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По две децении независност, поранешната Југословенска Република 
Македонија оствари солиден напредок во обезбедувањето политичка 
стабилност, економски раст, социјална реформа и развој. Овие 
придобивки имаа позитивно влијание на животот на многу девојчиња и 
момчиња. Но сепак има деца кои  заостануваат зад другите, едноставно 
заради тоа  кои се или пак каде живеат. 

Централна мисија на УНИЦЕФ отсекогаш била да се опфатат децата 
кои се најобесправени и најранливи. Меѓутоа, од неодамна правичноста 
стана уште позначаен фокус на нашата работа. Правичноста 
подразбира да се справиме со диспаритетите. Едноставно кажано,  тоа 
значи дека оние кои заостануваат зад другите треба да  се најдат на 
прво место за да им се обезбедат подобрени услуги. 

Да не се остави ниедно дете да заостанува зад другите е  повеќе од 
морална обврска. Тоа е прашање на практична неопходност, исплатлив 
метод  за справување со кршењето  на детските права и стимулирање 
на економскиот развој.

За да се забрза развојот и растот на децата,но и на целата земја, 
неопходно е да се увидат разликите  во правичната распределба на 
услуги и добра  -  зголемената поделба меѓу богатите и сиромашните, 
меѓу децата кои живеат во урбаните и руралните средини, меѓу децата 
со различно етничко потекло или различни способности, како и меѓу 
девојчињата и момчињата. 

Иако анализата има за цел да се разоткријат некои од недостатоците 
на моменталните политики, намерата на анализата не е да се  
минимизираат импресивните придобивки кои се веќе остварени.  Целта 
е да се разбере и анализира состојбата со непривилегираните деца, 
на пример оние кои живеат во сиромашните домаќинства и руралните 
средини, како и децата кои се родени со попреченост. Само преку 
разбирање на бариерите со кои се соочуваат тие и нивните семејства, 
можеме да изготвиме  програми и политики за справување со причините 
за социјалната неправичност.

Би сакал да ја искажам мојата благодарност на сите владини 
институции,меѓународни партнери и невладини организации за нивниот 
придонес за оваа анализа. И на крајот,  ги повикувам сите да  да им 
обезбедат место на  децата во центарот на развојот и да не допуштат 
ниедно дете да заостане зад другите.

Др. Бертран Демулен
претставник на УНИЦЕФ

Да не дозволиме  
да заостане ниедно дете 
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Овој извештај претставува резиме на клучните наоди од сеопфатната 
анализа на состојбата, која беше спроведена со цел да се соберат 
информации за среднорочниот преглед на тековната Програма за 
соработка во земјата (2010-2015) помеѓу Владата и УНИЦЕФ, и тоа да 
се вклопи во среднорочниот процес на преглед на Развојната акциска 
рамка на Обединетите нации (UNDAF).

Анализата на состојбата на децата и на нивните семејства применува 
пристап кој е базиран на правата и на правичноста. Целта на 
анализата е да го  подобри разбирањето на сите одговорни лица за 
прашања кои  влијаат на животот на децата, а со тоа да се обезбеди 
основа за формулирање на политики кои ќе ги решат причините за 
постоење неправичност. Во студијата се идентификувани пречките за 
учество, адекватен животен стандард, развој, здравје, образование, и 
заштита од злоупотреба, насилство и експлоатација, како и причините 
кои водат кон тоа.

Оваа анализа првенствено се заснова на податоци обезбедени од 
Владата, кои се надополнети со докази од независни извори за да 
се добие најсеопфатна и објективна слика за состојбата со децата и 
нивните семејства. Беа применети следните методологии:  
1) преглед на постоечки студии, истражувања и статистички податоци;  
2) полуструктурирани интервјуа со владини функционери на централно 
и локално ниво;  
3) консултации со клучни партнери кои работат на развој;  
4) дискусии со фокус групи со деца и родители, и  
5) консултации со вработените во УНИЦЕФ.

Цел и методологија
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Во текот на последните две децении земјата оствари значителни 
придобивки во однос на економскиот развој и политичките реформи. 
Меѓутоа, придобивките од економскиот развој не се подеднакво 
распределени, а апсолутните и релативните стапки на сиромаштија 
остануваат високи.  

Според податоците на ЕУ, стапката на луѓе во ризик од сиромаштија во 
2010 изнесуваше 27 отсто. Според податоците на Household Budget Survey 
(HBS) за 2011, 30 отсто од населението во земјата живее во сиромаштија 
и 37 отсто од децата во земјата живеат во сиромаштија. Опстојуваат и 
географски разлики. И покрај тоа што во Скопје живее повеќе од четвртина 
од целокупното население, 88 отсто од сиромашните живеат во други 
делови од земјата. Придобивките од развојот значително варираат во 
однос на регионите и етничките групи, а во некои случаи како резултат 
на развојот се продлабочува неправичноста наместо да се намалува.. 
Статистичките податоци на ЕУ за приходите и животните услови (SILC) 
кои беа објавени во 2012 потврдуваат дека постои голем јаз во приходите 
со нееднаквата распределба на приходите на национално ниво (S80/S20) 
од 10.3 и Gini коефициент од 40.8 отсто, што подразбира висок степен на 
нееднаква распределба на богатството.

Економскиот развој не успеа да ја елиминира високата невработеност. 
Во 2012, општата невработеност изнесуваше 31 отсто, а невработеноста 
кај младите изнесуваше 55 отсто. Пазарот на труд се карактеризира со 
родова неизбалансираност; во 2011 стапката на вработеност кај жените 
изнесуваше 31 отсто а кај мажите 47 отсто. Стапката на економска 
активност кај жените изнесува 45 отсто на национално ниво, додека 
пак во руралните средини достигнува 69 отсто (активни, но не на 
формалниот пазар на труд). Тоа укажува на поголема зависност на жените 
од неформалната економија каде ризиците се повисоки, а платите и 
бенефициите се пониски. Нерамнотежата во можностите за вработување 
помеѓу мажите и жените ја отсликува општата нерамнотежа во 
поширокото општество. Покрај постоењето на закон, политики и  структури 
за еднакви можности, жените сè уште не уживаат целосно  еднаква 
положба со мажите. 

Иако земјата постигна значителен напредок во подобрувањето на 
односите меѓу двете главни етнички заедници – Македонци и Албанци 
– сè уште постои сегрегација меѓу овие заедници. Постојат обрасци на 
социјална исклученост и стигма кои се поврзуваат со етничкото потекло, 
попреченоста и економската положба. 

Извештаите на ЕУ за напредокот на земјата укажуваат на стабилен, но 
бавен напредок во борбата против корупцијата и реформата на јавната 
администрација и правосудниот систем.
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Деца Млади
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НАЦИОНАЛНИОТ ПРИМЕРОК
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породувањето, само 86 отсто од 
ромските жени го направиле тоа. 

Здравствената состојба на 
ромските деца е поврзана со 
неисхранетоста и ризиците кои 
произлегуваат од  живеење 
во населби без адекватна 
инфраструктура. Ромските деца 
се најобесправената група во 
однос на пристапот до здравствени 
услуги. Меѓутоа, најдоследна е 
нееднаквоста меѓу најбогатите и 
најсиромашните  во секоја етничка 
група.  

Социоекономската положба, 
образованието на мајката и 
културните практики се фактори 
кои придонесуваат за диспаритети 
во индикаторите за здравјето на 
мајките и децата. Нееднаквата 
распределба на ресурси и 
расположливоста на услугите, 
исто така имаат своја улога. Во 
урбаните средини има повеќе 
гинеколози и патронажни служби. 
Патронажната служба  чиј мандат 
е да пружа пред и постпородилна 
здравствена заштита,  успеваше 
да  покрие само 54 отстоотсто 
од земјата во 2011. Недостигот 
на квалификуван кадар и 
недостигот на материјални ресурси 
претставуваат главни пречки 
за  користењето на услугите на 
патронажната служба. Отсуството 
на формална интеракција помеѓу 
патронажните сестри и лекарите 
од примарната здравствена 
заштита придонесува кон 
дефицитот на услугите за заштита 
на здравјето на мајките и децата. 
Со оглед на кредибилитетот што 
го има  во локалната заедница, 

патронажната служба претставува 
идеален начин за справување 
со тпостоечката нееднаквоста 
во националниот систем за 
здравје на мајките и децата и тоа 
преку подобрена комуникација, 
соработка и координација.

Пристапот до квалитетни 
здравствени услуги, особено 
до здравствена заштита во 
заедницата е  отежнат за децата 
со попреченост, децата со развојни 
пречки и за социјално ранливите 
групи. Службите за домашна 
посета се нееднакво распределени 
и не се во можност да обезбедат 
рано откривање и грижа за децата 
под ризик од заостанување во 
развојот.. Системот за упатување 
е оскуден; упатствата за грижа 
за децата со ризик во развојот се 
застарени.  Се смета дека улогата 
на здравствените работници треба 
да биде целосно посветена на 
превенција и лекување на физички 
заболувања; само 20 отсто од 
медицинските сестри се обучени 
за работа со деца со попреченост. 
Родителите немаат предзнаење 
за  да препознаат задоцнет развој 
кај децата или за да обезбедат 
соодветна стимулација, и 
честопати не преземаат ништо 
кога имаат проблем затоа што 
се плашат  од социјална стигма. 
Несигурноста дали да се користат 
советодавните центри за развој  го 
попречува ефективното лекување, 
а со тоа се отежнува проблемот кај 
децата.

Значителни пречки за семејствата 
од руралните средини се и 
оддалеченоста и патните 

трошоци  што уште повеќе ја 
нагласува важноста од службите 
за домашна посета . Во болниците 
и медицинските центри сè уште 
се наплаќаат надоместоци под 
рака. Познанствата во рамки на 
системот редовно се користат за 
да се олесни пристапот, и затоа 
за семејствата од ранливите 
групи е тешко целосно да ги 
користат здравствените услуги. 
Иако распределбата на ресурси 
претставува сериозен проблем, 
во извештајот на Државниот 
завод за ревизија се наведува 
дека испораката на услуги за 
најранливите семејства и деца 
е исто така попречена заради 
слабото планирање, раководење 
и спроведување на програмите 
за здравствена заштитана 
мајките и децата. Се уште не се 
комплетирани нацрт подзаконските 
акти за поддршка на работењето 
на службите за здравствена 
заштита на мајките и децата во 
заедницата,  вклучително и за 
медицинските сестри за домашна 
посета и тимовите за вакцинација. 
Обезбедувањето здравствени 
услуги  на мајките и децата исто 
така страда заради недоволен 
број на квалификуван кадар и 
ограничени ресурси. Во отсуство 
на прифатени професионални 
стандарди, тешко е да се 
оценат потребите на кадарот 
за капацитети. Истражувањата 
спроведени на локално ниво 
покажуваат дека инвестирањето 
на ниво на заедницата во  услуги 
за здравствена заштита на мајките 
и децата и ран детски развој за 
возврат ќе даде економски и 
социјални придобивки.

Во последната деценија направени 
се значителни придобивки во однос 
на подобрувањето на здравјето на 
мајките и децата. Индикаторите  
покажуват напредок во однос на 
постигнувањето на Милениумските 
развојни цели до 2015 година. 
Покрај добриот напредок во 
намалувањето на стапката на 
доеначка смртност од 11.7 смртни 
случаи на 1000 живородени во 
2009 до 7.5 во 2011, во 2012 
беше забележано 30 процентно 
зголемување на  доенечката 
смртност која сега изнесува  9.7. 
Повеќе од 90 отсто од децата се 
вакцинирани. Кај ромските деца 
има малку помала веројатност да ја 
примат целосната имунизација во 
споредба со општата популација.

Меѓутоа, иако индикаторите за 
здравјето на мајките и децата 
постојано се подобруваат на 
национално ниво, диспаритетите на 
регионално и урбано/рурално ниво 
укажуваат дека многу семејства и 
заедници не го користат целосно 
своето право на здравствена 
заштита.

Во други здравствени области, 
опстојуваат разликите меѓу 
етничките групи. Стапката на 
доеначка смртност во ромската и 
албанската заедница е за 25 отсто 
повисока од националното ниво. 
Забавениот раст преовладува во 
ромските населби. Петнаесет отсто 
од ромските деца под 5-годишна 
возраст сениски за нивната  
возраст, во споредба со само  
5 отсто од општата популација. 
Иако 94 отсто од сите мајки биле на 
најмалку четири консултации пред 

Диспаритети во 
здравствената 
заштита

ВО РОМСКИТЕ НАСЕЛБИ ИМА ТРИ ПАТИ 
ПОГОЛЕМА ЗАСТАПЕНОСТ НА ДЕЦА ЗА 
КОИ СЕ СМЕТА ДЕКА СЕ ПРЕНИСКИ ЗА 
СВОЈАТА ВОЗРАСТ ВО СПОРЕДБА СО  
НАЦИОНАЛНИОТ ПРИМЕРОК
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ЖЕНИТЕ ОД РОМСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 
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Диспаритети во 
остварување на 
најдобар почеток 
на животот

ДЕЦАТА ВО СЕЛСКИТЕ СРЕДИНИ 
ИМААТ ШЕСТ ПАТИ ПОМАЛА 
ВЕРОЈАТНОСТ ДА ПОСЕТУВААТ 
ПРОГРАМИ ЗА РАНО УЧЕЊЕ  
И РАЗВОЈ ВО СПОРЕДБА  
СО ДЕЦАТА ОД  
ГРАДСКИТЕ  
СРЕДИНИ

СЕКОЕ ПЕТТО ДЕТЕ НА 
ПРЕДУЧИЛИШНА  ВОЗРАСТ 
ПОСЕТУВА ПРОГРАМИ ЗА 
РАНО УЧЕЊЕ И РАЗВОЈ

ВО НАЈСИРОМАШНИТЕ 
ДОМАЌИНСТВА СКОРО 
НИЕДНО ДЕТЕ НЕ 
ПОСЕТУВА  ПРОГРАМИ 
ЗА РАНО УЧЕЊЕ  
И РАЗВОЈ

а најмала е веројатноста да 
добијат образовни услуги 
токму децата на кои тие им се 
најпотребни. Тоа е истовремено 
неправичен и неефективен начин 
на користење на ресурсите, 
бидејќи расположливите податоци 
покажуваат дека програмите за 
ран детски развој даваат најголем 
поврат кога со нив се опфатени 
најсиромашните деца. 

Само 3 отсто  од албанските деца 
и 4 отсто од децата во ромските 
населби на возраст од 36-59 
месеци посетуваат организирани 
програми за рано детско 
образование. Покрај образовните 
и развојните елементи на 
наставниот план за детските 
градинки, функција на државните 
детски градинки е грижа за 
децата. Повеќето детски градинки 
даваат предност за запишување 
во градинките на деца чии двајца 
родители се вработени и кои 
можат да си допуштат да го 
плаќаат надоместот. Во суштина,  
тоа значи дека побогатите 
семејства имаат поголеми 
придобивки од услугите кои се 
поддржани од државата отколку 
посиромашните.

Иако пристапот до услуги за ран 
детски развој е речиси двојно 
зголемен од 11 отсто во 2005 
на 22 отстово 2011, бројките 
покажуваат дека децата од 
најбогатите семејства и децата 
кои живеат во урбаните средини 
имаат поголеми придобивки 
отколку сиромашните – со 
маргина од 24 отсто во 2005 и 56 
отсто во 2011. 

Главна пречка за исполнување 
на развојните цели е 
недоволноторазбирање на  
развојните потреби на децата 
во раното детство како и на 
придобивките од раното детско 
образование . Давањето 
приоритет на грижата пред 
образованието во државниот 
систем на детски градинки 
претставува одраз на истиот 
ментален склоп. Раното детско 
образование сè уште е под 
надлежност на Министерството 
за труд и социјална политика, 
наместо под надлежност на 
Министерството за образование. 
Покрај трошоците, другите 
основни причини за нееднаквиот 
пристап се оддалеченоста, 
недостигот на соодветни достапни 
установи, дискриминирачките 
ставови и практиките со кои се 
дава предност на некои деца во 
однос на други деца, и со тоа 
се попречуваат можностите за 
запишување. При запишувањето 
децата со попреченост, ромските 
и албанските деца се соочуваат 
со дискриминација од страна 
на другите деца и нивните 
родители. Меѓу другото и ова  
придонесува за ниската стапка 
на запишани деца, на пример 
36 отстоотсто од децата од 
македонска националност се 
запишани во програми за рано 
детско образование, додека пак 
запишани се само 4 отсто од  
децата од ромска националност 
и 3 отсто од  децата од албанска 
националност. 

Пречка за поголема вклученост 
на децата со попреченост во 

предучилишното образование и 
училишниот систем е недостигот 
на квалификуван кадар за работа 
со тие деца. 

Новиот закон за детска заштита  
воведува нови одредби за ран 
детски развој и дава можности 
за проширување на пристапот 
до програми за рано детско 
образование од висок квалитет.

Пред да се запишат на училиште, 
децата треба да бидат физички 
здрави, ментално подготвени, 
емоционално сигурни и 
социјално компетентни. Меѓутоа, 
четирите показатели за детскиот 
развој, кои се вклучени во 
Мултииндикаторското кластерско 
истражување (MICS4) покажуваат 
мешовит и делумен успех во 
остварувањето на тие цели. Иако 
100 отсто од децата на возраст од 
36 – 59 месеци имаат правилен 
физички развој, околу 99 отсто во 
доменот на учењето и 91 отсто во 
доменот на социо-емоционалниот 
развој, сепак само 43 отсто се 
развиваат добро во доменот на 
усвојување вербални и нумерички 
вештини.

Освен тоа постојат значајни 
диспаритети меѓу етничките групи 
во однос на образованието на 
мајката и квинтилите на богатство. 
Во ромските заедници, само 72 
отсто од децата на предучилишна 
возраст се развиваат добро во 
областа на социо-емоционалниот 
развој.  

Севкупно, постои недостиг од 
достапни и расположливи опции 
за рано образование на децата 
на предучилишна возраст, 
особено во руралните средини. 
Истражувањето MICS4 укажува 
дека само 22 отсто од децата 
на возраст од 36-59 месеци 
посетуваат организирана програма 
за рано детско образование. 
Обрасците на нееднаквост и  
нерамномерност честопати се 
во сооднос со социоекономската 
положба и етничкото потекло, 
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ПОГОЛЕМА Е 
ВЕРОЈАТНОСТА 
ДЕВОЈЧИЊАТА 
АЛБАНКИ ДА НЕ ОДАТ 
ВО СРЕДНО УЧИЛИШТЕ ВО 
СПОРЕДБА СО МОМЧИЊАТА 
АЛБАНЦИ

Со тековниот процес на 
децентрализација,  општините 
добиваатповеќе надлежности во 
областа на основното и средното 
образование. Тоа треба да им 
овозможи на училиштата подобро 
да одговорат на потребите на 
локално ниво. Меѓутоа, локалните 
власти тврдат дека механизмите 
за финансирање го ограничуваат 
нивниот капацитет за локален 
развој и дека посиромашните 
општини се обесправени. 
Трошоците за образование 
претставуваат речиси половина 
од сите владини трансфери за 
општините. Меѓутоа, бидејќи 
околу 80 отсто од локалниот буџет 
се распределува за платите на 
вработените, остануваат малку 
ресурси за останатите суштински 
области како што се обуки, 
инфраструктура или развој на 
услуги. Улогата и овластувањата 
на училишните директори и 
одбори се зајакнати за да се 
промовира поголемо демократско 
управување на училиштата, а 
тоа е клучно за да се овозможат 
промени. 

Податоците од истражувањето 
MICS4 покажуваат значително 
зголемување во пристапот на 
сиромашните до образование, 
од 86 отсто во 2005 до 96 отсто 
во 2011 (само 2 отсто помалку од 
севкупната стапка), вклучително 
и 86 отсто кај децата од ромските 
населби. Податоците од истото 
истражување покажуваат дека 
84 отсто од децата Роми на 
возраст од 6 години (возраст за 
запишување во основно училиште) 
одат во прво одделение. 

ТРИ ОД ПЕТ ДЕЦА КОИ ЖИВЕАТ ВО 
РОМСКИ НАСЕЛБИ НЕ ПОСЕТУВААТ 
СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Момчиња 
Албанци кои 

не посетуваат 
средно 

образование
15%

Посетуваат 
38%

Не посетуваат 
62% Девојчиња 

Албанки кои 
не посетуваат 

средно 
образование
32%

Основните училишни услуги 
се обезбедуваат бесплатно.  
Исто така, Владата обезбеди 
бесплатен превоз за децата 
кои живеат на оддалеченост 
поголема од два километри од 
училиштето, бесплатни учебници 
за сиромашните семејства, и 
финансиски иницијативи кои се 
поврзани со посетувањето на 
училиште.

Зголемувањето на пристапот до 
средно образование, од 63 отсто 
во 2005 на 83 отсто во 2011, е 
резултат на поголем опфат на 
сиромашните, од 33 отсто во 
2005 на 62 отсто во 2011, како 
и поголем опфат на децата од 
ромската заедница. 

Меѓутоа, состојбата е далеку од 
задоволителна. До 14 годишна 
возраст, околу 25 отсто од децата 
Роми го напуштаат училиштето. 
Околу 60 отсто од децата Роми не 
посетуваат средно училиште, што 
придонесува за непрекинатиот 
циклус на социјална исклученост 
и сиромаштија.  Тоа го отвора 
прашањето  за нивото на 
посветеност кон образованието 
и  на семејствата и на општините, 
како и прашањето за нивниот 
материјален капацитет да 
обезбедат школување на децата. 

И покрај  зголемувањето на 
севкупните стапки на запишување 
и посетување на основно и 
средно образование, степенот 
на исклученост на децата со 
попреченост и децата Роми, 
особено ромските девојчиња, 
останува многу висок. Во средното 

образование, има се помалку 
родова непропорционалност и 
тоа кај сите етнички групи  како 
резултат на изменетите социјални 
ставови и владините иницијативи 
да се поттикне поголемо учество. 
Податоците за бројот на деца со 
попреченост кои се запишани на 
училиште се недостапни.  

За време на дискусиите во 
фокус групите, децата постојано 
коментираа за лошите хигиенски 
услови во нивните училишта, 
особено за тоалетите и 
купатилата. Повеќето од нив 
кажуваа дека  не се чувствуваат 
безбедно на училиште,  и 
наведуваа дека постои вербална 
или дури и физичка злоупотреба 
кај наставниците како и кај 
нивните соученици. 

Наспроти загриженоста дека 
образовниот систем не ги 
задоволува потребите за учење 
на сите ученици, потребно е исто 
така да се зајакнат законите, 
политиките и  едукацијата на 
наставниците. Концептот за 
Училиште по мерка на детето 
идентификува три големи 
подгрупи на ризик од исклученост: 
деца со пречки во развојот, деца 
со лошо социоекономско потекло, 
и деца од разни етнички групи.

Сиромаштијата на семејствата и 
понатаму претставува  фактор кој 
придонесува за нискиот степен 
на образовни достигнувања на 
етничка, родова и урбано/рурална 
основа. Иако сиромашните 
семејства почнаа да ги користат 
придобивките од системот за 

социјална помош како помош 
за покривање на трошоците за 
образование,  многумина не ја 
ценат потполно вредноста која ја 
има  образованието за развојот 
на децата. Повисокиот степен на 
образование на мајките особено 
овозможува успех на децата на 
училиште. Програмите за мајки 
и млади жени би претставувале 
голема придобивка. Нашироко 
распространетото социјално 
прифаќање на паралелни и 
одделни образовни системи е 
уште една структурна причина за 
лошиот квалитет на образованието 
како за децата од мнозинските, 
така и за децата од малцинските 
заедници.

Диспаритети во 
образованието 

УЧИЛИШТЕ
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легалниот лимит од шест месеци 
за 10 отсто во споредба со 2008 
година. 

Потребно е понатамошно 
унапредување на  моделот на 
диверзија или пренасочување 
(децата да се задржат надвор од 
правосудниот систем) и моделот 
на алтернативи (децата да се 
држат надвор од системот за 
притворање). Иако во извештајот 
за напредокот на земјата на 
ЕК за 2012 се наведува дека 
измените и дополнувањата 
на Законот за малолетничка 
правда им обезбедуваат повеќе 
права и подобра заштита на 
децата жртви, како и заштитни 
мерки за децата сведоци, 
истражувањето покажува дека 
нема целосно и доследно 
придржување до стандардите. 
Стручните лица за малолетничка 
правда од релевантните 
институции имаат придобивки 
од сеопфатните обуки, а 
прибирањето на податоци е 
подобрено. Воспоставени се 
општински совети за превенција 
на малолетничка деликвенција, 
но тие и понатаму се недоволно 
финансирани и екипирани. 
Лидерството и координацијата на 
реформскиот процес остануваат 
да бидат слаби. Притворските 
и поправните установи ширум 
земјата не ги исполнуваат 
меѓународните стандарди. 

Реформите во областа на 
детска заштита доведоа до 
значителни подобрувања 
во текот на последната 
деценија, но главната пречка 

за остварување на правото на 
децата на заштита и понатаму 
е отсуството на посебен, 
кохерентен и сеопфатен систем 
кој има за цел да се спречи 
децата да мораат да бидат 
згрижени од државата.

Заедно со процесот на 
деинституционализација се 
повеќе се промовира концептот 
на згрижувачки семејства за 
децата во ризик. Бројот на 
згрижувачки семејства порасна 
од 111 во 2008 година на 155 
згрижувачки семејства во 2012 
година. Тие се грижат за 220 
деца. Воведени се услуги во 
самата заедница. Во моментот 
има 29 дневни центри за 
деца со пречки во развојот. 
Министерството за труд и 
социјална политика управува 
со 23 од нив, а 6 се управувани 
и кофинансирани од страна 
на невладини организации. 
Промените во законот и 
новиот електронски начин на 
управување овозможија процесот 
на посвојување да се забрза и да 
стане потранспарентен. Меѓутоа, 
установите за згрижување се 
неадекватни, а имплементацијата 
на постоечката стратегија за 
деинституционализација не се 
одразува во холистичка реформа 
на услугите и системот на детска 
заштита. Министерството за 
труд и социјална политика има 
програмска рамка за прифаќање 
на работата на невладините 
организации во поддршка на 
владините напори, но учеството 
на невладините организации е 
ограничено. 

Човечките и финансиски ресурси 
распределени на Центрите за 
социјална работа не се доволни. 
Заедно со секојдневната 
администрација придонесуваат 
за слабиот квалитет на услуги 
за детска заштита. Социјалните 
работници се фокусираат на 
административната работа 
за сметка на превентивното 
дејствување и работата 
на терен за да допрат до 
најмаргинализираните семејства. 
Иако постојат професионални 
стандарди и механизми за 
отчетност, како и електронски 
систем за раководење со 
предмети сè уште се слаби 
механизмите за следење на 
квалитетот на социјалните услуги 
за децата и семејствата.
Заводот за социјални дејности 
не располага со доволно кадар 
и ресурси за да може целосно 
да го реализира својот мандат 
за следење на ефикасноста и 
услугите кои ги даваат Центрите 
за социјална работа. И покрај тоа 
што постојат соодветни закони и 
политики, слабото спроведување 
и примена придонесуваат за 
слабиот квалитет на услугите за 
детска заштита. Во исто време,  
недостасува силен граѓански 
сектор кој е неопходен да бара 
отчетност од раководните лица 
на Центрите за социјална работа.

Сите чинителите се согласуваат  
дека насилството врз децата 
дома и на училиште е 
вообичаено. Целосниот опсег 
на овој проблем не е познат. 
Меѓутоа, со истражувањето 
MICS4 се укажува дека 
речиси 70 отсто од децата 
на возраст од 2-14 години 
биле изложени на некаква 
форма на психолошко или 
физичко насилство од страна 
на нивните родители еден 
месец пред спроведувањето на 
истражувањето. Околу 5 отсто 
од овие деца биле изложени на 
тешко физичко казнување. 

Во текот на последната 
деценија, земјата има направено 
значителна инвестиција за 
реформа на малолетничката 
правда. Со реформите се 
извршени позитивни влијанија. 
Во периодот од 2008 до 
2012 година вкупниот број на 
пријавени случаи на деца кои го 
прекршиле законот се намали 
за 58 отсто. Ако се расчленат 
податоците по етнички групи 
ќе се види дека најголемото 
намалување – од 75 отсто – е 
забележано кај децата Роми. 
Со реформите, исто така се 
извршени влијанија на времето 
кое децата го поминуваат во 
правосудниот систем. Процентот 
на деца кои поминуваат подолго 
време од законскиот лимит 
од  90 дена во притвор пред 
судење  опаднал од 50 отсто во 
2007 на 18 отсто во 2011. Исто 
така, во 2011 година се намали 
бројот на деца кои поминале 
низ процес на истрага подолг од 

СЕКОЕ ВТОРО ДЕТЕ НА ВОЗРАСТ ОД 2 ДО 14 ГОДИНИ  
БИЛО ФИЗИЧКИ КАЗНЕТО ОД СТРАНА НА СВОИТЕ РОДИТЕЛИ

52%Диспаритети во  
заштитата на 
децата 
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Податоците од Household Budget Survey (HBS) од 2011 покажуваат 
дека 53 отсто од сиромашните домаќинства се семејства со деца. 
Студијата за националниот систем на детски додатоци од 2012  ги 
идентификува пречките поради кои системот не успева да ги опфати 
најранливите семејства. 

Системот за социјална заштита вклучува разни бенефиции или 
детски додатоци и социјална помош. Родителскиот додаток – парична 
помош која им се доделува на поголемите семејства – има за цел 
да го поттикне растот на популацијата, наместо да пружи заштита 
на децата или да ја намали сиромаштијата.  Фрагментираниот 
карактер на разни системи за парична помош понекогаш не успева 
да ги опфати сите деца и со тоа го намалува влијанието на овие 
системи токму врз ранливите групи деца. Недостигот од финансиски 
средства придонесува за слабо планирање, развој и имплементација 
на иницијативите за социјална заштита. Зголемената ригорозност 
и условеност за добивање  семејни услуги и бенефиции имаат 
ефект на исклучување на најсиромашните семејства. Лицата кои 
се пријавуваат не се запознаени со критериумите за подобност, 
процесите за пријавување се често сложени и скапи, а корисниците 
имаат перцепцијата дека бенефициите не се распределуваат според 
транспарентни или објективни критериуми. Општо прифатено 
е дека треба да се имаат „контакти“ во државните тела за да се 
постигне задоволителен исход од барањето за услуги. Не постојат 
транспарентни механизми за приговори во рамки на системот за 
социјална заштита.  

Центрите за социјална работа се примарните центри каде се 
поднесуваат пријави и се носат одлуки за социјалната заштита. 
Честите кадровски и раководни промени, во комбинација со 
комплексноста и условеноста на повеќето од системите за државна 
помош и социјална заштита придонесуваат за перцепцијата дека 
Центрите за социјална работа сами по себе претставуваат тесни грла. 
Повеќето од лицата кои дадоа информации и учесниците во фокус 
групите за дискусија се согласуваат дека Центрите за социјална 
работа постепено почнаа да се справуваат со тешкотиите кои се 
јавуваат при процесот на пријавување. Повратните информации 
од професионалците во областа е дека заради администрирањето 
на паричната помош значително се оптоварува извршувањето на 
сите други одговорности на Центрите за социјална работа, што 
има сериозна штета врз социјалните услуги. Користењето стручно 
квалификуван кадар за рутинско администрирање на паричната 
помош претставува трошење на знаењата и вештините, кои би 
можеле поинаку да се искористат при обезбедувањето социјална 
помош. 

Диспаритети во  
социјалната политика 

ОД СИТЕ КОРИСНИЦИ НА ДЕТСКИ ДОДАТОК ДУРИ 31 ОТСТО ПОТЕКНУВААТ ОД НАЈБОГАТИОТ КВИНТИЛ,  
ДОДЕКА САМО 7 ОТСТО ПОТЕКНУВААТ ОД НАЈСИРОМАШНИОТ КВИНТИЛ
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Директни причини 
На стручните лица кои работат со деца, како што се наставници, 
социјални работници, и медицински сестри од јавното здравство, 
им недостасуваат вештини кои се потребни за да се одговори на 
потребите на децата во денешно време. Погрешниот став понекогаш 
може да ги спречи или одврати децата и нивните семејства од 
користење на основните социјални услуги.

Постои нерамномерна распределба на квалификуван и искусен кадар. 
Стручните лица не се секогаш подготвени да прифатат задолженија на 
оддалечени локации или во неразвиени области. 

Постои недоволен број на стручни лица кои се квалификувани да 
работат со деца од заедниците на етничките малцинства и со деца со 
попреченост.

Во многу средини, инфраструктурата која е потребна за да се 
испорачаат услугите за детска заштита не е на стандардно ниво. 

Географската локација е главниот фактор кој го одредува квалитетот 
и опсегот на расположливи услуги. Семејствата од руралните средини 
мора да платат дополнителни трошоци за превоз за да добијат 
пристап до социјалните услуги кои се нудат во урбаните средини.

Недостигот на пристап до информации е исто така пречка за правичен 
пристап до основни социјални услуги. 

Некои од семејствата не успеваат да ги користат придобивките од 
социјалната помош поради трошоците  поврзани  со пристапот до 
услугите.. За поголемиот дел од таквата социјална помош мора да се 
направи обновување секоја година. Поради сложеноста на процесот 
на пријавување е понекогаш   може да се јави потреба од помош на 
посредник, а тоа е обично некој што има врски со лица од внатре кои  
можат да се снајдат во бирократијата. 

Семејствата имаат ограничено разбирање за развојните потреби на 
децата и за вредноста на предучилишното образование. На детските 
градински се гледа првенствено како на услуга за згрижување на 
децата.

Стигматизацијата и социјалните очекувања вршат притисок децата со 
попреченост да се чуваат дома, а со тоа се намалува побарувачката 
за квалитетни услуги.  

  

Главни социјални одредници
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Основни причини  
И покрај усогласеноста на законодавството  со Конвенцијата за 
правата на детето, и понатаму има проблеми во имплементацијата. 

Буџетите за здравство и образование се значително под просекот 
во ЕУ и регионот. Постои сериозна загриженост околу планирањето 
на буџетот. Во некои случаи, се чини дека со средствата од владата 
повеќе се субвенционираат лицата со повисоки приходи отколку што 
се поддржуваат семејствата кои имаат потреба од тоа. 

Отсуството на квалитетни податоци може да го доведе во опасност 
владиното буџетирање на основните социјални услуги за децата.  
И покрај постоењето на системи со кои се гарантира транспарентност 
и отчетност, процесите за распределба на ресурси не се имуни  од 
политичките влијанија. Државните функционери работат на усвојување 
процедури за надминување на регионалните диспаритети и за 
обезбедување  транспарентност и отчетност на локално ниво. 

Отсуството на професионална организациска култура која се потпира  
на побарувачката, и која е фоксусирана на резултатите и ориентирана 
кон клиентите го ослабува системот за обезбедување на основни 
социјални услуги.

Покрај тоа што е направена инвестиција во реформата на јавните 
услуги, сепак сè уште не постои систем за ефективно управување со 
остварувањата.  

Организациската култура, структура и системи сè уште не се опфатени 
во процесот на градење на капацитети. 

Отсуството на меѓусекторска координација резултира со различни 
модели за испорака на услуги на локално ниво, а тоа го спречува 
развојот на холистички пристап базиран на правата за услугите за 
децата. 

Постојат тесни грла низ секторите во однос на поврзаноста помеѓу 
централно дефинираните рамки за закони, политики и стратегии и 
локалните механизми за испорака на услуги и системи за раководење.

„Право да се искаже 
сопственото мислење, 
без  да  ми кажува  друг 
што треба да  мислам“

„Правото на 
образование значи 
дека детето има 
право на континуирано 
образование независно 
од положбата на 
семејството или дали 
родителите сакаат 
тој/таа да го  
прави тоа“

Структурни причини
Слабата култура на човекови права, исто така ги спречува децата 
целосно да ги користат своите права. Иако националните закони 
и политики се усогласени со меѓународните норми и стандарди, 
човековите права не се вградени во социјалното однесување и 
планирање на услугите. 

Граѓанското општество е сè уште слабо и има низок степен на учество 
на граѓаните во процесот на одлучување на локално ниво. Сè уште се 
ограничени механизмите за барање отчетност од владата, носителите 
на одлуки и давателите на услуги.

Социјалните норми кои се однесуваат на децата не се ниту засновани 
на правата, ниту се фокусирани на децата. Семејните структури се 
силни, но самите деца не се смета дека се носители на свои права. 
Ретко се бара да се чујат ставовите на децата и постојат малку 
механизми кои овозможуваат тие да даваат информации за одлуките 
кои нив директно ги засегаат.  

Сегрегацијата и социјалната исклученост придонесуваат за 
ограничениот пристап до услуги. Покрај успешните мерки за 
унапредување на еднаквоста помеѓу разни етнички групи, земјата 
останува поделена и етничката сегрегација сè уште е норма. Децата и 
семејствата од ромските населби се најсиромашни и најисклучени. 

Најголемиот расцеп во македонското општество претставува јазот 
помеѓу луѓето кои се наоѓаат на врвот и на дното на квинтилите за 
повеќето социјални индикатори.
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Анализа на улогите и релациите
Македонското општество е сегрегирано и стратифицирано со Gini 
коефициент од 40.8 отсто, кое укажува на висок степен на нееднаквост. 
Заедниците тежнеат да бидат дефинирани според етницитетот, 
социјалните норми и обрасци, со што се зајакнува етничката сегрегација 
наместо социјалната инклузија. Традицијата им дава предност на 
семејните врски и солидарноста во заедницата пред социјалните врски.

Ретко се преиспитуваат традиционалните родови улоги. 

Релевантните органи не секогаш ги согледуваат правата на семејствата 
на услуги и поддршка , а тоа  води кон одлуки кои го поткопуваат 
пристапот на граѓаните до сите нивни права.

Иако повеќето даватели на услуги прават обиди да го олеснат 
пристапот на семејствата до услуги, не секогаш им се посветува 
соодветно внимание на одредени потреби на ранливите семејства. 
Административните критериуми честопати го ограничуваат пристапот до 
социјална помош.

Сè уште преовладуваат традиционалните практики за одгледување и 
воспитување на деца. Родителите може да се колебаат да побараат 
стручна помош од надвор или да ги побараат услугите кои им се 
потребни. 

Во повеќето социјални институции недостасува пристап каде централно 
место имаат детските права, вклучително и во семејството. Законите 
и системите кои се воспоставени за да се обезбеди исполнување на  
родителските обврски  на возрасните имаат слаба примена. 

На Националната комисија за правата на детето ѝ недостасува капацитет 
и овластување за да врши соодветен мониторинг, координација или 
осмислувањена  политики за деца во ресорните министерства, како што 
се Министерството за труд и социјална политика, Министерството за 
образование и наука и Министерството за здравство. 

Одговорностите за испорака на услуги се пренесени на 84 општини, кои 
имаат различен степен на капацитет. Централната влада ја задржува 
одговорноста за изработка на закони, политики и стратегии, планирање 
на буџетот, распределба на ресурсите, поставување на стандарди и 
контрола на квалитетот. Тоа создаде одредена нејасност во врска со 
улогите и одговорностите на вклучените чинители на државно ниво.

Отсуството на механизми за координација на локално ниво го кочи 
развојот на услуги  кои го ставаат корисникот  на централно место, и кои 
се отворени, ефективни и ефикасни. Ваквата државна структура создава 
понатамошни бариери помеѓу носителите на права и одговорните 
лица и остава малку простор за другите чинители, како што се НВО и 
заедниците.

„Не мислам дека 
возрасните не 

сфаќаат многу 
сериозно. Кога ќе 

кажеме нешто,  
тие се смеат“

„Кога чекам на ред во 
болница, некои луѓе кои 
го познаваат лекарот 
влегуваат преку ред“

Анализа на јазот во капацитетите 
Процесите за планирање и распределба на буџетите се нејасни. На 
општините понекогаш им недостасуваат неопходните ресурси за да 
се обезбеди соодветно буџетско планирање и изготвување предлог 
проекти. Општините се овластени да ги зголемуваат даноците и 
приходите, но честопати нивниот капацитет за тоа е ограничен. Истото 
важи и за надворешното финансирање. Со донаторските инвестиции 
не се надминуваат регионалните диспаритети. за да се разрешат 
таквите нееднаквости треба да се направат измени во механизмите за 
трансфер на финансиски средства, кои сè уште се во фаза на развој. 

Долгорочниот развој, опортунентните трошоци како  и можностите на 
социјалните услуги не се земаат секогаш во предвид . Недостасува 
капацитет за проценка на цената на алтернативните модели за 
испорака на услуги. Службите продолжуваат да го прилагодуваат 
истиот модел, наместо сеопфатно да го трансформираат начинот 
на кој работат. Стандардите кои вклучуваат контрола на квалитетот 
и раководење со остварувањата сè уште не се усогласени со 
меѓународните најдобри практики.

Отсуството на обучени даватели на услуги за децата и понатаму 
претставува  значајна празнина во капацитетите. Покрај новите 
залагања да се вработат повеќе стручни лица од малцинските 
заедници, сепак сè уште услугите се обезбедуваат од страна на 
нестручен кадар.  

Иако во последните години фокусот беше ставен на едукација на 
техничкиот и стручниот кадар, сè уште постои потреба од обучени 
менаџери во социјалните служби кои ќе работат со лицата кои 
аплицираат  и корисниците на социјалните услуги. 

Во програмите за обука и градење на капацитетите не се става 
приоритет на клучните раководни позиции, како што се училишните 
директори, просветните инспектори и раководителите во Центрите за 
социјални работи. Тоа се луѓето кои прават системот да функционира 
во корист на клиентите и тие се оние кои ги осмислуваат услугите кои 
им се нудат на семејствата. 

Родителите, децата и граѓанското општество не се доволно вклучени 
во локалните управувачки структури за да можат да придонесат за 
ефикасен и инклузивен модел на локално управување.
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