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10 години од ратификација на Конвенцијата на ООН за права на 
лица со попреченост – предизвици, научени лекции и идни чекори 

за ефикасна имлементација

Ставови, видувања и предлози на Граѓанските организации ЗА и 
НА лица со попрченост, родителските организации како дел од 

независната рамка за мониторинг
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- недоволно е обезбедена инклузивна еднаквост на лицата
со попреченост

- децата и лицата со попреченост се соочуваат со
проблеми и потешкотии во остварувањето на своите
права

- потребно е создавање услови за имплементација на
истите, како и воспоставување на систем и пракса за
вклучување и користење на Конвенцијата во работата на
органите

10 години по ратификација на КПЛП
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Позитивни исчекори во декадата од ратификацијата на 
КПЛП  
• Формирањето на двете тела, согласно член 33 од КПЛП -

Националното координативно тело за имплементација и 
Националниот мониторинг механизам при Народниот правобранител. 

• Воведувањето на новиот модел на проценка за дополнителна 
образовна, здравствена и социјална поддршка на деца и младинци 
со попреченост, кој е базиран на меѓународната класификација на 
функционирање, како светски стандард за класификација, а одобрена од 
страна на Светската здравствена организација. 

• Донесување на нови закони и подзаконски акти кои се во согласност 
со КПЛП како: Закон за спречување и заштита од дискриминација, Закон 
за основно образование, Закон за социјална заштита, Закон за 
спречување и заштита врз жени и семејно насилство и др., донесена е и 
нова Национална стратегија за деинституционализација 2018-2027.
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ПРИСТАПНОСТ

•Национален сојуз на лица со телесен инвалидитет МОБИЛНОСТ -
пристапноста се уште претставува основен лимитирачки фактор за
потполна инклузија на лицата со физичка попреченост во општеството.
Лицата со попреченост се соочуваат со: бариери поради лични
дискриминирачки ставови, информациски или комуникакциски,
технолошки (немодифицирана и адаптирана технологија и немање
асистивни уреди), архитектонски и физички бариери во опкружувањето.

•Здружение на граѓани за адаптивни спортови и рехабилитација
„Рекреакција“ - и покрај постоење на Закон за градење и позаконските
акти во кои се утврдени стандарди за градење, истите не се почитуваат,
пристапност на тротоарите (онаму каде е направена) не е во согласност
со стандардите, па претставуваат опасност за нивно користење, постојат
непристапни паркинзи, узурпирани паркинг позиции.

Што е она што недостасува...
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• Здружението за промоција на инклузивно општество
„Инклузива“ - физичката пристапност до јавните, државните и
приватните институции се уште е на најниско ниво. Не постои пристап до
информации на лица со сетилна попреченост (лица со оштетен вид и
слух) и информации изработени во лесно разбирлив формат за лица со
интелектуална попреченост.

• Националниот сојуз на глуви и наглуви – пристапност до
информации (позитивна пракса е организирање прес конференции со
толкување на македонски знаковен јазик), потребна е дополнителна
обука на толкувачи на знаковен јазик и промовирање на знаковниот јазик
и пласирање на информации на гестовен јазик во јавните сервиси.

• Асоцијација на толкувачи на македонски знаковен јазик
„Гласни раце“ истакнуваат дека се уште постои непристапност и
достапност на информациите од јавен карактер, како и на телефонските
броеви за итни случаи.
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Недоволна информираност каде можат да се адресираат проблемите
и потешкотиите со кои се соочуваат и недоволно познавање на механизмите
за заштита кои им стојат на располагање - Хелсиншкиот комитет за
човекови права.

Непознавање на основните постулати од КПЛП од страна на
законодавната, извршната и судската власт, од вработените во јавните
институции и администрацијата, како и од самите лица со попреченост,
нивните родители (згрижувачи) - Ресурсен центар на родители на деца со
посебни потреби.

Националното законодавство е рестриктивно во остварување на
граѓанските и политичките права, а отсуствува и систем за поддршка при
донесувањето одлуки, политичките програми се сведени на милосрдие и
грижа – Полио Плус- движење против хендикеп.
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Лицата со попреченост и по 10 години Конвенција се соочуваат со
отежнат пристап до правда поради физичка непристапност на судовите,
со проблеми во остварување на инклузивно образование, правото на
независно живеење и социјална инклузија, а немаат еднаков пристап и до
правото на работа. - Македонското здружение на млади правници.

Се уште предоминантен е медицинскиот модел на гледање на
попреченоста, односно повеќе се посветува внимание на дијагнозата
(самата попреченост), отколку на функционалноста и на постоечките
бариери во окружувањето кои придонесуваат лицата со попреченост да не
можат да учествуваат на еднаква основа со другите - Сојуз на
специјални едукатори и рехабилитатори на РСМ.

Присутни се бариери при вработување: непристапни работни
места, мал процент на вработени во јавниот сектор, незначителен број се
на позиции во кои се донесуваат одлуки за лицата со попреченост.
Вработувањето е област каде се воочува добра правна регулатива но
слаба реализиација.
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Граѓанските организации се согласни дека има извесен напредок во основното 
образование:

-Закон за основно образование, Концепција за инклузивно 
образование ,
-попреченоста како основ за дискриминација;
-инклузивност во основното образование;
-образовна асистенција

СЛАБИ СТРАНИ:
неподготвеност на училиштата за спроведување на новините од законот, 
односно недоволно обезбеден стручен  наставен кадар, неприлагодена 
средина за учење, непристапност на училишната инфраструктура, како и 
несоодветен број на образовни/лични асистенти согласно барањата и 
потребите на учениците. 

Образование
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• Македонско монтесори здружение - постои неподготвеност на
наставниот кадар во основните училишта за изработка на ИОП,
некомплетност на инклузивните тимови за учениците со попреченост во
многу од училиштата, недостастаток од специјални едукатори и
рехабилитатори во голем број од училиштата, недоволен број на образовни
и лични асистенти за поддршка;

• Здружение за унапредување на квалитетот на живот на лицата со
аутистичен спектар „Сина светулка“ - нема воспоставена пракса за
примена на аугментативна и алтернативна комуникација и обезбедување на
визуелна поддршка на учениците со аутизам, училишните простории не се
прилагодени за децата со аутизам.

• Македонското научно здружение за аутизам- 91% од лицата со
аутизам имаат потреба од поддршка во областа на социјалната
интеракција и комуникација, од кои 30% немаат пристап до овие услуги
за поддршка.



www.ombudsman.mk

• Националниот сојуз на слепи и слабовидни - нема законска обврска за
обезбедување на браеви машини, компјутери со посебен софтвер,
адаптирани учебници и други наставни материјали и средства и помагала,
библиотека со браеви книги, а воедно има недоволен број книги во аудио
формат на македонски јазик. Недостаток на перипатолози – стручни лица
за обука на слепи лица за ориентација во простор;
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• Републичкиот центар за поддршка на лица со интелектуална
попреченост – ПОРАКА – има напредок во социјалните услуги, но
потребно е подобрување на квалитетот на постојните сервисни
служби, нивно надградување, подобра распределеност на регионално
и локално ниво.

• Националниот сојуз на слепи и слабовидни - слепите и
слабовидни лица се соочуваат со проблем при користење на
одрдедени права согласно Законот за социјална заштита, пр. право
на личен асистент, услуга која е ограничена во однос на возраста на
корисникот и времетраењето изразено во часови на месечно ниво.

• ПОЛИО+ Движење против хендикеп - Законот за социјална
заштита е изработен и донесен без консултација и учество на
претставнички организации на лица со попреченост, како и на самите
лица со попреченост.

Социјална заштита
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• Деинституционализација , реиницирана во 2017 година,

за успешен процес на деинституционализација на лицата со попреченост
потребно е паралелно да се развиваат социјалните услуги за поддршка, во
рамки на заедниците во кои живеат, како рамноправни членови, со
можност за партиципација.

• Здравствена заштита

Х.Е.Р.А – несензитивизиран медицински персонал за работа со лица со
попреченост, непристапни и недостапни здравствени услуги, особено за
сексуално и репродуктивно здравје, здравствена заштита која е бесплатна
само за до 26 год. возраст, недостаток од толкувачи на знаковен јазик во
здравствените установи. За време на пандемијата од Ковид-19 овие лица
не беа препознаени како група која е во поголем ризик од болеста и
компликации од истата и не беа ставени во приоритетни при спроведување
на процесот на имунизација.
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• Здружение за унапредување на квалитетот на живот на лицата со
аутистичен спектар „Сина светулка“ - не постои евиденција,
соодветна рана дијагностика и бесплатен ран третман за деца од
спектарот на аутизам на територијата на цела држава.

• Национално здружение за социјална инклузија, рехабилитација и
општествена интеграција на лицата со посебни потреби
СОЅВЕЗДИЕ – за лицата со церебрална парализа услугата хабилитација и
рехабилитација не е обезбедена и нема избор на методи соодветни за
состојбата, повеќето лица приватно ја плаќаат.

10 години по Конвенцијата, во некои области има видливи
подобрувања, во некои помалку, а во голем дел треба уште
многу да се работи.
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 Хармонизација на македонското законодавство со КПЛП, со дополнително
усогласување на терминологијата за лицата со попреченост;

 Релевантна статистика за бројот на лица со попреченост и бариерите со
кои тие се соочуваат со цел креирање на политики, и издвојување
соодветни буџети за имплементација на Конвенцијата

 Зајакнување на капацитетите, степенот на информираност и знаења, преку
промотивни активности наменети за самите лица со попреченост и нивните
семејства, како и задолжителна обука за вработените во јавниот, како и во
приватниот сектор, а особено на креаторите на политики за правата и
принципите од КПЛП;

Идни чекори
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Идни чекори

 Широка промоција на пристапот базиран на човекови права и социјалниот
модел на гледање на попреченоста, наспроти предоминантниот медицински
модел;

 Унифицирање на системот за проценка на попреченоста, целосна примена
на моделот за проценка базиран на меѓународната класификација на
функционирање, а одобрен од СЗО;

 Децентрализација и диспрезирање на социјалните услуги паралелно со
деинституционализација и превенција од институционализација, односно
унапредување на квалитетот на постоечките и развој на нови социјални
услуги во заедницата кои ќе се базирани на персоналните потреби на
лицата со попреченост;

 Малите групни домови како форма на згрижување за деца со попреченост
да бидат само попатна станица, а не трајно решение, зголемување на
бројот на згрижувачки (со нивна задолжителна претходна обука) и/или
посвоителски семејства;
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 За сеопфатен развој на потенцијалите кај децата со попреченост особено е
важно истите да бидат вклучени од најмала возраст во предучилишните
установи со цел нивна подготовка за во училиште и со цел искористување на
периодот на рано детство;

 Усогласување на Законот за средно образование и Законот за високо
образование со КПЛП, односно инклузија на учениците и студентите со
попреченост на сите нивоа на образование.;

 Подигање на јавната свест за вработување на лица со попреченост во јавниот и
приватниот сектор, како и воведување квотен систем, професионална
рехабилитација, поддржано вработување и поддржано работење,
обезбедување можности за вработување на отворен пазар на труд.

Идни чекори
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Членови на Националниот мониторинг механизам
 Републички Центар за поддршка на лица со интелектуална попреченост

ПОРАКА;
 Национален Сојуз на глуви и наглуви на Република Северна

Македонија;
 Национален Сојуз на слепи и слабовидни на Република Северна

Македонија;
 Национален сојуз на лица со телесен инвалидитет на Македонија

МОБИЛНОСТ Македонија;
 Асоцијација на толкувачи на македонски знаковен јазик „Гласни раце“ Скопје;
 Здружение МЛАД ЗНАК;
 Полио Плус - движење против хендикеп;
 Здружение за промоција и развој на инклузивно општество ИНКЛУЗИВА;
 Македонско здружение на млади правници-МЗМП;
 Хелсиншки комитет за човекови права на Република Македонија;
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 Здружение на граѓани‐асоцијација за здравствена едукација и истражување
Х.Е.Р.А.;

 Сојуз на специјални едукатори и рехабилитатори на Република Северна
Македонија;

 Македонско Монтесори Здружение;
 Здружение на граѓани РЕСУРСЕН ЦЕНТАР на родители на деца со посебни

потреби;
 Здружение на лица со дисфункции, хендикеп, ретки болести и посебни

потреби Дајте ни крилја;
 Здружение за асистивна технологија „Отворете ги прозорците“;
 Здружение на лица со параплегија и квадриплегија „Без ограничувања“;

Членови на Националниот мониторинг механизам
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 Здружение на граѓани за адаптивни спортови и рехабилитација
“РЕКРЕАКЦИЈА“;

 Движење на родители на деца и лица со телесна попреченост НВО
ПРКОС;

 Национално здружение за социјална инклузија, рехабилитација и
општествена интеграција на лицата со посебни потреби
СОЅВЕЗДИЕ;

 Здружение за унапредување на квалитетот на животот на лицата со
аутистичен спектар СИНА СВЕТУЛКА;

 Македонско научно здружение за аутизам;
 Здружение на студенти и младинци со хендикеп Скопје.

Членови на Националниот мониторинг механизам
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3ти Декември – Меѓународен ден на лицата со 
попреченост

Национален механизам за мониторинг на
имплементацијата на Конвенцијата за правата на

лицата со попреченост
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