфатноста и ефектот на таа мерка во целокупниот систем. Во ваквиот 

концепт голема улога игра и тоа од каде потекнува, односно кој ја предлага истата.  

 

Графикон 3: Целни групи  

 
 

 

 
32 Погледни: Exploring Disability, Barnes, Mercer and Shakespeare, 1999.  
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Анализирајќи ги предложените мерки, од сите 140 мерки, само 110 мерки се конкретно наменети за 

лицата со хендикеп и за нивните семејства. Триесет (30) мерки од предложените се мерки во кои покрај 

лицата со хендикеп, се спомнуваат и другите ранливи групи, како што се стари лица, самохрани 

родители итн. Од предложени 110 мерки (види Графикон 3), 62 се однесуваат на лица со хендикеп, 17 

мерки се за деца со хендикеп, 15 мерки се за семејствата на децата со хендикеп (2 мерки се наменети 

за деца со различна дијагноза, додека, пак, 13 се наменети за семејствата на деца со различна 

дијагноза). 

Партиите ги одвојуваат мерките за лицата со хендикеп не согледувајќи дека тие се корисни и за 

граѓаните без хендикеп.  

На пример, мерката „Воспоставување е-читална за лицата со оштетен вид“ не е корисна само за лицата 

со сензорен хендикеп, туку и за останатите лица без или со друга состојба на хендикеп. Станува збор 

за стандард што треба да биде инкорпориран во секоја институција и на секое ниво, не само во 

одредена библиотека и на едно место. Со мерката „Пристапни студентски домови за лицата со 

попреченост“, секој студентски дом треба да биде пристапен и да ги инкорпорира стандардите за 

универзален дизајн и на тој начин објектот ќе биде корисен за секого, вклучувајќи ги и лицата без 

хендикеп, освен ако намерата на партијата не е да изгради студентски дом пристапен само за лицата 

со хендикеп.  

Слично е и со мерката „Во сите амбуланти, поликлиники, болници и останати јавни установи 

задолжително ќе се постават пристапни рампи со цел лицата со попреченост да може непречено да се 

движат и да ги остваруваат своите потреби“, која се однесува и на граѓаните без хендикеп. Секоја 

институција мора да ги запази стандардите од универзален дизајн.  

Ваквиот пристап на партиите е уште една индиција дека своите програми исклучиво ги конципираат 

согласно дијагнозата на лицето и не препознаваат дека мерките за лицата со хендикеп не треба да 

водат кон дискриминација во самата заедница, но, исто така, и мерките што се однесуваат на 

останатите граѓани без хендикеп треба да може да ги ползуваат и лицата со хендикеп.  

 

Стратешки определби низ политичките програми и прашањето на 

хендикеп  
 

Предлог-мерките за заедницата со хендикеп се структурирани низ неколку области. Некои програми, 

како што е програмата на партијата ДОМ, за сите „ранливи групи“ имаат издвоено посебни мерки. Од 

140-те мерки, најголем дел од нив (72) се врамени во областа на социјалната заштита (види Графикон 

4). Во областа на образованието, партиите предлагаат дваесет и три (23) мерки. Во областа на 

здравствената заштита севкупно се предложени дванаесет (12) мерки. Девет (9) мерки се предложени 

за унапредување на пристапноста и комуникациите. Осум (8) мерки се за вработувањето на лицата со 

хендикеп. Шест (6) мерки се предвидени за спортот, пет (5) мерки се предвидени за унапредување на 
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владеење на правото и човековите права, три (3) мерки за инклузија, еднаквост и промена на свеста. 

Само една (1) мерка е предложена за унапредување на културата кај заедницата со хендикеп. 

Гледано според коалиции и партии, голем број од мерките се предложени од страна на македонските 

партии. Имено, Коалицијата „Можеме“ предлага 30 мерки, ВМРО-ДПМНЕ и Коалицијата „Обнова на 

Македонија“ предлагаат 39 мерки, а потоа, со по 14 мерки следуваат партијата Глас за Македонија и 

партијата Демократи. По 11 мерки имаат ДОМ и ДУИ, партијата Левица предлага 9 мерки, коалицијата 

Алијанса за Албанците и Алтернатива предлага 4 мерки, партијата ДПА има три мерки, 2 мерки има 

предложено Интегра, додека, пак, по 1 мерка имаат партијата Твоја партија, МОРО и НПР. 

 

Графикон 4: Мерки распределени според области 

 

Сепак, за поздравување е генерирањето различни мерки кај самите политички партии. Тоа посочува 

дека сепак постои раздвиженост и препознавање на прашањето на оневозможеност кај самите партии, 

како на и потребата од иницирање мерки со кои ќе се унапредат правата на лицата со оневозможеност.  
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Област 1: Договори и конвенции  

 

Со своите предлог-програми, партиите се повикуваат на веќе потпишаните меѓународни, регионални 

договори (види Графикон 5). Врз основа на анализата за тоа колку пати и на кои договори се повикуваат 

политичките партии, може да се забележи дека најзастапено е повикувањето на НАТО. Имено, НАТО е 

спомнато 139 пати (76 пати е спомнато во програмата на Коалицијата „Можеме“, 33 пати е спомнато 

во програмата на ДУИ, 19 пати во програмата на ВМРО-ДПМНЕ и Коалиција „Обнова на Македонија“, 

7 пати во програмата на ДПА, по 2 пати во програмата на Левица и во програмата на Глас за 

Македонија).  

Графикон 5: Број на спомнувања на договори и конвенции  

 
 

Охридскиот рамковен договор е спомнат 39 пати, како договор на кој се повикуваат 11-те политички 

партии. Охридскиот договор е најзастапен во програмата на ДУИ – 24 пати, 11 пати е спомнат во 

програмата на ДПА, 3 пати во програмата на Алијанса за Албанците и Алтернатива и еднаш во 

програмата на Коалицијата „Можеме“. Преспанскиот договор го зазема третото место, поточно, од 

страна на партиите е спомнат 32 пати, од кои 12 пати е спомнат од партијата Интегра, 6 пати од страна 

на ДУИ, 4 пати од страна на Алијанса за Албанците и Алтернатива, Глас за Македонија го спомнува 3 

пати, ДОМ го спомнува 2 пати, додека, пак, во програмата „Обнова за Македонија“, програмата 

„Можеме“ и во програмата на платформата Единствена Македонија се спомнува по еднаш. Веднаш 

по Преспанскиот договор, свое место наоѓа и Договорот за пријателство и соработка со Бугарија – 

спомнат е 10 пати, каде што ДУИ и Алијанса за Албанците и Алтернатива го имаат спомнато 3 пати, 

додека, пак, само еднаш е спомнат во програмата на ВМРО-ДПМНЕ и Коалицијата, во програмата на 

платформата Единствена Македонија, како и во програмите на Левица, ДОМ и Глас за Македонија.  

Во поглед на конвенциите, најзастапена е Истанбулската конвенција. Таа е спомната 12 пати, од кои 6 

пати ја спомнува Коалицијата „Можеме“, по 2 пати ДОМ и ВМРО-ДПМНЕ, по еднаш ја спомнуваат 

коалицијата Алијанса за Албанците и Алтернатива и партијата Глас за Македонија. По неа, 

најспомнувана е ЕКЧП – 4 пати, 2 пати е спомната од страна на Алијанса за Албанците и Алтернатива, 
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по еднаш од страна на Интегра и Глас за Македонија. КПЛХ е спомната само 2 пати, и тоа од страна на 

2 политички партии (Глас за Македонија и ДОМ). ВМРО-ДПМНЕ се повикува на „Светските конвенции 

за заштита и промоција на правата на лицата со попреченост“ (спомнувајќи ги само еднаш), а партијата 

Демократи спомнува „Меѓународни стандарди на услови за живот за лица со попреченост“.  

Во дел од мерките за приклучување кон ЕУ воопшто не се спомнуваат обврските што произлегуваат со 

КПЛХ. Дополнително, начинот на спомнувањето на КПЛХ е индиција дека партиите многу малку се 

запознаени со самиот текст на овој меѓународен договор. Од тие причини, можеби е и неопходно да се 

покрене системска и континуирана кампања за важноста и значењето на КПЛХ како lex special.  

 

Област 2: Владеење на правото и еднакви можности  
 

Најголем дел од предизборните предлог-мерки на партиите се однесуваат на реформата во 

правосудството, борбата против криминалот и корупцијата, промената на изборниот законик, како и 

реформите во даночната политика, медиумскиот етер и унапредувањето на судскиот систем. Партијата 

ДОМ и партијата Глас за Македонија посочуваат на некои мерки за лицата со хендикеп, кои би можеле 

да се врамат во оваа област (види Прилог 3).  

Предлог-мерката на Глас за Македонија „Унапредување на правата на лицата со попреченост и 

посебни потреби“, како и предлог-мерката на ДОМ „Унапредување на човековите права, особено на 

маргинализираните групи (ЛГБТ, Роми, лица со попреченост и др.)“ не навлегуваат подлабоко и не 

водат кон посуштински промени за унапредување на пристапот до правда, еднаквото признавање пред 

законот или правото на живот на лицата со хендикеп.  

Двете предлог-мерки на партијата Глас за Македонија се поконкретни. Мерката „Олеснување на 

пристапот до правосудните институции преку надминување на физичките бариери за лицата со посебни 

потреби, како и на јазичните бариери за лицата со оштетен слух и говор“ се однесува за обезбедување 

на пристапноста во правосудните институции, што е во линија со КПЛХ и со препораките на ООН 

Комитетот. Додека, пак, мерката „Унапредување на правата на лицата со попречености и посебни 

потреби преку модернизација на постојните установи за сместување лица со пречки во развојот, 

деинституционализација на лицата со душевни пречки во развојот, мерки за спречување на 

стигматизацијата и нивна ефикасна инклузија во македонското општество и слични активни мерки од 

страна на државата“  е прилично дискутабилна. Имено, вториот дел од мерката: „мерки за спречување 

на стигматизацијата и нивна ефикасна инклузија во македонското општество и слични активни мерки 

од страна на државата“ е во линија со КПЛХ. Но оваа мерка не треба само да биде во делот со 

владеење на правото, туку во сите области и во сите сегменти од општественото живеење. Првиот дел 

од реченицата се однесува на процесот на деинституционализација и вака поставена е спротивна на 

КПЛХ, дотолку повеќе што во првиот дел зборува за модернизирање на установите каде што се 

сместени лицата со хендикеп, што е спротивно на целта на деинституционализацијата. Многу 

загрижува разбирањето на процесот на деинституционализација, кој, пак, низ програмите воопшто не 
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е спомнат и не е издвоен како посебна активност, со оглед на фактот што сам по себе овој процес бара 

промена на целокупниот правен систем и промена на воспоставените политички и културни системи.  

Голем дел од мерките што припаѓаат во областа на владеење на правото, партиите ги имаат ставено 

во областа на социјална заштита.  

Одредени мерки што, во основа, припаѓаат во реформите за владеење на правото, како што е, на 

пример, „Државата мора да му ги обезбеди сите услови за остварување на правото на избор на лицето 

со попреченост – да избира, да се кандидира, да биде избрано и да се самозастапува“, се ставени како 

мерки за социјална заштита. Оваа мерка, која е прилично позитивна, наместо во делот на владеење 

на правото, партијата Глас за Македонија ја има поставено во програмскиот дел на социјална заштита.  

Слично е и со предлог-мерката на ВМРО-ДПМНЕ и Коалицијата „Обнова на Македонија“  „Формирање 

координативно национално тело составено од владини претставници, НВО-секторот и организациите 

на лицата со инвалидност, кое ќе работи на препознавање на проблемите и унапредување на правата 

на овие граѓани“, која е поставена во делот за вработување. Оваа мерка треба да биде поставена во 

механизмите за владеење на правото и таа е обврска согласно член 33 од КПЛХ.  

Во оваа линија се движи и мерката „Факсимилот ќе служи како официјален потпис на слепите лица“ 

(ВМРО-ДПМНЕ и Коалиција „Обнова на Македонија“), двете мерки на Коалицијата „Можеме“ „Закон 

за самостојно движење со куче водич и мобилна апликација за олеснето функционирање на слепите 

лица“ и мерката на ДОМ за „Измена на Законот за прекин на бременост заради обезбедување 

слободна одлука на лицата со попреченост“.  

И покрај тоа што сите политички партии предлагаат измени во политичкиот систем преку изборниот 

законик, реформите во медиумите и правосудството, ниедна партија нема предвидено мерка за 

унапредување на политичкиот систем преку зголемено и активно вклучување на граѓаните со хендикеп. 

Дотолку повеќе што тие не укажуваат на тоа дека при реформите на изборниот систем, медиумскиот 

етер и владеењето на правото ќе ги земат предвид и обврските од КПЛХ, вклучувајќи ги и забелешките 

од ООН Комитетот. 

 

Област 3: Правична застапеност  
 

Во поглед на политичката правична застапеност низ политичките партии, провејуваат исклучиво две 

групи, и тоа: застапеноста на жените и застапеноста на немнозинските етнички заедници. Она што е 

очигледно е тоа дека ниедна од партиите не предлага учество, ниту застапеност за заедницата со 

хендикеп. На пример, партијата ДОМ бара промена на изборниот модел „Македонија како една 

изборна единица со отворени листи, со 50 % жени и мажи на нив“. Оваа мерка би имала друг призвук 

доколку во себе го има интерсекцискиот пристап, при што партијата би повикала во тие 50 % жени и 

мажи да бидат вклучени, на пример, по 15 % жени и мажи со хендикеп.  
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Кај сите политички партии провејуваат различни мерки за унапредување на застапеноста на жените во 

државата.  

Табела 2: Предлог-мерки во политичките програми на политичките партии за унапредување на 

застапеноста на жените  

Глас за 

Македонија  

Доследно почитување на Законот за еднакви можности на жените и мажите и 

обезбедување 40 % застапеност на жените од приватниот сектор во Економско-

социјалниот совет и управувачките органи на Стопанските комори и 

Организациите на работодавачи. Исто така, законско регулирање на 

задолжителната застапеност на жените во органите и телата на синдикалните 

организации. 

ДОМ 
ДОМ бара демократизација со промена на изборниот модел: Македонија како 

една изборна единица со отворени листи, со 50 % жени и мажи на нив. 

Коалиција 

„Можеме“ 

Жените ќе бидат на масите на кои се одлучува! Воведуваме целосна 

рамноправност (50-50 %) за жените и мажите на нашите листи за Советите на 

ЕЛС и за Собранието; 40 % застапеност на жени на сите извршни функции што 

се именуваат од страна на Владата. 

ВМРО-ДПМНЕ 
При формирањето на Владата, во духот на родовата сензибилност и еднаквост, 

40 % од составот на министрите ќе бидат жени. 

Алијанса за 

Албанците и 

Алтернатива 

Зголемувањето на вработувањата и работното време на жените исто така носи 

раст на продуктивноста и на бруто-домашниот производ. 

ДУИ 

Деловни инкубатори за претпријатија основани од жени; Олеснување на 

поддршката за жените преку проширување на пристапот до квалитетна грижа 

за децата, како и други кампањи за олеснување и родова еднаквост; Развој на 

политика за претприемништво за жени. 

НПР  
Родовата еднаквост со акцент на жената Ромка во политиката и во севкупниот 

живот.  

 

Од страна на партиите, освен родовата застапеност, предвидени се серија мерки за правична 

застапеност на заедниците. ДУИ, Алијанса за Албанците и Алтернатива, Коалицијата „Можеме“ и ДПА 

имаат мерки за зголемување и унапредување на правичната застапеност на заедниците, за разлика 

од ВМРО-ДПМНЕ и Коалицијата „Обнова на Македонија“, Левица и Глас за Македонија, кои 

повикуваат на воведување правична застапеност според социјалната основа, застапеноста на 

граѓаните што припаѓаат на сите заедници, во согласност со принципот на афирмативна акција, и 

според мерит-системот.  
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Табела 3: Предлог-мерки во политичките програми на политичките партии за унапредување на 

правичната застапеност  

Алијанса за 

Албанците и 

Алтернатива 

Ќе формираме Национални совети на заедниците кои се помали од 20 % од вкупното 

население на државата. Со тоа ќе ги вклучиме сите заедници во процесот на креирање 

на овие политики и ќе обезбедиме поголема репрезентативност. Ќе предвидиме 

отворена и широка процедура за нивно конституирање. 

Соодветната и правична застапеност на Албанците во дипломатската мрежа ќе се 

постигне со обезбедување на сразмерност во етничката структура на дипломатските 

мисии со онаа на дијаспората во земјите приемнички. 

Ќе се преземат потврдни мерки за обезбедување на правична и рамноправна 

застапеност, за зголемување на пристапот на граѓаните во правосудство, но ќе се 

спроведат и нови политики, слично како она на „празната столица“, до регрутирање 

на кандидати од немакедонските заедници, сè додека ова нема негативно влијание 

врз ефективноста и ефикасноста на правосудството. 

Коалиција 

„Можеме“  

Ќе работиме на реорганизација на институциите, каде секој вработен е поставен на 

вистинско место, врз основа на начелата на заслуги, еднакви можности и соодветна 

правична застапеност. 

Ќе формираме Национални совети на заедниците кои се помали од 20 % од вкупното 

население на државата. Со тоа ќе ги вклучиме сите заедници во процесот на креирање 

на овие политики и ќе обезбедиме поголема репрезентативност. 

ДПА Соодветна контролирана застапеност. 

ВМРО-ДПМНЕ 

ВМРО-ДПМНЕ ќе предложи законско прецизирање на темелната уставна вредност, 

„соодветна и правична застапеност на граѓаните кои припаѓаат на сите заедници“, во 

согласност со принципот на афирмативна акција. 

Левица  
Укинување на „правичната застапеност“ и позитивната дискриминација по етничка 

основа и нејзина замена со позитивна дискриминација по социјална основа. 

Глас за 

Македонија  

Отфрлање на етничките квоти изразени преку принципот на соодветна и правична 

застапеност и вградување на процедура која ќе овозможи давање шанса и на 

припадниците на заедниците за влез во администрацијата, под услови пропишани со 

закон и подзаконски акти. 

ДУИ 

Ниту една заедница нема да има етнички монопол врз државата и моќта, албанскиот 

народ се дефинира како државотворна нација во уставот со еднакви права и 

одговорности, а моќта е поделена правично меѓу заедниците. Со цел да се зголеми 

довербата во владата и во агенциите за спроведување на законот, тајните служби и 

државните интереси, ние ќе инсистираме професионалците да бидат интегрирани во 

овие институции и таа правична и соодветна застапеност да се рефлектира и во 

бројките и во лидерските позиции. 

НПР 
Вработување и правична застапеност на Ромите согласно Рамковниот договор и 

програмата К-5. 
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Во делот на реформите за јавна администрација, а во поглед на застапеноста на заедницата со 

хендикеп, во предлог-програмата на ВМРО-ДПМНЕ е предложено: „Систематизирани и адаптирани 

работни места за лица со попреченост, најмалку 2 % од вкупниот број вработени во институцијата“. Со 

оваа предлог-мерка, партијата предлага воведување квотен систем за лицата со хендикеп во јавната 

администрација, како и вклучување на лицата со хендикеп во надзорите што се во надлежност на 

Државниот градежен инспекторат. Вклучувањето на лицата со хендикеп во надзорите, партијата го има 

предвидено во дел од мерките за вработување на лицата со хендикеп.  

Овие предлог-мерки може да направат општествени поместувања. Но сепак, мора да се има предвид 

дека кога станува збор за квотен систем за лицата со хендикеп, тој не треба да биде сведен само на 

обезбедување општи работни места, туку да се однесува и на позиции каде што се носат одлуки. 

Секако, би било праведно и правично, но и во духот на владеење на правото доколку во правичната 

застапеност на етничките заедници и родовата застапеност биде вклучена и заедница со хендикеп.  

 

 

Област 4: Унапредување на пристапноста и комуникациите 
 

Кога станува збор за пристапноста, само во 4 предлог-програми има одредени мерки што би можеле 

да се вклучат во овој дел (види Табела 4). Во овој контекст, мора да се земе предвид дека дел од 

мерките на Коалицијата „Можеме“ (3 мерки), на ВМРО-ДПМНЕ и Коалицијата „Обнова на Македонија“ 

(4 мерки) и на Глас за Македонија (1 мерка) беа ставени во областите на децентрализација и развој на 

општините, како мерки за надминување на сиромаштијата.  

Предложените мерки нудат делумни решенија за надминување на проблемите поврзани со 

пристапноста (физичка), транспортот, домувањето и пристапот до интернет.  

Предлог-мерката на Левица за „изградба на станови за семејствата на лица со посебни потреби“, како 

и предлог-мерката на ВМРО-ДПМНЕ и Коалицијата „станови и куќи за станбено необезбедените лица, 

меѓу кои се вклучени и лицата со хендикеп“ се солидни. Од аспект на заедницата со хендикеп, 

домувањето е клучно не само за надминување на сиромаштијата, туку и за обезбедување на правото 

за независно живеење (член 19). Дотолку повеќе што вака поставените мерки нема да водат кон 

надминување на сиромаштијата доколку не бидат направени и други реформи во други области, кои, 

за жал, не се предвидени во програмите. 

Мерката на Глас за Македонија предлага „обезбедување пристапност и безбедност во три области: 

јавни површини, станови и транспорт“. Но, гледано низ предложените мерки, никаде не се предвидува 

реформа на законската рамка и воведување стандарди за пристапност.  
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Табела 4: Предлог-мерки во политичките програми на политичките партии за унапредување на 

пристапноста  

Коалицијата 

„Можеме“ 

До 2024 година ќе обезбедиме единствен стандард за прикажување и пристапување 

до информациите на интернет-страниците на институциите од јавниот сектор, 

вклучувајќи и стандарден начин за пребарување и нивна достапност за лицата со 

попреченост. 

Во секоја општина ќе бидат отворени дневни центри за нега и соодветен превоз на 

лицата со посебни потреби.  

Во сите амбуланти, поликлиники, болници и останати јавни установи задолжително ќе 

се постават пристапни рампи за лицата со попреченост да можат непречено да се 

движат и да ги остваруваат своите потреби. 

ВМРО-ДПМНЕ 

и Коалиција 

„Обнова на 

Македонија“ 

Субвенционирање со ваучери за компјутери, помошни технологии и пристап до 

интернет на лица со инвалидитет (...) до одреден износ. Буџет: 76,5 мил. ден. годишно. 

Центри „Една точка за услуги“ - Во наредниот 4-годишен период ќе отвориме 13 

центри за услуги. Овие центри ќе овозможуваат непречен пристап за лицата со сите 

видови на попреченост.  

Сигнализација за лица со посебни потреби. За да го олесниме животот на лицата со 

посебни потреби, во секое населено место ќе биде инсталирана современа 

сообраќајна сигнализација за оваа категорија граѓани по европски стандарди. 

Станови и куќи за станбено необезбедени лица (млади брачни двојки, лица со посебни 

потреби...). 

Левица  
Изградба на државни социјални станови за самохрани родители, деца без родители, 

лица приматели на социјална помош и семејства на лица со посебни потреби. 

Глас за 

Македонија  

Промовираме универзален пристап до безбедни и инклузивни зелени и јавни 

површини особено за жените и децата, постарите лица и лицата со посебни потреби, 

како и обезбедување пристап до безбедни и прифатливи станови и транспортни 

системи. 

 

Две од предлог-мерките на Коалицијата „Можеме“ се предвидени како обврски на општините. Првата 

мерка е ставена во делот на мерки за реформи и воведување интернет. Првата мерка посочува на 

идејата да се востанови стандард за „прикажување и пристапување на информациите на интернет-

страниците на јавниот сектор до крајот на 2024 година“. Оваа мерка е добра, но треба да земеме 

предвид дека од 2007 г. државата има донесено законски и подзаконски мерки33 во оваа област. 

Паралелно, оваа обврска е предвидена само за јавните институции, исклучувајќи ги приватните 

субјекти. Дополнително, оваа реформа не е дорегулирана и дообјаснета во делот од програмата што 

се однесува на реформите во медиумите и приватните интернет-провајдери.  

 
33 Погледни: Министерство за информатичко општество и администрација. Достапно на: http://arhiva.mioa.gov.mk/?q=node/215  

http://arhiva.mioa.gov.mk/?q=node/215
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Овој стандард што се предлага е обврска од 2011 г., а согласно КПЛХ, обврската за пристапност е 

проактивна, системска обврска34. Во исто време, КПЛХ посочува дека обврската за обезбедување 

пристапност на информациите е обврска што треба да се однесува на јавните, но и на приватните 

субјекти35. Според тоа, предлог-мерката само делумно е во линија на КПЛХ.  

Мерката за „обезбедување транспорт на децата до дневните центри за нега што би се отвориле во 

секоја општина“ е дискутабилна поради две причини. Согласно ЗОО, член 61, став 2 и 3, предвиден е 

бесплатен превоз за учениците со хендикеп, а неговото имплементирање ќе го уреди министерот. 

Правилникот за оваа намена сè уште не е изработен. Секоја општина со одлука, патниот трошок за 

учениците со хендикеп го покрива како фискален трошок. Во делот за предлог-мерките за транспорт, 

како и во предлог-мерките за децентрализација не се предвидени никакви реформи во насока на 

реорганизирање на транспортната мрежа на локално ниво, ниту се предлага воведување на 

стандардите за пристапност на транспортните возила (автобуси или такси-компании). Вториот 

дискутабилен елемент на оваа предлог-мерка се дневните центри за нега. Самото востановување и 

предлагање специјален транспорт само за децата со хендикеп што ќе одат во дневните центри е 

типичен медицински и милосрден пристап во однос на прашањето на хендикеп.  

Со оглед на тоа што и постојните стандарди за дневни центри не се во согласност со КПЛХ, 

дополнителното формирање дневни центри ќе ја обремени и ќе ја втемели медицинската матрица во 

однос на ова прашање, без претходно реформирање на сервисите за поддршка и дефинирање на 

намената на дневните центри, кои освен за нега, треба да имаат едукативен карактер36 и не треба да 

бидат поделени според дијагнози.  

Што се однесува до мерката за поставување рампи, таа е сумирана и во делот на предлог-мерките за 

социјална заштита, каде што се предвидува: „до 2024 година нема да има ниту една непристапнa јавна 

институција за лицата со посебни потреби“.  

Со националните закони од 2004 г., а и со ратификувањето на КПЛХ од 2011 г., оваа обврска е 

системска и не подлежи на прогресивна реализација. И покрај тоа што обезбедувањето пристапна 

инфраструктура е обврска и бара и промена на законската регулатива, како и ревизија на постојната, 

на национално и на локално ниво, таа не е предвидена во деловите од програмата наречена „Градиме 

по план“, ниту во делот од програмата наменет за „Комунална инфраструктура“.  

Во поглед на пристапноста, партијата ВМРО-ДПМНЕ и Коалиција „Обнова на Македонија“ предлагаат 

отворање 13 центри за услуги во јавната администрација. Партијата потенцирала дека тие ќе бидат 

пристапни за лица со различна состојба на хендикеп, што секако води кон индиција дека партијата 

водела сметка и нагласува дека овие центри мора да бидат пристапни. И покрај добрата намера да се 

 
34 Погледни: Општ коментар број 6 за еднаквост и недискриминација, Комитет за правата на лицата со хендикеп, 2018 г. Достапно на: 

https://www.ohchr.org/en/hrbodies/crpd/pages/gc.aspx  
35 Закон за основно образование, МОН, 2019, „Службен весник“ број 161, 2019 г. Достапно на: 

http://www.slvesnik.com.mk/Issues/dc070a58a138483aa68da4517a10ac1e.pdf 
36 Сумарен извештај на прашања поврзани со извештајот на Република Македонија за спроведувањето на конвенцијата за правата на 

лицата со хендикеп, 2018 година. Достапен на: 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCRPD%2fCSS%2fMKD%2f31979&Lang=en  

https://www.ohchr.org/en/hrbodies/crpd/pages/gc.aspx
http://www.slvesnik.com.mk/Issues/dc070a58a138483aa68da4517a10ac1e.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCRPD%2fCSS%2fMKD%2f31979&Lang=en
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инсталира современа сообраќајна сигнализација во секое населено место, во програмата на ВМРО-

ДПМНЕ и Коалицијата „Обнова на Македонија“, во делот на реформите во транспортот, не се 

предвидени никакви измени во националната законска рамка, ниту, пак, во реформите на јавните 

набавки се предвидува вклучување на стандардите за универзален стандард.  

Дел од партиите и коалициите (Коалиција „Обнова на Македонија“, Коалиција „Можеме“, ДУИ, 

Алијанса за Албанците и Алтернатива) имаат предвидено мерки за борба против КОВИД-19 и реформи 

во одбраната и обезбедувањето на безбедноста на државата. Но, ниедна од нив не предвидува мерки 

за обезбедување пристапност во овие области, ниту, пак, ги зема предвид обврските согласно член 11 

од КПЛХ.  

Она што може да биде добра мерка, а во насока на обезбедување пристап до информации за итни 

потреби, е предлог-мерката „востановување број за итни потреби 112, кој би требало да ги замени 

броевите што сега се во функција: 192, 193 и 194“. Во самата мерка, партијата не посочува дали овој 

број би бил пристапен за лицата со хендикеп, како што е направено во мерката за востановување 13 

центри за услуги.  

 

 

Област 5: Образование  
 

Во областа на образованието, само осум (8) политички партии предлагаат мерки за унапредување на 

образованието на децата, младинците и возрасните со хендикеп. Вкупно 23 мерки се предложени во 

областа на образованието на лицата со хендикеп (види Графикон 9). Од вкупно предложените (23) 

мерки, пет (5) се мерки што се насочени кон востановување сервиси во образовниот систем (центри за 

родители, дневни центри во училишта), со по четири (4) мерки се опфатени областите поврзани со 

унапредување и имплементација на законската регулатива, како и обезбедување пристапност. Три (3) 

мерки се предложени за обезбедување кадар за инклузивно образование на деца со хендикеп, две (2) 

мерки се предложени за унапредување на соработката на средните специјални училишта со компании, 

додека, пак, по една мерка е предложена за системот на категоризација за вклучување на децата со 

хендикеп, како и воспоставување меѓународна соработка. Од страна на политичките партии се 

предложени три (3) општи мерки во оваа област. Едната се однесува на „формирањето национален 

фонд за стипендирање ранливи групи“, додека, пак, другите две повикуваат на „релевантно 

вклучување во процесот на едукација на деца со посебни потреби и интереси (талентирани деца), како 

и воспоставување стандард за инклузивно образование“.  

Од 23 предложени мерки, седум (7) мерки имаат предложено ВМРО-ДПМНЕ и Коалицијата „Обнова на 

Македонија“, ДУИ има предложено пет (5) мерки, по две (2) мерки имаат партиите / коалициите 

Алијанса за Албанците и Алтернатива, ДОМ, Глас за Македонија, ДОМ и ДПА, додека, пак, една (1) 

мерка има предложено Коалицијата „Можеме“ (види Прилог 2).  
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Графикон 9: Предложени мерки во образованието според области (област, бр. на мерки) 

 

 

 

Во поглед на реформите на законската рамка, ДУИ посочува дека треба да се воспостави принципи за 

целосно вклучување и дека секое дете има право на инклузивно образование и да се обезбеди 

релевантно вклучување. Тие се повикуваат на дел од законските обврски во ЗОО37, каде што е посочено 

дека „специјалните училишта ќе се трансформираат во ресурсни центри“.  

Една од мерките на ДУИ е и мерката за формирање дневни центри во секое училиште. Вака 

поставената мерка е многу солидна и заговара еден друг пристап на постојните сервиси за поддршка 

во однос на мерките за формирање дневни центри за нега во секоја општина. Како сервис за 

поддршка, дневните центри и треба да бидат дел од образовниот систем и се значајна алатка за лицата 

со хендикеп што имаат потреба од висок степен на поддршка.  

 
37 Закон за основно образование, МОН, 2019, „Службен весник“ број 161, 2019 г. Достапно на: 
http://www.slvesnik.com.mk/Issues/dc070a58a138483aa68da4517a10ac1e.pdf  
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Партијата Глас за Македонија, мерките ги има конципирано според претшколското и високото 

образование. Имено, тие посочуваат дека треба да има соодветна легислатива за претшколското 

образование со соодветен кадар и предлагаат формирање фонд за стипендии, кој покрај останатите 

маргинализирани групи, би ги опфатил и студентите со хендикеп.  

ДОМ посочува на воведување стандарди за оценување на децата со хендикеп, како и обезбедување 

модерна инфраструктура, нови училишта со достапност за лицата со хендикеп.  

ДПА, исто така, посочува на проблемот со инфраструктурата и посочува на потребата од формирање 

центри за развој за деца со хендикеп на албански јазик. Коалицијата Алијанса за Албанците и 

Алтернатива укажува на тоа дека недостасуваат простории и кадар и предлага мерки за 

идентификување училишта каде што може да се одвива инклузивна настава. Тие предлагаат и 

бесплатен транспорт за децата.  

Интересно е тоа што за првпат во програмите (програма на ВМРО-ДПМНЕ и Коалицијата „Обнова на 

Македонија“) се препознава знаковниот јазик, кој се предлага да биде изучуван во средното 

образование како наставен предмет. Гледано поединечно, оваа мерка е од големо значење за 

заедницата со хендикеп, особено за глувите и наглуви лица, на кои знаковниот јазик им е мајчин јазик. 

Но, ако погледнеме кон реформите предложени во образованието и науката, тогаш оваа мерка е 

оставена сама, бидејќи во нив не се предлагаат суштински измени во оваа насока. 

И покрај добрата намера за поврзување на компаниите со училиштата, од страна на партијата ВМРО – 

ДПМНЕ, вака поставената мерка посочува на одредена несигурност дали лицата со хендикеп треба да 

бидат вклучени во заштитни работилници, или во отворениот пазар на труд. Во таа линија е мерката 

„Предвидуваме поддршка на формирање заштитни оддели за вработување на лицата со ПОП, кои во 

секое време би биле на располагање на училиштата“, како и мерката „Отворање на реални компании 

во средните стручни специјални училишта на лица со попреченост“. Вака поставените мерки се доста 

дискутабилни.  

Целта на КПЛХ е дека државата треба да го отвори пазарот на труд за лицата со хендикеп, а не да го 

зајакнува вработувањето на лицата со хендикеп во заштитните фирми.  Едно е партијата да има намера 

да го унапреди вработувањето на лицата со хендикеп со систем на поддршка и поврзување на пазарот 

со образовните институции, но тоа не може направено без реформа во образовниот систем, како и во 

целокупниот систем на вработување, но вакви реформи не се предвидени во самата програмата. 

Три мерки во програмата се однесуваат на обезбедувањето пристапност и вклучување на различните 

форми на комуникација. Во поглед на мерките за „пристапни студентски домови за лицата со 

попреченост“ и мерката „е-читална за лицата со оштетен вид“, како е напоменато погоре, тие се дел 

од стандардите на универзален дизајн кои треба да бидат обезбедени.  

Меѓународната компонента „Зачленување на Македонија во европската агенција за посебни потреби 

и инклузивно образование“ што исто така се спомнува за првпат е од големо значење, но при нејзиното 



38 

 
Изгубената вредност низ политичкото учество 

востановување и користењето на меѓународната поддршка, мора да се одвива согласно принципите на 

КПЛХ.  

Партијата Левица повикува на вработување дефектолози и логопеди, како и на инклузивно 

образование на децата во зависност од степенот на попреченоста. Но, во останатите предлог-мерки, 

партијата не повикува на реформи во образованието. Она што е прилично индикативно е дека партиите 

не согледуваат дека профилот „дефектолог“ не е решение за лицата со хендикеп, туку тој е само еден 

од профилите што треба и може да биде вклучен во образовниот систем. Од друга страна, и покрај 

повикот за инклузивно образование, партијата посочува дека сепак тоа треба да биде обезбедено само 

за децата што имаат одреден степен на хендикеп. Вака конципираната мерка не е во линија со КПЛХ.  

Во поглед на образованието, Коалицијата „Можеме“, пак, во својата програма предлага „екипирање 

на стручните служби во училиштата за основно и средно образование со тимови од најмалку тројца 

соработници (педагог, психолог и дефектолог)“. Оваа мерка не е конкретно наменета за лицата со 

хендикеп. Во делот на реформите на образованието, партијата најавува суштински промени во 

образовниот систем, но ни оддалеку не предлага реформи што ќе придонесат за креирање профили 

на учители, наставници и стручни служби, кои ќе помогнат за квалитетно и ефикасно образование за 

лицата со хендикеп. Во таа насока, и дел од ЗОО посочува дека училиштата ќе треба да ангажираат, на 

пример, образовни асистенти. Во државата не постои таков профил, додека и во програмата не се 

предлага креирање ваков профил, кој би излегол од Педагошкиот факултет. Исто така, во поглед на 

содржините, во насока на зголемување на мултикултурализмот, партијата не предлага вклучување на 

прашањето на хендикеп, како дел од наставната програма на граѓанско општество.  

Голем дел од мерките поврзани со образованието на лицата со хендикеп се предвидени во делот за 

социјална заштита. На пример, мерката на Коалицијата „Можеме“ „Како поддршка на инклузивното 

образование ќе воведеме сензорни соби и соби за релаксација во градинките и во училиштата“. 

Предложената мерка е добра, но ако погледнеме дека не се прави разлика помеѓу Snoozle Соба и 

сензорна соба, тогаш оваа мерка, сама по себе, ќе го нема посакуваниот ефект. Кога станува збор за 

овој сервис, мора да се напомене дека оваа мерка ја бараат родителите на деца со интелектуален и 

психосоцијалeн хендикеп.  

Ниедна партија не предлага реформи во високото образование, ниту, пак, промена на наставната 

програма, особено на одредени факултети, кои директно се поврзани со прашањето на хендикеп. 

Паралелно, не се предложени ни мерки за унапредување на претшколското образование, како ни 

мерки за образованието на возрасните со хендикеп или оние што се сместени во институциите.  

Во областа на образованието, партиите избегале од посуштествени реформи на кои посочува и ООН 

Комитетот38. Правото на образование на лицата со хендикеп нема целосно да се спроведе ако не 

постои обврската да се преземат мерки за вработување наставен кадар со хендикеп39.  

 
38 Погледни: Заклучни согледувања на иницијалниот извештај на Република Македонија од страна на ООН Комитетот 2018 г. Достапно 
на: https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/MKD/CO/1&Lang=En 
39 Погледни: Кочоска Е., Публикација: „Алката што недостасува“ – демистификација на правата на лицата со хендикеп во Република 
Македонија со осврт на правото на образование, Полио Плус, 2019 г. Достапно на: www.polioplus.org.mk  

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/MKD/CO/1&Lang=En
http://www.polioplus.org.mk/
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Област 6: Вработување  
 

Во оваа област, партиите имаат предложено мал број мерки. Само четири (4) партии имаат предложено 

севкупно девет (9) мерки, од кои седум (7) се на ВМРО-ДПМНЕ и Коалицијата „Обнова на Македонија“, 

една на Коалицијата „Можеме“ и една мерка е предложена од страна на ДУИ (види Графикон 10).  

Покрај општиот дел посветен на вработувањето, ВМРО-ДПМНЕ и Коалицијата „Обнова на Македонија“ 

имаат издвоено посебен дел за вработување на лицата со хендикеп. Имено, шест (6) мерки се 

предложени во посебна област наречена „Ранливите групи – вклучени во пазарот на труд“, која е дел 

од „Социјална грижа и заштита на ранливите категории граѓани“. Мерките предложени од страна на 

Коалицијата „Можеме“ и ДУИ се во рамките на општите мерки за вработување.  

Предлог-мерките на ВМРО-ДПМНЕ и Коалицијата се во насока на воведување комбиниран квотен 

систем и во приватниот и во јавниот сектор. Мерката за квотно вработување е за поздравување, но 

контрадикторна е со мерката за образованието, каде што се предлага поддршка за формирање 

заштитни оддели за вработување на лицата со ПОП.  

Од страна на партијата се планира и поддршка и заштита на родителите на деца со хендикеп што се 

вработени во приватниот сектор. Голем дел од мерките, и покрај тоа што се инкорпорирани во делот 

на вработувањето, се и недоречени. Мерката „За потребите на глувонемите лица се предвидени 

квартални обуки за толкувачи на знаковен јазик“ е недоречена од аспект на тоа дали на бизнис-

компаниите ќе им биде предложено да имаат задолжителни обуки за да го владеат знаковниот јазик 

или, пак, целта е друга. Додека, пак, мерката „Формирање координативно национално тело...“ би 

требало да биде врамена во областа на вработувањето.  

Во оваа област, освен реформата за „воспоставување единствен систем за процена на работната 

способност со кој би се олеснил пристапот во остварувањето на правата за попреченост и би се 

спречила злоупотреба на инвалидските пензии во државата“, Коалицијата „Можеме“ не предлага 

системски реформи за унапредување на вработливоста на лицата со хендикеп. Дотолку повеќе што 

ако погледнеме низ системот на категоризација, целокупниот столб на процена и оцена на состојбата 

на хендикеп е заснован врз медицинскиот модел, кој се зацементира со новиот ЗСЗ40. Оваа мерка не 

е поткрепена со реформски мерки во здравствениот систем и во системот на пензиско и инвалидско 

осигурување, области во кои партијата не предлага никакви реформи.  

Партијата ДУИ посочува дека ќе даде поддршка за вработување на лицата со хендикеп, без да навлезе 

во детали за тоа што би значела таа поддршка и дали партијата предлага афирмативни мерки за 

активно вклучување на лицата во јавниот и во приватниот сектор или се залага за нивно вработување 

во заштитни фирми.  

Иако постои свесност дека оваа област е најексплоатирана во јавноста, сепак прилично индикативен е 

пристапот од страна на партиите и немањето стратегија за унапредување на вработливоста на 

 
40 Погледни: Закон за социјална заштита, МТСП, 2019, член 49. Достапен на: 
https://www.mtsp.gov.mk/content/pdf/zakoni/2019/28.5_zakon_SZ.pdf  

https://www.mtsp.gov.mk/content/pdf/zakoni/2019/28.5_zakon_SZ.pdf
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граѓаните со хендикеп. Дотолку повеќе што правото на работа (член 27) треба да биде во линија со член 

3 и 5, како и дека тоа не треба да се гледа изолирано затоа што е тесно поврзано со другите права. 

Значајно место во целиот систем за вработувањето на лицата со хендикеп е воведувањето можности 

за самовработување, претприемништво и започнување сопствен бизнис (член 27), како важни 

елементи за осамостојувањето на лицата и нивно независно живеење (член 19).  

Во своите програми, партиите предлагаат и реформи за унапредување на синдикалните права (ВМРО-

ДПМНЕ и Коалиција „Обнова на Македонија“ и Левица). Но, ниедна од нив не го отвора прашањето за 

синдикалните права на работниците со хендикеп, кој исто така е опфатен со членот 27 и бара од 

државите да обезбедат дека синдикатите ќе бидат достапни за лицата со хендикеп и дека ќе ги 

вклучуваат, имајќи го предвид интерсекцискиот пристап. 

 

Графикон 10: Мерки за унапредување на вработливоста на лицата со хендикеп 
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Област 7: Право на здравствена заштита  
 

Според КПЛХ (член 25), лицата со хендикеп имаат право на уживање највисок достапен стандард на 

здравје, без дискриминација, врз основа на хендикеп41. Во тој контекст, од 15-те политички партии, 

само шест (6) партии во своите програми имаат предложено мерки за здравствена заштита за лицата 

со хендикеп. Од предложените 12 мерки (види Графикон 11), 5 се мерки во кои се посочени лицата со 

хендикеп, 2 мерки за лицата со ретки болести, додека, пак, останатите 5 се општи мерки, кои се 

однесуваат на сите граѓани, а кои, во основа, партиите ги класифицирале како немоќни, стари, тешко 

болни или маргинализирани лица. Од овие 5 мерки за лицата со хендикеп, 4 се однесуваат на 

ортопедските помагала и една мерка предложена од страна на Левица се однесува на обезбедувањето 

стоматолошка грижа на маргинализирани групи (лица со попреченост, ХИВ, лица со аутизам и сл.). 

И покрај ситуацијата со КОВИД-19, партиите имаат предложено многу мал број мерки за обезбедување 

квалитетна ефективна здравствена заштита. Во овој контекст, не се земени предвид предизвиците во 

поглед на заедницата со хендикеп.  

Голем дел од мерките предложени од партијата Демократи се однесуваат на лицата со ретки болести. 

Поради немањето дефиниција за тоа што е лице со хендикеп во државата, а не согледувајќи ги 

обврските од КПЛХ, партиите, а и целокупниот државен апарат, граѓаните ги делат според дијагнози и 

врз основа на тоа ги креираат и мерките што не водат кон системски решенија.  

Една од подобрите мерки на Коалицијата „Можеме“ е востановувањето „регионален центар за 

истражување и дијагностика во медицината“. Овие центри ги нема во државата и, секако, од големо 

значење се за лицата без хендикеп, но и за заедницата со хендикеп. Во оваа линија е и предлог-

мерката на ДУИ „Зголемување на бројот на медицинскиот персонал во патронажната служба со цел 

посетите од дома да бидат почести. Покрај новороденчињата и бремените жени, може да се посетат и 

хронично болните, како и постарите лица“. 

За поздравување е идејата за формирање палијативни центри, како и зголемувањето на бројот на 

патронажни служби, но без востановување регулаторни механизми на стандарди за овие сервиси, овие 

мерки нема да водат кон остварување на правата во однос на здравствената заштита на граѓаните со 

и без хендикеп.  

Една од мерките на ДОМ, која е врамена во делот на социјалната заштита, е „Измена на Законот за 

прекин на бременост заради обезбедување слободна одлука на лицата со попреченост“. Како мерка, 

навлегува во остварување на правото на носење сопствена одлука од страна на лицата со хендикеп, 

вклучувајќи ги и лицата сместени во институциите. Но оваа мерка бара целосни реформи во владеење 

на правото и воведување на системот на поддржано донесување одлуки, кои како мерки не се 

предвидени во самата програма.  

 
41 Погледни: Генералното собрание на ООН, A/RES/61/106, чл. 25. Достапно на: 
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/ConventionRightsPersonsWithDisabilities.aspx 

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/ConventionRightsPersonsWithDisabilities.aspx
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Во поглед на недискриминацијата во здравствената заштита, партијата Глас за Македонија предлага 

„Укинување на возрасната граница (од 26 години) за примање додаток за лица со одредени 

попречености“, која, пак, наместо во делот на социјалната заштита, ставена е во областа на 

здравството.  

 

Графикон 11: Предлог-мерки за унапредување на правото на здравје  

 

 

 

 

• Воведување поголем број услуги за граѓаните во Македонија. Меѓу другото, ќе воведеме и: 
тромесечна терапија за болни, отворање тумор банка со регистар, модернизирање на служба за 
помош и поддршка на стари лица (домашна посета);

• Дополнување на листата за ортопедски помагала.

ВМРО-ДПМНЕ

• Градење систем кој ќе го штити здравјето на населението, а особено на ранливите групи (деца, 
бремени жени, стари лица, хронично болни и хендикепирани лица);

• Регионален центар за истражување и дијагностика во медицината;

• Основање на центри за палијативна грижа (хосписи) - преадаптација на постоечки здравствени 
капацитети;

• Разививање на капацитети за долготрајно лекување и нега на заболени од одредени хронични 
болести, особено за стари и неподвижни лица во тешка состојба, за кои домашната нега не е 
соодветна.

Коалиција „Можеме“

• Укинување на возрасната граница (од 26 години) за примање додаток на лица со одредени 
попречености.

Глас за Македонија

• Бесплатно лекување во државата и во странство на лица со ретки и специфични болести и навремено 
преземање на потребните здравствени обврски за нивно лекување за да се овозможи навремено 
лекување на овие лица и спасување на нивните животи;

• Доделување на медицински реквизити, опрема и помагала на сите лица со попреченост и со ретка 
болест;

• Правилна грижа за лицата со ретки болести. Воведување на регистар за видот на ретката болест, 
доделување правилен надоместок за лекување и егзистенција по вид на ретка болест, доделување на 
додаток за семејна грижа на семејствата.

Демократи

• Зголемување на бројот на медицински пресонал во патронажната служба поливанетен со цел 
посетите од дома да бидат почести. Покрај новороденчињата и бремените жени, може да се посетат и 
хронично болните како и постарите лица;

• Зголемување на бројот на ортопедски уреди за осигурителни компании за посебни потреби. 

ДУИ
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Во поглед на ортопедските помагала, мерките што се предложени исклучиво се однесуваат на 

дополнување на листата за ортопедски чевли (ВМРО-ДПМНЕ и Коалиција „Обнова на Македонија“), 

како и на зголемувањето на бројот на ортопедска опрема (ДУИ). Ниедна партија не предлага суштински 

реформи во системот на обезбедување ортопедски помагала, како ни обука на кадар што ќе се 

занимава со дизајн и изработка на современи ортопедски помагала и опрема, дотолку повеќе што, во 

оваа област, и ООН Комитетот посочува дека државата „треба да усвои мерки со цел да обезбеди 

помагала за мобилност и асистивни уреди, вклучувајќи и асистивна технологија по пристапни цени за 

лицата со хендикеп“42.  

Дополнително, во здравствената заштита, ниедна партија не предлага конкретни мерки за 

унапредување на правата на лицата со хендикеп за обезбедување секундарна и терцијарна 

здравствена заштита. Исто така, целосно отсуствуваат системите за медицинска рехабилитација. 

Ниедна од партиите не предлага реформи во медицинската фела, промена и унапредување на 

лекарските комори, како и воведување задолжителни обуки на медицинските работници.  

 

 

Област 8: Социјална заштита  
 

Најексплоатирана област во однос на прашањето на хендикеп е социјалната заштита. За тоа дека 

прашањето сè е уште врамено во „социјалните пазуви“ зборуваат и големиот број мерки од страна на 

партиите предложени токму во овој дел. Некои партии одат дотаму што издвоениот и посебниот дел за 

лицата со хендикеп го именуваат со емпатични и милосрдни називи. Вкупно 72 мерки (види Графикон 

12) политичките партии посветиле на социјалната заштита и на грижата за лицата со хендикеп. Голем 

дел од мерките предложени во областа на обезбедување социјална сигурност се мерки што припаѓаат 

и во други области и тие бараат системски пристап, но и повикување на политичка одговорност.  

Од предложените мерки (види Графикон 13), 27 мерки се во делокругот на обезбедување социјална 

заштита, 10 мерки се насочени кон обезбедување пристапност и достапност на институциите, 9 мерки 

навлегуваат во областа на правото, како препознавање на факсимилот како потпис, еднакво 

признавање пред законот, учество и носење одлуки за лицата со хендикеп, 8 мерки се однесуваат на 

образованието и здравствената заштита, прашањето за културата е опфатено со 2 мерки, додека, пак, 

спортот во оваа област е опфатен со една мерка.  

 

 

 

 

 
42 Погледни: Заклучни согледувања на иницијалниот извештај на Република Македонија од страна на ООН Комитетот 2018 г. Достапно 
на: https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/MKD/CO/1&Lang=En 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/MKD/CO/1&Lang=En
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Графикон 12: Вкупно предлог-мерки за социјална заштита според партии (политичка 

партија/коалиција, број на мерки) 

 

 
 

Во поглед на обезбедувањето пристапност, мерките на партиите се во насока на тоа оваа област да 

биде регулирана во рамките на делокругот на работа на МТСП, што е несоодветно. Едно е да се повика 

и да се предложи секоја институција што обезбедува каква било социјална услуга или е во надлежност 

на МТСП да биде пристапна за граѓаните со хендикеп, а сосема друго е да се предлагаат вакви мерки: 

„До 2024 година ќе нема ниту една непристапнa јавна институција за лицата со посебни потреби“ или 

мерката на ВМРО-ДПМНЕ и Коалицијата „Пристапни рампи за лица со инвалидност“ или мерката на 

Демократи „Низ законските решенија, во соработка со комуналниот, градежниот и урбанистичкиот 

сектор, ќе се овозможи изградба на станбени и јавни објекти со специфичности што овозможуваат 

достапност и задоволување на животните потреби на лицата со попреченост“ или мерката на Алијанса 

за Албанците и Алтернатива „Елиминирање на пречките за лицата со попреченост во сите објекти од 

јавен интерес“. Мерката на партијата Глас за Македонија „Владата да се погрижи за континуирано 

создавање технички и инфраструктурни услови (рампи и/или лифтови во сите јавни институции, 

специјализирани тоалети, колички, итн.), кои ќе ја поддржат комплетната инклузија на лицата со 

посебни потреби во сите сфери на општеството“ е во ред, но местото не ѝ е во социјалната заштита, 

туку во владеење на правото.  
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Графикон 13: Мерки во социјалната заштита што припаѓаат во други области 

 

 

 

 

 

 

 

Гледано според партии (види Графикон 14), од вкупно предложените 20 мерки, кај Коалицијата 

„Можеме“ само 9, во основа, се однесуваат на обезбедувањето некаква социјална заштита, кај ВМРО-

ДПМНЕ, од вкупно предложените мерки, само 3 мерки се во оваа област, Глас за Македонија има само 

6 мерки, Левица има 4 мерки, по 2 мерки имаат ДОМ и Демократи, додека, пак, по една мерка во оваа 

област имаат ДУИ, ДПА, Твоја партија и МОРО.  

Гледано од аспект на опфатот на заедницата со хендикеп, може да се увиди дека најголем дел од 

мерките се однесуваат на згрижување, односно обезбедување грижа на децата со хендикеп преку 

различни форми на дневни центри, отворање дополнителни центри за возрасни со аутизам или деца 

со некоја дијагноза, како обезбедување некоја форма на заменска грижа. Вака структурирани, мерките 

се наменети за обезбедување поддршка на родителите на деца и возрасни со некоја состојба на 

оневозможеност отколку за самите лица со хендикеп.  

Една од примарните работи при обезбедувањето на социјалната сигурност согласно член 28 од КПЛХ е 

обврската на државата да ги зголеми можностите и да го промовира човечкиот развој и правото на 

независно живеење (член 19). Во таа насока и според својата природа, целта на социјалната заштита 

е да им обезбеди барем минимални стандарди на благосостојба на луѓето, овозможувајќи им да живеат 

достоинствено. Како и кај другите права, и правото на обезбедување социјална сигурност треба да се 

гледа низ концептот на еднаквост и недискриминација, активна вклученост и застапеност на лицата со 
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хендикеп, како правото на автономија и правото на избор, вклучително и во областа на избор на својот 

дом. Авторите сметаат дека е спротивно на КПЛХ лицата со хендикеп самите да ги плаќаат трошоците 

поврзани со својот хендикеп43.  

 

Графикон 14: Мерки во социјалната заштита според политички партии  

 

 

Промовираните дневни центри за обезбедување грижа за децата со хендикеп, во овој случај без оглед 

на тоа дали станува збор за некоја дијагноза или за возраст, во постојниот систем не се инкорпорирани 

во своето вистинско „руво“, туку повеќе служат како „стоп“ места каде што родителите ќе може да го 

„одложат“ своето дете (дете или возрасен со хендикеп) на некој час. Како мерки, дневните центри се 

особено застапени кај албанските политички партии и кај поголемите македонски партии. Без 

соодветни стандарди и критериуми и без претходно дефинирани цели што се очекуваат од работењето 

на овие дневни центри, без оглед на тоа за кого се наменети, тие ќе претставуваат мерки што водат 

кон повреда на правата на лицата со хендикеп.  

И покрај солидната замисла за координирано работење на патронажните служби со центрите за 

социјална работа, сепак предложените мерки од страна на Коалицијата „Можеме“ покажуваат 

индиција дека се измешани профилите и нивните надлежности.  

 
43 Погледни: Општ коментар бр. 5. Право на независен живот, член 19 од КПЛХ, 2017, Пар 92 ООН Комитет. Достапно на: 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/GC/5&Lang=en  
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Во поглед на процесот на деинституционализација, само Коалицијата „Можеме“ има посочено мерка 

што упатува на организирано живеење во заедницата како некоја форма. Но начинот на формулација 

и нејзината интеграција со останатите мерки целосно отстапува од КПЛХ. Ова е само уште една 

индиција дека политичките партии не го поимаат концептот на независно живеење на лицата со 

хендикеп. Дополнително на ова, дел од центарот во Бања Банско, кој може да стане центар за 

независен живот на лица со хендикеп, Коалицијата „Можеме“ планира да го претвори во геријатриска 

установа.  

Како сервис, концептот на промовирање на личните асистенти исто така е препознаен од страна на 

партиите. Проблемот е во тоа што партиите не согледале дека овој сервис во постојниот систем е 

дискриминаторски и дека тој не може да биде регулиран како останатите услуги. Истовремено, во 

мерките се согледува и непоимањето на разликите помеѓу персонален и образовен асистент, како ни 

разбирањето на обврските при обезбедувањето индивидуализирани служби. Мора да се спомне дека 

индивидуализираните служби за поддршка мора да се сметаат за право и секоја институционална 

форма на служба за поддршка што ја изолира и ја ограничува личната автономија на лицата со 

хендикеп е спротивна на членот 19 од КПЛХ.  

Во поглед на сервисите, една од мерките што се предлага, а која е прилично популарна во последниве 

две години, е мерката на Коалицијата „Можеме“: „Како поддршка на инклузивното образование, ќе 

воведеме сензорни соби и соби за релаксација во градинките и во училиштата“. Како што посочивме 

во делот посветен на образованието, во државата не се прави разлика од Snoozle Соба и сензорна 

соба. Начинот на кој се прават овие Snoozle соби во државата повторно отстапува од одредени 

стандарди. Дополнително, овие „сензорни“ соби (кои, во основа, се Snoozle соби) не се исклучиво за 

лица и деца со хендикеп, како што е предвидено во нашата држава, туку напротив, овие сервиси се и 

за лицата без хендикеп. Овие Snoozle соби во светот ќе ги најдете и во парковите, и во аеродромите, и 

во поголеми фирми, и во пензионерските домови итн.  

Сензорните соби имаат поинакви стандарди од Snoozle собите. За овој сервис се потребни, пред сè, 

профил на лица, како и стандарди со кои собите се опремуваат и се надградуваат согласно 

индивидуалните преференции на детето или лицето со хендикеп. Со оглед на непоимањето на овие 

сервиси за поддршка, неопходно е отворање дебата за нив, со цел да не завршат како уште еден 

сервис што би се обезбедувал проформа и од трендовски мотиви.  

Генерално, партиите согледуваат дека има потреба од реформи во законската рамка, како и потреба 

од обука за наставниот кадар што работи на сите нивоа на образование. Дневните центри или центрите 

за развој на деца со хендикеп во областа на образованието стануваат доминантни. Постои одредена 

неконзистентност само во поглед на тоа дали тие да бидат надвор од училиште или да бидат во рамките 

на самите училишта.  

Во поглед на додатоците, македонските партии, пред сè, заговараат зголемување на износот на 

додатоците за лицата со хендикеп. Но, ниедна од нив не заговара проширување на опфатот на 

заедницата со хендикеп, ниту, пак, отстранување на возрасната граница за користење на тие додатоци 
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(со исклучок на партијата Глас за Македонија, чија мерка е ставена во делот на здравствената 

заштита). И покрај добрата намера на партиите, самото зголемување на додатоците, без отстранување 

на медицинската категоризација и возрасната граница, повторно ќе биде дискриминирачко и 

несеопфатно, вршејќи повреда на КПЛХ.  

Во поглед на мерките за изработка на национален регистар за лицата со хендикеп, интересно е тоа 

што ниедна од партиите не предлага вклучување на прашањето на хендикеп во пописот на државата.  

Без соодветни податоци за бројот на лицата со хендикеп, одделени според пол, возраст, место на 

живеење, но и според етничка или верска припадност, не може да се креираат соодветни политики во 

ниедно поле..  

Изработката на националниот регистар за лица со хендикеп во прогрмата на Коалицијата „Можеме“ е 

предложена преку две мерки. И партијата Левица, исто така повикува на изработка на регистар. Овие 

предлози се за поздравување. Но, партиите треба да имаат во предвид дека овој регистар може да 

даде слика за корисниците од социјалните бенефиции во областа на социјалната заштита, без да го 

земе во предвид опфатот на лицата со заедницата со хендикеп.  

Во рамките на своите програми во оваа област, партиите сепак имаат предложено прилично солидни 

мерки што се од големо значење за независниот живот на граѓаните со хендикеп. Тука, секако, мора 

да ја спомнеме мерката на ВМРО-ДПМНЕ и Коалицијата „Факсимилот ќе служи како официјален 

потпис на слепите лица“, како и двете мерки на Коалицијата „Можеме“: „Закон за самостојно движење 

со куче водич и мобилна апликација за олеснето функционирање на слепите лица“ и „Ратификација на 

Договорот од Маракеш“; мерката на ДОМ за „Измена на Законот за прекин на бременост заради 

обезбедување слободна одлука на лицата со попреченост“, како и мерката на Глас за Македонија, 

„Државата мора да му ги обезбеди сите услови за остварување на правото на избор на лицето со 

попреченост – да избира, да се кандидира, да биде избрано и да се самозастапува“. 

Во оваа област, прилично прогресивна е мерката на ДОМ „Овозможување зголемена информираност 

на лицата со попреченост со задолжителна употреба на знаковен јазик и титлување и препознавање 

на лицата со попреченост како ранлива категорија во адаптацијата на климатските промени“. Оваа 

мерка е одлична, но во програмата за климатските промени и животната средина, партијата не ја 

елаборира. Во иднина, оваа мерка би требало да се доработи и да се предложат серија мерки за 

унапредување на животната средина и на заедницата со хендикеп.  
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Област 9: Култура и спорт  
 

Вклучувањето посебен културолошки идентитет доаѓа од фактот што во меѓународното право постои 

разлика помеѓу правото на култура и правото на учество во културниот живот на заедницата. Токму ова 

се причините за постоење на членот 30 од КПЛХ. Како специфика на овој член е предвидувањето за 

постоење специфичен културолошки и лингвистички идентитет на заедницата на лицата со хендикеп44. 

Овој член ја инкорпорира и обврската за државите да преземаат мерки за обезбедување еднаква 

можност со цел лицата со хендикеп да учествуваат во спортот и рекреацијата.  

Прашањето на унапредување на културата и спортот на заедницата без хендикеп е мошне сеопфатно 

разработено. Во поглед на заедницата со оневозможеност, ова прашање е опфатено делумно и се 

издвоени специфични и издвоени активности. 

Во поглед на унапредувањето на правото за учество во културниот живот, Коалицијата „Можеме“ 

предвидува една мерка, и тоа, „Ќе им дадеме поддршка на активностите што го прошируваат 

пристапот кон културните добра на лицата со посебни потреби“. 

Во оваа линија се движи и мерката на ДУИ: „Посебно внимание ќе им се посвети на лицата со посебни 

потреби при создавањето инклузивно опкружување“.  

Во контекст на целокупниот сет предвидени активности (реконструкции на културни објекти, 

библиотеки, уметнички центри) во областа на културата, освен во оваа мерка, не се споменати и не е 

посочено дека сите тие предвидени активности ќе обезбедат соодветен пристап и за заедницата со 

хендикеп.  

Во оваа област, политичките партии имаат предвидено мерки, но тие се инкорпорирани во областа на 

социјалната заштита, што секако е индиција за вкоренетиот медициски пристап во однос на ова 

прашање и дека во нивните идеологии не го препознаваат пристапот за човекови права кон заедницата 

со хендикеп. Во таа насока, една од поважните мерки е ратификацијата на Договорот од Маракеш, кој 

партијата Коалицијата „Можеме“ го има врамено во мерките за социјална заштита, заборавајќи дека 

овој договор е предмет на работа на Министерството за култура.  

Во иста линија е и мерката на ВМРО-ДПМНЕ и Коалицијата „Библиотеки за лица со оштетен вид“. И 

покрај тоа што оваа мерка не е елаборирана и не се знае што се сака да се постигне, сепак 

библиотеките треба да бидат целосно пристапни и достапни за лицата, без оглед на тоа каква е нивната 

оневозможеност. Оваа мерка, ВМРО-ДПМНЕ и Коалицијата „Обнова за Македонија“ ја имаат 

предвидено во областа на образованието.  

Мерката на ДУИ „Посебно внимание ќе им се посвети на лицата со посебни потреби при создавањето 

инклузивно опкружување“ бара дополнително елаборирање од аспект на тоа дали се мисли само на 

обезбедување инклузивно општество преку обезбедување на правото на пристапност или се мисли на 

 
44 Погледни: член 27 од МПГПП, член 30 од Конвенцијата за правата на детето, Општ коментар бр. 23 на Комитетот за човековите права, 
1994, ХРИ/ГЕН/1 Рев. 5, стр. 147-150. 
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целосно инклузивно опкружување, каде што е целосно признаен и инкорпориран културниот идентитет 

на заедницата со хендикеп.  

Во областа на спортот, ВМРО-ДПМНЕ и Коалицијата имаат издвоено 3 активности (проекти), од кои два 

(2) се однесуваат на обезбедувањето пристапност на постојните објекти и изградба на „поливалентна“ 

сала за лицата со инвалидност. Доколку се земе предвид и мерката предложена во делот на 

социјалната заштита „Бесплатно користење спортски објекти за децата со посебни потреби“, тогаш 

мерките генерално имаат медицински и милосрден призвук. Имено, сите предвидени реконструкции 

на спортските сали треба да бидат реконструирани така што ќе бидат користени и од страна на лицата 

со хендикеп. Третата мерка е општа, со формулација за „вклучување на спортистите во разни развојни 

програми“.  

Во својата програма, Коалиција „Можеме“ има една мерка што се однесува на „вклучување и 

создавање еднакви услови за спортување на лицата со попреченост и инвалидитет“.  

За разлика од ВМРО-ДПМНЕ и Коалиција „Обнова на Македонија“ и Коалицијата „Можеме“, партијата 

Глас за Македонија го препознала интерсекцискиот пристап во спортот и предлага „да се преземат 

мерки и активности за интегрирање на девојчињата и жените со одреден инвалидитет во 

индивидуалните и колективните спортови“. И покрај препознавањето на интерсекцискиот пристап и 

родовата компонента, самото напомнување дека мерките би биле за лицата со одреден инвалидитет 

претставува ограничување и непреземање сеопфатни мерки за сите лица од заедницата со хендикеп, 

без оглед на степенот на поддршка што им треба, како и состојбата на хендикеп што ја имаат.  

Во својата програма, НПР предлага „Со цел подобрување на условите за спорт на лицата со посебни 

потреби да се формира посебен фонд за поддршка со кој ќе се реализираат поставените цели“. И оваа 

мерка е прилично дискутабилна имајќи предвид дека постојниот систем за поддршка на спортот во 

државата треба во себе да ги инкорпорира принципите од КПЛХ и, секако, да се обезбеди соодветна 

промоција, поддршка и развој на нови спортски дисциплини за заедницата со хендикеп и соодветна 

поддршка на параолимписките спортски настани.  
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Област 10: Подигнување на јавната свест и промена за прифаќање на 

(не)еднаквите  
 

Правото на култура на лицата со хендикеп е тесно поврзано со принципот каде што од државите се 

бара да обезбедат почит кон развојните капацитети на децата со хендикеп и правото на децата со 

хендикеп да го зачуваат својот идентитет. Правото и препознавањето на културата кај лицата со 

хендикеп е тесно поврзано и со член 8, кој е насочен кон подигнување и промена на јавната свест, како 

и промена на постојните општествени стандарди, норми и практики од страна на заедницата без 

хендикеп. Во поглед на прашањето на хендикеп во областа за инклузивност, ВМРО-ДПМНЕ и 

Коалицијата  „Обнова на Македонија“  предлагаат сет од неколку активности што се насочени кон 

финансиска поддршка на семејствата на деца со аутизам.  

Вака поставените мерки не се насочени кон промена на стереотипите и унапредување на правата, туку 

кон зацврстување на постојната практика и норма што го одразува милосрдниот пристап. Ваквиот 

пристап е индиција дека е потребна сеопфатна обука и за самите родители на децата со хендикеп, кои 

како застапувачи на правата на нивните деца треба да работат и да бараат унапредување на правата 

на нивните деца, без оглед на состојбата на хендикеп, како и нивно еднакво признавање пред законот, 

промовирање на развојните способности и зачувување на нивниот културен идентитет (член 3 од 

КПЛХ).  

Мерките предложени од страна на Коалицијата „Можеме“ во „Општество еднакво за сите“ немаат 

интерсекциски пристап по основ на оневозможеноста но и по основ на борбата за надминување на 

стереотипите и промовирањето на мултикултурната синергија. Во мерките не се спомнува заедницата 

со хендикеп. Во поглед на концептот на еднакво општество, ДУИ посочува дека „меѓуетничкото 

помирување, довербата меѓу заедниците и социјалната кохезија ќе создадат услови за еднаква 

интеграција, третман и еднаква благосостојба за сите членови на општеството преку борбата против 

исклученоста и маргинализацијата“. Во своите мерки, ДУИ става акцент на етничката припадност, 

повикувајќи се на Охридскиот рамковен договор.  

И партијата Левица во својата програма повикува на „работење на надминување на хомофобичните 

ставови, дискриминацијата и стигматизацијата на припадниците на ЛГБТ-заедницата“. ДОМ 

предвидува мерки во насока на борбата против стереотипите, предрасудите и стигматизацијата; 

борбата против говорот на омраза, како и борбата против национализмот и ксенофобијата.  

Во сите овие предлог-мерки за зајакнување на довербата, како и борбата против ксенофобијата и 

хомофобијата, ниту една од партиите не го согледала интерсекцискиот пристап и дискриминација со 

кој се соочуваат граѓаните со хендикеп. Дополнително, ниедна од партиите при промената на јавната 

свест не се водела од обврските што произлегуваат од КПЛХ.  
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Заклучок 
 

Во 15-те предлог-програми на политичките партии на овие избори, вкупно 140 мерки се однесуваат 

директно на прашањето на хендикеп. И покрај овој солиден број мерки и настојувањето на партиите да 

се приближат кон социјалниот модел за прашањето на хендикеп, сепак тие не го промовираат 

пристапот заснован врз човековите права, што е сериозен недостаток, особено во остварувањето еден 

системски пристап кон прашањето на оневозможеност и негово вклучување во политичката агенда.  

Во своите програми, партиите се повикуваат на голем број меѓународни договори и конвенции. Од 

наодите се забележува дека партиите прилично малку се запознаени со самиот текст на КПЛХ како lex 

special. Нивото на вклученост во политичкиот живот на лицата со хендикеп е незначително, односно 

нема вклученост на лица со хендикеп што одговара на процентот на население што е со 

оневозможеност во државата. Во овие изминати изборни циклуси, само во 2008 г. и на овие 

предвремени парламентарни избори во 2020 г. имало кандидирано лице со хендикеп на недобитно 

место. Согласно наодите од анализата во 2019 година, а следејќи ја практиката од 2008 и 2020 година, 

и во двата случаи е кандидирано машко лице со физички хендикеп.  

Во поглед на политичкото учество и правичната застапеност од 15-те партии, само една партија 

предлага воведување квотен систем во јавната администрација и во приватниот сектор за лицата со 

хендикеп и вклучување на лицата со хендикеп во државниот надзор. Во мерките за обезбедување 

правична застапеност и родова застапеност, партиите не го препознаваат интерсекцискиот пристап.  

Во рамките на програмите, вкупно 238 пати со различна терминологија се спомнати лицата со 

хендикеп. Кај политичките актери постои тенденција за создавање нови термини за лицата со 

хендикеп. Во поглед на целната група постои одредено раздвижување кај политичките партии каде што 

сепак фокусот е ставен на самите лица со хендикеп. Анализирајќи ги квалитативно и квантитативно 

предложените мерки, во основа, од сите 140 предложени мерки, само 110 мерки се конкретно наменети 

за лицата со хендикеп и за нивните семејства. Од предложените, 30 се мерки во кои покрај лицата со 

хендикеп, се спомнуваат и другите ранливи групи, како што се стари лица, самохрани родители итн. 

Солидниот број предложени мерки сепак укажува на тоа дека од страна на партиите е препознаено 

прашањето на оневозможеност, како и потребата од иницирање мерки со кои ќе се унапредат правата 

на лицата со оневозможеност.  

И покрај големиот број предлог-мерки за унапредување на владеење на правото, изборниот систем, 

реформите во администрацијата, како и реформите во судскиот систем, загрижува фактот дека 

партиите не го препознаваат интерескцискиот пристап по основ на хендикеп и ова прашање не го 

вклучуваат во нив.  

Од наодите на анализата се заклучува дека најголемиот дел од политичките партии, иако оставаат 

впечаток дека ги знаат и ги препознаваат лицата со хендикеп, сепак нивната интерпретација во врска 

со правата на лицата со хендикеп ја врзуваат со медицинскиот модел на гледање на состојбата на 

хендикеп.  
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Најголем дел од правата на лицата со хендикеп, политичките партии ги имаат врамено во мерките на 

социјалната призма, при што во истата рамка ги имаат поставено и мерките за пристапност, 

здравствената заштита, културата и спортот, како и мерките за образованието итн. Од предложените 

140 мерки, 72 мерки се во областа на социјалната заштита, 23 мерки се во образованието. Во областа 

на здравството се предложени 12 мерки. Девет мерки севкупно се предложени за унапредување на 

инфраструктурата, пристапноста и комуникациите, 8 од мерките се наменети за вработувањето на 

лицата со хендикеп, 6 мерки за унапредување на спортот кај лицата со хендикеп. 5 мерки се 

предвидени за унапредување на владеење на правото, демократијата и човековите права, а 3 мерки 

се предвидени за инклузија и еднаквост и промена на свеста. Само 1 мерка е предложена за 

унапредување на културата кај заедницата со хендикеп. 

Со оглед на фактот што образованието е еден од клучните фактори за борбата против 

дискриминацијата кон заедницата со хендикеп, предложените 23 мерки во областа на образованието 

даваат позитивен сигнал во однос на ова прашање. Поголем дел од мерките се насочени кон 

обезбедување на пристапноста и мерки за различни сервиси за поддршка на децата со хендикеп и 

нивните родители. Партиите не навлегуваат подлабоко во суштински реформи во образованието за 

лицата со хендикеп согласно член 24 од КПЛХ.  

Концептот за независен живот, деинституционализацијата, како и процесот на демедикализација не се 

спомнуваат од страна на партиите, а согласно обврските од КПЛХ, бараат посистемски реформи во 

правниот систем, воведување на сервисите за поддршка при донесувањето одлуки, како и промена на 

воспоставените политички и културни системи. 

Партиите ја согледуваат пристапноста како една од поважните бариери со која се соочуваат лицата со 

хендикеп. Загрижува фактот што сепак, кога станува збор за пристапноста, партиите исклучиво се 

фокусираат на физичката пристапност.  

Со оглед на обврските што произлегуваат од КПЛХ, како и активната промоција на прашањето на 

оневозможеност, партиите немаат предложено системски мерки за надминување на аблеизмот кон 

заедницата со хендикеп. Партиите не го согледуваат интерсекцискиот пристап и дискриминацијата со 

кои се соочуваат граѓаните со хендикеп, и тие не се рефлектираат во предложените мерки.  
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ПРЕПОРАКИ 
 

Препораки за институциите  
 

▪ Унапредување на законската регулатива во оваа област и нејзино целосно усогласување со 

Конвенцијата за правата на лицата со хендикеп.  

▪ Потребно е да се преземе системска реформа и политичка акција за надминување на 

различната терминологија што се употребува во практиката и во законодавната рамка.  

▪ Воведување афирмативни мерки за активна и правична застапеност на граѓаните со хендикеп, 

земајќи ги предвид родовиот и етничкиот аспект во законодавната и извршната власт.  

▪ Добрите практики во оваа област, како што се обезбедување и едукација на повеќе тренери со 

хендикеп за спроведувањето избори, политичката академија за лицата со хендикеп, треба да 

добијат системска поддршка и да бидат вградени како обврска во законодавната рамка.  

▪ Потребно е да се преземат мерки за едукација (за КПЛХ, концептот на застапување и 

лобирање, и правото на политичко учество), менторство и подигнување на капацитетот и 

самодовербата кај лицата со хендикеп, особено кај младите, за активно вклучување во 

политичкиот и во јавниот живот. 

▪ Неопходни се обуки за препознавање на прашањето на оневозможеност како дел од 

човековата разноликост, како и обуки за подигнување на свеста. 

▪ Воведување задолжителна обврска за вклучување на лицата со хендикеп во постојните и 

регистрираните домашни и меѓународни организации за набљудување на изборните процеси.  

 

Препораки за политичките партии  
 

▪ Од наодите се препорачува партиите да пристапат кон обезбедување функционална 

пристапност на своите објекти, како и обезбедување пристапна и функционална комуникација 

согласно член 9 и 21 од Конвенцијата. 

▪ Со цел да се приближат до граѓаните со хендикеп, пред сè, како нивни гласачи, неопходно е 

своите информации, видеоспотови, манифести или флаери, вклучувајќи ги и нивните програми, 

партиите да ги изработат во пристапни формати.  

▪ Од наодите се препорачува дека е потребно зголемување на капацитетот на политичките 

партии во нивните внатрешни структури за обврските што произлегуваат од КПЛХ во сите 

области и сектори.  

▪ Со цел приближување на концептот на еднаквост и партиципативност, неопходно е во сите свои 

внатрешни структури и нивоа партиите да вклучат и да ангажираат лица со различна состојба 

на хендикеп, како нивни членови и кандидати.  
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▪ Со цел подигнување на јавната свест и борба против дискриминацијата, неопходно е на идните 

избори партиите да кандидираат лица со хендикеп на добитни места, земајќи го предвид 

интерсекцискиот пристап.  

▪ Потребни се системски и континуирани обуки на политичките комисии за разбирање на 

концептот на инклузивна еднаквост и независен живот на заедницата со хендикеп, како и обука 

за разбирање на правото на пристапност на самите партии.  

▪ Неопходно е изработување пишан материјал, анализирајќи ги посебно некои од правата 

предвидени со КПЛХ, како што се, на пример, правото на образование, работа и вработување, 

еднакво признавање пред законот, еднаквост и недискриминација, пристапност, независно 

живеење и вклучување во заедницата, и слично. 

▪ Потребно е да се зголеми спектарот на прашања што ги обработуваат политичките партии со 

цел да се опфатат и граѓанските и политичките права за заедницата со хендикеп.  

▪ Потребно е преземање мерки (на пример, меморандум за соработка или ангажирање 

консултанти со хендикеп) од страна на политичките партии за воспоставување соработка со 

ОЛХ или со индивидуалци со хендикеп, со цел да се придонесе во иднина политичките програми 

да го одразуваат пристапот заснован врз човековите права за заедницата со хендикеп. 
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ДИК, Упатства, Парламентарни избори 2020, ДИК. Достапно на: https://www.sec.mk/upatstva-2/ 

 

ДИК, Видеокампања за парламентарните избори 2020, ДИК. Достапно на: https://www.sec.mk/kampanja-izbori-

2020/ 

 

ДИК, Гласачки права, Парламентарни избори 2020, ДИК. Достапно на: 

https://drive.google.com/file/d/1koNcHv_q09SRrJYukRh5Ei1EAruuCkMJ/view 

 

ДИК, Министерство за информатичко општество и администрација. Достапно на: 

http://arhiva.mioa.gov.mk/?q=node/215  

 

Закон за основно образование, МОН, 2019, „Службен весник“ број 161, 2019. Достапно на: 

http://www.slvesnik.com.mk/Issues/dc070a58a138483aa68da4517a10ac1e.pdf  

 

Закон за социјална заштита, МТСП, 2019, член 49. Достапен на: 

https://www.mtsp.gov.mk/content/pdf/zakoni/2019/28.5_zakon_SZ.pdf  

 

Закон за спречување и заштита од дискриминација, МТСП, 2020 г. Достапно на: 

https://www.mtsp.gov.mk/content/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%B7%D0%B0%20%D

1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5%20%D0%B8%20%D0

http://www.stat.gov.mk/Publikacii/2.4.18.13.pdf
https://360stepeni.mk/dik-gi-proveruva-izbirachkite-mesta-ke-se-glasa-i-vo-hodnitsi-i-vo-sportski-sali-vo-uchilishtata/
https://360stepeni.mk/dik-gi-proveruva-izbirachkite-mesta-ke-se-glasa-i-vo-hodnitsi-i-vo-sportski-sali-vo-uchilishtata/
https://www.youtube.com/watch?v=Fxo1KLRMsIU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2VQPIHyW9Dsurcd9peNVNTsvgKpqhZr8xlQfr3MT7LKmFbkpvj_4XlTzo
https://www.youtube.com/watch?v=Fxo1KLRMsIU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2VQPIHyW9Dsurcd9peNVNTsvgKpqhZr8xlQfr3MT7LKmFbkpvj_4XlTzo
http://www.slvesnik.com.mk/Issues/032dcec806e2435b90de68be6195e4de.pdf
http://www.makedonski.info/search/%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82
http://www.makedonski.info/search/%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82
https://drive.google.com/file/d/1TG4TfpdfIklNd7FVu0HITM1RDuM0Pk_9/view
https://www.sec.mk/upatstva-2/
https://www.sec.mk/kampanja-izbori-2020/
https://www.sec.mk/kampanja-izbori-2020/
https://drive.google.com/file/d/1koNcHv_q09SRrJYukRh5Ei1EAruuCkMJ/view
http://arhiva.mioa.gov.mk/?q=node/215
http://www.slvesnik.com.mk/Issues/dc070a58a138483aa68da4517a10ac1e.pdf
https://www.mtsp.gov.mk/content/pdf/zakoni/2019/28.5_zakon_SZ.pdf
https://www.mtsp.gov.mk/content/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D1%88%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B0%20%D0%BE%D0%B4%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0.pdf
https://www.mtsp.gov.mk/content/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D1%88%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B0%20%D0%BE%D0%B4%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0.pdf


59 

 
Анализа на политичките програми од предвремените парламентарни избори 2020  

 

%B7%D0%B0%D1%88%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B0%20%D0%BE%D0%B4%20%D0%B4%D0%B8%D1%

81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0.pdf  

 

Извештај за состојбата на хендикеп, СЗО, 2017. Достапно на:  

https://www.who.int/teams/noncommunicable-diseases/disability-and-rehabilitation/world-report-on-disability  

 

Извештај за напредокот на РСМ кон ЕУ, ЕУ 2020, стр. 10. Достапно на: https://ec.europa.eu/neighbourhood-

enlargement/sites/near/files/north_macedonia_report_2020.pdf  

 

Извештај за човекови права во РСМ за 2020, Фра. Достапно на: 

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/north-macedonia-frr2020_en.pdf 

 

Информација за предвремените парламентарни избори. Достапно на: https://360stepeni.mk/dik-gi-proveruva-

izbirachkite-mesta-ke-se-glasa-i-vo-hodnitsi-i-vo-sportski-sali-vo-uchilishtata/ 

 

Информација преземена од весникот „Вечер“. Достапна на: 

https://www.vecer.press/%D0%B4%D0%B8%D0%BA-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8-

%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0-

%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0-

%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8/ 

 

Конечен извештај на специјалната мисија на ОДИХР за оценка на избори, предвремени парламентарни избори. 

2020 г., ОДИХР. Достапно на: https://www.osce.org/files/f/documents/0/a/471672.pdf  

 

Прирачник за учество на лицата со попреченост во изборниот процес за време на здравствена криза – КОВИД-

19, Инклузива, 2020 г. Достапно на: 

https://inkluziva.mk/2020/07/06/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%87%d0%bd%d0%b8%d0%ba-

%d0%b7%d0%b0-%d1%83%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%bd%d0%b0-

%d0%bb%d0%b8%d1%86%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%81%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%bf%d1%80/ 

 

Устав на РСМ, член 35 и 36, Собрание на РСМ. Достапно на: 

https://www.sobranie.mk/content/Odluki%20USTAV/UstavSRSM.pdf 

 

Политички програми:  

 

Изборна програма на коалицијата „Можеме“. Достапна на: https://sdsm.org.mk/wp-

content/uploads/2020/06/Programa-2020_Mozeme.pdf  

 

Изборна програма на коалицијата „Можеме“ претставена на знаковен јазик. Достапно на: 

https://www.youtube.com/watch?v=8HCIUp_3Gq0 

 

Изборна програма на ВМРО-ДПМНЕ и Коалиција „Обнова на Македонија“. Достапна на: https://www.vmro-

dpmne.org.mk/index.php/programa 

 

Изборна програма на политичка партија Демократи. Достапно на:  

https://demokrati.mk/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b0/ 

https://www.mtsp.gov.mk/content/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D1%88%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B0%20%D0%BE%D0%B4%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0.pdf
https://www.mtsp.gov.mk/content/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D1%88%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B0%20%D0%BE%D0%B4%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0.pdf
https://www.who.int/teams/noncommunicable-diseases/disability-and-rehabilitation/world-report-on-disability
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/north_macedonia_report_2020.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/north_macedonia_report_2020.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/north-macedonia-frr2020_en.pdf
https://360stepeni.mk/dik-gi-proveruva-izbirachkite-mesta-ke-se-glasa-i-vo-hodnitsi-i-vo-sportski-sali-vo-uchilishtata/
https://360stepeni.mk/dik-gi-proveruva-izbirachkite-mesta-ke-se-glasa-i-vo-hodnitsi-i-vo-sportski-sali-vo-uchilishtata/
https://www.vecer.press/%D0%B4%D0%B8%D0%BA-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8-%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8/
https://www.vecer.press/%D0%B4%D0%B8%D0%BA-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8-%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8/
https://www.vecer.press/%D0%B4%D0%B8%D0%BA-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8-%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8/
https://www.vecer.press/%D0%B4%D0%B8%D0%BA-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8-%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8/
https://www.osce.org/files/f/documents/0/a/471672.pdf
https://inkluziva.mk/2020/07/06/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%87%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d0%b7%d0%b0-%d1%83%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%bb%d0%b8%d1%86%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%81%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%bf%d1%80/
https://inkluziva.mk/2020/07/06/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%87%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d0%b7%d0%b0-%d1%83%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%bb%d0%b8%d1%86%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%81%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%bf%d1%80/
https://inkluziva.mk/2020/07/06/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%87%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d0%b7%d0%b0-%d1%83%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%bb%d0%b8%d1%86%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%81%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%bf%d1%80/
https://www.sobranie.mk/content/Odluki%20USTAV/UstavSRSM.pdf
https://sdsm.org.mk/wp-content/uploads/2020/06/Programa-2020_Mozeme.pdf
https://sdsm.org.mk/wp-content/uploads/2020/06/Programa-2020_Mozeme.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=8HCIUp_3Gq0
https://www.vmro-dpmne.org.mk/index.php/programa
https://www.vmro-dpmne.org.mk/index.php/programa
https://demokrati.mk/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b0/
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Изборна програма на политичката партија Глас за Македонија. Достапно на: https://www.glaszamakedonija.mk/  

 

Изборна програма на политичката партија ДОМ. Достапно на: http://www.dom.org.mk/  

 

Изборна програма на политичката партија Левица. Достапно на: https://levica.mk/ 

 

Изборна програма на политичката партија Твоја Партија. Достапно на: https://tvoja.org/  

 

Изборна програма на политичката партија Интегра. Достапно на: https://integra.org.mk/  

 

Изборна програма на политичката партии Алијанса на Албанците и Алтернатива. Достапно на: 

https://www.aleanca.eu/  

 

Изборна програма на политичката партија ДУИ. Достапно на: https://bdi.mk/?page_id=448  

 

Изборна програма на политичката партија ДПА. Достапно на: https://gurra-pdsh.org/  

 

Изборна програма на политичката партија НПР. 

 

Изборна програма на политичката партија МРО. 

 

Изборна програма на политичката партија Единствена Македонија, платформа. 

 

Публикации: 

 

Kasnitz i Shuttleworth, 2001: 23-24; Barnes et al, 1999: 59-61; Titchkosky, 2001:. 133; Hughes, 1999: 165. 

Публикација Антропологија на состојбата на хендикеп. Достапно на:  

http://web.mnstate.edu/robertsb/306/Anthropological%20Theories%20of%20Disability.pdf  

 

Кочоска Е., Публикација. Анализа на политичкото учество на лицата со попреченост, ОБСЕ, 2019 г. Достапно на: 

https://www.osce.org/mk/mission-to-skopje/410315  

 

Кочоска Е., Публикација: „Алката што недостасува“ – демистификација на правата на лицата со хендикеп во 

Република Македонија со осврт на правото на образование, Полио Плус, 2019. Достапно на: 

www.polioplus.org.mk 

 

Попоска Ж. Публикација „Од идеја до реалност“, 2005, Полио Плус. Достапно на: http://polioplus.org.mk/  

 

Попоска Ж., Публикација „Толкувач на Меѓународната конвенција за правата на лицата со попреченост на 

Организацијата на обединетите нации“, 2018, Полио Плус. Достапно на: 

http://polioplus.org.mk/margina/dokumenti/Tolkuvac-B5-mk.pdf  

 

Стојкова Ж., Од конвенција до практика, осврт на Меѓународната конвенција за правата на лицата со хендикеп 

и следните чекори за нејзината ефективна имплементација во Република Македонија, Полио плус, Скопје, 

2009 година. 
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ООН информации и документи:  

 

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 

 

Конвенцијата за правата на лицата со хендикеп, A/RES/61/106, чл. 25. Достапно на: 

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/ConventionRightsPersonsWithDisabilities.aspx  

 

Општ коментар бр.1 Правото за еднакво признавање пред законот, член 12 од КПЛХ, Комитет за правата на 

лицата со хендикеп при ООН. Достапно на: 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/GC/1&Lang=en  

 

Општ коментар бр. 2, Пристапност, член 9 од КПЛХ, Комитет за правата на лицата со хендикеп при ООН. 

Достапно на: 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/GC/2&Lang=en  

 

Општ коментар бр. 23 на Комитетот за човековите права, 1994, ХРИ/ГЕН/1 Рев. 5, стр. 147-150 

 

Општ коментар бр. 5 Право на независен живот, член 19 од КПЛХ, 2017, ООН Комитет за правата на лицата со 

хендикеп при ООН. Достапно на: 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/GC/5&Lang=en  

 

Општ коментар бр. 6 Еднаквост и недискриминација, член 5 од КПЛХ, Комитет за правата на лицата со 

хендикеп при ООН. Достапно на: 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/GC/6&Lang=en  

  

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/MKD/CO/1&Lang=En
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/ConventionRightsPersonsWithDisabilities.aspx
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/GC/1&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/GC/2&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/GC/5&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/GC/6&Lang=en
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Прилог 1: Поимник  
 

Во рамките на анализата се користат одредени термини. За приближување на значењето, во прилог 

следува поимник за термините.  

Термин Значење  

Аблеизам  

Аблеизмот е дискриминација и социјална предрасуда кон лицата со хендикеп и/или 

луѓето за кои се мисли дека имаат хендикеп. Аблеизмот ги карактеризира лицата со 

оневозможеност како инфериорни во однос на лицата без хендикеп. Аблеизмот се 

однесува на збир на однесувања и општествени структури и практики што создаваат 

чувства на вознемиреност, страв, непријателство и апатија кон лицата со хендикеп. 

Демедикализација  
Процес со кој однесувањето или состојбата етикетирана како „болест“ се дефинира и се 

прифаќа како природна и/или нормална состојба. 

Интерсекциска 

дискриминација  

„Интерсекциска дискриминација“ е секоја дискриминација врз две или повеќе 

дискриминаторски основи што се истовремено и неразделно поврзани. 

Инклузивна 

еднаквост  

Инклузивна еднаквост е нов модел на еднаквост во КПЛХ. Инклузивната еднаквост ја 

опфаќа материјалната еднаквост низ четири димензии, и тоа: (а) фер редистрибутивна 

димензија; (б) димензија на признавање, признавајќи го достоинството на човечките 

суштества и нивната интерсекционалност; (в) партиципативна димензија; и (г) 

приспособувачка димензија.  

Јазик  
Под „јазик“ се подразбираат орално-слушни јазици, знаковниот јазик и други форми на 

јазици што не се изговараат.  

Комуникација  

Под „комуникација“ се подразбира орално-слушна комуникација, комуникација со 

користење на знаковниот јазик и Браевото писмо, комуникација преку допир, печатење 

со големи букви, аудио, достапни мултимедиуми, читачи и други аугментативни или 

алтернативни начини на комуникација, вклучувајќи и достапна информатичка и 

комуникациска технологија. 

Лице со хендикеп  

Лице со хендикеп е лице што има долготрајна физичка, интелектуална, ментална или 

сензорна оневозможеност, што во интеракција со различните општествени бариери 

може да го оневозможи неговото целосно и ефективно учество во општеството на 

еднаква основа со другите.  

Лесен формат на 

читање  

Текст во кој содржината, јазикот, илустрациите и графичкиот дизајн се поедноставени 

за да бидат лесно разбирливи од страна на лица со интелектуален или психосоцијален 

хендикеп и/или лица на кои јазикот не им е мајчин јазик. 

Пристапност 

Место, објект, работна средина, услуга или програма каде што може лесно да се 

пристапи, да се влезе, да се работи, да се учествува и/или безбедно да се употребува, 

независно и достоинствено од страна на лицето со хендикеп. 

Пристапни формати 
Печатени, аудио или визуелни информации што се пристапни за лица со хендикеп. 



64 

 
Изгубената вредност низ политичкото учество 

Поддржано 

донесување одлуки  

Поддржано донесување одлуки е правен систем, при што лицата со хендикеп, без оглед 

на степенот на оневозможеност, имаат можност да донесат одлуки, почитувајќи ги 

правата, волјата и преференциите на лицата со оневозможеност. Во овој систем, лицата 

со хендикеп прават сопствен избор за своите животи, со поддршка од луѓе што ги 

избираат и во кои имаат доверба. Ова се разликува од режимите за донесување одлуки 

наместо друг, каде што законски старател донесува одлуки за лице со хендикеп, 

практика и режим што треба секоја една држава да ги укине.  

Соодветно 

приспособување 

Соодветното приспособување има индивидуален пристап. Соодветно приспособување е 

неопходно и соодветно изменување и приспособување потребно во одреден случај што 

не предизвикува несразмерно или непотребно оптоварување, а со цел обезбедување на 

уживањето или остварувањето на сите човекови права и слободи на лицата со хендикеп 

на еднаква основа со другите.  

Универзален дизајн  

Кога сите објекти, материјали и процеси од самиот почеток се дизајнирани да бидат 

пристапни за лицата со и без хендикеп. Универзален стандард значи модел или 

производ, средини, програми и услуги за користење од страна на луѓето до највисок 

можен обем, без потреба од приспособување или изработка на специјализирани модели. 

Универзалниот дизајн не ги исклучува помагалата за одредени групи лица со хендикеп, 

доколку се неопходни. 
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Прилог 2: Список на партии и коалиции што учествуваа на 

предвремените парламентарни избори во 2020 година  
 

Политички партии и коалиции Вклучени партии и поединци 

Алијанса за Албанците и 

Алтернатива 
Алијанса за Албанците и Алтернатива 

ВМРО-ДПМНЕ и Коалиција 

„Обнова на Македонија“ 

ВМРО-ДПМНЕ/Граѓанска опција за Македонија (ГРОМ)/Движење 

за национално движење на Турците/Демократска партија на 

Србите во Македонија/ Демократска партија на 

Ромите/Демократски сили на Ромите/Македонска акција 

(МААК)/Нова либерална партија/Партија на Власите од 

Македонија/Партија на обединети демократи на Македонија/Роми 

обединети во Македонија/ Работничко земјоделска партија од 

Македонија/Социјалистичка партија на Македонија/Српска 

напредна странка/Странка на демократска акција на 

Македонија/Титови леви сили/Аднан Арсовски/Аднан 

Ќахил/Бајрам Берат/Салко Куч 

Граѓанско-демократска унија  

Глас за Македонија  

Демократи  

Демократска партија на 

Албанците 
 

Демократска унија за 

демократија 
 

Интегра – Македонска 

конзервативна партија 
 

Коалиција „Можеме“ СДСМ/Движење Беса/Нова социјал-демократска 

партија/Либерално демократска партија/Партија за Европска 
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иднина/Обединета партија за еднаквост на Ромите/Партија за 

движење на Турците во Македонија/Демократски сојуз на Власите 

од Македонија/Нова алтернатива/Партија за економски промени 

21/Партија за општествен и економски напредок/Демократски 

сојуз/Достоинство/Демократска партија на Турците во 

Македонија/Српска странка во Македонија/Бошњачки 

демократски сојуз/Партија на пензионери/Партија за демократски 

просперитет на Ромите/ВМРО Народна партија/Демократска 

обнова на Македонија/Обединети за Македонија/Партија за 

целосна еманципација на Ромите од РСМ/Сојуз на Ромите од 

Македонија 

Левица  

МОРО – Работничка партија  

Народна партија на Ромите  

Никогаш Северна – Само 

Македонија 

Единствена Македонија/ФРОДЕМ/Родољубно здружение 

Тврдокорни/Демократска фракција на ВМРО/Унија на ветерани на 

ВМРО 1990/Заедница на македонските друштва од Швајцарија 

СДУ Скопје  

Твоја партија  
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Прилог 3: Извадок од предлог-мерките од програмите на политичките партии 

поврзани со прашањето на хендикеп  
 

Политичка партија / Коалиција Област: Пристапност, инфраструктура, комуникации 

ВМРО-ДПМНЕ и Коалиција „Обнова на 

Македонија“ 

1. Субвенционирање со ваучери за компјутери, помошни технологии и пристап до интернет на лица со инвалидитет ...до 

одреден износ. Буџет: 76,5 милиони ден. годишно. 

2. Центри „Една точка за услуги“. Во наредниот 4-годишен период ќе отвориме 13 центри за услуги. Овие центри ќе 

овозможуваат непречен пристап за лицата со сите видови на попреченост.  

3. Сигнализација за лица со посебни потреби. За да го олесниме животот на лицата со посебни потреби, во секое 

населено место ќе биде инсталирана современа сообраќајна сигнализација за оваа категорија граѓани по европски 

стандарди. 

4. Станови и куќи за станбено необезбедени лица (млади брачни двојки, лица со посебни потреби...). 

Коалиција „Можеме“ 1. До 2024 година ќе обезбедиме единствен стандард за прикажување и пристапување до информациите на интернет-

страниците на институциите од јавниот сектор, вклучувајќи и стандарден начин за пребарување и нивна достапност за 

лицата со попреченост. 

2. Во секоја општина ќе бидат отворени дневни центри за нега и соодветен превоз на лицата со посебни потреби.  

3. Во сите амбуланти, поликлиники, болници и останати јавни установи задолжително ќе се постават пристапни рампи за 

лицата со попреченост за да може непречено да се движат и да ги остваруваат своите потреби. 

Левица 1. Изградба на државни социјални станови за самохрани родители, деца без родители, лица приматели на социјална 

помош и семејства на лица со посебни потреби. 

Глас за Македонија 1. Промовираме универзален пристап до безбедни и инклузивни зелени и јавни површини, особено за жените и децата, 

постарите лица и лицата со посебни потреби, како и обезбедување пристап до безбедни и прифатливи станови и 

транспортни системи. 

 

Политичка партија / Коалиција Област: Правична застапеност 

ВМРО-ДПМНЕ и Коалиција „Обнова на 

Македонија“ 

1. Систематизирани и адаптирани работни места за лица со попреченост. Најмалку 2 % од вкупниот број вработени во 

институцијата. Во таа насока предвидуваме систематизирање и адаптација на работни места што ќе бидат наменети 

за вработување лица со инвалидност. 
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Политичка партија / Коалиција Област: Владеење на правото, демократија и човекови права 

Глас за Македонија 1. Унапредување на правата на лицата со попречености и посебни потреби. 

2. Олеснување на пристапот до правосудните институции преку надминување на физичките бариери за лицата со 

посебни потреби, како и на јазичните бариери за лицата со оштетен слух и говор. 

3. Унапредување на правата на лицата со попречености и посебни потреби преку модернизација на постојните установи 

за сместување на лица со пречки во развојот, деинституционализација на лицата со душевни пречки во развојот, 

мерки за спречување на стигматизацијата и нивна ефикасна инклузија во македонското општество и слични активни 

мерки од страна на државата. 

ДОМ 1. Унапредување на човековите права, особено на маргинализираните групи (ЛГБТИ, Роми, лица со попреченост и др.). 

Интегра 1. ИНТЕГРА го препознава значењето на партнерската улога што ја имаат граѓанските организации... унапредувањето на 

правата на ранливите категории граѓани (лица со посебни потреби, инвалидизирани и со пречки во развојот, болни, 

сиромашни и сл.). 

 

Политичка партија / Коалиција Област: Образование 
ВМРО-ДПМНЕ и Коалиција „Обнова на 

Македонија“ 

1. Воведување знаковен јазик како наставен предмет во средните училишта од соодветни области. Рок: 2021 г. Буџет: 3 

милиони денари.  

2. Зачленување на Македонија во европската агенција за посебни потреби и инклузивно образование. Рок: 2021 година. 

Буџет: 2,5 милиони денари. 

3. Програма за поврзување на училиштата за лица со посебни потреби (ПОП). Преку оваа програма ги поврзуваме 

училиштата за лица со посебни потреби со стопанските комори и АВРМ, заради олеснување на процесот на 

вработување на овие лица по завршувањето на образованието, но и одговор на потребите на компаниите. 

Предвидуваме поддршка за формирање заштитни оддели за вработување на лицата со ПОП, кои во секое време би 

биле на располагање на училиштата и образованието.  

4. Пристапни студентски домови за лицата со попреченост. Буџет: 42 милиони ден. 

5. Е-читална за лицата со оштетен вид. Рок: од 2021 година. Буџет: 2,4 милиони денари.  

6. Отворање реални компании во средните стручни специјални училишта на лица со попреченост Буџет: 5 милиони 

денари. 

7. Отворање Центар за подготовка на родителите и семејствата на лицата со попреченост за справување со тешкотиите и 

предизвиците во образованието на нивните деца и во општеството. Рок: 2022 година. Буџет: 150 милиони денари. 

Коалиција „Можеме“ 1. Екипирање на стручните служби во училиштата за основно и средно образование со тимови од најмалку тројца 

соработници (педагог, психолог и дефектолог). 

Алијанса за Албанците и Алтернатива 1. Зголемување на инклузивноста за учениците со посебни потреби. Законот за основно образование опфаќа мерки за 

инклузивност кај учениците со посебни потреби, но кои се неостварливи во пракса, бидејќи недостасуваат простории и 

кадар. 

2. Ќе се идентификуваат училиштата каде може да се остварат прогресивната инклузивност и другите мерки коишто 

треба да се преземат за овие ученици да ја следат наставата, вклучувајќи го и бесплатниот превоз 
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ДПА 1. Да се создаде инфраструктура во постојните градинки и училишта во согласност со европските стандарди, вклучително 

и пристап за деца со посебни потреби. 

2. Да се отворат центри за развој на деца со посебни потреби на албански јазик. 

Левица 1. Интегрирање и поголемо вклучување на лицата со попреченост и останатите маргинализирани групи во редовниот 

образовен систем, во зависност од степенот на попреченост. 

2. Вработување дефектолози и логопеди во сите основни училишта (освен педагозите и психолозите). 

Глас за Македонија 1. Вистинска инклузија на децата со посебни образовни потреби во системот на предучилишно воспитание преку 

соодветна легислатива и обезбедување на неопходниот стручен кадар. 

2. Ќе формираме Национален фонд за поддршка на студентскиот и ученичкиот стандард, како и прв портал за 

транспарентно доделување на стипендии. Истите ќе се доделуваат по две основи: по одличност (талентираност) и по 

социо-економски показатели (лица со инвалидитет, деца на бранители, маргинализирани групи, деца од сиромашни 

семејства...). 

ДОМ 1. Модерна инфраструктура, нови училишта со достапност за лица со попреченост. 

2. Воведување стандарди за оценување на деца со посебни образовни потреби. 

ДУИ 1. Воспоставување на принцип на целосно вклучување на ученици со посебни образовни потреби. 

2. Секое дете има право на инклузивно образование (основно и средно), вклучително и деца со посебни образовни 

потреби. Со новите законски решенија за основно и средно образование, специјалните училишта ќе се претворат во 

училишни центри за ресурси кои ќе обезбедат силна поддршка за сите училишта за поголема вклученост на деца со 

посебни образовни потреби. 

3. Ќе инвестираме во постојана обука за наставниците и во создавање на еднакви услови за сите, земајќи ги предвид 

индивидуалните потреби на секој ученик. 

4. Релевантно вклучување во процесот на едукација на деца со посебни потреби и интереси (талентирани деца). 

5. Дневен центар за деца со посебни потреби во секое училиште. 

 

Политичка партија / Коалиција Област: Вработување 

ВМРО-ДПМНЕ и Коалиција „Обнова на 

Македонија“ 

1. Активни мерки за вработување насочени кон ранливи категории (пример, младите лица, жените, одредени етнички 

малцинства, како Ромите, лицата со инвалидитет итн.), на лица на ниво 0,2 % ОД БДП. Буџет: 120 милиони денари. 

2. Лицата со попреченост – еднакви во трудот – опфаќа надомест на плата за полно работно време за работник со 

намалена работна способност. Во однос на заштитата на работниците што се родители на деца со посебни потреби, 

ВМРО ќе направи законско уредување за дополнителна заштита на работникот за кој работодавачот сака да го 

прекине договорот за вработување од деловни причини за работник што е родител на дете со посебни потреби. Рок: 

2023 година. Буџет: 17 милиони денари. 

3. ВМРО-ДПМНЕ ќе формира комбиниран систем на квотно вработување на лицата со инвалидитет, како и активни 

стимулативни мерки за работодавачите што ќе вработуваат лица со инвалидитет. Задржувањето на овие лица ќе се 

поддржи со даночни ослободувања, како и обуки за стручно усовршување. 

4. За потребите на глувонемите лица се предвидени квартални обуки за толкувачи на знаковен јазик. 
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5. Вклучување на лицата со инвалидност во надзорите кои се во надлежност на Државниот градежен инспекторат. 

6. Формирање на Координативно национално тело составено од владини претставници, НВО-секторот и организациите на 

лицата со инвалидност кое ќе работи на препознавање на проблемите и унапредување на правата на овие граѓани. 

Рок: 2024 г. Буџет: 22 милиони денари. 

Коалиција „Можеме“ 1. Ќе воспоставиме единствен систем за процена на работна способност, со што ќе се олесни остварувањето на правата 

за попреченост и ќе се спречи злоупотреба на инвалидските пензии во државата. 

ДУИ 1. Поддршка за вработување лица со посебни потреби; 

 

Политичка партија / Коалиција Област: Социјална заштита 

ВМРО-ДПМНЕ и Коалиција „Обнова на 

Македонија“ 

1. Отворање на дневни центри за деца и лица со пречки во развојот. Овие центри ќе даваат услуги за дневно 

згрижување, престој, нега, исхрана, психосоцијална рехабилитација и ресоцијализација, советодавна работа и 

организирано поминување на времето на децата со пречки во развојот кои живеат во своите биолошки семејства или 

се сместени во згрижувачки семејства. Рок: 2024 година. Буџет: 200 милиони денари.  

2. Надоместок за роднинско згрижување. Покрај формата згрижувачко семејство, оваа форма на згрижување би била 

посоодветна за згрижените деца. 

3. Бесплатна бањско-климатска рекреација за лица со инвалидност. 

4. Бесплатна рехабилитација на деца и млади со пречки во развојот во социјална установа за згрижување и 

рехабилитација на деца и младинци и возрасни лица со телесен инвалидитет. 

5. Набавка на тифлотехнички помагала за лица со оштетен вид. 

6. Пристапни рампи за лица со инвалидност. 

7. Бесплатен компјутер и помошна технологија за студентите со инвалидност. 

8. Воведување на право на активна инвалидска количка. 

9. Намалување на времето на издавање на ортопедски чевли над 7 цм. 

10. Стипендии за студенти со телесен инвалидитет. 

11. Ослободување од давачки за набавка на возило за лица со инвалидитет. 

12. Бесплатно користење на спортски објекти за децата со посебни потреби. 

13. Факсимилот ќе служи како официјален потпис на слепите лица. 

14. Библиотеки за лица со оштетен вид. (ставка 2 – 14)Рок: 2024 година. Буџет: 320 милиони денари. 

Коалиција „Можеме“ 1. Додатоците за попреченост ги зголемуваме за 15 % во 2021 година. 

2. До 2024 нема да има ниту една непристапнa јавна институција за лицата со посебни потреби. 

3. Закон за самостојно движење со куче водич и мобилна апликација за олеснето функционирање на слепите лица. 

4. Сите лица кои што се регистрирани во националниот регистар на лица со попречености ќе имаат единствена 

идентификациска картичка преку која ќе имаат бесплатен пристап до услуги. 

5. Нашата цел е да го ратификуваме Договорот од Маракеш во насока на остварување на правата на лицата со 

попреченост.  

6. Во тек е и подготовката на целосно нов Закон за вработување на лица со попречености  
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7. Воведување на професионална рехабилитација платена од државата во 2021 година.  

8. Изработка на национален регистар на лица со попречености. 

9. Ја зголемуваме грижата и поддршката за лицата со церебрална парализа и децата со попреченост и старите лица. 

10. Работиме на модернизација на Центрите за рехабилитација на лицата со попреченост во Скопје и Струмица со цел да 

станат модерни сервиси во заедницата.  

11. Ќе отвориме и Центар за повозрасни деца/лица со аутизам во Скопје. 

12. Продолжуваме и со намалување на возрасната граница за користење на услугата за лична асистенција на 6 години, а 

во соработка со патронажната служба, секое семејство со дете со попреченост ќе добие интензивна индивидуална 

поддршка и едукација во првите 12 месеци. 

13. Во наредниот период, секое семејство кое има лице со попреченост ќе добие 15 дена заменска грижа во центарот, а и 

на територијата на целата држава ќе биде достапна услугата живеење со поддршка на лицата со попреченост.  

14. Ќе овозможиме и мерка за одмена на семејна грижа на дневна основа – со тим кој ќе може тоа да го прави во 

интервали од 2 до 4 часа еднаш до двапати во неделата. 

15. Ќе ја јакнеме улогата на центрите за деца со посебни потреби на примарното ниво на здравствена заштита и давање 

на физикална терапија дома кај децата со посебни потреби и кај лицата со инвалидитет, а ќе ја анализираме 

можноста за интеграција на овие центри со дневните центри кои ги основаат општините на локално ниво. 

16. Пренаменуваме дел од установата „Бања Банско“ во „Геријатриски установа“ Струмица. 

17. Законски ќе воведеме модел на функционална проценка на децата со попреченост со две регионални и една 

национална комисија за проценка. 

18. Поради навремена и соодветна грижа за децата со попреченост, ќе воведеме 5 регионални комисии за функционална 

проценка на овие деца и ќе ја спуштиме границата на лични асистенти на 6 години. 

19. Кај семејствата со дете со попреченост ќе воведеме индивидуална помош и поддршка во првите 12 месеци преку 

патронажна служба. 

20. Како поддршка на инклузивното образование, ќе воведеме сензорни соби и соби за релаксација во градинките и 

училиштата.  

Алијанса за Албанците и Алтернатива 1. Елиминирање на пречките за лицата со попреченост во сите објекти од јавен интерес.  

2. Ќе се ангажираме за секој школски објект да има патеки и простори во кои може да се движат лица со попреченост, во 

согласност со меѓународните стандарди на услови за живот за лица со попреченост. 

ДПА 1. ДПА ќе биде посветена на подобрување на социјалната состојба во сите социјални категории, како што се семејствата 

или паровите со економски проблеми, старите лица, децата, бремените жени со социјални проблеми, лицата со 

посебни потреби итн. 

Левица 1. Олеснување на процедурата за потврдување на утврдениот инвалидитет кај хендикепираните лица. 

2. Изготвување на електронски регистар за лицата со посебни потреби од страна на МТСП, со цел да се олесни 

постапката за добивање на потребните документи за овие лица. 

3. Зголемување на посебниот додаток за туѓа нега која се однесува на лица со посебни потреби. 

4. Вработување персонални асистенти кои ќе им помагаат на семејствата со лица со посебни потреби од страна на МТСП. 
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5. Зголемување на износот на надоместокот на плата за користење на скратено работно време за родителите на лицата 

со посебни потреби. 

Глас за Македонија 1. Реорганизација на програмата на Министерство за труд и социјална политика, со што ќе се направат измени на 

законите, подзаконските акти, како и правилниците кои се однесуваат на лицата со попреченост 

2. По однос на личните асистенти во Законот за социјална заштита, треба да се додаде нов член: Секое лице со 

попреченост има право на личен асистент што ќе биде вработен во подрачната единица на Министерството за труд и 

социјална политика. Во истиот член да се специфицира што претставува личниот асистент и кои услови треба да ги 

задоволува по однос на образование и искуство во таа работа за да биде вработен. 

3. Возрасната граница за примањето на посебниот додаток да се укине и лицата со „други“ видови на попреченост да 

продолжат да го добиваат тој додаток во текот на целиот живот. 

4. Државата да го зголеми видот и бројот, како и квалитетот на услугите/сервисите за лицата со посебни потреби. 

Нивните родители би можеле да се вработуваат барем со скратено работно време, па дел од финансиските средства 

би ги добивале од нивниот работодавач во вид на плата, а дел од државата, како социјална помош.  

5. Владата да се погрижи за континуирано создавање на технички и инфраструктурни услови (рампи и/или лифтови во 

сите јавни институции, специјализирани тоалети, колички, итн.), кои ќе ја поддржат комплетната инклузија на лицата 

со посебни потреби во сите сфери на општеството. Ова да биде изведено во смисла на корекција/додавање кај веќе 

постојните објекти и услови при изградба на нови.  

6. Државата мора да му ги обезбеди сите услови за остварување на правото на избор – лицето со попреченост да 

избира, да се кандидира, да биде избрано и да се самозастапува. 

ДОМ 1. Целосна инклузија на лицата со попреченост во сите сфери на општеството и овозможување тие да ги имаат сите 

човекови права. 

2. Усогласување на законската регулатива со Конвенцијата на ОН за правата на лицата со попреченост. 

3. Зголемено учество на лицата со попреченост во политичкиот живот.  

4. Доследно имплементирање на законите за просторно и урбанистичко планирање и за градење во делот на 

обезбедување непречена мобилност и пристапност за лицата со попреченост; елиминирање на стереотипите, 

предрасудите и дискриминацијата на луѓето со попреченост, со акцент на потребата од соодветни програми и 

содржини во воспитно-образовниот процес. 

5. Измена на Законот за прекин на бременост заради обезбедување слободна одлука на лицата со попреченост.  

6. Целосна инклузија на младите лица со попреченост; зголемување на бројот на соодветно обучени лични и образовни 

асистенти. 

7. Овозможување зголемена информираност на лицата со попреченост со задолжителна употреба на знаковен јазик и 

титлување и препознавање на лицата со попреченост како ранлива категорија во адаптацијата на климатските 

промени.  

8. Социјална грижа за жените – Грижа за ранливите групи (стари лица, лица со посебни потреби, деца без родители, 

самохрани мајки). 
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Твоја партија 1. Во обезбедувањето на квалитетот на живеење, Твоја партија ќе посвети посебно внимание на старите и изнемоштени 

лица, на луѓето со попреченост и на жените (создавање посебни услужни центри кои би им помогнале во 

задоволување на секојдневните потреби).  

 

Демократи 1. Ќе се усогласат постојните прописи со меѓународните документи во областа на заштитата и интеграцијата во 

општествениот живот на лицата со попреченост. 

2. Лицата со попреченост ќе бидат вклучени во креирањето политики и носењето одлуки во сите аспекти од животот. 

3. Ќе се создадат услови и ќе се овозможи оптимално школување низ рушење на сите бариери, како на градежно-

архитектонските за слободно движење на лицата со попреченост, така и на законските и на општествените. 

4. За таа цел ќе бидат унапредени ресурсите во образованието, ќе бидат обезбедени обуки и подобри услови за кадарот 

кој работи со децата со попреченост за обезбедување квалитетно образование. 

5. За општествена интеграција на лицата со попреченост, посебно внимание ќе посветиме на спроведувањето на 

стратегијата за унапредување на нивната социјална положба и вработување. Ќе се залагаме за еднакви можности при 

вработувањето на лицата со попреченост и укинување на дискриминацијата. 

6. На лицата со попреченост ќе им се овозможи соодветна преквалификација и доквалификација во рамките на 

постојните психофизички можности, кои би резултирале со вработување и осамостојување. 

7. Низ законските решенија, во соработка со комуналниот, градежниот и урбанистичкиот сектор, ќе се овозможи 

изградба на станбени и јавни објекти со специфичностите кои овозможуваат достапност и задоволување на животните 

потреби на лицата со попреченост. 

8. Ќе бидат унапредени надоместоците за компензација на попреченоста по вид и степен на попреченост. Средствата ќе 

бидат обезбедени од буџетот на државата, приспособени според тежината на попреченоста.  

9. Ќе се воведе семеен додаток за грижа на семејството на овие лица за да можат правилно да ги остварат животните 

функции. 

10. Ќе се унапредат сообраќајната инфраструктура, јавниот превоз, како и културата на сите учесници во сообраќајот во 

поглед на разбирање на специфичните потреби на лицата со попреченост. 

11. Ќе овозможиме поквалитетно информирање за лицата со попреченост, намалување на предрасудите кон нив и 

спроведување позитивни кампањи за промовирање на еднаквоста на граѓаните во општеството. 

ДУИ 1. Отворање на дневни центри за деца со различни потреби. 

2. Рекреација, социјализација, едукација, обука, како и обука од страна на стручен персонал како помош и олеснување на 

децата со посебни потреби и нивно вклучување во секојдневниот општествен живот. 

Интегра 1. Посебна програма за деца без родители и нов концепт на сиропиталишта, посебен проект за бездомниците и питачите 

по улица, како и за лицата со посебни потреби и инвалидизираните лица. 

МОРО 1. Ќе поддржува и ќе стимулира отворање услужни центри во сите урбани општини, со цел вработување социјални 

случаи, самохрани родители, лица со посебни потреби и лица од 45 до 64 години, кои останале без работа без вина на 

работодавачот. 
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Политичка партија / Коалиција Област: Здравствена заштита 

ВМРО-ДПМНЕ и Коалиција „Обнова на 

Македонија“ 

1. Воведување поголем број услуги за граѓаните во Македонија. Меѓу другите, ќе воведеме и: тромесечна терапија за 

болни, отворање тумор-банка со регистар, модернизирање на службата за помош и поддршка на стари лица (домашна 

посета).  

2. Дополнување на листата за ортопедски помагала. Рок: 2024 година. Буџет: 200 милиони денари. 

Коалиција „Можеме“ 1. Ќе градиме систем кој ќе го штити здравјето на населението, а особено на ранливите групи (деца, бремени жени, стари 

лица, хронично болни и хендикепирани лица). 

2. Развивање на капацитети за долготрајно лекување и нега на заболени од одредени хронични болести, особено за 

стари и неподвижни лица во тешка состојба, за кои домашната нега не е соодветна.  

3. Основање на центри за палијативна грижа (хосписи) – преадаптација на постоечки здравствени капацитети. 

Левица 1. Креирање механизми за обезбедување соодветни услови за пружање стоматолошка грижа на маргинализирани групи 

(лица со попреченост, ХИВ, лица со аутизам и сл.). 

Глас за Македонија 1. Укинување на возрасната граница (од 26 години) за примање додаток на лица со одредени попречености. 

Демократи 1. Доделување на медицински реквизити, опрема и помагала на сите лица со попреченост и со ретка болест“. На овие 

лица, потребната медицинска опрема и помагала ќе им се набавуваат од страна на државата во брза постапка во која 

ќе ги нема бирократските процедури. 

2. Бесплатно лекување во државата и во странство на лица со ретки и специфични болести и навремено преземање на 

потребните здравствени обврски за нивно лекување за да се овозможи навремено лекување на овие лица и 

спасување на нивните животи. 

3. Правилна грижа за лицата со ретки болести. Воведување на регистар за видот на ретката болест, доделување 

правилен надоместок за лекување и егзистенција по вид на ретка болест, доделување додаток за семејна грижа на 

семејствата. 

ДУИ 1. Зголемување на бројот на медицински персонал во патронажната служба, поливалентен со цел посетите од дома да 

бидат почести. Покрај новороденчињата и бремените жени, може да се посетат и хронично болните, како и постарите 

лица. 

2. Зголемување на бројот на ортопедски уреди за осигурителни компании со посебни потреби. 

 

 

 

 

 

Политичка партија / Коалиција Област: Подигнување на јавната свест 
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ВМРО-ДПМНЕ и Коалиција „Обнова на 

Македонија“ 

1. Ќе работиме кон надминување на стереотипите, стигматизацијата и поделбите по различни основи меѓу граѓаните. 

2. Ќе се овозможи помош на семејствата кои имаат деца со аутизам, на околината, образовните институции и на самите 

деца за да можат подобро да функционираат во општеството. Ова ќе се оствари преку: - Воведување на напредни 

обуки и имплементирање на програми за работа со деца со аутизам. 

3. Изготвување на национална стратегија за борба со проблемот на аутизам. -Финансиска помош на семејствата кои 

имаат деца или возрасни со аутизам. Рок: 2024 година. Буџет: 8 милиони денари. 

 

Политичка партија / Коалиција Област: Спорт 

ВМРО-ДПМНЕ и Коалиција „Обнова на 

Македонија“ 

1. Поддршка и овозможување на соодветни услови на спортистите со инвалидност за бавење занимавање со спорт и 

спортска рекреација и изградба на поливалентна спортска сала за лица со инвалидност. 

2. Приспособување на пристапот до постојните спортски објекти и нивна достапност. 

Коалиција „Можеме“ 1. Ги вклучуваме лицата со посебни потреби во сите сегменти на спортот. Обезбедуваме еднакви услови за спортување 

за лицата со попреченост и инвалидитет во сите спортови (тимски и индивидуални). 

Глас за Македонија 1. Жените и спортот. Преземање активности и мерки за интегрирање на девојчињата и жените со одреден инвалидитет 

во индивидуалните и колективните спортови. 

НПР 1. Подобрување на условите за спорт на лицата со посебни потреби. За реализација на овој приоритет ќе се формира 

посебен фонд за поддршка со кој ќе се реализираат поставените цели 

 

Политичка партија / Коалиција Област: Култура 

Коалиција „Можеме“ 1. Ќе дадеме поддршка на активностите кои го прошируваат пристапот кон културните добра на лицата со посебни потреби. 

ДУИ 1. Посебно внимание ќе им се посвети на лицата со посебни потреби при создавањето инклузивно опкружување. 
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