ИНФОРМАЦИЈА
од состанокот со претставници на Министерството за труд и
социјална политика и Фондот за пензиско и инвалидско осигурување
одржан на 29.09.2005 година во врска со работата на комисиите за
оценка на работната способност.

Во претставките поднесени до Народниот правобранител граѓаните
често изразуваат незадоволство од работата на комисиите за оценка на
работната способност поради нивната необјективност, неоправданото
одолжување на постапките или поради корупција. Заради надминување на
проблемите и поефикасно остварување на правата на граѓаните на 29
септември 2005 година се одржа состанок со претставници на
Министерството за труд и социјална политика, Фондот за пензиско и
инвалидско осигурување и комисиите за оценка на работната способност.
На состанокот беа поканети и претседателите на сите комисии кои
постапуваат во оценката на работната способност, но присуствуваше само
раководителот на комисиите. Поради тоа беше забележано дека не е
почитувана поканата на Народниот правобранител, поради што неопходно
е одржување средба со сите комисии заради непосредно укажување на
поплаките на граѓаните и изнесување на проблемите со кои се соочуваат
членовите на комисиите.
На состанокот беа донесени следните заклучоци :
- да се одржи средба со сите комисии и инволвирани органи и
институции во оценката на работната способност битна за
остварување права од социјалната област и од пензиското и
инвалидското осигурување;
- да се формира посебна комисија за остварување на надоместокот за
помош и нега од друго лице;
- да се преземат мерки за забрзување на постапките пред
Вторстепената комисија при Владата, а во таа смисла да се извршат
измени на Деловникот за работа на Владата и да се предвиди на
претседателот на Второстепената комисија да му се одреди заменик;
- да се подобри односот кон граѓаните тие да не се малтретираат без
потреба со доставување разни документи и барања;
- граѓаните на транспарентен начин да се запознаваат со нивните
права во секоја надлежна институција, преку истакнување на видно
место на разни соопштенија за правата и условите за нивно
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-

остварување, со делење соодветни материјали и на други начини
заради едукација во врска со законските права од областа на
социјалната заштита и пензиското и инвалидското осигурување;
да се определи соодветен медицински кадар во Второстепената
владина комисија што одлучува по жалбите;
да се преземаат сите можни
мерки од сите институции за
објективност во давањето на оценката и за искоренување на
корупцијата во комисиите.
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