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Почитувана г-ѓа Татјана Темелкоска Советничка за човекови права при 

Канцеларијата на Постојаната Координаторка на Обединетите Нации во Република 

Северна Македонија  

Почитувани претставници на граѓанските организации, родителски 

организации,  

Почитувани медиумии.... 

 

Ми претставува особена чест како домаќин на овој настан да ги поздравам 

сите присутни на денот кога низ светот се одбележува како меѓународен ден на 

лицата со попреченост, и кога сме на прагот на 10 годишнината од ратификацијата 

на Конвенцијата за правата на лицата со попреченост и Факултативниот протокол 

кон истата во нашата земја. 

Донесувањето на Конвенцијта за правата на лицата со попреченост во 2006, 

а особено нејзината ратификација од страна на Република Северна Македонија во 

2011 година  претставува значаен чекор за препознавање на правата и потребите 

на лицата со попреченост, а особено за признавањето на обврските на државата 

за гарантирање на непреченото уживање на овие права.  

Секоја индивидуа е посебна на свој начин и заслужува еднакви можности за 

остварување на своите права, и токму во таа насока Народниот правобранител 

години наназад посветено дејствува на полето на заштита на човековите права и 

слободи на лицата со попреченост, укажувајќи на потребата од конкретни заложби  

за ефективно остварување на овие права, како и целосно, рамноправно 

вклучување во креирањето и донесувањето одлуки во општеството, кои ќе значат 

укинување на бариерите и овозможување на нивен активен придонес и развој во 

инклузивно општество.  

И не само тоа, Народниот правобранител ширум ги отвори вратите за лицата 

со попреченост без двоумење прифаќајќи да биде Механизам за мониторинг на 

имплементацијата на Конвенцијата, и во 2019 година, токму на денот на лицата со 

попреченост, промовирајќи го тимот кој ја спроведува оваа надлежност упати јавен 

повик до сите организации да се приклучат, и да бидат дел од рамката за 

мониторинг.  
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Денес, Народниот правобранител заедно со 22 граѓански организации ЗА и 

НА лица со попреченост, како и родителски организации го сочинуваат механизмот 

за мониторинг на имплементација на Конвенцијата, и  заедно ќе продолжиме во 

остварување на целта: Унапредување, заштита и осигурување на целосно и 

еднакво уживање на човековите слободи и права на сите лица со попреченост.  

Денес, официјализирајќи ја оваа соработка со потпишување на меморандум 

за заедничко делување како независна рамка за мониторинг на Конвенцијата, уште 

со поголема посветеност и сериозност ќе настојуваме за создавање на реални 

услови за практично имплементирање на правата на лицата со попреченост, 

подобрување на нивната состојба во општеството, надминување на бариерите и 

елиминирање на причините за маргинализација, заради подобра интергација на 

лицата со попреченост во сите аспекти на политичкиот, образовниот, социјален, 

екомски и културен живот. 

Предизвиците се бројни, системски и долготрајни, но исто толку големи и 

бројни се очекувањата за промена на перспективите за попреченоста, односно 

пристапот кон попреченоста низ призмата на човековите права. 

Верувам дека со активното учество и придонесот на граѓанските организации 

за и на лица со попреченост, вклучително и родителските организации во 

мониторинг процесот на спроведувањето на Конвенцијата, овој пат ќе го изодиме 

заедно, што особено ме радува, затоа што само со целисходно учество на лицата 

со попреченост промените ќе бидат видливи и ефективни.  

Ви благодарам на вниманието! 

 

 


