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1 ВОВЕД И ЦЕЛ НА ИСТРАЖУВАЊЕТО 

Во 2014 година, УНИЦЕФ спроведе истражување за знаењата, ставовите и практиките во однос на 
деца со попреченост. Резултатите од истражувањето послужија како првични податоци и 
придонесоа кон дизајнирање комуникациска стратегија и кампања за решавање на пречките кои ги 
спречуваат децата да ги остварат своите права, вклучувајќи: 

- Кампањи за попреченост [2015-2017] #ЗаПравиченСвет (#FightUnfair) кампања на 
социјалните медиуми [2015-2016] и интегрирана кампања во март и септември 2017 под 
слоганот ‘‘Биди фер – За детство без пречки‘‘ за решавање на пречките за вклучување на 
децата со попреченост. 

Кампањата беше усмерена кон мобилизирање на јавната свест и поддршка на правата и 
вклучувањето на децата со попреченост. Таа има за цел да изгради поддршка за социјалниот 
модел на попреченост како што е дефинирано со Конвенцијата на ОН за правата на лицата со 
попреченост и да ги поттикне луѓето да ги разберат вистинските бариери кои ги спречуваат децата 
и возрасните со попреченост да учествуваат и да функционираат во секојдневниот живот. 

Ова второ истражување имаше за цел да обезбеди одговори на следните прашања:  

1. Кое е нивото на свесност за децата со попреченост и нивните права? 
2. Колку често луѓето имаат контакти со деца и возрасни со попреченост? 
3. Кое е нивото на стигма - социјална дистанца меѓу пошироката јавност и децата со 

попреченост? 
4. Кое е нивото на свесност и кои се ставовите на целната група во однос на образованието 

на децата со попреченост; семејна грижа и институционализација; вклучување во 
општеството? 

5. Кое е нивото на свесност и какво е мислењето на луѓето за организациите кои работат на 
заштита на правата на децата (воопшто) и на правата на децата со попреченост? 

6. Колкав процент поделен според местото на живеење [урбано / рурално], етничка 
припадност, пол и возраст, на целната група бил изложен на кампањата "Биди фер - За 
детство без пречки" и преку кои канали? 

7. Од оние кои биле изложени на кампањата, до кој степен истата ги обликувала нивните 
знаења и ставови? 

1.1 ИНСТРУМЕНТ ЗА ИСТРАЖУВАЊЕТО 

Со цел да се овозможи споредба на податоците, прашалникот користен за првото истражување 
беше делумно прилагоден за оваа втора анкета со цел да се вклучат клучните истражувачки 
прашања. Наодите од тестирањето на прашалникот исто така помогнаа во дефинирање на 
конечниот сет на прашања. Нов дел беше додаден со цел да се измери изложеноста на 
испитаниците на кампањата финансирана од УНИЦЕФ и ЕУ "Биди фер - За детство без пречки".   
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2 КЛУЧНИ НАОДИ 

Резултатите од второто истражување покажуваат позитивни и охрабрувачки промени во знаењето 
и ставовите на пошироката јавност во однос на децата со попреченост и нивната интеграција во 
општеството. Ова е рефлектирано во различните аспекти опфатени со ова истражување. 

Општо земено, неколку клучни резултати треба да се споменат. Компаративната анализа со 
резултатите од првичното истражување од 2014 година покажуваат дека:  

• Луѓето се поинформирани за децата со попреченост.  
• Значително повеќе испитаници потврдија дека знаат дете со попреченост и имаат почести 

контакти со овие деца (барем еднаш месечно). 
• Нивоата на прифатливост на децата со попреченост значително се подобрија – во многу 

случаеви до три пати - вклучувајќи прифаќање поинтимни односи, како емоционална и 
брачна врска.  

• Ставовите за влијанието на напорите на државата и општеството, и на семејствата, 
усмерени кон поддршката на вклучувањето на децата со попреченост се сè уште прилично 
песимистички - ова е веројатно поврзано со поголемата свесност за правата на децата со 
попреченост и поголемото разбирање на вистинските бариери кои попречуваат децата да 
бидат вклучени, истакнувајќи ја потребата од дополнителни напори за справување со 
општествените норми и системските реформи за поддршка на вклучувањето. 

• Се забележува промена од поддршка на добротворниот модел на инклузија кон поддршка 
на социјалниот модел. 

• Значителна промена во разбирањето на општата јавност за потребата од менување на 
општеството и околината за да го поддржат вклучувањето, а не на самите деца. 

• Се забележува и особено позитивна промена на ставот поврзан со можноста дете со 
попреченост да води независен и продуктивен живот на возрасни години, ако добие 
поддршка од стручните лица, институциите и општеството. 

• Очекувањата од децата со попреченост се зголемија кога станува збор за карактеристики 
како што се: со самодоверба, независно, прифатено од други деца, весело, со сигурна 
иднина, оптимистично и похрабро. 

• Зголемен број на луѓе веруваат дека деца со попреченост треба да бидат вклучени во 
редовно образование и да посетуваат редовни часови со други деца. 

• Поголемо разбирање на придобивките од инклузивното образование и за децата со 
попреченост и за оние без, но останува загриженоста во однос на капацитетите на 
наставниците да ги задоволат потребите на секое дете. 

• Општата јавност изразува поголема поддршка за деинституционализација на децата со 
попреченост и нивното право да растат во семејно опкружување, наместо во специјални 
институции. 

• Две третини од општата јавност се свесни (спонтана и стимулирана свесност) за 
кампањата финансирана од УНИЦЕФ и ЕУ "Биди фер - За детство без пречки". Ефектите 
од изложеноста на кампањата врз знаењето и ставовите кон децата со попреченост се во 
голема мера позитивни. Оние кои потврдија дека ја виделе или слушнале, поверојатно е 
дека се поинформирани за децата со попреченост и што треба да се направи за нивно 
поголемо вклучување во општеството. 



 

 

 

 7 

 

 

Во продолжение е подетален преглед на наодите од ова второ истражување:  

• Само-оценетата свесност за деца со попреченост е малку подобрено. Иако просечниот 
резултат сеуште е релативно низок (2,5 во 2014 година, 2,6 во 2018 година), оние кои 
изјавиле дека "знаат исклучително многу" и "знаат многу" се значително повеќе од пред 
четири години (зголемување од 7% во 2014 година на 18% во 2018 година). Оние од 
спротивната страна на спектарот кои изјавиле дека "не знаат ништо" и "знаат многу малку", 
се помалку отколку во првото истражување (48% во 2018 година, во споредба со 52% во 
2014 година). 

• Значително повеќе испитаници во 2018 година потврдија дека знаат дете со попреченост 
отколку во 2014 (зголемување на 62% во 2018 година од 45% во 2014). Почести контакти 
со деца со попреченост (барем еднаш месечно) значително се зголемија во споредба со 
2014 година - до 73% од 52%. 

• Нивоата на социјална дистанца во однос на децата со попреченост се разликуваат зависно 
од природата на попреченоста и блискоста на односот/врската. Споредено со 2014 година, 
резултатите од анкетата од 2018 покажуваат попозитивен став и повисоко ниво на 
прифатливост на сите видови на попреченост кои беа разгледувани како дел од 
истражувањето. Нивоата на прифатливост значително се подобрија, дури и во однос на 
поблиските врски како емоционална и брачна. За огромно мнозинство испитаници (во 
просек од 94% до 96%) е прифатливо нивното дете да биде сосед, познаник, соученик и 
пријател со деца со попреченост, без оглед на нивната попреченост. Во 2014 година, овие 
проценти беа значително пониски и се движеа од 32% до 73% во просек. 

• Поинтимните врски, како емоционална и брачна, се помалку прифатливи споредено со 
останатите односи (43% - емоционална и 35% - брачна врска, во просек). Сепак, споредено 
со податоците од првото истражување, кога за помал број луѓе овие два типа на односи 
беа прифатливи (емоционална врска - 5% и брачна врска - 4%, во просек), прифатливоста 
на поблиските односи со лица со попреченост е значително поголема. Анализата по 
одделни видови на попреченост, како и во 2014 година, покажува дека најголема социјална 
дистанца продолжува да биде кон деца со аутизам и Даунов синдром, како и кон деца со 
интелектуална попреченост. Сепак, сите анализирани врски, вклучувајќи ги и поинтимните, 
како емоционална и брачна, се многу поприфатливи во 2018 отколку во 2014 година, дури 
и во однос на овие три три типа попреченост. 

• Ставовите кон ефективноста на напорите на државата и општеството, и на семејствата во 
однос на инклузијата на децата со попреченост сеуште се прилично песимистични и 
сугерираат дека треба повеќе да се работи на адресирањето на социјалните норми во 
однос на попреченост и другите системски реформи како поддршка на инклузијата. Имено, 
оние кои се согласуваат (41%) со изјавата - "Без оглед колку се обидуваат и колку средства 
инвестираат, државата и општеството не можат многу да им помогнат на децата со 
попреченост" се повеќе од оние кои не се согласуваат (37% не се согласуваат со изјавата). 
Во 2014 година, овој став беше обратен (31% се согласуваа, додека 42% не се согласуваа 
со изјавата). Што се однесува до оние кои се согласуваат дека "Без оглед колку децата со 
попреченост и нивните семејства се трудат, тие деца не можат потполно да се интегрираат 
во општеството, како останатите деца" (намалување на 49% од 55% во 2014 година) се 
помалку, процентот на луѓе кои не се согласуваат останува ист како и пред четири години 
(21%). 
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• Резултатите покажуваат промена од поддршка на добротворниот модел кон поддршка на 
социјалниот модел. Оние кои се за добротворниот модел (чувствуваат жал кон децата со 
попреченост, на тие деца им е потребна помош и средства за да се вклопат во 
општеството) се намалиле од 25% во 2014 година на 16%, додека поддршката на 
социјалниот модел (бариерите во околината, физичките и оние што ги создаваат луѓето 
преку ставови и стереотипи треба да се отстранат за децата со попреченост да се вклопат 
во општеството) е значително поголема (од 30% во 2014 година на 41%). Поддршката на 
медицинскиот модел (на децата со попреченост  им треба здравствена грижа, услуги за 
рехабилитација и посебни услуги за да се вклопат во општеството) е на слично ниво (44% 
во 2014 година и 41% во 2018 година). 

• Постои значителна промена во разбирањето на општата јавност за потребата општеството 
и околината да се променат како поддршка на инклузијата, а не самите деца. Повеќе луѓе 
се согласуваат со изјавата "Општеството и околината треба да се прилагодат на детето со 
попреченост, земајќи ги во предвид нивните потреби" (86% во 2018, споредено со 58% во 
2014 година); а помалку луѓе се согласуваат со изјавата "Со помош на семејството и 
околината, дете со попреченост треба да се прилагоди на животот во општеството" (12% 
во 2018 година, споредено со 40% во 2014 година). 

• Особено е позитивна промената на ставот во врска со можноста дете со попреченост да 
води независен и продуктивен живот како возрасен, ако добие поддршка од стручните 
лица, институциите и општество. Имено, поголем дел од луѓето во 2018 (38%) отколку во 
2014 година (16%) сметаат дека ова е целосно можно. 

• Кај општата популација, се забележуваат поголеми очекувања од децата со попреченост 
кога станува збор за карактеристики како што се: со самодоверба, независно, прифатено 
од други деца, весело, со сигурна иднина, оптимистично и похрабро. Во споредба со 2014 
година, очекувањата од децата со попреченост значително се зголемија (во 2014, тие беа 
опишани со просечни оценки во опсег од 1,9 и 2,9, споредено со 5,2 и 5,8 за деца без 
попреченост; во 2018 година децата со попреченост се опишани со просечни оценки кои се 
движат помеѓу 3,0 и 4,6, додека просечните деца се опишани со просечни оценки помеѓу 
4,3 и 5,1). 

• Резултатите од 2018 година укажуваат на шесткратно зголемување на бројот на луѓе кои 
ја поддржуваат идејата дека децата со попреченост треба да посетуваат редовни 
училишта и да одат на редовни часови со нивните врсници (од 4% во 2014 година 
зголемување на 24%). Во исто време, значително помалку луѓе (31% во 2018 година 
споредено со 48% во 2014 година) го делат мислењето дека децата со попреченост треба 
да посетуваат специјални училишта, како и оние кои сметаат дека тие треба да одат во 
редовни училишта, но да посетуваат посебни специјални паралелки (намалување од 33% 
во 2014 година на 22%). 

• Мнозинството од луѓето (зголемување на 73% од 55% во 2014 година) ги разбираат 
придобивките од инклузивното образование и за децата со попреченост и за децата без 
попреченост, како нешто што би ги подобрило социјалните вештини, толеранцијата и 
почитувањето на различноста. Сепак, доминантното мислење на две третини од 
испитаниците (66%) продолжува да биде во насока дека вклучувањето на децата со 
попреченост во редовното образование би значело лишување на другите деца од 
вниманието на наставниците. 
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• Позитивна промена се забележува и во ставот на луѓето и нивната поддршка на 
деинституционализацијата на децата со попреченост. Во 2018 година, оние кои не се 
согласуваат (50%) дека е подобро децата со попреченост да бидат сместени во специјални 
институции, а не со нивните семејства се побројни од оние кои се согласуваат (31%) со ова. 
Во 2014 година, оваа ситуација беше спротивна - 32% не се согласуваа додека 41% се 
согласуваа дека специјалните институции се многу подобри за децата со попреченост 
отколку нивните семејства. Слично на тоа, ако семејствата не можат да се грижат за деца 
со попреченост, значително повеќе луѓе се за згрижување отколку за специјални 
институции (овој процент се зголеми од 53% во 2014 година на 66%). 

• Мнозинството (зголемување од 62% во 2014 година, до 75% во 2018) веруваат дека децата 
со попреченост немаат исти можности и шанси за развојот на личниот потенцијал како и 
другите деца во земјата. Ова укажува дека фактори (освен знаење и ставови), како што се 
социјални норми и спроведување на системски реформи за поддршка на вклучувањето се 
потребни. 

• Податоците за спонтаната и стимулираната свесност покажуваат дека две третини (67%) 
од општата јавност се свесни за кампањата "Биди фер - За детство без пречки" 
финансирана од УНИЦЕФ и ЕУ. Ефектите од оваа изложеност врз знаењето и ставовите 
кон децата со попреченост се во голема мера позитивни. Оние кои потврдија дека ја виделе 
или слушнале кампањата, поверојатно е дека се поинформирани за правата на децата со 
попреченост, повеќе го подджуваат социјалниот модел на инклузија и инклузивното 
образование споредено со оние који не биле изложени на кампањата.  
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3 АНАЛИЗА И РЕЗУЛТАТИ 

Главната целна група на ова истражување беше општата јавност на возраст од 15+ години. Вкупно 
1.013 интервјуа беа спроведени со користење на CATI1 (телефонски интервјуа со помош на 
компјутер) методот на собирање податоци, на национално репрезентативен примерок по пол, 
етничка припадност, возраст, место на живеење (урбано / рурално) и статистички регион. 
Податоците беа собрани во периодот од 29 август - 13 септември 2018 година. Дополнително, 
испитаниците кои во 2014 година се согласија да бидат повторно контактирани за потребите на 
слични истражувања на УНИЦЕФ, беа контактирани за време на ова второ истражување и вкупно 
128 од нив учествуваа во овој круг (‘‘поврзан‘‘ или ‘‘панел‘‘ примерок). 

Инструментот на истражувањето, односно прашалникот се состоеше од следните 9 (девет) 
тематски делови:  

1) Најчесто користени термини за деца со попреченост (спонтано ниво)  
2) Свесност за деца со попреченост 
3) Ставови кон деца со попреченост  
4) Образование на деца со попреченост 
5) Семејства и деца со попреченост 
6) Инклузија на деца со попреченост во општеството  
7) Канали на комуникација 
8) Свесност за кампањата – “Биди фер – За детство без пречки” 
9) Демографија. 

Овој Извештај содржи детална анализа, вклучувајќи анализа на статистички значајни разлики и 
графичко претставување на резултатите за секое прашање во секој тематски дел од прашалникот. 
Статистички значајни разлики беа анализирани меѓу одделните анкетни кругови, како и според 
следните демографски карактеристики на испитаниците кои учествуваа во анкетата во 2018 
година: 

- возраст,  
- етничка припадност,  
- место на живеење (урбано/рурално),  
- пол, 
- статистички регион и 
- образование. 

Податоците од ова истражување беа споредени со податоците од првото истражување, со посебен 
акцент врз статистички значајните разлики помеѓу двете бази на податоци. Покрај тоа, направена 
е и анализа на промените во знаењата и ставовите на испитаниците од ‘‘панел‘‘ примерокот кои 
учествуваа и во првото и во второто истражување. Исто така, анализирани се знаењата и 
ставовите на луѓето кон децата со попреченост врз основа на нивната изложеност на кампањата.  

Демографските податоци од второто истражување, како на вкупниот така и на ‘‘панел‘‘ примерокот 
се дадени на крајот на извештајот во Дел 4.1 Демографија – структура на примерокот.  

                                                      

 
1 Првата анкета за знаењата, ставовите и практиките во 2014 беше спроведена со користење 
CAPI (директни интервјуа со помош на компјутер) методот на собирање податоци. 
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3.1 НАЈЧЕСТО КОРИСТЕНИ ТЕРМИНИ ЗА ДЕЦА СО ПОПРЕЧЕНОСТ  

Првата тематска секција вклучува наоди за спонтани најчесто користените термини за деца со 
попреченост.  

Терминот кој најчесто се користи за деца со попреченост е "деца со посебни потреби" (36%), потоа 
"деца со попреченост" (21%) и "деца со пречки во развојот" (12%). Во споредба со резултатите од 
истражувањето од 2014 година, нема позначајни промени во начинот на кој општата јавност 
спонтано ја опишува оваа група на деца (Графикон 1). Сепак, компаративните податоци 
покажуваат одредени позитивни промени поврзани со некои други најчесто користени термини. 
Имено, значително помалку луѓе отколку во 2014 година го користат терминот "хендикепирани" 
(5% во 2018 година во споредба со 17% во 2014 година), како и "инвалидни деца, инвалиди, деца 
со инвалидитет" (3% во 2018 година во споредба со 8% 2014). Вредно да се спомене е и фактот 
што оние кои мислат дека деца со попреченост се "деца (како и секој други, нема постои разлика)" 
се значително повеќе од порано (9% во 2018 година во споредба со 2% во 2014 година). 

 
Графикон 1 – Најчесто користени термини за деца со попреченост на спонтано ниво - % 

Анализата во рамките на ‘‘панел‘‘ примерокот покажува дека во 2014 значително повеќе 
испитаници (20%) го употребуваа терминот ‘‘хендикепирани деца‘‘ отколку во 2018 (5%), додека 
оние кои го користат терминот “деца со попреченост” се значително повеќе во 2018 (21%) отколку 
неколку години порано (10%). 
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3.2 СВЕСНОСТ ЗА ДЕЦА СО ПОПРЕЧЕНОСТ 

Овој дел имаше за цел добивање информации за свесноста на општата јавност за децата со 
попреченост, првенствено во однос на тоа како овие деца се препознаваат, самопроценка на 
знаењето за попреченост, колку често и каков тип на контакт имаат со овие деца и ниво на 
информираност за оваа група на деца. Испитаниците исто така беа прашани да дадат своја 
проценка на процентот на деца на возраст 18+ со попреченост и да именуваат познати луѓе со 
попреченост од земјата.  

3.2.1 ПРЕПОЗНАВАЊЕ ДЕЦА СО ПОПРЕЧЕНОСТ 

Деца со попреченост првенствено се препознаваат по целокупниот физички изглед (54%), како и 
по некои видливи показатели на попреченост, како функции на глас и говор (36%), начинот на кој 
се движат или одат (27%) или како се однесуваат (23%) (за компаративни податоци, ве молиме 
видете го Графиконот 2). Ова беа знаци на препознавање на деца со попреченост споменати и во 
текот на првото истражување спроведено во 2014 година. 

 
Графикон 2 – Препознавање деца со попреченост - % 

3.2.2 ПОЗНАВАЊЕ ДЕТЕ СО ПОПРЕЧЕНОСТ 



 

 

 

 13 

 

 

Значително повеќе испитаници во 2018 година потврдија дека познаваат дете со попреченост 
отколку во 2014 година (зголемување на 62% во 2018 година од 45% во 2014 година) (Графикон 
3). Тоа се главно соседи (26%), роднини (19%) или пријатели или колеги (8%) (Табела 1). 
Спротивно на тоа, оние кои не познаваат дете со попреченост се далеку помалку отколку пред 
четири години (пад од 55% во 2014 година на 38%). 

 
             Графикон 3 – Познавање дете со попреченост - % 

3.2.3 ФРЕКВЕНЦИЈА НА КОНТАКТИ СО ДЕЦА СО ПОПРЕЧЕНОСТ 

Контакти со децата со попреченост (барем еднаш месечно) значително се почести во споредба со 
2014 година (Табела 2) – зголемување на 73% од 52%. Спротивно на тоа, значително помалку луѓе 
отколку пред неколку години (намалување од 16% во 2014 година на 6% во 2018 година) изјавија 
дека немаат контакт со деца со попреченост што ги знаат. 

  2014 2018 
Почест контакт 52% 73% 

Не толку чест контакт 32% 21% 

Без контакт 16% 6% 
Табела 2 – Фреквенција на контакти со деца со попреченост - % 

Поконкретната анализа на тоа колку чести се контактите со деца со попреченост (Графикон 4) 
покажуваат особено приметен и значително повисок процент на испитаници со дневни контакти со 
тие деца отколку порано (од 11% во 2014 година на 25%).  

Да 2014 2018 
Соседи 21% 26% 

Роднини 9% 19% 
Пријател/-ка / колега/ -
шка 0% 8% 

Пријател од училиште 4% 2% 

Ученик 0% 1% 

Дете на пријател/ -ка 9% 1% 

Дете на колега/ -шка 0,1% 0% 

Друго 2% 2% 

Одбива да одговори 0% 3% 
Табела 1 – Познавање дете со попреченост - % 

 



 

 

 

 14 

 

 

 
Графикон 4 – Фреквенција на контакти со деца со попреченост - % 

3.2.4 ДРУЖЕЊЕ СО ЛИЦЕ СО ПОПРЕЧЕНОСТ 

Резултатите од ова второ истражување покажуваат поголем степен на дружење на деца на 
испитаниците со лице (дете или возрасен) со попреченост (Графикон 5). Додека во 2014, 26% 
потврдија дека нивното дете се дружи со лице со попреченост, во 2018 тој дел е многу поголем 
(44%). 

 
Графикон 5 – Дружење со лице со попреченост - % 

3.2.5 НИВО НА ИНФОРМИРАНОСТ ЗА ДЕЦА СО ПОПРЕЧЕНОСТ 

Само-оценетото ниво на информираност за деца со попреченост е малку подобрено (Табела 5). 
Иако просечниот резултат сѐ уште е релативно низок (2,5 во 2014 година, 2,6 во 2018 година), оние 
кои изјавиле дека "знаат исклучително многу" и "знаат многу" се значително повеќе од пред четири 
години (зголемување од 7% во 2014 година на 18% во 2018 година). Оние од спротивната страна 
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на спектарот кои изјавиле дека "не знаат ништо" и "знаат многу малку", се помалку отколку во  
првото истражување (48% во 2018 година, во споредба со 52% во 2014 година). 

 
 2014 2018 

Знае ништо или малку (1+2) 52% 48% 

Знае нешто 41% 34% 
Знае многу или исклучително 
многу (4+5) 7% 18% 

Табела 3 – Ниво на информираност за децата со попреченост - % 

Графикон 6 што следи вклучува детална графичка презентација на одговорите на испитаниците 
на 5-степена скала, каде што 1 значи "не знам ништо", а 5 значи "знам исклучително многу", заедно 
со просечните резултати за двете спроведени анкети. 

 
Графикон 6 – Ниво на информираност за децата со попреченост - % 

Подобрувања во само-оценетото ниво на информираност за деца со попреченост се забележуваат 
и во рамките на ‘‘панел‘‘ примерокот. Додека оние кои не знаат ништо или малку се на исто ниво 
како порано (40% во 2014 и 42% во 2018 година), бројот на оние кои знаат многу или исклучително 
многу се зголеми на 23% од 11% во 2014 година. 

3.2.6 ПЕРЦЕПЦИЈА НА ПРОЦЕНТОТ НА ДЕЦА СО ПОПРЕЧЕНОСТ ПОМЕЃУ ДЕЦА НА 
ВОЗРАСТ ДО 18 ГОДИНИ  

Мнозинството од испитаниците (44%) не можеа да дадат проценка на процентот на деца со 
попреченост во земјата помеѓу децата на возраст до 18 години (Графикон 7). Од оние кои можеа, 
30% сметаат дека тој процент е до 10%. Интересно е да се забележи дека малку повеќе испитаници 
од пред неколку години сметаат дека процентот се движи помеѓу 21% и 45% (6% во 2014 и 8% во 
2018 година). Околу 3% сметаат дека процентот е уште поголем - 46% и повеќе. Ова може да биде 
показател на поголема видливост на овие деца во текот на изминатите четири години. 
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Графикон 7 – Процент на деца со попреченост во земјата помеѓу децата на возраст до 18 години - % 

3.2.7 МОЖНОСТ ДЕЦА СО ПОПРЕЧЕНОСТ ДА СТАНАТ ПОЗНАТИ И ПОЗНАТИ ЛУЃЕ СО 
ПОПРЕЧЕНОСТ ВО ЗЕМЈАТА  

Големо мнозинство од 85% од испитаниците го делат мислењето дека е можно дете со 
попреченост да стане позната личност во сите сфери од животот (Графикон 8). Во споредба со 
податоците од 2014 година, кога анкетираните испитаници беа речиси подеднакво поделени меѓу 
двете спротивни мислења - оние кои го делат ова мислење (46%) и оние кои мислат дека тоа не е 
можно (43%), ова е значително повеќе. Оние кои сѐ уште се скептични во 2018 година се далеку 
помалку (14%).  

 
Графикон 8 – Дали е можно дете со попреченост да стане славно? - % 
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Гледано по одделни демографски карактеристики, поголеми скептици за тоа дали еден ден дете 
со тешки / долгорочни оштетувања може да стане познат уметник, бизнисмен, успешен политичар 
или државник во земјата, е поверојатно да се најдат помеѓу мажи, испитаници кои живеат во 
урбани средини, во Скопски и Североисточен регион и помеѓу лица со најниско образовно ниво. 

Испитаниците кои беа и претходно анкетирани значително повеќе (84%) отколку во 2014 (56%) 
сметаат дека дете со попреченост може да стане познато во сите сфери од животот. Бројот на 
оние на спротивниот крај на овој спектар значајно се намалува (од 30% во 2014 година на 15% во 
2018 година). 

Свесноста за познати личности со попреченост во земјата е на ниско ниво - 88% не можеа да 
именуваат никого. Од оние што можеа, 3% не можеа да се сетат на името, околу 2% ја именуваа 
Нина, девојка со Даунов синдром од кампањата финансирана од УНИЦЕФ и ЕУ и 1% го споменаа 
момчето од Охрид, кое го преплива Охридското Езеро. 

Познати личности со попреченост во земјата % 
Еден уметник/архитект/спортиста/пејач (не се сеќавам на името) 3,1% 
Девојче од аптека/Девојче од кампањата на УНИЦЕФ/ЕУ кампања 
Нина 1,6% 

Момче од Охрид кое го преплива Охридското Езеро 1,0% 

Роза Мојсовска/сликарка без раце и нозе  0,7% 

Оливера Наковска Бикова 0,6% 

Бранислав од Куманово/спортиста од Куманово 0,5% 

Слаткар 0,3% 

Александар Матевски/Цако 0,3% 

Дечко од Куманово што беше на параолимпијада 0,3% 

Стивен Хокинг 0,2% 

Дете на Калиопи/Ребека/Перо Антиќ 0,2% 

Друг 3,1% 

Не знае/Одбива да одговори 88% 
Табела 4 – Познати личности со попреченост во земјата - % 

 

3.3 СТАВОВИ КОН ДЕЦА СО ПОПРЕЧЕНОСТ 

Третиот тематски дел од второто истражување беше фокусиран на добивање информации за 
ставовите на луѓето кон децата со попреченост. Истото беше истражено преку серија на прашања, 
вклучувајќи ја и анализата на прифатливостa на определени нивоа на блискост со децата со 
попреченост, што би требало да направат државата и општеството и дали тие напори ќе влијаат 
врз интеграцијата на оваа група деца во општеството. Исто така, беа разгледани и одделните 
модели на попреченост, како и мислењето на општата јавност за тоа кој треба да се прилагоди – 
децата со попреченост, или општеството и околината. Оваа тематска целина исто така вклучи и 
опис на просечно дете и дете со попреченост во земјата.  

3.3.1 ПРИФАТЛИВОСТ НА ОДНОСИТЕ – НИВОА НА БЛИСКОСТ  
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Прифатливоста на односите со деца со попреченост по одделни типови на попреченост е оценета 
преку шест (6) различни нивоа на “блискост”: 1) Соседи, 2) Познаници, 3) Соученици (градинка или 
училиште), 4) Пријатели, 5) Емоционална врска и 6) Сопружници. 

 
Слика 1 – Нивоа на блискост 

Нивоата на социјална дистанца се разликуваат во зависност од природата на попреченост и 
блискоста на односот/врската. Резултатите од анкетата од 2018 покажуваат значително 
попозитивен став и повисоко ниво на прифатливост на сите типови попреченост кои беа 
разгледувани како дел од истражувањето2 (Табела 5) споредено со 2014. Нивоата на 
прифатливост значително се подобрија, вклучувајќи поинтимни врски како емоционална и брачна. 

Огромно мнозинство испитаници (во просек од 94% до 96%) сметаат дека е прифатливо нивното 
дете да биде сосед, познаник, соученик и пријател со сите групи деца, без оглед на нивната 
попреченост. Во 2014 година, овие проценти беа значително пониски и се движеа во просек од 
32% до 73%. 

Поинтимните врски, како емоционална и брачна, се помалку прифатливи во однос на сите групи 
деца со попреченост (43% - емоционална и 35% - брачна врска, во просек). Сепак, овие бројки се 
значително повисоки споредено со податоците од првото истражување, кога за значително помал 
број луѓе овие врски беа прифатливи (емоционална врска - 5% и брачна врска - 4%, во просек). 

Анализата по индивидуалните групи на деца со попреченост, како и во 2014 година, покажува дека 
најголема социјална дистанца продолжува да биде кон деца со аутизам и Даунов синдром, како и 
кон деца со интелектуална попреченост. Сепак, како што е и претходно споменато, сите 

                                                      

 
2 Првичното истражување спроведено во 2014 вклучи посеопфатна листа од 14 групи на деца со различни типови на 
попреченост. 
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анализирани врски, вклучувајќи ги и поинтимните, како емоционална и брачна, се многу 
поприфатливи во 2018 година отколку пред четири години. 

 
Табела 5 – Прифатливост на односите - % 

Споредено со податоците од вкупниот примерок, во рамките на ‘‘панел‘‘ примерокот сите нивоа на 
блискост се значително поприфатливи во однос на сите групи на деца во 2018 година од пред 
четири години. 

 

 

3.3.2 ЕФЕКТИВНОСТ НА НАПОРИТЕ НА ДРЖАВАТА, ОПШТЕСТВОТО И СЕМЕЈСТВАТА НА 
ДЕЦАТА СО ПОПРЕЧЕНОСТ  

Ставовите кон ефективноста на напорите на државата и општеството, и на семејствата, во однос 
на инклузијата на децата со попреченост, сеуште се прилично песимистични – ова веројатно може 
да се поврзе со поголема свесност за правата на децата со попреченост и поголемо разбирање на 
бариерите кои го попречуваат вклучувањето на децата, а можно е да сугерира потреба од 
дополнителни напори за адресирање на социјалните норми и системски реформи како поддршка 
на инклузијата (Графикон 9). Имено, оние кои се согласуваат (41%) со изјавата - "без оглед колку 
се обидуваат и колку средства инвестираат, државата и општеството не можат многу да им 
помогнат на децата со попреченост" се повеќе од оние со спротивно верување (37% не се 
согласуваат со изјавата). Во 2014 година, овој став беше обратен (42% не се согласуваа, додека 
31% се согласуваа со изјавата). Оние кои се согласуваат дека "без оглед колку децата со 
попреченост и нивните семејства се трудат, тие деца не можат потполно да се интегрираат во 
општеството, како останатите деца" се помалку (намалување на 49% од 55% во 2014 година), 
додека процентот на луѓе кои не се согласуваат останува ист како и пред четири години (21%). 

Год. на 
истражу

вање

Деца со  
интелекту

ална 
попречен

ост  (H)

Слепи 
деца  (I)

Деца со 
аутизам    

(H)

Деца со 
Даунов 

синдром  
(H)

Глуви 
деца  (I)

Деца со 
потешкот

ии во 
движењет

о или 
користењ

ето на 
делови од 
телото  (A)

Деца без 
дел од 
телото  

(I) П
ро

се
к 

%

СОСЕД 76% 77% 63% 64% 77% 79% 74% 73%
ПОЗНАНИЦИ 42% 40% 32% 32% 42% 57% 50% 42%
СОУЧЕНИЦИ 30% 29% 24% 23% 32% 48% 42% 32%
ПРИЈАТЕЛИ 36% 38% 30% 30% 42% 51% 45% 39%

ЕМОЦИОНАЛНА ВРСКА 4% 7% 2% 4% 8% 6% 6% 5%
СОПРУЖНИЦИ 3% 4% 2% 2% 6% 5% 5% 4%

Ниеден однос не е прифатлив 10% 9% 14% 14% 9% 7% 11% 11%
Не знае за оваа група/ одбива да одговори 6% 7% 15% 15% 6% 5% 8% 9%

СОСЕД 96% 97% 94% 95% 97% 97% 97% 96%
ПОЗНАНИЦИ 94% 95% 91% 92% 95% 96% 96% 94%
СОУЧЕНИЦИ 94% 95% 91% 92% 95% 95% 96% 94%
ПРИЈАТЕЛИ 94% 95% 92% 93% 96% 96% 96% 94%

ЕМОЦИОНАЛНА ВРСКА 39% 45% 40% 39% 47% 44% 45% 43%
СОПРУЖНИЦИ 32% 37% 32% 31% 39% 36% 37% 35%

Ниеден однос не е прифатлив 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%
Не знае за оваа група/ одбива да одговори 1% 1% 4% 3% 1% 1% 1% 2%

2014

2018
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Неодлучните, односно оние кои ниту се согласуваат ниту не се согласуваат, се малку повеќе од 
порано (зголемување на 27% од 23% во 2014 година). 

 
Графикон 9 – Ставови кон напорите на државата, општеството и семејствата за да им се помогне на децата со 

попреченост во нивната интеграција - % 

3.3.3 МОДЕЛИ НА ПОПРЕЧЕНОСТ 

Резултатите покажуваат промена од поддршката на добротворниот модел на поддршка на 
социјален модел на инклузија. Бројот на оние кои се за добротворниот модел (чувствуваат жал кон 
децата со попреченост, на тие деца им е потребна помош и средства за да се вклопат во 
општеството) значително се намалил од 25% во 2014 година на 16%, додека поддршката на 
социјалниот модел (бариерите во околината, физичките и оние што ги создаваат луѓето преку 
ставови и стереотипи треба да се отстранат за децата со попреченост  да се вклопат во 
општеството) е значително поголема (од 30% во 2014 година на 41%). Поддршката на 
медицинскиот модел (на децата со попреченост  им треба здравствена грижа, услуги за 
рехабилитација и посебни услуги за да се вклопат во општеството) е на исто ниво (44% во 2014 
година и 41% во 2018 година). 
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Графикон 10 – Ставови во општеството кон деца со попреченост – Модели на попреченост - % 

Позитивна промена на ставот во однос на моделите на попреченост и премин кон социјалниот 
модел се забележуваат и во рамките на ‘‘панел‘‘ примерокот. Зголемен е бројот на оние кои на 
попреченост гледаат преку овој модел во споредба со порано (зголемување од 30% во 2014 година 
на 48% во 2018 година). Во исто време, приврзанците на добротворниот модел значително се 
намалуваат од 26% во 2014 година на 12% во 2018 година, како и оние кои го поддржуваат 
медицинскиот модел (од 44% во 2014 година на 39% во 2018 година).  

3.3.4 КОЈ ТРЕБА ДА СЕ ПРИЛАГОДИ – ДЕЦА СО ПОПРЕЧЕНОСТ НА ОПШТЕСТВОТО И 
ОКОЛИНАТА ИЛИ ОБРАТНО? 

Се забележува значителна промена во разбирањето на општата популација на потребата 
општеството и околината да се променат за да овозможат инклузија, а не и самите деца. 

Резултатите од оваа втора анкета покажуваат дека мнозинството (86%) од испитаниците сметаат 
дека општеството и околината треба да се прилагодат на децата со попреченост, земајќи ги 
предвид сите нивни потреби, а не обратно. Помалку луѓе се согласуваат со изјавата “со помош на 
семејството и околината, дете со попреченост треба да се прилагоди на животот во општеството“  
(намалување од 40% во 2014 година на 12%) (Графикон 11).  
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Графикон 11 – Ставови во општеството кон деца со попреченост – Кој треба да се прилагоди – општеството и 

околината или децата со попреченост? - % 

Испитаниците во рамките на ‘‘панел‘‘ примерокот, во 2018 година значително повеќе (86%) го 
поддржуваат ставот дека општеството и околината треба да се прилагодат на детето со 
попреченост, земајќи ги предвид сите нивни потреби отколку пред неколку години (68%), додека 
бројот на оние кои го делат спротивното верување дека дете со попреченост треба да се прилагоди 
на животот во општеството значително опаѓа (од 30% во 2014 година на 10% во 2018 година). 

3.3.5 ДЕЦА СО ПОПРЕЧЕНОСТ – НЕЗАВИСНИ И ПРОДУКТИВНИ НА ВОЗРАСНИ ГОДИНИ 

Деца со попреченост во голема мера се поврзуваат со претпоставки за неспособност, зависност и 
различност кои се резултат на незнаење. Поради таа причина, нивните права и понатаму се 
занемаруваат; доживуваат дискриминација, насилство и злоупотреба; нивните можности се 
ограничуваат; се исклучуваат од општеството. Податоците од истражувањето во 2018 година 
покажуваат особено позитивна промена во ставот во однос на попреченост за тоа дали е можно 
дете со попреченост да води независен и продуктивен живот како возрасен, ако му се обезбеди 
поддршка од стручните лица, институциите и општеството. Имено, поголем дел од луѓето (38%) 
отколку во 2014 година (16%) сметаат дека тоа е целосно можно. Во исто време, далеку е помал 
бројот (4%) од оние кои се целосно скептици и сметаат дека тоа не е можно отколку во 2014 година 
(17%). Сепак, најголем дел (55%) продолжува да верува дека тоа е делумно можно (овој процент 
беше 66% во 2014 година). 
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Графикон 12 – Ставови во општеството кон деца со попреченост – Независни и продуктивни на возрасни години? 

- % 

Позитивната промена на ставот поврзана со можноста дете со попреченост да води независен и 
продуктивен живот на возрасни години, ако добие поддршка од стручните лица, институциите и 
општеството, се гледа од анализата на ова конкретно прашање и во рамките на ‘‘панел‘‘ 
примерокот. Имено, во 2014 година процентот на оние кои сметаат дека тоа е целосно можно (16%) 
значително се зголемил во 2018 година (39%), додека процентот на оние кои не беа сосема сигурни 
и веруваа дека тоа е делумно можно пред неколку години (73%) значително се намалил (55%) со 
текот на времето. 

3.3.6 ПРОСЕЧНО ДЕТЕ & ДЕТЕ СО ПОПРЕЧЕНОСТ ВО ЗЕМЈАТА 

Општата популација има поголеми очекувања од децата со попреченост кога станува збор за 
карактеристики како што се: со самодоверба, независно, прифатено од други деца, весело, со 
сигурна иднина, оптимистично и похрабро. Во споредба со 2014 година, очекувањата од децата со 
попреченост значително се зголемија (во 2014, тие беа опишани со просечни оценки во опсег од 
1,9 и 2,9, споредено со 5,2 и 5,8 за деца без попреченост; во 2018 година децата со попреченост 
се опишани со просечни оценки кои се движат помеѓу 3,0 и 4,6, додека просечните деца се опишани 
со просечни оценки помеѓу 4,3 и 5,1). Ова може да се земе како показател дека на децата со 
попреченост не се гледа многу поразлично од другите деца. 
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Графикон 13 – Ставови во општеството кон деца со попреченост – Просечно дете споредено со дете со 
попреченост во земјата – Просечни оценки 

Детален преглед на описите на просечно дете и дете со попреченост во земјата, добиени во 2014 
и 2018 година, се вклучени на Графиконот 14 (просечно дете) и Графиконот 15 (дете со 
попреченост) кои следат. 

 
Графикон 14 – Ставови во општеството кон деца со попреченост – Просечно дете во земјата - % 
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Графикон 15 – Ставови во општеството кон деца со попреченост – Дете со попреченост во земјата - % 

 

3.4 ОБРАЗОВАНИЕ НА ДЕЦА СО ПОПРЕЧЕНОСТ 

Четвртиот тематски дел од анкетата се однесуваше на мислењата и ставовите на јавноста во 
однос на образованието на децата со попреченост – дали овие деца треба да одат во редовни или 
специјални училишта, и што во едниот или другиот случај. 

3.4.1 РЕДОВНИ ИЛИ СПЕЦИЈАЛНИ УЧИЛИШТА ЗА ДЕЦА СО ПОПРЕЧЕНОСТ 

Податоците од истражувањето во 2018 година покажуваат значителна позитивна промена на 
ставот на анкетираните испитаници во однос на образованието на децата со попреченост 
(Графикон 16). Вреди да се спомене значително поголем број од луѓето кои веруваат дека децата 
со попреченост треба да бидат вклучени во редовното образование и да посетуваат редовни 
часови со другите деца (од 4% во 2014 година зголемување на 24%). Во исто време, значително 
помалку луѓе (31% во 2018 година во споредба со 48% во 2014 година) го делат мислењето дека 
децата со попреченост треба да посетуваат специјални училишта, како и оние кои сметаат дека 
тие треба да одат во редовни училишта, но да посетуваат посебни специјални паралелки 
(намалување на 22% од 33% во 2014 година). 
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Графикон 16 – Редовни или специјални училишта за деца со попреченост - % 

Компаративната анализа на податоците во рамките на ‘‘панел‘‘ примерокот исто така покажува 
значајно подобрување на ставот на испитаниците кон вклучување на децата со попреченост во 
редовното образование, бидејќи повеќе луѓе (29%) отколку во првото истражување (3%) сметаат 
дека тие треба да одат во редовни училишта и да посетуваат редовни часови со другите деца. Во 
исто време, процентот на оние кои го делат мислењето дека овие деца треба да посетуваат 
специјални училишта е во опаѓање (од 45% во 2014 година на 22% во 2018 година). 

Мнозинството (зголемување на 73% од 55% во 2014 година) ги разбираат придобивките од 
инклузивното образование и за децата со попреченост и за другите деца, како нешто што би ги 
подобрило нивните социјални вештини, толеранција и почитување на различноста (Графикон 17). 
Сепак, доминантното мислење на мнозинството од испитаниците (66%) продолжува да биде во 
насока дека вклучувањето на децата со попреченост во редовното образование би значело 
лишување на другите деца од вниманието на наставниците. 
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Графикон 17 – Придобивки и лоши страни од инклузијата на децата со попреченост во редовното образование - 

% 

3.5 СЕМЕЈСТВА И ДЕЦА СО ПОПРЕЧЕНОСТ 

Овој тематски дел беше дизајниран да обезбеди информации за ставовите на испитаниците во 
однос на семејствата и децата со попреченост. Прашањата беа дефинирани со цел да се добие 
мислењето на луѓето во однос на деинституционализацијата на децата со попреченост, но и за тоа 
дали тие треба да добиваат бесплатни услуги или финансиска помош или и двете.  

3.5.1 СТАВОВИ КОН ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЈА НА ДЕЦА СО ПОПРЕЧЕНОСТ  

Се забележува позитивна промена и во ставот на луѓето и нивната поддршка на 
деинституционализацијата на децата со попреченост (Графикон 18). Во 2018 година, оние кои не 
се согласуваат (50%) дека е подобро децата со попреченост да бидат сместени во специјални 
институции, а не со нивните семејства, бидејќи овие институции имаат експерти кои се специјално 
обучени да се грижат за нив се побројни од оние кои се согласуваат (31%) со ова. Во 2014 година, 
оваа ситуација беше спротивна - 32% не се согласуваа наспроти 41% кои се согласуваа дека 
специјалните институции се многу подобри за децата со попреченост отколку нивните семејства. 
Слично на тоа, во случаи кога семејствата не можат да се грижат за деца со попреченост, 
значително повеќе луѓе се за згрижувачките семејства отколку за специјалните институции (овој 
процент се зголеми од 53% во 2014 година на 66%). 
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Графикон 18 – Специјални институции наспроти згрижувачки семејства - % 

3.5.2 ПОДДРШКА ОД ДРЖАВАТА ЗА СЕМЕЈСТВА СО ДЕЦА СО ПОПРЕЧЕНОСТ 

Најголемиот број (72%) од анкетираните испитаници продолжуваат да го делат мислењето дека 
државата треба да обезбеди и финансиска поддршка и бесплатни услуги на семејствата со деца 
со попреченост (во 2014, овој процент беше 79%) (Графикон 19). Во изминатите неколку години, 
бројот на оние кои веруваат дека е подобро државата да дава само бесплатни услуги (14%) и оние 
кои сметаат дека треба да дава само финансиска поддршка (13%) значително е зголемен.  

 
Графикон 19 – Поддршка од државата за семејствата со деца со попреченост - % 
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3.6 ВКЛУЧУВАЊЕ НА ДЕЦА СО ПОПРЕЧЕНОСТ ВО ОПШТЕСТВОТО  

Шестиот дел од истражувањето е поврзан со свесноста на луѓето за Конвенциите на ОН за правата 
на децата и правата на лицата со попреченост, генерално правата на децата со попреченост, дали 
истите се почитуваат или не, но и со тоа кои се главните пречки за создавање на подобри услови 
за децата со попреченост.  

3.6.1 СВЕСНОСТ ЗА КОНВЕНЦИИТЕ НА ОН 

Резултатите од второто истражување покажуваат зголемена свесност за Конвенциите на ОН за 
правата на децата и за правата на лицата со попреченост (Графикон 20). Како и податоците од 
првичното истражување, и најновите податоци покажуваат дека нивото на свесност за 
Конвенцијата на ОН за правата на децата (61% потврдија дека имаат слушнато за оваа конвенција) 
е повисоко од она за Конвенцијата на ОН за правата на лицата со попреченост (52% имаат 
слушнато за оваа конвенција). 

 
Графикон 20 – Свесност за Конвенциите на ОН - % 

3.6.2 ПОЧИТУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА ДЕЦАТА СО ПОПРЕЧЕНОСТ  

Речиси две третини (63%) од испитаниците сметаат дека правата на децата со попреченост се 
почитуваат во помал степен од правата на другите деца (Графикон 21). Ова е многу повеќе отколку 
во 2014 година (42%). Истото може да се поврзе со поголемата свесност и подоброто разбирање 
на правата на лицата со попреченост согласно изјавите на испитаниците. 
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Графикон 21 – Почитување на правата на децата и децата со попреченост - %  

Истото чувство се открива и преку компаративната анализа на податоците во рамките на ‘‘панел‘‘ 
примерокот - зголемениот број на овие испитаници веруваат дека правата на децата со 
попреченост се почитуваат во помал степен од правата на другите деца (зголемување од 44% во 
2014 година на 72% во 2018 година), додека бројот на оние кои сметаат дека правата на децата со 
попреченост се почитуваат исто колку и правата на другите деца се намалил (намалување од 38% 
во 2014 година на 20% во 2018 година). 

3.6.3 МОЖНОСТИ И ШАНСИ ЗА РАЗВОЈОТ НА ЛИЧНИОТ ПОТЕНЦИЈАЛ НА ДЕЦАТА СО 
ПОПРЕЧЕНОСТ  

Мнозинството (75%) сметаат дека децата со попреченост немаат исти можности и шанси за 
развојот на личниот потенцијал како и другите деца во земјата. Од друга страна, 21% мислат 
спротивно и веруваат дека имаат (Графикон 22). Разликата помеѓу овие два спротивставени 
ставови е уште поголема од што беше пред четири години, кога 62% не се согласуваа а 26% се 
согласија дека децата со попреченост ги имаат истите можности и шанси за развојот на личниот 
потенцијал како и другите деца во земјата. 
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Графикон 22 – Можности и шанси за развојот на личниот потенцијал на децата со попреченост - % 

 

3.7 КАНАЛИ ЗА КОМУНИКАЦИЈА 

Овој дел од истражувањето има за цел да се дознае повеќе за каналите за комуникација што 
општата јавност во земјата ги користи за информирање. 

3.7.1 ВООБИЧАЕНИ НАЧИНИ ЗА ИНФОРМИРАЊЕ 

Мнозинството од општата јавност (70%) се информираат за тековните работи или општи прашања 
со гледање домашни ТВ станици (Графикон 23). Вториот најмногу користен канал на информации 
е интернет / веб-страниците (53%), потоа интернет / социјални мрежи (Facebook, Twitter или друга 
социјална мрежа).  

Споредено со пред неколку години, последните резултати од истражувањето откриваат поголема 
употреба на интернет и социјални мрежи за информирање. 

 
Графикон 23 – Вообичаени начини за информирање - % 

 

3.8 СВЕСНОСТ ЗА КАМПАЊАТА – “БИДИ ФЕР – ЗА ДЕТСТВО БЕЗ ПРЕЧКИ” 

Овој дел од прашалникот беше додаден во второто истражување за да се испитаат свесност и 
ефектите од кампањата финансирана од УНИЦЕФ и ЕУ "Биди фер - За детство без пречки". 
Самата кампања беше дизајнирана да изгради поддршка за социјалниот модел на попреченост 
како што е дефинирано со Конвенцијата на ОН за правата на лицата со попреченост и да ги 
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поттикне луѓето да ги разберат вистинските бариери кои ги спречуваат децата и возрасните со 
попреченост да учествуваат и да функционираат во секојдневниот живот.  

Прашањата беа дизајнирани да се добијат информации за спонтана и стимулирана свесност за 
кампањата, колку истата помогна промена на нивото на знаење и ставови кон прашања поврзани 
со попреченост. 

3.8.1 СПОНТАНА СВЕСНОСТ ЗА КАМПАЊАТА ”БИДИ ФЕР – ЗА ДЕТСТВО БЕЗ ПРЕЧКИ‘‘ 

На спонтано ниво, околу една третина (34%) од испитаниците ја виделе или слушнале за оваа 
кампања на УНИЦЕФ (Графикон 24), а две третини не слушнале за неа. Главен извор на 
информации за оваа кампања е ТВ (58%), а потоа интернет / социјални мрежи (Facebook, Twitter 
или друга социјална мрежа) (27%) и интернет / веб-страници (24%) (Табела 6). 

 
Графикон 24 – Спонтана свесност за кампањата –  
“Биди фер – За детство без пречки” - % 

Податоците по различните демографски варијабли покажуваат дека испитаниците кои значително 
повеќе од другите не се свесни за кампањата (не слушнале или не ја виделе)  се оние на возраст 
од 40-49 години во споредба со другите старосни групи, како и Албанците, луѓето кои живеат во 
руралните области, Полошкиот регион и оние со понизок образовен степен (недовршено или 
завршено основно училиште). 

3.8.2 СТИМУЛИРАНА СВЕСНОСТ ЗА КАМПАЊАТА ‘‘БИДИ ФЕР – ЗА ДЕТСТВО БЕЗ 
ПРЕЧКИ‘‘  

На стимулирано ниво, свесност за кампањата "Биди фер - За детство без пречки" (меѓу оние кои 
на спонтано ниво не можеа да се сетат на кампањата), околу половина од овие испитаници се 
сетија на кампањата со деца со попреченост каде имало и видео со девојка со Даунов синдром 
која работеше во аптека (Графикон 25). Главните извори на стимулираната свесност за оваа 
кампања се повторно ТВ (77%), интернет / социјални мрежи (Facebook, Twitter или друга социјална 
мрежа) (19%) и интернет / веб-страници (15%) (Табела 7). 

Канали за комуникација % 
ТВ 58% 
Интернет/социјални мрежи 
(Facebook, Twitter и други 
социјални мрежи) 

27% 

Интернет/веб страници 24% 
Билборди 8% 
Од пријатели и фамилија 4% 
Радио станици 2% 
Печатени весници 2% 
Друго 3% 

Табела 6 – Извори на информации за спонтаната 
свесност за кампањата – “Биди фер – За детство 
без пречки” - % 
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Графикон 25 – Стимулирана свесност за кампањата –  
“Биди фер – За детство без пречки”- % 

Стимулираната свесност за оваа кампања е значително помала кај мажите, испитаниците од 
албанска и друга етничка припадност, оние кои живеат во руралните средини и Полошкиот регион, 
како и кај оние со најнизок степен на образование (недовршено или завршено основно училиште).  

3.8.3 ЕФЕКТИВНОСТ НА КАМПАЊАТА “БИДИ ФЕР – ЗА ДЕТСТВО БЕЗ ПРЕЧКИ” И 
КЛУЧНИТЕ ПОРАКИ 

Клучните пораки на кампањата "Биди фер - За детство без пречки" (Графикон 26) се прифаќање 
деца со попреченост како и секое друго дете (20%), исти права за сите деца (16%), нулта 
дискриминација и отфрлање (10%) и помош на децата со попреченост (9%).  

 

Канали за комуникација % 
ТВ 77% 
Интернет / социјални мрежи 
(Facebook, Twitter и други 
социјални мрежи) 

19% 

Интернет / веб страници 15% 
Од пријатели и фамилија 1% 
Радио станици 1% 
Билборди 0,3% 
Печатени весници 0,2% 
Друго 2% 

Табела 7 – Извори на информации за 
стимулираната свесност за кампањата –  
“Биди фер – За детство без пречки” - % 
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Графикон 26 – Клучни пораки на кампањата “Биди фер – За детство без пречки” - % 

3.8.4 ЕФЕКТИ ОД ИЗЛОЖЕНОСТ НА КАМПАЊАТА ‘‘БИДИ ФЕР – ЗА ДЕТСТВО БЕЗ ПРЕЧКИ" 
ВРЗ ЗНАЕЊЕТО И СТАВОВИТЕ НА ЛУЃЕТО КОН ДЕЦАТА СО ПОПРЕЧЕНОСТ 

Податоците за спонтаната и стимулираната свесност покажуваат дека две третини (67%) од 
општата јавност се свесни за кампањата финансирана од УНИЦЕФ и ЕУ "Биди фер - За детство 
без пречки". Ефектите од оваа изложеност врз знаењето и ставовите кон децата со попреченост 
се во голема мера позитивни. Оние кои потврдија дека ја виделе или слушнале кампањата, 
поверојатно е дека се повеќе информирани за оваа група на деца во општеството и што треба да 
се направи за нивно поголемо вклучување во него.  

Испитаниците кои ја виделе или слушнале кампањата, се сметаат за повеќе информирани и со 
поголемо знаење за децата со попреченост отколку оние кои не се (Графикон 27), бидејќи 20% од 
нив изјавуваат дека знаат исклучително многу или многу во споредба со значително помал број  
(14%) од оние кои не биле изложени на кампањата. 

   
Графикон 27 – Ефекти од изложеност на кампањата врз нивото на информираност за деца со попреченост - % 

Иако, како што е претходно кажано, сите нивоа на блискост се во голема мера прифатливи во 
однос на сите анализирани групи на деца, за луѓето кои ја виделе или слушнале кампањата сите 
односи со децата со попреченост се поприфатливи отколку за оние кои изјавиле дека не биле 
изложени на истата на било кој начин, било на спонтано или стимулирано ниво (Табела 8).  
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  Табела 8 – Прифатливост на односите врз основа на изложеноста на кампањата - % 

Споредено со испитаниците кои не се свесни за кампањата, оние кои се, поверојатно е дека се 
попесимистични во однос на очекуваата ефективност на напорите да им се помогне на децата со 
попреченост во нивната интеграција инвестирани од страна на државата и општеството, од една 
страна, и нивните семејства, од друга страна (Графикон 28). Во случај на напорите на државата и 
општеството, луѓето кои беа изложени на кампањата во поголем процент (51%) сметаат дека не 
може многу да се направи за да им се помогне на децата со попреченост отколку оние кои не беа 
(41%). Што се однесува до напорите на семејствата, испитаниците кои потврдија дека се свесни 
за кампањата малку повеќе се согласуваат (45%) од другите испитаници кои не се свесни за истата 
(41%) дека "без оглед колку децата со попреченост и нивните семејства се трудат, тие деца не 
можат потполно да се интегрираат во општеството како останатите деца". Повторно, ова е 
веројатно поврзано со поголемата свесност за правата на децата со попреченост и поголемото 
разбирање на бариерите кои ги спречуваат децата да бидат вклучени, истакнувајќи ја потребата 
за дополнителни напори за адресирање на социјалните норми и системските реформи за 
поддршка на инклузијата. 

Изложеност 
на 

кампањата
Однос/Група на деца со попреченост

Деца со  
интелекту

ална 
попречен

ост  (H)

Слепи 
деца (I)

Деца со 
аутизам    

(H)

Деца со 
Даунов 

синдром  
(H)

Глуви 
деца (I)

Деца со 
потешкот

ии во 
движењет

о или 
користењ

ето на 
делови 

од телото  
(A)

Деца 
без дел 

од 
телото  

(I) П
ро

се
к 

%

СОСЕД 97% 98% 95% 97% 98% 97% 97% 97%
ПОЗНАНИЦИ 95% 96% 94% 95% 96% 96% 96% 95%
СОУЧЕНИЦИ 94% 95% 93% 95% 96% 96% 96% 95%
ПРИЈАТЕЛИ 95% 96% 94% 95% 96% 96% 96% 95%

ЕМОЦИОНАЛНА ВРСКА 43% 49% 43% 42% 51% 47% 47% 46%
СОПРУЖНИЦИ 35% 41% 36% 34% 44% 41% 40% 39%

Ниеден однос не е прифатлив 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%
Не знае за оваа група/ одбива да одговори 1% 0% 2% 1% 0% 1% 1% 1%

СОСЕД 95% 97% 90% 91% 96% 97% 97% 95%
ПОЗНАНИЦИ 93% 94% 87% 88% 94% 95% 95% 92%
СОУЧЕНИЦИ 92% 94% 87% 87% 94% 95% 95% 92%
ПРИЈАТЕЛИ 93% 95% 87% 88% 94% 95% 95% 92%

ЕМОЦИОНАЛНА ВРСКА 33% 38% 34% 32% 40% 38% 41% 36%
СОПРУЖНИЦИ 26% 29% 25% 24% 30% 28% 32% 28%

Ниеден однос не е прифатлив 3% 2% 2% 3% 2% 2% 1% 2%
Не знае за оваа група/ одбива да одговори 2% 2% 8% 6% 2% 1% 2% 3%

Ја виделе 
или 

слушнале 
кампањата

Не ја 
виделе или 
слушнале 
кампањата
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Графикон 28 – Ставови кон напорите на државата, општеството и семејствата да им помогнат на децата со 
попреченост во нивната интеграција врз основа на изложеноста на кампањата - % 

Изложеноста на кампањата "Биди фер - За детство без пречки" има позитивно влијание врз 
разбирањето на попреченоста како што е дефинирана во Конвенцијата на ОН за правата на лицата 
со попреченост (Графикон 29). Mнозинството од оние кои ја виделе или слушнале (41%) 
попреченоста ја гледаат преку социјалниот модел (бариерите во околината, како што се физичките 
и оние што ги создаваат луѓето преку ставови и стереотипи треба да се отстранат за децата со 
попреченост да се вклопат во општеството), додека мнозинството од оние кои тврдат дека не ја 
виделе или слушнале кампањата (45%) го поддржуваат медицинскиот модел (на децата со 
попреченост им треба здравствена грижа, услуги за рехабилитација и други посебни услуги за да 
се вклопат во општеството).  

 
Графикон 29 – Ставови во општеството кон децата со попреченост врз основа на изложеноста на кампањата – 

Модели на попреченост - % 
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Мнозинството (86%) од испитаниците, без разлика дали биле изложени на кампањата или не, 
сметаат дека општеството и околината треба да се прилагодат на децата со попреченост, имајќи 
ги предвид нивните потреби, а не обратно (Графикон 30). 

 
Графикон 30 – Ставови во општеството кон децата со попреченост – Кој треба да се прилагоди – општеството и 

средината или децата со попреченост врз основа на изложеноста на кампањата? - % 
 

Кампањата, исто така, имаше позитивно влијание врз ставовите кон образованието. Луѓето кои ја 
виделе или слушнале за кампањата (28%) поверојатно е дека го поддржуваат инклузивното 
образование (децата со попреченост да посетуваат редовни училишта и редовни часови со 
другите ученици) споредено со оние што не се сеќаваат на кампањата (16%) (Графикон 31). Од 
друга страна, речиси двојно поголем број (43%) од луѓето кои не ја виделе или слушнале 
кампањата, сметаат дека децата со попреченост не треба да бидат дел од редовниот образовен 
систем, туку повеќе треба да посетуваат специјални училишта. 
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Графикон 31 – Редовни или специјални училишта за деца со попреченост врз основа на изложеноста на 
кампањата - % 

Иако двете групи испитаници, без разлика дали се свесни за кампањата или не, ги разбираат 
придобивките од инклузивното образование и за децата со попреченост и децата без попреченост 
како нешто што би ги подобрило нивните социјални вештини, толеранцијата и почитта кон 
различностите (Графикон 32), резултатите од истражувањето покажуваат дека оние кои биле 
изложени на кампањата во значително поголем број (77%) го делат ова верување од оние кои не 
биле (65%). Сепак, и двете групи на испитаници веруваат дека тоа би значело дека наставниците 
ќе ги запостават другите деца (68% од испитаниците кои ја виделе или слушнале кампањата, во 
споредба со 63% од оние кои не ја виделе или слушнале). Ова повторно значи дека треба да се 
направи повеќе за да се обезбеди наставниците да имаат капацитет за поддршка на учењето за 
сите видови на способности. 

 
Графикон 32 – Придобивки и лоши страни од инклузијата на децата со попреченост во редовното образование 

врз основа на изложеноста на кампањата - % 

Овој став се рефлектира и во однос на деинституционализацијата на децата со попреченост. 
Половина од испитаниците во двете анализирани групи не се согласуваат дека е подобро децата 
со попреченост да бидат сместени во специјални институции, бидејќи тие имаат стручни лица кои 
се специјално обучени да се грижат за нив, отколку со нивните семејства (Графикон 33). Што се 
однесува до случаите кога дете со попреченост е оставено без родителска грижа, 68% кои ја 
виделе или слушнале кампањата, се за деинституционализација и негово сместување во 
згрижувачко семејство во споредба со малку помалку (61%) од оние кои не биле изложени на 
кампањата. 
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Графикон 33 – Специјални институции наспроти згрижувачки семејства врз основа на изложеноста на кампањата 

- % 
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4 МЕТОДОЛОГИЈА 

Методологијата што беше користена за администрирање на прашалникот е телефонско интервју, 
преку примена на CATI (телефонско интервју со помош на компјутер) техника на собирање 
податоци. Интервјуата беа спроведени во специјализираниот CATI центар на ГфК Скопје. 

Истражувањата што се спроведуваат по телефонски пат имаат значителни предности: 

- Интервјуерот може слободно да се концентрира на самото интервју, бидејќи текот на 
самата анкета е програмиран и автоматски. 

- Податоците се внесуваат директно и последователните активности во врска со 
префрлување и обработка на податоци не се потребни – со ова се намалуваат трошоците 
како и грешките кои се можни при внесување на податоците. 

- Целиот процес на интервјуирање е побрз, бидејќи податоците се внесуваат веднаш по 
одговорот од страна на испитаниците. 

- Резултатите можат да се проверуваат на определени временски интервали во текот на 
собирањето на податоците. 

- Анализата на резултатите може да се добие веднаш по завршувањето на последните 
интервјуа. 

Како дел од ова квантитативно истражување, ГфК Скопје ги спроведе следните активности:  

1. Дизајн на прашалникот и превод 
2. Дизајн на примерокот  
3. Програмирање на прашалникот во CAТI софтверот 
4. Тестирање на прашалникот 
5. Обука на интервјуери 
6. Обезбедување на добра стапка на одговор 
7. Собирање податоци и супервизија 
8. Логичка контрола и креирање база на податоци 
9. Анализа на податоци и пишување извештај. 

Дизајн на примерокот 

Главната причина за дизајнирање примерок за квантитативно истражување е да се направат 
општи заклучоци за поголема, хетерогена група со анкетирање помал дел од групата. Целиот 
универзум е често преголем или неограничен што е невозможно да се стигне до сите нив.  

За потребите на оваа телефонска анкета, ГфК Скопје дизајнираше репрезентативен примерок со 
користење на стратификуван повеќестепен дизајн на примерокот, при што беа извлечени повеќе 
точки на примерокот со веројатност пропорционална со проценетата големина на население (за 
целосна покриеност на земјата). 

Стратификуван примерок ја дели популацијата од која се дизајнира во под-популации наречени 
стратуми. Претходното искуство со дизајнирање примероци и анализа на податоците во многу 
земји укажува на големи разлики во распределбата на карактеристиките на населението во 
административните региони и во урбаните и руралните области на секоја земја. Ова е една од 
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причините зошто конкретните стратуми обично се базираат на административни региони и урбани 
и рурални области во административните региони. За целите на ова истражување, ГфК Скопје 
користеше 8 статистички региони (НУТС 3): Скопски, Вардарски, Источен, Југоисточен, 
Пелагониски, Југозападен, Полошки и Североисточен.  

Метода за дизајн на примероци со двојна телефонска рамка (фиксна и мобилна) 

Креирање примерок за фиксна телефонија 

Од секоја единица на примерокот во секој стратум се избира посебен примерок, случајно 
генериран во рамките на географската област (т.е. за Пелагониски регион повикувачки броеви 
+389 47 и +389 48). Овие кодови понатаму се ограничени на 100-серии од броеви за кои се знае 
дека содржат домаќинства. Базата на примерокот со случаен број (RDD – random digit dialing) за 
фиксни телефони ги содржи сите станбени фиксни телефонски кодови во земјата. Примерок со 
случаен број (RDD) е статистички конструиран истражувачки примерок, каде што сите телефонски 
домаќинства имаат еднаква и репрезентативна можност да бидат интервјуирани. Примероците на 
RDD ги вклучуваат сите домаќинства, без разлика дали се наведени во телефонскиот именик или 
не.  

Креирање примерок за мобилна телефонија  

Дополнително, мобилниот RDD примерок беше креиран за да се добијат мобилни телефони од 
домаќинства без фиксна телефонска врска. Се проценува дека приближно 1/3 од домаќинствата 
во земјата немаат фиксни линии и затоа не се достапни преку фиксни линии. Мобилен RDD е 
телефонски примерок кој е случајно генериран во рамките на илјадници серии блокови посветени 
на обезбедување мобилна услуга. Мобилната база на податоци за RDD ги содржи сите мобилни 
серии од илјадници серии блокови во земјата. Бидејќи мобилните телефонски броеви не се 
географски организирани, анкетата започна со интервјуа со мобилни телефони, по што следеа 
интервјуа со фиксни телефони.  

Односот на интервјуата спроведени на фиксна и мобилна линија е 80 / 20.  

Избор на испитаник  

Спроведување случаен примерок бара изборот на лицето што треба да се интервјуира од целната 
група во едно домаќинство согласно претходно дефинираните критериуми. Во случајот со ова 
истражување, методот "последен роденден" се користеше за да се изберат испитаници од сите 
членови на едно домаќинството на возраст од 15+ години. 
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4.1 ДЕМОГРАФИЈА – СТРУКТУРА НА ПРИМЕРОКОТ 

Следните табели вклучуваат структура на примерокот на испитаниците од вкупниот (н=1.013) и 
“панел”  (н=128) примерокот интервјуирани како дел од оваа анкета, прикажано во проценти.  

Вкупен примерок (n=1.013) % 

Пол 
Машки 49,9% 
Женски 50,1% 

Возраст 

15-19 9,2% 
20-29 18,8% 
30-39 18,2% 
40-49 17,3% 
50-59 15,6% 
60+ 20,9% 

Етничка 
припадност 

Македонец/-ка 65,9% 
Албанец/-ка 25,0% 
Друго 9,1% 

Место на 
живеење 

Урбано 57,3% 
Рурално 42,7% 

Регион 

Вардарски 5,9% 
Источен 10,0% 
Југозападен 10,9% 
Југоисточен 9,2% 
Пелагониски 11,9% 
Полошки 14,0% 
Североисточен 8,9% 
Скопски 29,3% 

Образование 

Недовршено основно училиште 2,7% 
Завршено основно училиште 13,0% 
Недовршено средно училиште 4,0% 
Завршено средно училиште 48,0% 
Виша школа 4,4% 
Дипломски студии (Факултет)  24,9% 
Постдипломски студии 
(Магистерски студии, Докторски 
струдии) 

2,6% 

Одбива да одговори 0,5% 
Табела 9 – Демографски податоци (вкупен примерок) 
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‘‘Панел‘‘ примерок (n=128) % 

Пол 
Машки 52,3% 
Женски 47,7% 

Возраст 

15-19 1,6% 
20-29 15,6% 
30-39 24,2% 
40-49 17,2% 
50-59 17,2% 
60+ 24,2% 

Етничка 
припадност 

Македонец/-ка 71,9% 
Албанец/-ка 25,0% 
Друго 3,1% 

Место на 
живеење 

Урбано 82,8% 
Рурално 17,2% 

Регион 

Вардарски 7,8% 
Источен 10,2% 
Југозападен 5,5% 
Југоисточен 7,0% 
Пелагониски 19,5% 
Полошки 12,5% 
Североисточен 7,8% 
Скопски 29,7% 

Образование 

Недовршено основно училиште 0,0% 
Завршено основно училиште 5,5% 
Недовршено средно училиште 2,3% 
Завршено средно училиште 52,3% 
Виша школа 3,9% 
Дипломски студии (Факултет)  33,6% 
Постдипломски студии 
(Магистерски студии, Докторски 
струдии) 

1,6% 

Одбива да одговори 0,8% 
Табела 10 – Демографски податоци (‘‘Панел‘‘ примерок) 
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