
ПРАВНО ЗАЈАКНУВАЊЕ ВО
ЗАЕДНИЦАТА ВО ПРОЦЕСОТ НА
ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЈА

И З В ЕШ ТА Ј



Овој производ е подготвен во рамки на програмата „Основи за иднината“ финансирана од Владата на Обединето Кралство, со поддршка на Британската 
амбасада Скопје.  Мислењата и ставовите наведени во оваа содржина не ги одразуваат секогаш мислењата и ставовите на Британската Влада и на УНИЦЕФ.

Издавач:
Хелсиншки комитет за човекови права
претставуван од претседател проф. д-р Гордан Калајџиев

Уредничка:
Уранија Пировска, извршна директорка на 
Хелсиншки комитет за човекови права

Авторка: 
Бојана Јовановска

Август, 2020

This product is prepared within the programme “Foundations for the Future” funded by the UK Government with the support of the British Embassy Skopje. 
The content of this publication does not necessarily reflect the position or the opinions of the UK Government and of UNICEF.

CIP - Каталогизација во публикација
Национална и универзитетска библиотека "Св. Климент Охридски", Скопје

347.921.8:[316.647.82:364-053.2-056.26/.36(497.7)(047)
347.921.8:[316.647.82:364-056.26/.36(497.7)(047)

ЈОВАНОВСКА, Бојана
    Правно зајакнување во заедницата во процесот на
деинституционализација : извештај / [aвторка Бојана Јовановска]. - Скопје:
Хелсиншки комитет за човекови права, 2020. - 22 ; 22 стр. ; 21 см

Насл. стр. на припечатениот текст: Fuqizimi juridik në komunitetin në
procesin e deinstitucionalizimit : raport / [аutore Bojana Jovanovska].
- Обата текста меѓусебно печатени во спротивна насока

ISBN 978-608-4790-68-6

а) Деца со попреченост -- Правна помош -- Дискриминација -- Социјална
заштита -- Македонија -- Извештаи б) Лица со попреченост -- Правна помош
-- Дискриминација -- Социјална заштита -- Македонија -- Извештаи

COBISS.MK-ID 52167941



ВОВЕД

АКТИВНОСТИ
1.  Соработка со дневните центри 
2.  Зајакнување на капацитетите на лицата кои се грижат за деца со попреченост

3.  Градење капацитети на даватели на услуги

4.  Бесплатна правна помош

5.  Подигнување на јавната свест

ЗАКЛУЧОЦИ И ПРЕПОРАКИ

........................................................................................................................1

.............................................................................................................3
.................................................................................3

......4
...........................................................10

.......................................................................................12
...............................................................................15

...................................................................................16

СОДРЖИНА



Овој извештај е подготвен во рамките на проектот „Правно зајакнување во 
заедницата во процесот на деинституционализација“ кој Хелсиншкиот 
комитет за човекови права го спроведе како дел од програмата „Основи за 
иднината“ финансирана од Владата на Обединето Кралство, со поддршка на 
Британската амбасада Скопје и УНИЦЕФ. Целта на овој извештај е да ги 
пренесе резултатите од реализираните проектни активности преку кои 
читателот би стекнал одредени знаења за состојбата со остварување на 
правата на децата и лицата со попреченост и нивните семејства, но исто 
така и да даде препораки за понатамошни активности во насока на 
поддршка на процесот на деинституционализација. 
Процесот на деинституционализација е дел од реформите на системот за 
социјална заштита и предвидува зајакнување и воспоставување на услуги 
за децата со попреченост, родителите, старателите и други лица кои се 
грижат за децата, кои се значаен дел од самиот процес. Процесот вклучува 
развивање на вонинституционални форми на заштита, што неминовно 
опфаќа помош и поддршка на семејствата со деца со попреченост, со цел да 
останат во локалната заедница каде што живеат. Дневните центри се една 
од формите на вонинституционална грижа и поддршка на децата и нивните 
семејства, кои работат врз основа на индивидуален пристап и грижа. Во 
Република Северна Македонија функционираат 32 дневни центри за деца со 
умерени и тешки пречки во интелектуалниот развој, коишто се  лоцирани во 
урбани средини што овозможува лесна соработка со сите другите 
институции на локално ниво (детски градинки, училишта, здравствени 
установи и др.) и интеграција на корисниците во локалната заедница.  
Имајќи ја предвид улогата на дневните центри за поддршка на процесот на 
деинституционализација, во рамките на проектните активности беа 
вклучени вкупно 6 дневни центри од 5 градови во земјава, и тоа:
•     Гостивар - Дневен центар за лица со интелектуална и телесна 
попреченост;
•     Кавадарци - Дневен центар за лица со интелектуална и телесна 
попреченост;
•     Прилеп (два дневни центри) - Дневен центар за лица со интелектуална 
и телесна попреченост ,,Ѕуница” и Дневен центар за лица со церебрална 
парализа;
•     Скопје - Дневен центар за лица со церебрална парализа;
•     Штип - Дневен центар за лица со интелектуална и телесна 
попреченост.
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Според „Извештајот за обезбедена правна помош“  на Хелсиншкиот комитет 
за човекови права за периодот август 2016 - јануари 2018 година, меѓу 
групите на граѓани чии права се прекршуваат и се најчесто соочени со 
дискриминација се и лицата со попреченост. И покрај тоа што пристапот до 
различни услуги во различни сфери треба да биде еднакво достапен за сите 
граѓани, фактичката состојба не укажува на тоа. Кога станува збор за децата 
со попреченост и нивните семејства, принципите на еднаквост и 
недискриминација, за жал, не секогаш се земени предвид. Како резултат на 
овие искуства, во фокусот на овој проект беше ставен токму нееднаквиот 
пристап до услуги за децата и лицата со попреченост и нивните семејства, 
во рамките на нивните локални заедници. Оттука, главните цели на 
проектот вклучуваа:
•     Правно зајакнување на родителите и лицата кои се грижат за деца со 
попреченост во рамки на заедницата, преку дневните центри;
•   Сензибилизирање и градење на капацитетите на службениците од 
подрачните одделенија за бесплатна правна помош при Министерство за 
правда за работа со деца и лица со попреченост и нивните семејства;
•  Подигнување на свеста и видливоста за правата на децата со 
попреченост и нивните семејства, но и на свеста на останатите граѓани за 
општествените бариери со кои овие лица се соочуваат.   

Преку активностите во рамките на проектот, родителите и другите лица кои 
се грижат за деца со попреченост ќе можат полесно да ги препознаат 
случаите кога нивните права се прекршени, но и ќе се стекнат со 
информации за како да постапуваат во тие случаи и каде можат да се 
обратат. Од друга страна, преку градење капацитети на службениците од 
подрачните одделенија за бесплатна правна помош ќе се овозможи 
навремена и ефикасна помош и заштита во рамките на локалната заедница 
во која живеат децата со попреченост и нивните семејства. Правната 
поддршка ќе им помогне на децата со попреченост и нивните семејства да 
ги остварат своите права и потреби за секојдневно функционирање во 
општеството.
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Имајќи предвид дека дневните центри се клучната поврзувачка алка со 
корисниците, односно со семејствата на децата и лицата со попреченост, 
една од иницијалните проектни активности беа теренските посети на 
дневните центри. Беа остварени вкупно седум посети на седум дневни 
центри, во пет градови во земјава. 
Во рамките на теренските посети, покрај начинот на организирање на 
работата и капацитетите со кои располага секој дневен центар, беа 
дискутирани и релациите на вработените со корисниците, односно нивните 
семејства, како и проблемите со кои тие се соочуваат. Имајќи предвид дека 
соработката на вработените со родителите на корисниците на дневните 
центри е генерално добра, многу често вработените се запознаени со 
проблемите со кои нивните корисници и семејствата се соочуваат, што 
укажува на одредено ниво на заемна доверба. 
Според вработените, еден од честите проблеми со кои се соочуваат 
корисниците на дневните центри е ограниченоста на превозот до и од 
дневните центри, вклучително и непокриеност на територијата на која се 
наоѓа дневниот центар, како и несоодветноста на превозот за намената за 
која е предвиден. Бројот на корисници многу често не соодветствува со 
просторниот капацитет на дневниот центар, особено во случаи кога истиот 
дневен центар го посетуваат корисници од сите возрасти, што е особено 
проблематично за организирање и спроведување на индивидуалната 
работа со корисниците. 
Голем дел од вработените сметаат дека родителите на нивните корисници ја 
гледаат функцијата на дневните центри како примарно згрижувачка, а само 
помал дел како место каде децата со попреченост добиваат третман, но и 
каде самите родители добиваат (психо-социјална) поддршка. 
Сѐ уште само мал број на деца кои ги посетуваат дневните центри се 
вклучени во редовно образование, а уште од самиот почеток на учебната 
година вработените укажаа на проблемите со кои се соочуваат родителите 
на децата со попреченост, особено во поглед на правото на доделување на 
образовни асистенти. 

АКТИВНОСТИ
1.  СОРАБОТКА СО ДНЕВНИТЕ ЦЕНТРИ     
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Зајакнување и поддршка во остварување на правата
Една од целите на проектот беше правно зајакнување на родителите и 
лицата кои се грижат за деца со попреченост во рамките на заедницата, 
пред сѐ, во соработка со дневните центри кои беа вклучени во проектните 
активности. За оваа цел беa спроведени шест обуки за родители, старатели 
и други лица кои се грижат за деца со попреченост, во насока на нивно 
зајакнување за подобро разбирање на своите права во случаи на 
дискриминација или при каков било вид на прекршување на правата. 
Вкупно 53 родители, старатели, згрижувачи и други лица кои се грижат за 
деца и/или лица со попреченост учествуваа на обуките. Главна цел на 
обуките беше учесниците да се стекнат со знаења за препознавање на 
дискриминација и случаи кога нивните права и/или правата на нивното 
дете се прекршени, како и начини и механизми како и каде истото да го 
пријават. Покрај тоа, учесниците имаа можност и да ги споделат проблемите 
со кои се соочуваат и да дискутираат за можностите за нивно решавање, 
заедно со обучувачките, односно правните советнички. Во рамките на 
дискусиите беа посочени неколку проблеми со кои најчесто се соочуваат 
поголем дел од родителите и лицата кои се грижат за деца и/или лица со 
попреченост. 
Еден од најчестите проблеми кои учесниците на сите обуки го истакнаа е 
непристапноста на инфраструктурата, почнувајќи од самите институции, па 
сѐ до улиците, тротоарите, паркинзите и јавните објекти. Непристапноста сѐ 
уште претставува сериозен проблем, дури и во случај кога лицето се движи 
со придружник. 
Според учесниците, образовниот процес е проблем со кој сѐ уште се 
соочуваат нивните деца, вклучително отпорот за прием на нивните деца во 
одредени градинки и училишта, како и нивно постојано префрлање од една 
во друга воспитно-образовна институција. Непристапноста на 
воспитно-образовните институции сѐ уште е проблем за голем дел од 
децата со попреченост, вклучувајќи ја непристапноста и на некои од 
посебните училишта. Во оваа насока, дел од родителите и изразија 
скептицизам во однос на целосната инклузија на децата во образование, 
како и во однос на примената на МКФ. Повеќето учесници укажаа на 
потребата од стручни тимови во сите градинки и училишта, како и од 
поддршка на децата кои имаат потреба при хранење и/или одење во тоалет.                                   

2.  ЗАЈАКНУВАЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ НА ЛИЦАТА 
КОИ СЕ ГРИЖАТ ЗА ДЕЦА СО ПОПРЕЧЕНОСТ
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Повеќе учесници изјавија дека се недоволно запознати со новиот Закон за 
социјална заштита, кој беше донесен во мај 2019 година, особено со 
промената на називите на дел од правата, а дел од нив сметаат дека со 
новиот закон им се ускратени правата што претходно ги имале. Во однос на 
Законот за бесплатна правна помош, учесниците генерално не беа 
запознаени со законот, односно со условите за користење на правото на 
бесплатна правна помош. Ниту еден од учесниците не изјави дека се 
обратил за бесплатна правна помош во некое од подрачните одделенија на 
Министерството за правда. Кога станува збор за донесувањето на нови 
закони, учесниците изјавија дека недоволно, некогаш и воопшто не се 
земаат предвид нивните потреби и барања. Така, на пример, беше укажано 
на нивните постојани барања за поместување на границата од 26 години за 
лицата со попреченост во однос на правата од социјална и здравствена 
заштита, имајќи предвид дека кај овие лица најчесто станува збор за 
непроменлива состојба, што со ваквите законски одредби ги става во 
неповолна положба. 
Учесниците на сите обуки покажаа релативно високо ниво на свесност и 
способност за препознавање на случаите на дискриминација и 
прекршување на нивните права, дури и во случаите на индиректна 
дискриминација, односно дискриминација по асоцијација, меѓутоа само 
мал дел од нив изјавија дека ги пријавиле случаите до релевантните 
институции, а уште помалку дека во случаите кога пријавиле биле 
задоволни од спроведената постапка, односно од финалниот исход.  
Најголем дел од учесниците се обесхрабрени да ги бараат своите права 
пред институциите, што се должи на нереспонзивноста на институциите во 
однос на нивните потреби и барања. Во рамките на сите обуки беше 
спомената потребата од поголема координираност на релевантните 
институции, како на пример, Министерство за здравство и Министерство за 
труд и социјална политика, со цел да се олеснат процедурите за користење 
на одредени права, особено кога станува збор за обновување на 
документација, рекатегоризација, во случаи кога се работи за лица со 
непроменлива состојба.  
Голем дел од учесниците изјавија дека не можат да ги уживаат правата што 
им следат на работното место и покрај тоа што беа запознаени со нивните 
права. Во однос на конкретни права, како правото на надоместок на плата 
за скратено работно време, и покрај информираноста, дел од учесниците 
имаа нејасности околу начинот на кој се исплаќа платата, а повеќето 
изјавија дека сѐ уште имаат страв од губење на работно место (особено 
доколку се вработени во приватни фирми). Дел од нив никогаш не ни 
побарале  да користат некои од правата кои им следуваат, дури и покрај тоа 
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што некои веќе имаат документ со кој можат да работат скратено работно 
време, а некои од оние кои ги користат се соочиле со проблеми на работното 
место, како промена на работна позиција или промена на смена. 
Покрај обуката, за корисниците на дневните центри и лицата кои се грижат 
за нив беа обезбедени брошури за бесплатна правна помош, препознавање 
и пријавување на дискриминација, како и остварување на правата од 
одредени области. Брошурата „Остварување на правата преку бесплатна 
правна помош - Прирачник за лица со попреченост и нивните семејства”                                                                                              
беше подготвена со цел да даде одговори на некои од најчесто 
поставуваните прашања за остварување на правата кои се однесуваат на 
децата и лицата со попреченост и на нивните семејства. Преку примерите 
за случаи на дискриминација, како и примери на права и закони кои се од 
најчест интерес за овие лица, целта на брошурата беше да даде првични 
информации за нивните права и можностите за користење на услугата на 
бесплатна правна помош. Во рамките на брошурата се содржани и 
контактите на релевантните институции каде би можеле да пријават 
прекршување на нивните права, како и да побараат некоја од услугите на 
бесплатна правна помош. 
Брошурите, достапни на македонски и албански јазик, покрај дигиталната 
форма, ќе им бидат на располагање во печатена форма на сите 
заинтересирани лица преку сите дневни центри ширум земјава, како и на 
барање преку Хелсиншкиот комитет за човекови права. 

Поддршка во домот во услови на криза
Работилницата „Поддршка во домот кога сервисите не се достапни”, која се 
одржа во текот на мај 2020 година, беше наменета за поддршка на родители 
и други лица кои се грижат за деца со попреченост. Пандемијата имаше 
значајно влијание на секојдневниот живот на секое семејство и придонесе 
за значителна промена на воспоставените рутини, социјалниот живот, 
слободата на движење. Мерките за превенција, како што се социјалното 
дистанцирање и самоизолацијата, може да наидат на отежнато 
спроведување во домаќинствата во кои живее дете со попреченост, особено 
поради фактот што одредени деца со попреченост, делумно или целосно, 
зависат од помошта и поддршката од други лица при задоволување на 
нивните секојдневни потреби.  Дополнително, голем дел од децата со 
попреченост и нивните семејства се зависни од услугите кои во овој период 
не им беа достапни (услуги кои ги добиваат во училиштата, дневните 
центри, центри за рехабилитација и третман и сл.), па оттука можат да имаат 
поголема потреба од поддршка во грижата за децата во домашни услови. 
Имајќи го сето ова предвид, фокусот на самата работилницата беше ставен 
на конкретни препораки за родителите за поддршка на развојот на нивните 
деца во домашни услови, за време на периодот на пандемија. 
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Програмата на работилницата опфати и подобро запознавање со новиот 
модел на проценка според Меѓународна класификација на функционирање, 
попреченост и здравје (МКФ) низ призмата на Конвенцијата за првата на 
лицата со попреченост (КПЛП). Имајќи предвид дека овој модел на 
проценка од минатата година започна да се имплементира во нашата земја, 
од особена важност е родителите да добијат навремени и целосни 
информации за начинот на проценка и услугите на поддршка кои можат да 
ги добијат децата со попреченост. 
Работилницата се одржа во рамките на два модула кои опфатија различни 
теми, во зависност од возраста на децата:
•    Модул 1: Домот - мојата омилена игротека, се одржа на 26 мај 2020 година 
и беше наменет за родители на деца со попреченост на возраст од 2 до 6 
години;
•     Модул 2: Моите најдраги наставници – моите родители, се одржа на 27 мај 
2020 година и беше наменет за родители на деца со попреченост на возраст 
од 7 до 14 години. 
Програмата на двата модула опфати неколку теми кои беа соодветно 
приспособени на возраста на децата за кои беа наменети:
•     Семеен квалитет на живот кај семејства на деца со попреченост;
•     Стресната ситуација предизвикана од КОВИД-19 и како ја надминавме;
•     Организација  на животот во новата ситуација: воведување во структура 
и визуелен распоред на денот, јакнење на капацитетите на детето за грижа 
за себе, развој на моториката во домашни услови, практични совети за 
стимулација на когнитивниот развој;
•     Перцепција на детето низ призмата на МКФ;
•    Перцепција  на  попреченоста  преку  пристапот  базиран на човекови 
права и Конвенцијата за првата на лицата со попреченост.
На двата модула од работилницата присуствуваа вкупно 62 учесници. 
Големиот интерес за учество на работилницата укажа на потребата од 
поддршка од ваков вид, особено доколку останат недостапни или 
ограничени услугите кои на секојдневна основа ги користат децата со 
попреченост и нивните семејства. 
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Значајно е да се спомене дека дел од учесниците на работилницата беа 
лица кои работат во институции за предучилишно образование. Според 
коментарите на овие лица, нивниот интерес за следење на ваков вид на 
содржини произлегува од нивното недоволно познавање на техники и 
пристап за работа со деца со попреченост, а сѐ со цел да стекнат вештини 
кои би можеле да ги применат во својата понатамошна работа во градинката 
во која се вработени. 

Информатори за дискриминација и информираност за правата кај лица 
кои се грижат за деца и/или лица со попреченост
Со оглед на тоа дека досегашното искуство укажува на фактот што голем 
број од случаите на дискриминација врз основа на попреченост не се 
пријавуваат, во рамките на проектот беа спроведени прашалници за лицата 
кои се грижат за корисници на дневните центри кои беа вклучени во 
проектот. Главниот фокусот на оваа активност беше утврдување на 
најчестите причини поради кои жртвите на дискриминација не ја 
пријавуваат и што би им помогнало во иднина да поведат постапка пред 
релевантните институции, во случај на дискриминација и прекршување на 
правата. Прашалниците беа достапни на два јазика: македонски и албански 
и вкупно 90 лица кои се грижат за корисници на дневните центри го 
пополнија прашалникот, што изнесува 77.6% од вкупниот број на корисници 
на шесте дневни центри опфатени со овој проект од вкупно 32 дневни 
центри во земјава. 93.3% од испитаниците живеат со едно дете и/или лице 
со попреченост, а во однос на возраста, најголем дел од децата и/или лицата 
со попреченост за кои се грижат испитаниците се на возраст до 18 години, 
односно 53.8%, а 18.7% се на возраст до 26 години. 
Податоците  кои беа добиени од пополнетите прашалници упатуваат на 
следните заклучоци:
•             55.6% од испитаниците изјавиле дека се соочиле со ситуација во која 
биле дискриминирани и/или им биле прекршени некои права; 
•   Испитаниците најчесто се соочуваат со дискриминација во 
предучилишно образование (42.5%) и социјална заштита (38.3%), здравство 
(34%), основно образование (31.9%) и јавен транспорт (29.8%). Во споредба 
со останатите области, скоро 40% упатуваат на дискриминација на некое 
ниво од образовниот процес;
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•  Од испитаниците кои се соочиле со дискриминација, само 36% го 
пријавиле случајот, од кои само 37.5% изјавиле дека биле задоволни од 
постапката; 
•    Кога станува збор за причините за непријавување на дискриминација, 
29.8% од испитаниците изјавиле дека не верувале дека нешто ќе се 
промени доколку го пријават случајот, а нешто помалку (21.3%) не пријавиле 
поради недоверба во институциите. 17% не пријавиле поради страв од 
штетни последици, а 14.9% не знаеле каде можат да го пријават случајот;
•  Најголем  дел, односно 20% од лицата кои пријавиле случај на 
дискриминација тоа го направиле во невладина организација, потоа 
следуваат судовите и Народниот правобранител со по 16% од пријавените 
случаи, а полицијата и лицата одговорни во самите институции каде се 
случила дискриминацијата со по 12%;
•     Охрабрувачки е што на прашањето што би направиле доколку повторно 
се соочат со дискриминација, 72% од испитаниците изјавиле дека би го 
пријавиле случајот. 69.5% од испитаниците сметаат дека немаат доволно 
информации за тоа како да постапат во случај на дискриминација, додека 
оние кои имаат доволно информации, како најчест извор ги наведуваат 
медиумите (58.8%);
•     Само 27.6% од испитаниците сметаат дека се доволно информирани за 
своите права, а уште помалку (16.1%) сметаат дека се доволно информирани 
кога се носат нови мерки и закони;
•      Во однос на начинот на кој најчесто се информираат за своите права, за 
44.4% од испитаници главен извор на информации се медиумите, додека 
18.5% се информираат преку други родители/згрижувачи на деца и/или 
лица со попреченост;
•    Имајќи предвид дека најзастапен извор на информации се медиумите, 
според одговорите на испитаниците, повеќе од половина најчесто го 
употребуваат интернетот како извор на информации (53.3%), додека 17.8% 
од испитаниците конкретно ги наведуваат социјалните мрежи. Телевизијата 
како извор на информации ја користат помал број од испитаниците, односно 
26.7%. 
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Проектните активности чија цел беше градење на капацитетите на лицата 
кои се непосредни даватели на услуги на деца и лица со попреченост и 
нивните семејства, ги опфати службениците од подрачните одделенија за 
бесплатна правна помош при Министерството за правда. За таа цел беше 
предвидено спроведување на обуки за службениците за работа со деца со 
попреченост и нивните семејства при давање на примарна правна помош. 
Целта на овие обуки беше да се зголеми свесноста кај службениците за 
проблемите со кои се соочуваат децата и лицата со попреченост и лицата 
кои се грижат за нив, особено бариерите со кои се соочуваат во случаи кога 
им е потребна правна помош. Воедно, со спроведување на обуките беше 
предвидено да се придонесе за олеснување на чинот на воспоставување на 
иницијална комуникација со лицата со попреченост, со што ќе се овозможи 
подобро разбирање на нивните барања и давање на соодветна правна 
помош.
Во соработка со Министерството за правда, вкупно 45 службеници од 
подрачните одделенија присуствуваа на обуката. Програмата на обуката 
беше спроведена од страна на специјална едукаторка и рехабилитаторка за 
работа со деца и лица со попреченост, како и правна советничка од 
Хелсиншкиот комитет за човекови права, па оттука опфати и неколку клучни 
теми: 
•    Карактеристики и комуникација со деца и лица со попреченост и нивните 
семејства;
•    Конвенцијата за правата на лицата со попреченост;
•     Бариери во општеството за разните типови на попречености и можности 
за нивно отстранување;
•   Искуства и совети во давање на бесплатна правна помош на лица со 
попреченост и нивните семејства.
По завршувањето на обуката службениците изјавија дека имаат потреба од 
ваков вид на обуки и во други области, меѓутоа претпочитаат обуките во 
иднина да се одржуваат во живо, односно да се одбегнува организирање на 
онлајн обуки, пред сѐ, заради техничките проблеми со кои се соочуваат за 
време на ваков вид на настани. Имајќи предвид дека најголем дел од 
службениците по прв пат се среќаваат со ваков вид на обуки за работа со 
лица со попреченост, со цел да се обезбеди одржливост на знаењата за 
работа со лица со попреченост, потребно е да се прават понатамошни 
напори  за  вклучување  на  редовни  обуки  во  рамките  на  програмата   за

3.  ГРАДЕЊЕ КАПАЦИТЕТИ НА ДАВАТЕЛИ НА УСЛУГИ 
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службеници во одделенијата за бесплатна правна помош при 
Министерството за правда. Како помошен материјал за службениците беше 
подготвен прирачникот „Правна помош на деца и лица со попреченост - 
Водич за комуникација при давање правна помош на деца и на лица со 
попреченост и на нивните семејства”, достапен за понатамошна употреба во 
текот на работата. Целта на овој прирачник беше да им послужи на 
службениците како водич за комуникација при давање на правна помош на 
деца и на лица со попреченост и на нивните семејства, со што ќе придонесе 
за обезбедување на навремена и ефикасна правна помош на барателите. 
Врз основа на содржините од овој прирачник беше подготвено и едукативно 
видео кое е достапно за поширока употреба на сите заинтересирани преку 
YouTube каналот на Хелсиншкиот комитет за човекови права.    6
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Една од првите активности на овој проект, беше подготовката на 
информативни летоци за бесплатна правна помош, Вклученост без пречки - 
„Информации за пристап до правна помош наменети за деца и лица со 
попреченост и нивните семејства”,  кои покрај општите информации за 
видовите на бесплатна правна помош и условите за нејзино користење, 
вклучуваа и контакти од правната служба на Хелсиншкиот комитет, како и на 
релевантните институции каде би можеле да пријават прекршување на 
нивните права. Летоците, достапни на три јазика: македонски, албански и 
ромски, беа доставени до дневните центри и поделени на родителите во 
рамките на обуките за родители. 
Преку услугата бесплатна правна помош која ја обезбедува Хелсиншкиот 
комитет за човекови права, во периодот од август 2019 до јули 2020 година, 
беа евидентирани вкупно 13 случаи на дискриминација и прекршување на 
права на деца и лица со попреченост, односно нивни родители или лица кои 
се грижат за нив. 
Правна помош беше побарана во три случаи поврзани со непристапност до 
одредени јавни објекти и услуги. Во еден од случаите, родител на дете со 
церебрална парализа се обрати за правна помош во врска со 
непристапноста на посебното училиште во кое учи нејзиното дете. Во 
рамките на правното советување, родителот нѐ информираше дека е во 
постојана комуникација со одговорните лица во училиштето и дека добиле 
информации оти ќе преземат конкретни дејства за соодветно да се 
приспособи училиштето на потребите на сите ученици, од почетокот на 
учебната 2020/2021 година. Хелсиншкиот комитет за човекови права ќе го 
следи овој случај и ќе реагира соодветно, доколку на почетокот на учебната 
година училиштето не ја исполни својата обврска.
Еден од проблемите во контекст на образовниот процес беше 
несоодветниот број на образовни и лични асистенти кои им беа на 
располагање на училиштата, што Хелсиншкиот комитет за човекови права 
го евидентираше во два случаја, додека во еден случај беше евидентирано 
можно прекршување на правата на лице кое било ангажирано како 
образовен асистент за ученици со попреченост. 
Имајќи предвид дека забраната за дискриминација не е ограничена само на 
лицата со попреченост, туку ги опфаќа и лицата кои се засегнати од нивната 
состојба, односно членовите на семејството,  згрижувачите  и  другите  лица 
кои  се  грижат  за  децата  и/или  лицата  со  попреченост, во  Хелсиншкиот 

4.  БЕСПЛАТНА ПРАВНА ПОМОШ
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комитет за човекови права се обратија за правна помош и неколку родители 
на деца со попреченост (пет случаи). Два од случаите беа поврзани со 
користење на правото на надоместок на плата за скратено работно време за 
лица кои се грижат за дете со попреченост, при што, и покрај 
информираноста на родителите за ова право, сѐ уште има нејасности околу 
начинот на кој се исплаќа платата, но и очигледно присуство на страв од 
проблеми и губење на работно место доколку побараат користење на ова 
право. 
Во еден случај, родител на дете со попреченост се обрати со барање правна 
помош поради тоа што нејзиниот работодавач ја прераспределил да работи 
во маркет кој е на локација далеку од нејзиното место на живеење. Ваквото 
прераспределување за работничката значеше потешкотии во извршување 
на секојдневните обврски и грижа за нејзиното дете со попреченост на кое 
постојано му е потребна нејзината поддршка. Хелсиншкиот комитет за 
чивекови права до работодавачот поднесе барање работничката да се врати 
на нејзиното поранешно работно место, по што работодавачот постапи по 
барањето.
Еден од случаите се однесуваше на посета на еден од државните центри за 
рехабилитација за кои правилниците на Министерството за здравство 
предвидуваат дека лицата со попреченост кои имаат потреба од лекување 
во бањите во државата се ослободени од трошоци. Родителите или лицата 
кои се грижат за деца и лица со попреченост ја плаќаат целосната вредност 
на сместувањето во бањата. Но, во конкретниот случај, детето не може 
самостојно да се грижи за себе и има потреба од придружба. Родителот е 
жртва на дискриминација и покрај тоа што таа не е директно 
дискриминирана врз основа на попреченост. Оттука, Хелсиншкиот комитет 
за човекови права пристапи кон разгледување на правилниците кои ја 
уредуваат оваа материја и доколку постои дискриминација во овој дел, ќе 
побара надлежните институции да ги отстранат дискриминаторските 
практики.
Во два случаи беше обезбедена правна помош поврзана со остварување на 
паричен надоместок заради попреченост, според Законот за социјална 
заштита. Еден од случаите се однесуваше на лице со попреченост на кое 
здравствената состојба му е трајно нарушена поради тешки компликации за 
време на оперативен зафат, односно има трајна физичка и интелектуална 
попреченост. Како резултат на тоа, лицето не може да работи, ниту, пак, 
самостојно да се грижи за себе и да ги извршува секојдневните животни 
активности. Иако здравствената состојба на лицето е доживотно нарушена, 
тимот од  Центарот за социјална  работа  бара  од  лицето  секоја  година  да 
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доставува документација и да се јавува на контролен лекарски преглед за да 
се утврди дали сѐ уште му е потребно да го остварува правото на паричен 
надоместок заради попреченост. Лицето кое има можност за промена на 
неговата здравствена состојба, потребно е да доставува документација или 
да се јавува на контролен лекарски преглед, на определен временски 
интервал, за да може да го оствари своето право на парична помош од 
социјална заштита. Барањата на институциите лицата кои имаат трајно 
нарушување на здравствената состојба да ја поминуваат истата процедура 
како сите други лица, ги става во понеповолна положба, за разлика од 
останатите, што претставува дискриминација и дополнително претставува 
сериозна закана за стекнување на понатамошна независност на сите деца 
и лица со попреченост. 
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Со цел подигнување на свеста и видливоста за правата на децата со 
попреченост и нивните семејства, од една страна, но и на свеста на 
останатите граѓани за општествените бариери со кои овие лица се 
соочуваат, Хелсиншкиот комитет за човекови права започна со 
спроведување на дигитална кампања во чиј фокус беа две информативни 
видеа во кои беа претставени некои од бариерите во остварување на 
правата со кои се соочуваат децата со попреченост и лицата кои се грижат 
за нив, а со тоа и основни информации за услугата бесплатна правна 
помош.  
Дигиталната кампања се одвиваше во текот на август, 2020 година. Двете 
видеа кои беа подготвени, како дел од оваа кампања, имаа за цел, од една 
страна, да ја подигнат свеста кај општата популација за некои од бариерите 
со кои се соочуваат децата со попреченост, нивните семејства во 
секојдневното функционирање, а од друга страна, да се подигне свеста кај 
самите семејства во кои живеат деца со попреченост за правата кои ги 
имаат во одредени ситуации. Воедно видеата информираа за постоењето на 
бесплатна правна помош, како и каде би можеле да се обратат или 
информираат за оваа услуга. Имајќи предвид дека еден од најчестите 
проблеми на кои децата со попреченост и нивните семејства наидуваат е во 
рамките на образовниот процес, едно од видеата, со наслов „Вклученост 
без пречки”, беше насочено токму на овие бариери.
Второто видео, насловено како „Грижа без пречки“, се однесуваше на 
родителите на децата со попреченост во нивната работна средина, 
посочувајќи ги најчестите бариери кои им ја отежнуваат грижата за децата, 
како нефлексибилното работно време, прекувремената работа и 
ненаидувањето на разбирање од страна на работодавците при 
остварувањето на нивните права. 
Преку овие видеа и целата кампања, се очекува тие да придонесат за 
охрабрување на семејствата да ги бараат своите права, односно да го 
пријавуваат нивното прекршување преку користење на услугата бесплатна 
правна помош, особено преку подрачните одделенија при Министерството 
за правда, но истовремено и да се подигне свеста кај општата популација за 
креирање на општество во кое секоја индивидуа може да придонесе за сите 
во него да можат непречено да функционираат.

5.  ПОДИГНУВАЊЕ НА ЈАВНАТА СВЕСТ

8
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Соработка со дневните центри 
Дневните центри и лицата вработени во нив покажаа високо ниво на 
професионалност и отвореност за соработка, со што се создаде добра 
основа за реализирање на понатамошни заеднички активности за 
поддршка на корисниците и нивните семејства. 
Имајќи го предвид високото ниво на доверба која ја имаат корисниците и 
нивните семејства во лицата кои работат во дневните центри, 
препорачливо е првичните информации и контакти за услугата на 
бесплатна правна помош да се остваруваат во соработка со самите дневни 
центри. Оттука, потребно е да се работи на подобро запознавање на лицата 
кои работат во дневните центри со основни информации за услугата на 
бесплатна правна помош, како и за институциите и организациите кои ја 
обезбедуваат во рамки на нивната локална заедница.  

Зајакнување на лицата кои се грижат за деца со попреченост
Значаен дел од лицата кои се грижат за лица со попреченост, кои беа 
вклучени во овој проект, сметаат дека не се доволно информирани за своите 
права, ниту пак, за процесите на носење нови мерки и закони, изразувајќи 
незадоволство во однос на нивно недоволно вклучување и неземањето 
предвид на нивните потреби и барања во процесот на нивно донесување. 
Оттука потекнува и високиот степен на отпор и скептицизам кај овие лица 
кога станува збор за воведување на промени, односно нови закони, мерки, 
стандарди и слично, без разлика дали станува збор за новини кои имаат за 
цел да им го олеснат секојдневното функционирање. 
Со оглед на општата обесхрабреност и недоверба да ги бараат своите права 
пред релевантните институции, потребно е да се работи на зајакнување на 
довербата во институциите на лицата со попреченост и нивните семејства, 
како и на нивно активно вклучување во процесите на донесување одлуки 
кои се од суштинско значење за остварување на нивните права, но и за 
задоволување на специфичните потреби кои ги имаат. Имајќи предвид дека 
лицата кои се грижат за деца и/или лица со попреченост, како извор на 
информирање за правата, новите законски одредби и мерки најчесто ги 
користат медиумите односно интернетот, потребна е поголема 
транспарентност на овие процеси, особено преку овој вид на медиуми. 
Намалената поддршка преку услугите во периодот на пандемија, од кои 
голем дел од децата со попреченост и нивните семејства се зависни, ја 
зголеми  потребата за поддршка  во грижата за децата во  домашни  услови. 

ЗАКЛУЧОЦИ И ПРЕПОРАКИ
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Доколку услугите кои на секојдневна основа ги користат децата со 
попреченост и нивните семејства останат недостапни или ограничени, 
потребно е да се обезбедат алтернативни решенија за поддршка во грижата 
за децата во домот. Во тој контекст, ќе биде потребно да се најдат и 
креативни решенија за пристап до услугата на бесплатна правна помош која 
ја обезбедуваат организациите и институциите во согласност со условите. 

Градење капацитети на даватели на услуги
Со оглед на тоа дека подрачните одделенија за бесплатна правна помош се 
дел од Министерството за правда и се најчесто лоцирани во општинските 
згради или згради на други локални институции, лицата со попреченост и 
лицата кои се грижат за нив многу ретко им се обраќаат за правна помош. 
Ова можеби е резултат на ниското ниво на доверба во услугите на 
институционално ниво. Како дополнителен проблем се јавува недоволната 
информираност за услугата на бесплатна правна помош на локално ниво, за 
што е потребна поголема видливост. Во таа насока, самиот проект вклучи 
активности за промоција на подрачните одделенија за бесплатна правна 
помош, особено преку информации достапни во соработка со локалните 
дневни центри. Ова претставува добра основа за понатамошна соработка на 
подрачните одделенија со дневните центри во обезбедување на правна 
поддршка на децата со попреченост и нивните семејства во рамките на 
заедницата. 
Со цел да се обезбеди одржливост на знаењата за работа со лица со 
попреченост, потребно е да се прават понатамошни напори за вклучување 
на редовни обуки во рамките на програмата за службеници во одделенијата 
за бесплатна правна помош при Министерството за правда. Во таа насока, 
како помошни материјали можат да се користат производите кои беа 
подготвени во рамките на овој проект (прирачник и едукативно видео).

Бесплатна правна помош
Во директен контакт, родителите и лицата кои се грижат за деца и лица со 
попреченост релативно слободно зборуваат за своите проблеми. Од оние 
кои се обраќаат за бесплатна правна помош иницијално делуваат охрабрено 
да преземат понатамошни правни дејства. Сепак, најголем дел по 
првичниот контакт се откажуваат поради недоверба во институциите и 
непристапност до оваа услуга. 
Со цел да се охрабрат родителите и лицата кои се грижат за деца и лица со 
попреченост, најпрвин да ја користат услугата на бесплатна правна помош, 
потребно е да биде овозможена во рамките на нивната средина и развиена 
во согласност со нивните потреби.  Дополнително, како што беше наведено 
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во претходните препораки, потребно е да се работи на зголемување на 
довербата на овие лица во институциите, со цел да се охрабрат за 
преземање на понатамошни чекори. 
Значителното присуство на дискриминација на децата со попреченост во 
рамките на образовниот процес, која е видлива и преку барањата за 
бесплатна правна помош, особено дојде до израз со донесувањето на 
новиот Закон за основно образование во август 2019 година, а чија 
имплементација започна веднаш со почетокот на учебната 2019/2020 
година. Имајќи предвид дека законот предвиде нови мерки за поддршка на 
учениците со посебни образовни потреби, за кои очигледно општинските 
буџети не беа подготвени, потребна е поголема координираност на 
одговорните институции, со цел децата да можат да ги користат правата 
предвидени со овој закон. Дополнително, одговорните институции треба во 
најскоро време да пристапат и кон донесување на сите подзаконски акти, со 
цел да се отстранат недостатоците кои се појавија и да се обезбеди 
соодветна имплементација на Законот, а во насока на инклузија на децата 
со попреченост во образовниот процес од секој аспект. Затоа, 
имплементацијата на законските мерки повеќе треба да биде насочена кон 
обезбедување пристап до училиштата и наставата, соодветна подготвеност 
на наставниците за работа со деца со попреченост и стручна поддршка во 
секое училиште, обезбедување на соодветни наставни материјали, но и 
спроведување на активности за зголемување на свеста за вклучување на 
децата со попреченост во редовниот образовен процес. 

Подигнување на јавната свест
И покрај тоа што во земјава постојат релативно добри законски решенија со 
кои се пропишани правата на децата и лицата со попреченост, како и 
стандардите за обезбедување на пристап до јавните добра и услуги, нивната 
примена сѐ уште е на многу ниско ниво, почнувајќи од физичкиот пристап до 
самата инфраструктура, па сѐ до користење на јавните услуги, што сѐ уште 
претставува сериозна пречка за секојдневното општествено 
функционирање на лицата со попреченост, но и на лицата кои се грижат за 
нив. 
Имајќи предвид дека преку активностите за подигнување на свеста се 
очекува да се придонесе за охрабрување на семејствата да ги бараат своите 
права, односно да го пријавуваат нивното прекршување, само неколку дена 
по прикажувањето на видеото „Вклученост без пречки” на социјалните 
медиуми, неколку родители се обратија во Хелсиншкиот комитет за 
човекови права за бесплатна правна помош за случаи поврзани со 
образовниот процес, што укажува на потребата од активностите за 
понатамошно подигнување на свеста за правата на децата со попреченост и 
лицата кои се грижат за нив. 
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што некои веќе имаат документ со кој можат да работат скратено работно 
време, а некои од оние кои ги користат се соочиле со проблеми на работното 
место, како промена на работна позиција или промена на смена. 
Покрај обуката, за корисниците на дневните центри и лицата кои се грижат 
за нив беа обезбедени брошури за бесплатна правна помош, препознавање 
и пријавување на дискриминација, како и остварување на правата од 
одредени области. Брошурата „Остварување на правата преку бесплатна 
правна помош - Прирачник за лица со попреченост и нивните семејства”                                                                                              
беше подготвена со цел да даде одговори на некои од најчесто 
поставуваните прашања за остварување на правата кои се однесуваат на 
децата и лицата со попреченост и на нивните семејства. Преку примерите 
за случаи на дискриминација, како и примери на права и закони кои се од 
најчест интерес за овие лица, целта на брошурата беше да даде првични 
информации за нивните права и можностите за користење на услугата на 
бесплатна правна помош. Во рамките на брошурата се содржани и 
контактите на релевантните институции каде би можеле да пријават 
прекршување на нивните права, како и да побараат некоја од услугите на 
бесплатна правна помош. 
Брошурите, достапни на македонски и албански јазик, покрај дигиталната 
форма, ќе им бидат на располагање во печатена форма на сите 
заинтересирани лица преку сите дневни центри ширум земјава, како и на 
барање преку Хелсиншкиот комитет за човекови права. 

Поддршка во домот во услови на криза
Работилницата „Поддршка во домот кога сервисите не се достапни”, која се 
одржа во текот на мај 2020 година, беше наменета за поддршка на родители 
и други лица кои се грижат за деца со попреченост. Пандемијата имаше 
значајно влијание на секојдневниот живот на секое семејство и придонесе 
за значителна промена на воспоставените рутини, социјалниот живот, 
слободата на движење. Мерките за превенција, како што се социјалното 
дистанцирање и самоизолацијата, може да наидат на отежнато 
спроведување во домаќинствата во кои живее дете со попреченост, особено 
поради фактот што одредени деца со попреченост, делумно или целосно, 
зависат од помошта и поддршката од други лица при задоволување на 
нивните секојдневни потреби.  Дополнително, голем дел од децата со 
попреченост и нивните семејства се зависни од услугите кои во овој период 
не им беа достапни (услуги кои ги добиваат во училиштата, дневните 
центри, центри за рехабилитација и третман и сл.), па оттука можат да имаат 
поголема потреба од поддршка во грижата за децата во домашни услови. 
Имајќи го сето ова предвид, фокусот на самата работилницата беше ставен 
на конкретни препораки за родителите за поддршка на развојот на нивните 
деца во домашни услови, за време на периодот на пандемија. 


