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Конвенција на ОН за правата на детето
Член 2

Земјите-членки на оваа Конвенција ги почитуваат и ги обезбедуваат правата 
содржани во Конвенцијата за секое дете под нивна надлежност без каква 

било дискриминација и без оглед на нивната раса, боја на кожа, пол, јазик, 
вероисповед, политичко или друго убедување, национално, етничко или 
социјално потекло, имотната состојба, онеспособеност, потекло или друг 

статус на детето или на неговиот родител или законски старател.
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Предговор
Ова истражување е одобрено од УНИЦЕФ за да даде независна и објективна анализа 
на состојбата на децата и семејствата во земјата. Анализата на состојбата ќе понуди и 
информации за среднорочниот преглед (СРП) на тековната Програма за соработка со земјата 
(2010-2015) помеѓу Владата и УНИЦЕФ, како и тоа да се вклопи во среднорочниот процес 
на преглед на Развојната акциска рамка на Обединетите нации (УНДАФ). Истражувањето, 
исто така, е наменето како придонес кон Заедничката оценка на ОН за земјата која ќе биде 
спроведена од страна на агенциите на ОН во соработка со Владата и граѓанското општество. 
Со подобрување на разбирањето кај донесувачите на одлуки, партнерите и помеѓу чинителите 
за тековниот статус со правата на децата во земјата, се надеваме дека ќе се обезбеди основа 
за формулирање на политики кои ќе одговорат на причините за неправичноста во земјата.

Независната анализа содржана во овој извештај се заснова врз квалитативни и квантитативни 
податоци добиени преку канцелариски преглед на најновите истражувања, статистики и 
достапни извештаи; интервјуа лице-в-лице со клучните чинители; дискусии со фокус-групи 
(ДФГ) на деца и родители; и инпути и впечатоци добиени во текот на теренските посети во 
декември 2012 година и јануари-февруари 2013 година. 

Изразуваме благодарност до сите оние кои придонесоа во составувањето и спроведувањето 
на евалуацијата, особено на персоналот на УНИЦЕФ. Евалуацијата не би била можна без 
нивната поддршка и соработка. Центарот за истражување и креирање политики (ЦИКП) во 
Скопје, исто така, обезбеди непроценлива техничка поддршка и помош. Посебна благодарност 
им изразуваме на Ана Мицковска-Ралева и Лидија Величковска од ЦИКП кои ги формираа 
и ги предводеа фокус-групите. Конечно, благодарност и до сите клучни информатори кои 
своето слободно време го посветија не само за да обезбедат податоци за истражувањето, 
туку и да ги споделат своите искуства, мислења и увиди. За возврат, оваа анализа ја почитува 
нивната доверливост и колку што е можно го ограничува припишувањето на директните 
изјави.

Овој документ се обидува да ја почитува употребата на терминот „Роми“ усвоен од 
Европската унија и од Советот на Европа. Согласно со последниве официјални документи 
на ЕУ, Советот на Европа и Организацијата за безбедност и соработка во Европа (ОБСЕ), 
овој поим ги опфаќа Ромите, Египќаните,  номадите-чергари, Синтите и други групи кои 
често се неточно опишани како „Цигани“.  Заради читливост, придавката „Роми“ во овој 
документ се однесува на Ромите во целина или на групи или поединци, на пример, ромски 
деца, ромски семејства. Придавката „ромски“ генерално се однесува на јазиците и културата. 
Напоменуваме дека употребата на терминот „Роми“ не е наменета за да се одрече различноста 
која постои помеѓу Ромите, Египќаните, номадите-чергари и други групи. Исто така, треба 
да се препознае дека постои значителен и зголемен број ромски семејства кои потполно 
учествуваат како граѓани во земјите и општествата во кои тие живеат без жртвување на 
сопствената култура или идентитет. 
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2010
Рамка 1: ПРЕВЕНТИВНИ УСЛУГИ
Рамка 2: УСЛУГИ НА ЗГРИЖУВАЊЕ И СОВЕТУВАЊЕ
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Акроними и кратенки
ДД Детски додаток МОН Министерство за образование и наука
Конвенција Конвенција на ОН за правата 

на детето
МИКИ Мултииндикаторско кластерско 

истражување
НГД Надоместок за грижа за дете МТСП Министерство за труд 

и социјална политика
ИНЗ Извештај за напредокот 

на земјата на ЕК
МВР Министерство за внатрешни работи

КПД Комисија за правата на детето СП Среднорочен преглед
ЦИКП Центар за истражување 

и креирање политики
НАППД Национален акциски план 

за правата на детето
ГЗ Граѓански здруженија НСП Нето-стапка на присуство
ЦСР Центар за социјална работа НАТО Северноатлантска алијанса
ДСП Деца со попреченост НКП Национална комисија за права на детето
Декада Декада за вклучување на Ромите НВО Невладина организација
ДВР Декада за вклучување на Ромите ОДИХР Канцеларија за демократски институции 

и човекови права
ЕК Европска комисија ОЕЦД Организација за економска соработка и 

развој
РДР Ран детски развој ОРД Охридски рамковен договор
ОРД Образование во раното детство ОУП Оксфордско управување со политики
ИРД Интервенции во раното детство ОБСЕ Организација за безбедност и соработка 

во Европа 
ЕСЧП Европски суд за човекови права РД Родителски додаток
ЕУ Европска унија ЛСП Лице со попреченост
ЕУ27 Земји-членки на ЕУ ДСА Договор за стабилизација и асоцијација
ЕУРОФОНД Европска фондација за подобрување 

на животните и работните услови
ОМЈИЕ Организација за медиуми на 

Југоисточна Европа
СПП Социјална парична помош

ФФЕ Фондација „Фридрих Еберт“ ИПЖУ Истражување на приходот и животните 
услови

ДФГ Дискусии на фокус-групите ССОД Секретаријат за спроведување на 
Охридскиот договор

БДП Бруто-домашен производ АС Анализа на состојбата
HBS Анкета за буџетот на домаќинството ДЗС Државен завод за статистика
ФЗОРМ Фонд за здравствено 

осигурување на РМ 
ОН Обединети нации

ППДВН Претпристапен дијалог на високо ниво УНЦРЦ Конвенција на ОН за правата на детето 
ИЗЗМД Институт за здравствена 

заштита на мајка и дете
УНДАФ Рамка за развојна поддршка 

на Обединетите нации
СДС Стапка на доенечка смртност УНДП Развојна програма на ОН 
ИПА Инструмент за претпристапна помош УНИЦЕФ Детски фонд на ОН
ИЈЗ Институт за јавно здравје УНОДЦ Канцеларија на ОН за дроги и криминал 
ЗСД Завод за социјални дејности СБОН Советот за безбедност на ОН
МиЕ Мониторинг и евалуација САД Соединетите Американски Држави
ЗМД Здравје на мајката и детето СЗО Светска здравствена организација
МРЦ Милениумски развојни цели
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Извршно резиме
Овој извештај претставува преглед на состојбата на децата во Поранешна Југословенска 
Република Македонија користејќи ги резултатите од најзначајните истражувања и анализи во 
текот на последните пет години во областите поврзани со благосостојбата на децата. Извештајот 
е производ на една серија дискусии на фокус-групите од засегнатите страни, интервјуа со 
националните и локалните власти и поединци и канцелариски преглед на клучните извештаи, 
студии, истражувања и оценки направени помеѓу 2008 и 2013 година, во областа на правата на 
детето од страна на УНИЦЕФ и неговите развојни партнери. 

Анализата на состојбата на децата и на нивните семејства применува пристап кој е заснован на 
правата и на правичноста. Целта на анализата е да го подобри разбирањето кај главните чинители 
за прашања кои влијаат врз животот на децата, а со тоа да се обезбеди основа за формулирање 
на политики кои ќе се справат со причините за постоење неправичност. Студијата утврди дека 
постојат пречки за остварување на правото на 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 врз 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 следниве методологии: преглед на постојни студии, 
истражувања и статистички податоци; полуструктурирани интервјуа со владини функционери 
на централно и локално ниво; консултации со клучни партнери кои работат на развој;  
дискусии со фокус-групи со деца и родители и консултации со вработените во УНИЦЕФ. 

Првиот дел од извештајот дава општи информации за земјата. Ова е проследено со дел кој 
поконкретно се осврнува на контекстот што се однесува на правата на децата. Следниот дел се 
однесува на состојбата на децата во однос на правата на здравјето, раниот развој, образованието, 
заштитата, соодветниот животен стандард и учеството. Следуваат некои од бариерите и тесните 
грла кои ги ограничуваат овие права, а последниот дел содржи серија препораки за засегнатите 
страни.

НАЦИОНАЛЕН КОНТЕКСТ

Поранешна Југословенска Република Македонија има направено значителни придобивки 
во текот на изминатите две децении во однос на економскиот раст и политичките реформи. 
Сепак, придобивките од економскиот развој не се рамномерно распределени; а апсолутните и 
релативните стапки на сиромаштија остануваат високи. 

Во 2011 година, 30 отсто од населението во земјата живееше во сиромаштија. Придобивките од 
развојот значително варираат во однос на регионите и етничките групи, а во некои случаи како 
резултат на развојот се продлабочува неправичноста наместо нејзино ублажување. Статистиката 
на Европската унија од 2012 година укажува на Џини коефициент од 40,8 отсто, што значи висока 
нееднаквост во распределбата на богатството.
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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. Ова ја отсликува и целокупната родова 
неизбалансираност во поширокото општество. И 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 - Македонците и Албанците - сè уште постои сегрегација меѓу овие заедници. 
Постојат обрасци на социјална исклученост и стигма кои се поврзуваат со етничкото потекло, 
попреченоста и економската положба. 

ДИСПАРИТЕТИ ВО ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА

Во последната деценија се направени значителни придобивки во однос на подобрување на 
здравјето на мајките и децата, со напредок во однос напостигнувањето на милениумските 
развојни цели. Сепак, со намалувањето на доенечката смртност од 11,7 смртни случаи на 
1000 живородени деца во 2009 година на 7,5 во 2011 година, во 2012 година беше забележано 
зголемување кое во 2012 година изнесува 9,7. Повеќе од 90 отсто од децата се вакцинирани, а 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 другите 
здравствени области, опстојуваат разлики меѓу етничките групи. Стапките на доенечка смртност 
кај ромската и албанската популација се за 25 отсто повисоки од националното ниво. Забавениот 
раст преовладува во ромските населби. Петнаесет отсто од ромските деца под 5 години се ниски 
за својата возраст, во споредба со само 5 отсто кај општата популација. Иако 94 отсто од сите 
мајки биле на најмалку четири консултации пред породувањето, само 86 отсто од жените-Ромки 
го направиле тоа. Здравствената состојба кај ромските деца е поврзана со неисхранетоста и со 
ризиците кои се поврзуваат со животот во населби без соодветна инфраструктура. Ромските деца 
се најобесправена група во однос на пристапот до здравствените услуги. Сепак, најдоследна е 
нееднаквоста помеѓу 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 нуди пред и постпородилна здравствена заштита успеваше да покрие само 54 отсто 
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 
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заштита придонесува за 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 постојната неправичност 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 со 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, така што 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 
рамките 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. Испораката на услуги за 
најранливите семејства и деца е, исто така, попречена поради слабото планирање, раководење 
и спроведување на програмите за здравствена заштита. Сè 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 
поради недоволен број квалификуван кадар и ограничени ресурси. Во отсуство на прифатени 
професионални стандарди, тешко е да се оценат потребите на кадарот за капацитети.

ДИСПАРИТЕТИ ВО ОСТВАРУВАЊЕ НА НАЈДОБАР ПОЧЕТОК НА ЖИВОТОТ

Пред да се запишат на училиште, децата треба да бидат физички здрави, ментално подготвени, 
емоционално сигурни и социјално компетентни. Меѓутоа, додека 100 отсто од децата на возраст 
од 36 до 59 месеци се на вистинскиот пат во физичкиот домен, речиси 99 отсто во доменот 
учење и 91 отсто во доменот социо-емоционален развој, сепак според Мултииндикаторското 
кластерско истражување, само 43 отсто се на вистинскиот пат во доменот 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. Само 22 отсто од децата на возраст 
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од 36 до 59 месеци посетуваат организирана програма за рано детско образование. Обрасците 
на нееднаквост и нерамномерност честопати се во сооднос со социоекономската положба и 
етничкото потекло, 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 и 4 отсто од ромските деца на возраст од 36 до 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 грижата 
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 надоместокот. 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 отсто во 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 недоволното разбирање 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, со што се попречуваат 
можностите за запишување. При запишувањето на 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 отсто 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. 

ДИСПАРИТЕТИ ВО ОБРАЗОВАНИЕТО

Со тековниот процес на децентрализација, општините добиваат повеќе 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 
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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 другите суштински 
области, како што се обуки, инфраструктура или развој на услуги. 

Пристапот до основно образование помеѓу сиромашните се зголеми од 86 отсто во 2005 година 
на 96 отсто во 2011 година (само 2 отсто пониска од севкупната стапка). Ова вклучува 86 отсто 
од децата во ромските населби. Податоците од истата анкета покажуваат дека само 84 отсто од 
ромските деца на возраст од шест години (возраст за почеток на основното училиште) посетуваат 
прво одделение. Основните училишни услуги се обезбедуваат бесплатно. Исто така, Владата 
обезбеди бесплатен превоз за децата кои живеат на оддалеченост поголема од два километра 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 година на 83 отстово 
2011 година, е резултат на подобрениот пристап за сиромашните (од 33 отсто во 2005 година на 
62 отсто во 2011 година), како и за ромската заедница. Меѓутоа, до 14-годишна возраст, околу 25 
отсто од ромските деца го напуштаат училиштето. Речиси 60 отсто од ромските деца не посетуваат 
средно училиште, а особено за ромските девојчиња постои мала веројатност да го завршат 
своето образование, што придонесува за продолжување на циклусот на социјалната исклученост 
и сиромаштијата. Тоа го отвора прашањето за посветеноста на семејствата и на локалните 
општини кон образованието, како и за нивниот материјален капацитет да обезбедатшколување 
за децата. Меѓутоа, кога станува збор за средното училиште, родовата непропорционалност 
кај сите етнички групи се израмнува како одговор на менувањето на општествените ставови и 
владините иницијативи за поттикнување на пошироко учество. Не постојат податоци за бројката 
на запишани деца од децата со посебни потреби.

Во текот на дискусиите на фокус-групите, децата постојано коментираа за лошите хигиенски 
услови во своите училишта, особено во тоалетите и бањите. Многумина рекоа дека не се 
чувствуваат безбедно во училиште, повикувајќи се на вербална или дури и на физичка злоупотреба 
од страна на наставниците и соучениците.

Наспроти загриженоста дека образовниот систем не ги задоволува потребите за учење 
на сите ученици, законодавството, политиките и општите практики треба да се зајакнат. 
Трите главни подгрупи во ризик од исклучување се децата со пречки во развојот, децата од 
пониските социоекономски слоеви и децата од поинакви етнички групи. Во меѓувреме, широко 
распространета општествена прифатливост на паралелните и посебните образовни системи е 
уште една структурна причина за слабиот квалитет на образованието за децата и од мнозинските 
и од малцинските заедници.

Сиромаштијата на семејствата и понатаму претставува фактор кој придонесува за нискиот степен 
на образовни достигнувања на етничка, родова и урбана/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 
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има образованието за развојот на децата. Повисокиот степен на образование на мајките особено 
овозможува успех на децата на училиште. 

ДИСПАРИТЕТИ ВО ЗАШТИТАТА НА ДЕЦАТА

Сите чинители се согласуваат дека насилството врз децата дома и на училиште е вообичаено. 
Целосниот опсег на овој проблем не е познат. Меѓутоа, со истражувањето во 2000 година 
покажува дека речиси 70 отсто од децата на возраст од 2 до 14 години биле изложени на некаква 
форма на психолошко или физичко насилство од страна на своите родители еден месец пред 
спроведувањето на истражувањето. Околу 5 отсто од овие деца биле изложени на тешко физичко 
казнување.

Не постојат официјални процени на стапката на сексуална злоупотреба, но анализата на 
центарот за социјална работа и судските датотеки покажува зголемување на евидентираните 
случаи во последниве години. Ова зголемување е резултат на поголема свест за прашањето 
и кај јавноста и кај стручните лица. Во центрите се регистрирани триесет и пет случаи на 
сексуална злоупотреба во текот на 2008 година, од кои речиси половина во Скопје. Ромските 
деца биле изложени на најголем ризик и беа диспропорционално застапени меѓу децата-жртви 
на сексуална злоупотреба. Сепак, помеѓу релевантните институции, не постои систематски или 
координиран пристап за спречување или за одговор на сексуалната злоупотреба на деца. Во 76 
отсто од случаите немало докази за побарана помош. Во многу случаи не биле следени судските 
постапки за да се обезбеди заштита на детето.

Во текот на последната деценија, земјата има направено значителна инвестиција за реформа на 
малолетничката правда. Со реформите се извршени позитивни влијанија. Ниту едно од децата 
кои добиле менторска поддршка преку пилот-менторската служба не извршиле нов прекршок. 
Менторската служба обезбедува поддршка за управување со индивидуален случај и ја олеснува 
реинтеграцијата на децата кои дошле во конфликт со законот. Со реформите, исто така се 
извршени влијанија врз 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. Правосудните реформи и развој на опции 
поинакви од притвор треба да бидат втемелени во поширок општествен дијалог и дијалог во 
заедницата за вредноста на правата на децата во општеството, земајќи ја предвид реалната 
делотворност на тековните казнени опции.

Иако 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 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. 
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Згрижувањето на деца во ризик во згрижувачки семејства сѐ повеќе се промовира паралелно со 
процесот на деинституционализација; основани се услуги засновани на заедницата, а постојните 
услуги за замена на семејната нега се зајакнати. Сепак, установите за нега се несоодветни, па 
спроведувањето на постојната стратегија за деинституционализација се одвива премногу бавно. 
Министерството за труд и социјална политика има рамковна политика за да прифати вклучување 
на НВО-ата како поддршка на напорите на државата.

Иако во последната деценија имаше значителни подобрувања, главната пречка во остварување 
на правото на децата на заштита останува недостатокот на посебен, кохерентен и сеопфатен 
систем кој има за цел да се спречи децата да мора да бидат згрижени од државата. Сè уште 
недостасува континуитет во заштитата, со акцент првенство на семејната грижа, а постои и 
потреба од сеопфатен, целосно екипиран систем на детска заштита.

Недоволната распределба на човечките и финансиските ресурси ги попречува функциите на 
центрите за социјална работа поврзани со заштитата на децата. Социјалните работници се 
фокусираат на административната работа на сметка на превентивните активности. Иако постојат 
професионални стандарди, а механизми за отчетност се развиваат, 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 за да бара отчетност од раководните лица 
на центрите за социјална работа.

ДИСПАРИТЕТИ ВО СОЦИЈАЛНАТА ПОЛИТИКА

Податоците од Анкетата на буџетот на домаќинствата од 2011 година покажуваат дека 53 отсто 
од сиромашните домаќинства се семејства со деца. Сепак, системот за социјална заштита не е 
секогаш ефикасен во опфаќање на најсиромашните семејства. Социјалнатапомош –родителски 
додаток има за цел да го поттикне растот на населението, наместо да понуди заштита за децата 
или да ја спречува сиромаштијата. Фрагментираниот карактер на разни системи за парична 
помош понекогаш не успева да ги опфати сите деца и со тоа го намалува влијанието врз 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 често се сложени и скапи, а корисниците имаат впечаток 
дека бенефициите не се распределуваат според транспарентни или објективни критериуми. 
Општоприфатено е дека треба да се имаат „врски“ во државните тела, за да се постигне 
задоволителен исход од барањето за услуги. Не постојат транспарентни механизми за приговори 
во рамките на системот за социјална заштита.
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Центрите за социјална работа се примарните центри каде што 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 
прави 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. 
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ПОГЛАВЈЕ 1. Национален контекст
1.1. Географија

Поранешна Југословенска Република Македонија е мала земја сместена во средината на 
Балканскиот Полуостров која граничи со Србија и Косово според Советот за безбедност на ОН 
1244/99 (Косово) на север, Бугарија на исток, Албанија на запад и Грција на југ. Земјата има 
површина од 25,713 км1 со копнени граници од 850 км. Таа се карактеризира со околу 79 отсто 
ридско-планински терен и само 19 отсто рамнини. Околу два отсто од територијата се покриени 
со вода. Просечната надморска височина на земјата изнесува 830 метри, а климата е умерено 
континентална со делумни медитерански влијанија.

1.2. Население и демографски трендови

Според официјалните процени засновани врз Пописот од 2002 година, вкупното население во 
2012 година изнесуваше 2,061,0442. Од тоа, околу 496.761 (24 отсто) се деца на возраст од 0 до 19 
години, а околу 8 отсто (137.294) се деца на возраст од 0 до 6 години. Помеѓу 2001 и 2011 година, 
процентот на населението на возраст меѓу 0-14 години опадна од 21,5 отсто на 17,2 отсто, додека 
кај оние на возраст од 65 години или повеќе се зголеми од 10,5 на 21,8 отсто. Иако жените во 
репродуктивна возраст сочинуваат четвртина од вкупното население2, стапката на наталитет во 
2011 опадна на 11 живородени деца на 1000 жители. Со оглед на тоа дека повеќето живородени 
деца (88 отсто) се родени во брак, може да се заклучи дека опаѓачката стапка на наталитет се 
должи на одложувањето на бракот до постара возраст. Бројот на склучени бракови во 2012 година 
изнесува 13.991 и покажува пад од пет отсто од претходната година, но просечната возраст на 
првиот брак се зголеми на 25,6 години за невестите и 28,4 за младоженците.

Во Пописот од 2002 година, 64,18 отсто од населението се изјасни како етнички Македонци, 
а 25,17 отсто како етнички Албанци. Мнозинството албанско население живее во западниот и 
северо-западниот дел на земјата. Албанците се мнозинство во северозападниот (Полошкиот) 
регион и значително малцинство во Скопје, во североисточните и југозападните региони. 
Другите етнички групи вклучуваат: Турци (3,85 отсто), Роми (2,66 отсто), Срби (1,78 отсто), 
Бошњаци (0,84 отсто) и Власи (0,48 отсто). Иако Ромите официјално сочинуваат само 2,66 отсто 
од населението, вистинскиот број може да е повисок. Ромите живеат во 64 од 84 општини во 
земјата. Околу 45 отсто од нив живеат во десет општини3. Другите 43 отсто живеат во Скопје, 
половина од нив во општината Шуто Оризари, општина со ромско мнозинство.

Постои растечка рурално-урбана поделба во земјата. Според последниот Попис на населението 
(2002 година), 58 отсто од луѓето сега живеат во градовите, од кои 20,5 отсто во Скопје. Многу 
рурални населби (141 од 1728) се веќе целосно раселени или имаат толку малку жители така 

1  Годишен извештај на IMCH, Скопје, 2011 г. 
2 Државен завод за статистика 2013, http://www.stat.gov.mk/OblastOpsto.aspx?id=2
3  Битола, Дебар, Гостивар, Кичево, Кочани, Куманово, Прилеп, Штип, Тетово и Виница.
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што тие ќе се соочат со неизбежна депопулација во блиска иднина. Од друга страна, има многу 
висока концентрација на население во релативно мал број рурални населби од западниот и 
североисточниот дел од земјата. Миграцијата е традиционална карактеристика на општеството, 
особено кај етничките Албанци. Таа се зголемува од 2000 година и многу семејства сега зависат 
од дознаките од странство. Некои работат во странство на сезонски активности, но постојат 
голем број Македонци кои живеат и работат во странство, па дијаспората се проценува помеѓу 
350.000 и 2.220.000 лица.4

1.3. Скорешна историја

Земјата прогласи независност во 1991 година преку мирно отцепување од Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија, чиј составен дел беше цели 45 години. Уставното име на 
земјата е Поранешна Југословенска Република Македонија, но поради тековниот спор со Грција 
за името, таа е зачленета во Обединетите нации и во меѓународните тела како Поранешна 
Југословенска Република Македонија. Помеѓу февруари и август 2001 година, земјата мина низ 
оружен конфликт, кој заврши откако НАТО и Европската унија интервенираа за да се преговара за 
прекин на огнот. Резултат на овие преговори е Охридскиот рамковен договор5 (ОРД) потпишан во 
2001 година во кој се поставени и аспирациите на земјата и се дефинирани основните принципи 
кои придонесуваат за нејзиниот развој и за нејзините реформски напори:

	 „1.	Употребата	на	насилство	 за	остварување	на	политички	цели	 се	одбива	целосно	и	
безусловно.	Само	мирни	политички	решенија	можат	да	ја	гарантираат	стабилната	и	
демократска	иднина	на	Македонија.

	 2.	Суверенитетот	на	Македонија	и	нејзиниот	територијален	интегритет	и	унитарниот	
карактер	на	државата	се	неповредливи	и	мора	да	се	сочуваат.	Не	постојат	територијални	
решенија	за	етничките	прашања.

	 3.	Мултиетничкиот	 карактер	 на	македонското	 општество	мора	 да	 се	 сочува	 и	 да	 се	
одрази	во	јавниот	живот.

	 4.	Една	современа	демократска	држава	во	својот	природен	тек	на	развој	и	 созревање	
мора	постојано	да	обезбедува	дека	нејзиниот	Устав	целосно	ќе	ги	исполнува	потребите	
на	сите	нејзини	граѓани	во	согласност	со	највисоките	меѓународни	стандарди,	коишто	и	
самите	постојано	се	развиваат.

5.	 Развојот	 на	 локалната	 самоуправа	 е	 од	 суштинско	 значење	 за	 поттикнување	 на	
учеството	на	граѓаните	во	демократскиот	живот	и	за	унапредување	на	почитувањето	
на	идентитетот	на	заедниците“.

Уште од своето основање, државата е посветена на демократизација, економски реформи и мирни 
и стабилни односи со соседните земји што се рефлектира во нејзината желба за пристапување 

4  Светска банка, Извештај за напредокот на РМ, Стратегија за партнерство со земјата, март 2009 година.
5  Влада на Македонија,Рамковен договор,Охрид, 13 август 2001 година
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кон Европската унија. Спогодбата за стабилизација и асоцијација (ССА) е потпишана во април 
2001 година, а стапи во сила во април 2004 година. Европскиот совет ѝ додели статус на земја-
кандидат во декември 2005 година и го донесе Партнерството за пристапување за земјата, 
вклучувајќи ги и клучните приоритети за реформа во февруари 2008 година. Во октомври 2009 
година, Европската комисија му препорача на Советот да отвори преговори и да се пристапи кон 
втората фаза од спроведувањето на ССА. Сепак, по овие препораки сè уште не е дејствувано, 
главно поради противењето на Грција во врска со нерешениот спор за името.

Пристапниот дијалог на високо ниво (ПДВН)6 е започнат од страна на Владата и ЕК на 15 март 
2012 година за да се внесе нова динамика во процесот на пристапување, а Владата донесе 
амбициозен план за реформи во април 2012 година. ПДВН се фокусира на пет клучни области: 
заштита на слободата на изразување во медиумите; зајакнување на владеењето на правото; 
реформи на јавната администрација; подобрување на изборниот процес и развој на пазарната 
економија. 

1.4. Владеење

Земјата е релативно стабилна парламентарна демократија, а Собранието го одразува нејзиниот 
етнички состав, како и исходот од пропорционалниот систем на гласање за политичките 
партии. Владата ги усвои предлозите за подобрување на изборниот систем. Тие се прифатени 
од Собранието следејќи ги препораките на ОБСЕ/ОДИХР. Овие предлози имаат за цел да ја 
зголемат транспарентноста на кампањата и финансирањето на политичките партии, како и да 
одговорат на празнините и недореченостите во Изборниот законик. Избирачкиот список исто 
така се ревидираше. Етичкиот кодекс за членовите на парламентот беше предложен неодамна, 
но сè уште не е донесен. Парламентарниот институт кој е основан во 2009 година за поддршка 
на работата на пратениците сè уште не профункционира7, иако парламентот продолжува со 
своите тековни напори за подобрување на политичкиот дијалог и на своето функционирање. 
Последните избори се одржаа во 2011 година.

Политичките партии генерално се сметаат како етнички засновани и на најголемите партии се 
гледа како на претставници на македонските или албанските ставови и интереси. Сите влади 
од 2006 година наваму претставуваат успешни коалиции на партиите кои ги претставуваат 
двете најголеми етнички групи. Меѓупартиската соработка во рамките на сегашната владејачка 
коалиција составена од  ВМРО-ДПМНЕ и Демократската унија за интеграција, успешно го 
постави процесот на пристапување во центарот на политичката агенда и Владата ефективно го 
координираше преку својот патоказ за развој.8

Административно, земјата е поделена на 80 општини. Децентрализацијата е главно начело на 
моделот за развој на земјата, како и клучен принцип на Охридскиот рамковен договор. Процесот 

6  ЕК Република Македонија, Извештај за напредокот 2012,ЕУ, Брисел, октомври 2012, стр.7
7  ЕК Извештај за напредокот на Република Македонија 2012, ЕУ, Брисел, октомври 2012 г., ibid.
8 ЕК Извештај за напредокот на Република Македонија 2012, ЕУ, Брисел, октомври 2012 г., стр. 8
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на децентрализација во три фази е осмислен така што ја поврзува децентрализацијата на власта 
и ресурсите со договорениот капацитет и индикаторите за подготвеност на локално ниво; а 
донесена е и Програма за спроведување на децентрализацијата и јакнење на локалната самоуправа, 
како и Акциски план за 2011-2014 година9. И покрај значителниот напредок, програмата е сè 
уште на некој начин далеку од остварување на својата крајна цел за одзивен и ефикасен систем 
за обезбедување на локални социјални услуги кој ги зема предвид потребите на ранливите 
групи. Иако сите 80 општини сега влегоа во втората фаза од фискалната децентрализација10, 
овозможувајќи посуштински трансфер на надлежностите и финансиско управување на локално 
ниво, Извештајот за напредокот на земјата на Европската комисија (ИНЗ) укажува дека напредокот 
на децентрализацијата сè уште треба да се забрзува, особено во однос на финансиската рамка.11

Земјата е рангирана на 69. место од 176 според Меѓународниот индекс на транспарентност за 
2012 година12, поради тоа што имплементацијата на силните закони за борба против корупцијата 
во земјата е сè уште слаба. Напорите на Владата за борба против корупцијата во 2011 година 
се насочуваа на законските измени фокусирани на подобрување на ефикасноста на судскиот 
систем, вклучувајќи го и воведувањето пократки, попрецизни рокови во судските постапки и 
поедноставени процедури. Судовите изрекуваа построги казни за кривични дела поврзани со 
корупцијаво 2011 година во споредба со 2010 година, иако наредбите за заплена и конфискација 
на средствата се случуваат во исклучителни случаи. Сепак, општиот капацитет на судството да 
се справи со случаите на корупција останува на ниско ниво. Само мал број случаи на корупција 
на високо ниво се гонети и речиси сите од нив долги години се провлекуваат низ судскиот систем, 
откако се враќани на повторно судење по жалби.13

Според Извештајот на ЕК за напредокот од 2013 година, корупцијата во јавните набавки и понатаму 
претставува сериозен проблем. Постојното законодавство бара понатамошно подобрување за 
надминување на ризиците поврзани со корупција и зголемување на транспарентноста во јавните 
набавки. Системот на внатрешна контрола во централната и локалната администрација останува 
слаб. Допрва треба да се развиваат ефективни механизми за пријавување нерегуларност во јавниот 
и приватниот сектор. Постојат неколку кривични обвиненија за злоупотреба на јавните набавки. 
Постои и недостаток на анализа на корупцијата и начините за справување со неа. Дополнително 
треба да се зајакнат оперативната соработка и споделувањето информации помеѓу институциите. 
Надзорот и спроведувањето на законот се попречени поради отсуството на координиран систем 
на следење на исходите од прекршочните или кривичните постапки.14 И покрај напорите на 
Владата да се справува со корупцијата, таа продолжува да се сфаќа како ендемична, а неа ја 
потврдија и возрасните учесници во сите фокус-групи на Анализата на состојбата во кои беа 

9  Програма за спроведување на процесот на децентрализација и развој на локалната самоуправа во Република 
Македонија 2011-2014, Министерство за локална самоуправа, 2011 г. 
10 Cyan M.R. et al Фискална децентрализација за локалната самоуправа, Министерство за финансии, Скопје, 
2012 г.
11 EC CPR 2013 г.
12 Индекс за перцепција на корупцијата на Transparency International, 2012, 2013 г.
13 ЕC,Извештај за напредокот на земјата 2012 г.,стр.12
14 EC CPR 2013
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претставени сите етнички и социоекономски групи, тврдејќи дека подароците и неформалните 
давачки се значаен фактор кој влијае врз квалитетот на добиените услуги(низ сите области или 
2o4k). Истражувањето на УНОДЦ во 201115 година дојде до износ од 470 евра како просечен 
износ на мито кое се плаќа во земјата.

И покрај повторливите повици на Европската комисија за помала и попрофесионална јавна 
администрација, како и за потранспарентен и ефективен процес на регрутирање, и истражувањето 
на „Еурофоунд“16 и проценката на „Фридом хаус“17 покажаа дека познавањето на вистинските 
луѓе преку семејни и политички врски сè уште се смета како најлесен начин да се добие работа 
во јавната служба. Владата во неколку наврати одбива да го открие точниот број лица кои работат 
во јавниот сектор, а нејзиниот капацитет да ги искорени митото и корупцијата често е попречен 
од страна на острите односи помеѓу владејачката коалиција и опозицијата и перцепцијата дека  
борбата против корупцијата е премногу често насочена кон политичките противници.18 Многу 
клучни испитаници во оваа студија чувствуваа дека ова сценарио кое се одигрува помеѓу 
централната и локалната власт беше главна пречка за развојот на услуги на терен.

Земјата е потписник на повеќето меѓународни договори за човекови права, вклучувајќи ги 
и Конвенцијата на ОН за правата на детето; Конвенцијата за елиминација на сите форми на 
дискриминација на жените19 и Европската социјална повелба. Во 2011 година ги ратификуваше 
Конвенцијата на ОН за правата на лицата со хендикеп и нејзиниот Факултативен протокол. 

Сепак, според извештаите на Стејт департментот за практиките на земјата за човековите права20 за 
2012 година, неуспехот на Владата за целосно почитување на владеењето на правото се одразува 
во значителните нивоа на корупција. Други забележани проблеми се: тензиите меѓу македонската 
и албанската етничка заедница; општествена дискриминација против Ромите, жените и лицата со 
попреченост; пренатрупаност во затворите; семејното насилство и трговијата со луѓе. Извештај 
на ЕК за напредокот на земјата за 2012 година21, исто така, забележува ограничен напредок 
во промовирањето и спроведувањето на човековите права и како главен проблем го препозна 
нерамномерното спроведување на правната рамка. Во 2012 година, Европскиот суд за човекови 
права (ЕСЧП) донесе осум пресуди според кои земјата ги прекршила правата гарантирани со 

15 UNODC, Corruption in the Western Balkans: Bribery as experienced by the population, Виена, 2011 г.
16 Schuh U, Mateeva L et alQuality of life in Croatia, The Former Yugoslav Republic of Macedonia and Turkey 
Second European Quality of Life Survey, European Foundation for the Improvement of Living and Working 
Conditions (Eurofound) EU Luxembourg 2011
17 Гордановска Димишковска Л. http://www.freedomhouse.org/report/nations-transit/2012/macedonia
 пристапено 2013.
18 European Commission, The Former Yugoslav Republic of Macedonia 2011 Progress Report Accompanying the 
Communication from the Commission to the European Parliament and the Council, Enlargement Strategy and Main 
Challenges 2011-2012 (Brussels: European Commission, 10 December 2011), http://ec.europa.eu/enlargement/
pdf/key_documents/2011/package/mk_rapport_2011_en.pdf, цитат на ГроздановскаЛ., Nations in Transit 2012: 
Macedonia,наhttp://www.freedomhouse.org/report/nations-transit/2012/macedonia
19 Види Universal Periodic Review Midterm Report of the Republic of Macedonia on Progress in Implementing 
Recommendations 2009 - 2011за статусот на ажурирање на меѓународните договори со ПЈРМ. 
20 US State Department, Country Reports on Human Rights Practice; FYROM, Вашингтон, 2012
21 EC, CPR, 2012 op. cit.
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Европската конвенција за човекови права. Вкупно 374 нови барања му се доделени на телото за 
одлучување до ЕСЧП од октомври 2010 година. До септември 2011 година, вкупно 1111 барања 
кои се однесуваат на Поранешна Југословенска Република Македонија се на чекање пред ЕСЧП.

1.5. Економски развој

Со оглед на тоа што „Социјалистичка Република Македонија“ беше најсиромашниот составен 
дел од поранешната Југословенска федерација, напредокот во економските реформи и 
развојот е значителен од добивање на независноста. Сепак, земјата и понатаму останува 
една од најсиромашните во Европа. Според податоците на Министерството за финансии, 
постојаниот економски раст беше закочен од глобалната економска криза во 2009 година, но 
економската активност започна да ја враќа силата од есента 2010 година. Економијата порасна 
за 2,8 отсто во 2011 година, но потоа повторно се намали за 0,4 отсто во 201222 година. Помеѓу 
2010 и 2011 година, просечниот БДП по глава на жител падна од 36 на 35 отсто од просекот 
на ЕУ. Генерално, економската активност е забавена од есента 2011 година23, а инфлациските 
притисоци се зголемени. Главните причини за инфлацијата се зголемените цени на енергија, 
но зголемувањето на цените на храната и на трошоците за изнајмување, исто така, несразмерно 
влијае врз сиромашните.

Поранешна Југословенска Република Македонија беше рангирана на 78. место од 186 земји во 
светот според Индексот за човековиот развој за 2012 година24. Со 0,740 нејзиниот ранг е понизок 
од соседна Албанија (0,749) и Србија (0,769) и значително понизок отколку оној на соседите од 
Поранешна Југославија, Словенија (0,892), Хрватска (0,805) и Црна Гора (0,791).

Придобивките од економскиот развој не се рамномерно распоредени, па и апсолутните и 
релативните стапки на сиромаштија остануваат високи низ целиот овој период на брз развој. 
Извештајот за МРЦ за 201025 година потврдува дека напредокот во намалување на сиромаштијата 
и социјалните разлики е бавен, како и диспаритетите кои влијаат врз различни ранливи групи 
и дека се потребни натамошни напори за да се стигне до планираните цели. Податоците од 
Истражувањето на приходот и животните услови (ИПЖУ) 26покажуваат дека, врз основа на 
широките индикатори на ЕУ, стапката на ризик од сиромаштија во 2010 година изнесувала 27 
отсто, а според податоците од Анкетата за буџетот на домаќинството на Државниот завод за 
статистика (АБД) од 2011 година27, 30 отсто од населението во земјата е сиромашно. Без оглед на 
методологијата која се користи за да се измери сиромаштијата, стапката на детска сиромаштија 

22 Веб-страница на Министерството за финансии, Основни макроекономски индикатори, на 25 ноември 2013, 
наhttp://www.finance.gov.mk/files/u9/MKindikatori oktomvri v2.pdf
23 EC CPR 2013 ibid endnote 11
24 UNDP, Human Development Report 2013: The Rise of the South: Human Progress in a Diverse World, 2013
25 Геровска-Митева M., et al Извештај за напредокот на Милениумските развојни цели, Влада на Р. 
Македонија (GMR), Скопје, 2009
26 Нолев С.изјава за медиуми бр.4.1.12.83 Индикатори на сиромаштија 2010,ДЗС, Скопје, 5/11/2012, T-01 
стр. 2
27 Нолев С. Изјава за медиуми бр. 4.1.12.50 Релативна сиромаштија во 2011,ДЗС, Скопје, јули 2012г.
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во просек е повисока од оние на општата популација. Податоците од ИПЖУ за 2010 година 
ја оценуваат детската сиромаштија на 31,4 отсто, додека АБД-податоците за 2011 година оваа 
стапка ја премеруваат на 36,8 отсто. Подетален преглед за детската сиромаштија е поместен во 
поглавјето 4. Покрај тоа, детската сиромаштија се разгледува како главен фактор кој придонесува 
за неправичноста во рамките на секој анализиран домен поодделно.

Едно истражување на Универзитетот на Југоисточна Европа од 2010 година28 наведува големи 
разлики во стапките на сиромаштија помеѓу етничките групи, а членовите на ромската заедница 
имаат најголема веројатност да живеат во сиромаштија. Сиромаштијата заснована врз приходи 
беше утврдена на 20 отсто кај етничките Македонци; 35 отсто кај етничките Албанци; а 65 
отсто кај Ромите. Исто така, се покажаа и регионални разлики и некои места се погодени од 
тешка сиромаштија и социјална исклученост. Најтешка финансиска ситуација е забележана во 
југоисточниот и североисточниот регион, чии локални економии се засновани врз земјоделство 
и добиваат малку дознаки. Во тоа време, глобалната финансиска криза започна негативно 
и несразмерно да влијае врз некои домаќинства. Истражувањето, исто така, покажа голем 
степен на нееднаквост во земјата, со долниот квинтил кој добива помалку од една дваесеттина 
од еквилизираниот приход, додека горниот квинтил добива речиси една половина од него. 
Статистичките податоци на ЕУ за приходите и животните услови (ИПЖУ) за 2010 година29 ги 
потврдуваат овој висок степен на приходите и националната нееднаквост на распределба на 
богатството (S80/S20) од 10,3 и Џини коефициент од 40,8.

1.6. Невработеност

Иако постоењето на значителен неформален сектор може да значи дека невработеноста може да 
е преценета, сепак стапката на невработеност е висока, особено меѓу младите луѓе и кај лицата 
со пониско образование. Лонгитудиналните податоци наведени во Табела 1 подолу покажуваат 
дека невработеноста (главен фактор за сиромаштијата) е структурна и не се решава. Високата 
стапка на невработеност, особено невработеноста меѓу младите, не е само резултат на сегашната 
економска криза, туку упорно останува висока повеќе од една деценија.

28 Bartlett W et al People Centred Analyses Report; Quality of Social Services, SEEU/UNDP Скопје 2010, наhttp://
www.seeu.edu.mk/files/research/undp/WEB_People_Center_Analysis_eng.pdf, стр. 35
29 Нолев С. Изјава за медиуми бр.4.1.12.83 Индикатори на сиромаштијата во 2010, ДЗС, Скопје, 5/11/2012, 
T-01 стр. 2
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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

(a) 2,081 2,185 2,363 2,564 2,919 3,283 3,269 3,434 3,630 3,615
(б) 41.9 39.9 41.3 42.8 44.0 45.3 46.7 48.1 48.4 48.2
(в) 36.7 37.2 37.3 36.0 34.9 33.8 32.2 32.0 31.4 31.0
(г) 65.7 64.8 62.6 59.8 57.7 56.4 55.1 53.7 55.3 53.9

Табела 1: Годишни трендови во (a) БДП по жител во евра30 (б) коефициент на вработеност31 
(в) стапка на невработеност32 (г) стапка на младинска невработеност33

Невработеноста беше многу висока во 2012 година34. Општата невработеност изнесуваше 31 
отсто и остана непроменета во текот на целата година. Невработеноста кај младите незначително 
се намали, од 55,3 отсто во 2011 година на 53,9 отсто во 2012. Невработеноста кај младите 
останува непроменета во целиот период помеѓу 2003 и 2010 година. Во 2011 година, таа се 
зголеми за 1,6 отсто на 55,3 отсто, а во 2012 повторно се намали на 53,9 отсто. Вработувањата во 
јавниот сектор се зголемуваа за околу 1 отсто годишно, главно во секторот образование. 

Невработеноста е главен фактор кој придонесува за сиромаштијата. Според ИПЖУ-извештајот 
за 2010 година, стапката за ризик од сиромаштија кај невработените лица изнесуваше 51 отсто, 
додека само 10 отсто од вработените лица се изложени на ризик од сиромаштија35. Иако Владата 
донесе мерки во рамките на „Декадата за вклучување на Ромите“ со цел зголемување на бројот 
на вработени Роми, одобрените средства постојано заостануваат зад проектираните нивоа 
на финансирање и невработеноста на Ромите се оценува како висока со дури 75 отсто.36 Се 
забележува и родова неизбалансираност на пазарот на трудот (види подолу Дел за род).

Неповолните работни ангажмани, интензитетот на работа, долгите работни часови, ниското 
ниво на поддршка, лошите работни услови и високата несигурност за работните места го прават 
усогласувањето на работните задачи со семејниот живот тешко и за вработените мажи и за жените. 
Триесет и четири отсто од вработените лица во 2010 година37 известиле дека постои веројатност 
да ги загубат своите примарни работни места во текот на следните шест месеци. Повеќето 
работни места создадени во последниве години беа во рамките на „сивата економија“, која често 
вработува неплатена работна сила од семејството, особено во земјоделството. Малите фирми 
ги генерираат повеќето работни места, но прописите за работни односи често се игнорираат. 

30 Веб-страница на Министерство за финансии, ibid., завршна забелешка 16.
31 EC CPR 2013
32 Веб-страница на Министерство за финансии, ibid., завршна забелешка 16.
33 EC CPR 2013
34 Бројки земени од EC CPR 2013.
35 Нолев С. Изјава за медиуми бр. 4.1.12.83 Индикатори на сиромаштијата 2010, op. cit.
36 People Centred Analysis op. cit.
37 Schuh U., Mateeva L. et al Quality of life in Croatia, The Former Yugoslav Republic of Macedonia and Turkey 
Second European Quality of Life Survey, European Foundation for the Improvement of Living and Working 
Conditions (Eurofound) EU Luxembourg 2011
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Наводно, мажите во просек работат 45 работни часа, а жените 44 работни часа38. На пазарот на 
трудот се нудат многу малку позиции со скратено работно време, кое е поповолно за жените 
со семејства. Учесниците во дискусиите со фокус-групите укажуваа дека платите понекогаш 
доцнат, трудовото право често се занемарува, а системот на социјална заштита не е дизајниран 
да понуди поддршка на семејствата во такви времиња. 

1.7. Правата на жените и родова еднаквост

Земјата е рангирана на петто од 86 места според Индексот за социјални институции и род 
на ОЕСР39. И покрај постигнатиот напредок во подобрување на правата на жените и силната 
законодавна рамка, жените генерално имаат понизок статус во споредба со мажите во повеќето 
области на животот, вклучително и во семејството, особено во руралните области. Иако 
еднаквоста е заштитена со Уставот, дискриминаторски обичаи, традиции и стереотипи се сè уште 
широко распространети и ги поткопуваат основните права на жените. Само две од 19 владини 
министерства се раководени од жени. Учеството на жените во политичкиот живот на локално 
ниво, исто така, останува ограничено на само четири жени кои беа избрани за градоначалници 
во 80 општини на локалните избори во 2013 година. Процентот на жени во општинските совети 
порасна од 27 отсто во 2009 година на 30 отсто во 2013 година.

Многу од ромските жени и девојки сè уште се предмет на расна и родова дискриминација. MICS4 
покажува дека околу 15 отсто од жените веруваат дека е оправдано сопругот да ја тепа својата 
сопруга во некои ситуации, со значителни разлики во однос на етничката припадност (Албанките 
- 30 отсто; Ромките - 25 отсто). Стапката на писменост кај младите Ромки на возраст помеѓу 15-
24 години изнесува само 77 отсто40, што значи дека значителен дел од жените-Ромки веројатно 
нема да имаат полза од какви било идни пресврти во локалната економија, а сосема веројатно, 
ниту нивните деца нема да излезат од моделот на ниското ниво на образование, невработеност и 
сиромаштија. Само 86 отсто од ромските девојчиња посетуваат основно училиште што е ниско 
ниво, но е подеднакво со ромските момчиња (иако само 70 отсто од ромските девојчиња од 
најсиромашниот квинтил посетуваат настава).41

Кај севкупната популација, запишувањето ученици од женски и машки пол во основно и средно 
образование остана приближно стабилно со години, но девојките сега остануваат подолго во 
училиште. Иако девојките сè уште ги има помалку кога се префрлаат во пониските класови од 
средното училиште, особено оние што живеат во најсиромашните домаќинства во руралните 
области и во албанските домаќинства, официјалната статистика42 покажува постепен пораст на 
бројот на девојки во повисоките класови на средното образование, но и нивен поголем интерес 

38 Anderson, R., Mikulic, B. et al Eurofound (2009), Second European Quality of Life Survey: Overview, 
Publications Office of the European Union, Луксембург.
39 Social Institutions and Gender Index, OECD http://genderindex.org/country/macedonia-fyr
40 MICS4, табела ED.1R
41 MICS4, табела ED.4R
42 Државен завод за статистика, Жените и мажите во Македонија, 2012 г., на http://www.stat.gov.mk/Publikacii/
Gender2012.pdf, стр. 37



25

за гимназиско образование, додека, пак, момчињата преферираат стручно образование. Сепак, 
присуството на ромските девојки во пониските класови од средното училиште изнесува 35 отсто, 
во споредба со 44 отсто од ромските момчиња43, со тенденција на проширување на родовиот јаз 
со зголемување на возраста на децата.

Има соодветно зголемување на бројот на жени кои се запишуваат на универзитетите и високите 
школи и девојки кои дипломираат на вишите школи. Општо земено, жените почесто се запишуваат 
и дипломираат на факултети за општествени, социјални и медицински науки, додека машките 
сè уште имаат тенденција кон техничките и технолошките факултети. Иако моделот се менува, 
табелите44 подолу ја покажуваат континуираната образовна несразмерност помеѓу мажите и 
жените и нејзиното влијание врз моделите на вработување. 

Вработени на полно 
работно време

Вработени на 
скратено работно 

време

Образование жени
 отсто

мажи
 отсто

жени
 отсто

мажи
 отсто

Без образование 41.4 58.6 53.9 46.1
Нецелосно основно/нижи класови од 
средното образование 51.7 48.3 53.7 46.3

Основно образование 32.5 67.5 47.4 52.6
3-годишно или 4-годишно средно 
образование 36.7 63.3 37.7 62.3

Вишо образование 46.0 54.0 58.8 41.2
Високо образование 48.5 51.5 50.0 41.2
Вкупно 39.2 60.8 44.6 55.4

Табела 2: Вработени на полно или скратено работно време според род и образование, 2011 
(Истражување на работната сила 2012 година)

Одредено време имаше остра родова несразмерност на пазарот на трудот.45 Во 2011 година, 
стапката на вработеност кај жените изнесуваше само 31 отсто, во споредба со 47 отсто кај 
мажите. Иако стапките на невработеност кај жените (31 отсто) и мажите (32 отсто) беа сосема 
блиски, стапката на економска активност на жените (45 отсто) беше значително помала отколку 
за мажите (69 отсто). Ова особено важи за руралните средини и веројатно укажува на многу 
поголемата зависност на жените од неформалната економија каде што ризиците се неизбежно 
повисоки, а платите и бенефициите се пониски. 

43 MICS4, Table ED.8R
44 Табели приспособени од ДЗС, Жените и мажите во Македонија, 2012 г., на http://www.stat. gov.mk/
Publikacii/Gender2012.pdf
45 SSO, Жените и мажите во Македонија, 2012 г., at http://www.stat.gov.mk/Publikacii/Gender2012.pdf, стр. 67
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број  отсто

УРБАНО НАСЕЛЕНИЕ Жени Мажи Жени Мажи

Вработено лице 148,998 175,124 38.8 45.5

Работодавец 6,344 14,430 1.6 3.8

Самовработено лице 8,170 24,752 2.1 6.4

Неплатен семеен 
работник 3,987 2,698 1.0 0.7

Вкупно 167,499 217,005 43.6 56.4

број  отсто

РУРАЛНО НАСЕЛЕНИЕ Жени Мажи Жени Мажи

Вработено лице 47,928 103,859 18.0 39.0

Работодавец 1,827 8,545 0.7 3.2

Самовработено лице 8,436 46,804 3.2 17.6

Неплатен семеен 
работник 31,771 16,879 11.9 6.3

Вкупно 89,963 176,087 33.8 66.2
Табела 3: Статус на вработување по род, урбано и рурално население, 2012 
(Истражување на работната сила)

Во Табела 3 погоре се дадени разликите помеѓу урбаните/руралните модели на вработување, 
како и значителниот јаз помеѓу улогата на мажите и жените на пазарот. Речиси двојно повеќе 
жени отколку мажи работат како неплатена работна сила во руралните области, а оваа бројка не 
ги вклучува значителниот број жени кои никогаш не доаѓаат во допир со формалниот пазар на 
трудот. Исто така, постои и голем јаз помеѓу платите на мажите и жените, така што ако земјата 
не го реши прашањето на невработеноста кај жените, ќе се соочи со тешкотии во исполнувањето 
на предизвикот поставен од Европа 2020 за 75 отсто вработеност кај лицата на возраст помеѓу 
20-64 години.

Работата во домаќинството првенствено се гледа како одговорност на жените. Мажите ретко 
готват или работат во домаќинството, додека 75 отсто од жените секојдневно46 готват и чистат. 
Ниското ниво на машка вработеност не се поврзува со нивното зголемено вклучување во 
домашните активности. Родовите предрасуди се, исто така, видливи во одгледувањето на децата. 
Околу 45 отсто од жените навеле дека имаат дневен ангажман околу грижата и образованието 
на децата. Ова е повисоко од бројката на ЕУ27 (35 отсто). Традиционалната улога опстојува, 
поддржана од традиционалните семејни структури и религијата, и покрај значителните промени 
предизвикани од модернизацијата. MICS 2011 покажува дека само 71,1 отсто од татковците се 

46 „Еурофонд“ op. cit. стр.34
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вклучени во активностите поврзани со учењето на нивните деца, но бројките се особено ниски 
кај семејствата со ниско образование на родителите и кај најсиромашниот квинтил.47

Традиционалните должности и семејни обврски често ги спречуваат жените да го подобрат својот 
статус на пазарот на трудот, како и економската благосостојба на своите семејства. Проблемот 
со вработувањето на жените делумно се поврзува со традиционалните структури на некои групи 
население, со некои муслимански семејства (албански и турски), особено кај традиционалните 
патријархални семејства каде што главата на домаќинството донесува одлуки за остатокот од 
семејството48. Постои силен социјален и семеен притисок врз жените да прифатат неплатени 
домаќински работи, грижа и нега за децата и/или да работат во неформални, често неисплатливи 
семејни единици, како мали фарми. Самите жени не секогаш се задоволни со овие работни 
ангажмани и најголемо незадоволство од оваа состојба е пријавено во студијата на „Еурофонд“. 
Речиси седмина од нив споделија многу ниски до ниски нивоа на задоволство од животот.

Во MICS4 само 65 отсто од жените во руралните средини изразија задоволство од животот во 
споредба со 73 отсто во урбаните средини. Податоците покажуваат дека, и покрај заложбата за 
еднакви можности содржани во законите и во Уставот, неплатениот труд на жените продолжува 
да се користи како замена за екстерно згрижување на децата; слабо вклучување на татковци 
во грижата за своите деца; недоволни или прескапи установи за згрижување по завршување 
на училишната настава и незадоволителни и недоволни социјални услуги за старите и 
хендикепираните лица организирани од заедницата. 

1.8. Попреченост

Отсуството на една договорена дефиниција за попреченост во земјата делумно го објаснува 
недостатокот на соодветна статистика и бројки за попреченоста.49 Сепак, подеднакво е јасно дека 
дефиницијата, а оттаму и одговорот на попреченост во земјата се одредени од медицинскиот 
модел кој се заснова врз сожалување и милосрдие кон лицата со посебни потреби, кои треба да се 
„третираат“ на начин на кој тие би се вклопиле во општеството. Медицинскиот модел е заснован 
врз „попреченоста“ на лицето и неговото „отсуство на способност“, додека социјалниот модел е 
усвоен од страна на повеќето европски општества и тој го менува фокусот кон „попреченоста“ 
во однос на бариерите кои постојат.

Отсуството на прецизни податоци ја отежнува анализата на состојбата на лицата со попреченост 
(ЛСП) и планирањето. Според критериумите на ОЕЦД, процентот на лица со попреченост во една 
земја треба да изнесува помеѓу седум и десет отсто од населението. Доколку се примени процена 
заснована врз понискиот процент од седум отсто, ќе значи дека во земјата живеат 144.185 лица 
со пречки. Но, официјалните бројки не се ни блиску до таа бројка. Во една процена од мај 2010 
се наведува дека вкупно 200.000, или 10 отсто од населението се прифаќа како неофицијална 

47 MICS4, Tабела CD.2
48 Канцеларија на Светска банка во ПЈРМ. Poverty, jobs and firms: an assessment for 2002-2006.Извештај бр. 
48510-MK, Вашингтон 2009 г. 
49 Величковски Р. и Чичивалиева С. Деца со пречки во Република Македонија, SEEHN, Скопје, мај 2010 г.
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бројка на луѓе со пречки и во тој случај бројката на деца со посебни потреби не треба да биде 
пониска од 55.000 (ДПП)50. Едновремено, СЗО51 проценува дека најмалку 5,1 отсто од децата во 
која било земја, во некој период ќе бидат погодени од некоја форма или ниво на попреченост. 
Ова би значело популација од околу 25.535 деца со посебни потреби на национално ниво (ДПП).

Но, овиепроцени на СЗО се далеку повисоки отколку официјалните бројки. Во 2007 година беа 
регистрирани само 8.211 лица со посебни потреби на возраст под 26 години52. Од овие, 4.871 
лица се регистрирани како лица со ментална попреченост, 2.504 со телесна попреченост и 836 
со комбинирани пречки. Без оглед на тоа која процена ќе се прифати, јасно е дека голем број 
деца не се вклучени во нив, а нивната состојба не им е позната на официјалните институции. Не 
постои национален регистар на лица со попреченост, а официјалните бројки се однесуваат само 
на лицата кои користат услуги од државата, па сосема е возможно голем број лица со посебни 
потреби да живеат дома, без никаква поддршка од државата. Истражувањето на „Еурофонд“ 
во 2010 година покажа дека дневната грижа за стари и хендикепирани роднини е повисока во 
Поранешна Југословенска Република Македонија отколку во нејзините соседни земји, како и 
дека 10 отсто од населението обезбедува такви услуги.

1.9. Односи помеѓу етничките групи

Постои сеопфатна институционална рамка за заштита на правата на малцинствата и за поддршка 
на меѓуетничкиот дијалог. Новото законодавство за спречување на дискриминација кое е 
донесено во 2010 година беше веднаш критикувано како несоодветно, главно поради тоа што не 
успева да ги реши проблемите со сексуалната дискриминација, но исто така и поради слабата 
рамка за имплементација. Се основа Комисија за заштита од дискриминација и таа почна да 
дејствува по поднесените жалби. Најголемиот дел од претставките кои се поднесени до денес се 
однесувале на политички и етнички прашања.

Извештајот на ЕК за напредокот на земјата во 2013 забележа продолжување на трендот на поделба 
по етнички линии, како и инциденти поврзани со меѓуетничко насилство во одредени средни 
училишта.53 Медиумите често известуваат за меѓуетничко насилство, кое најчесто вклучува 
етнички Македонци и Албанци54. Во првата половина на 2012 година, имаше голем број насилни 
инциденти во земјата, што доведе до зголемена тензија помеѓу етничките заедници како и до 
јавни протести. Владата, сепак, одговори на еден мирен и сразмерен начин, а политички лидери 
од сите страни даваа изјави со кои повикуваа на воздржаност и меѓусебно почитување.55

50 Величковски Р. и Чичивалиева С. Деца со пречки во Република Македонија, SEEHN, Скопје, мај 2010 г.
51 WHO World Report on Disability WHO/World Bank (2011)
52 МТСП,Нациоанлан стратегија за деинстутционализација (2008-2018), декември 2007г, наhttp://www.mtsp.
gov.mk/WBStorage/Files/Nacionalna отсто20Strategiia отсто20za отсто20deinstitucionalizaciia отсто20
 2008 -2018 отсто20 2 .pdf,стр.14
53 EC Извештај за напредок на земјата 2013
54 Весник Дневник онлајн издание http://www.dnevnik.mk/?ItemID=F7B516921D9D9D40B4675528AA1FD8C4
 пристапено на 20/11/2013.
55 EC CPR 2012, p17
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И покрај развојот на заеднички политички и административни структури и системи, поеднакви 
можности за вработување во јавната служба и зголемување на почитувањето на правата на 
употреба на мајчиниот јазик, процесот на интеграција сè уште треба да се унапредува со цел да 
се создаде едно инклузивно мултиетничко општество. Во ова време приоритети се поставуваат 
на зголемување на еднаквите можности за вработување и подобрување на политичката соработка 
меѓу двете најголеми етнички заеднициедновремено задржувајќи ги сопствените стилови на 
живот. Етничките разлики се одразени во верските разлики затоа што Македонците се претежно 
православни христијани, додека Албанците и Турците се првенствено муслимани. Интеграцијата 
на етничките групи е слаба бидејќи тие имаат тенденција да живеат во различни региони, да 
посетуваат различни места, а наставата ја следат во различни училишта и покрај владините 
заложби за инклузивно образование.56 Сепак, Индексот на трансформација на Бертелсман57,кој 
ги следи транзициите на глобално ниво, укажува дека земјата има постигнато напредок во 
интегрирањето на Албанците во клучните области на јавниот живот.

Тековниот стратешки план приготвен од Секретаријатот за спроведување на Охридскиот 
рамковен договор (ССОРД) вклучува различни аспекти на политиките кои произлегуваат од 
договорот, како што се интегрирано образование, употреба на јазиците, децентрализација и 
соработка со граѓанското општество. Иако буџетот на Секретаријатот беше зголемен во 2013 
година, не се забележани напори за зајакнување на неговиот капацитет.58

Извршена е ревизија на спроведувањето на Охридскиот договор и Владата, за првпат по 
потпишување на договорот, усвои извештај. Извештајот ги опфаќа сите аспекти на договорот, 
истакнувајќи ги напредокот и главните предизвици. Тој претставува важен инструмент за 
зајакнување на меѓуетничкиот дијалог. Ревизијата треба да продолжи, а препораките треба 
да се следат на конкретни начини.59 Формирани се и комисии за односи меѓу заедниците 
во голем број општини, иако повеќето од нив сè уште имаат ограничени ресурси, нејасни 
надлежности и недоволна застапеност на локалните етнички малцинства.60

1.10. Роми

Ромите се едни од најсиромашните, социјално најисклучените и најранливите етнички групи 
во Поранешна Југословенска Република Македонија. Официјално, во земјата живеат околу 
55.000 Роми, но проценката извршена како дел од „Декадата на Ромите“ наведува бројка од 
околу 135.000. Податоците од Националниот попис покажуваат дека повеќе од 90 отсто од 

56 Bartlett et al People Centred Analyses op. Cit.
57 Bertelsmann Stiftung, Bertelsmann Transformation Index 2010, Bertelsmann Stiftung, Gütersloh, Germany
2010 цитирано во „Еурофонд“ op. cit. p. 9.
58 EC Извештај за напредокот на земјата, Поранешна Југословенска Република Македонија 2013,ЕУ, Брисел, 
2013
59 EC Извештај за напредокот на земјата, Поранешна Југословенска Република Македонија 2013, ЕУ, Брисел, 
2012, стр.17
60 За повеќе детали за комитетите, види Community Development Institute, Policy Analysis: Committees For 
Inter Community Relations, 2011, на http://www.irz.org.mk/attachments/256_policy .pdf
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Ромите се муслимани, а околу 80 отсто од нив го користат ромскиот јазик како свој прв јазик. 
Истражувањето за инклузија на Ромите во раното детство утврди голем број предизвици со 
кои се соочуваат Ромите и кои придонесуваат за нивно социјално исклучување, вклучувајќи 
ги тука и патријархалната култура во ромските заедници, штетните родови практики, раното 
стапување во брак, високата невработеност и сиромаштија, несоодветните услови за домување 
во периурбани и импровизирани домови, како и диспаритети во здравствената состојба.61

Здравје

Здравствените податоци од MICS2011 покажуваат разлики помеѓу ромското и неромското 
население. На пример, 11 отсто од ромските деца се родени со мала родилна тежина, додека 
тоа е случај кај само 6 отсто од неромските деца. Стапките за забавен раст меѓу ромските деца 
изнесуваат 17 отсто: многу повисоки отколку кај неромското население (5 отсто). Ромските деца 
особено заостануваат зад своите неромски врсници во однос на социјалниот и емоционалниот 
развој (72 отсто меѓу Ромите и 91 отсто кај општата популација), и во однос на вербалните и 
нумеричките вештини (16 отсто меѓу Ромите, во споредба со 43 отсто меѓу општата популација).62

Ромската популација е помлада отколку општата популација, со релативно висока стапка на 
наталитет, но релативно ниски стапки на животен век. Околу 30 отсто од Ромите се на возраст 
од 0 до 14 години, во споредба со околу 21 отсто од вкупното население. Слично на тоа, само 
околу 4 отсто од Ромите се постари од 65 години, во споредба со 11 отсто во општата популација. 
Доенечката смртност кај ромската популација е значително повисока отколку националниот 
просек, иако Институтот за здравје на мајка и дете (ИЗМД) укажува на постепено намалување 
на овој јаз од 2005 година. Пристапот до основни здравствени услуги е сè уште тежок за Ромите 
и многу деца или не ја примиле целата имунизација или, пак, воопшто не се вакцинирани. 
Програмата за ромски здравствени медијатори воведени како дел од програмата на „Декадата на 
Ромите“ сега е воведена во 16 општини.63

Образование

И покрај реформите на образованието за задолжително и бесплатно основно и средно образование, 
статистичките разлики во стапките на запишување и завршување на училиштето помеѓу ромското 
и неромското население се јасно видливи. Иако националните стапки за посетување на основно 
училиште се речиси 100 отсто, помеѓу Ромите тие изнесуваат 86 отсто. Уште позагрижувачки 
е фактот што повеќе од половина од ромските деца не посетуваат средно училиште, а само 35 
отсто од ромските девојчиња на училишна возраст посетуваат средно училиште. Стапките на 
вклученост во развојни програми во раното детство се генерално ниски за земјата во целина (22 
отсто), но дури и таму уделот на ромски деца на возраст од 3 до 6 години, кои посетуваат некој 
вид установи за ран детски развој (вклучувајќи и градинки), е само 4 отсто.64

61 Инклузија за ран детски развој на деца-Роми - Македонски извештај, стр. 82
62 MICS4, табели CD.5 и CD.5R
63 НВО ХЕРА, Стратешка рамка за здравствени медијатори-Роми, 2010, at www.hera.org.mk
64 MICS4, табели CD.1 и CD.1R



31

Животен стандард

Официјалните податоци покажуваат дека Ромите опфаќаат само 5,2 отсто од сите невработени 
лица.65 Истражувањето завршено во 2010 година66 покажа дека реалната стапка на невработеност 
кај Ромите во 2008 година изнесуваше 75 отсто, повисоко од која било друга етничка заедница 
и повеќе од двојно од националниот просек. Сиромаштијата според приходи меѓу Ромите 
изнесуваше 63 отсто, во споредба со 27 отсто кај етничките Македонци и 29 отсто кај етничките 
Албанци. Сиромаштијата според трошоци кај Ромите изнесува 44 отсто, кај  етничките Албанци 
30 отсто и само 14 отсто кај етничките Македонци. Податоци од 2008 година67 покажуваат дека 
33 отсто од невработените Роми не завршиле основно образование.

Ромските семејства често живеат во супстандардни услови на домување во сегрегирани населби. 
Околу една петтина од ромската популација во земјата живее во Шуто Оризари. Истражувањето68 
спроведено во седум ромски заедници во Скопје (не вклучувајќи го Шуто Оризари) покажа дека 
63 отсто од ромските семејства живеат во куќи со цврсти конструкции, речиси 30 отсто живеат 
во трошни и монтажни куќи, а 7 отсто во импровизирани засолништа направени од неградежни 
материјали како картон, најлон, лим или пластика. Повеќе од половина од семејствата опфатени 
со истражувањето имале помалку од пет квадратни метри по член на семејство, а приближно 40 
отсто ја делат куќата со уште најмалку едно друго семејство. Иако 77 и 58 отсто од семејствата 
имаат тоалети и чешми на отворено (соодветно), 10 отсто немаат каков било пристап до редовно 
снабдување со вода, а само 16 отсто од куќите имаат внатрешен водоводен систем. Околу 
половина од семејствата немаат пристап до канализација или септички систем. Едновремено, 
медиумите укажуваат на тоа дека непознат број ромски семејства биле подложени на принудно 
иселување и уривање на нивните домови. Во моментов постои законодавство кое овозможува 
легализација на нелегалните куќи.69

Мерки на владините политики

Земјата е учесничка во „Декадата за вклучување на Ромите“ од 2005 година и има изготвено 
акциски планови за „Декадата“ наменети за образование, вработување, здравство и домување. 
Од 2005 до 2008 година одговорноста за координирање на имплементацијата на Стратегијата	
за	 Ромите	 во	 Поранешна	 Југословенска	 Република	 Македонија	 и	 на	 Националните	 акциски	
планови за „Декадата“ во целост му е доделена на Министерството за труд и социјална политика. 
Програмата на ЕУ за мониторинг и застапување во 2009 година ги критикуваше активностите 
на „Декадата“, наведувајќи дека тие во голема мера биле без јасни акциски планови, а дека 
неконзистентните податоци за ромското население ги попречуваат можностите за успешни 

65 МТСП,Анализа на состојбата со ромските девојчиња и момчиња во образовниот процес во Република 
Македонија,Скопје 2010
66 People Centred Analysis op. cit.
67 Еминовска Е. и Спасовски О., Оценка на земјата, Македонија, REF, Скопје 2012 цитирано од МТСП 
Ревидирање на националните акциски планови за „Декадата за инклузија на Ромите“, Скопје 2009
68 Ениса Еминовска и Неда Милевска-Костова, Извештај за условите за живеење и здравствените услови кај 
ромската заедница во Република Македонија (Гостивар: Хуманитарно и добротворно здружение „Месечина“ 
2008).
69 Еминовска Е. и Спасовски О., Оценка на земјата, Македонија, REF,Скопје 2012, стр. 11
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интервенции. Општ проблем кој се поврзува со имплементацијата на „Декадата на Ромите“ 
е забележан и во регионалниот позициски документ на УНИЦЕФ, во кој се коментира дека 
повеќето влади во регионот усвоиле пристап заснован врз проекти, воведувајќи спорадични 
мерки наместо приод со една интегрирана програма за справување со прашањето на ромската 
исклученост.70 Сепак, РПД во 2012 година забележува одреден напредок. Националниот акциски 
план за ромските жени е донесен заедно со Националната стратегија за социјална инклузија. И 
покрај буџетските ограничувања, финансиската поддршка за ромските програми се одржува на 
нивото од 2011 година.71

Во споредба со Ромите во соседните земји, Ромите се добро застапени во Владата. На централно 
ниво, уште од парламентарните избори во 2008 година, еден Ром е избран за член на парламентот 
кој работеше како министер без ресор и дејствуваше како национален координатор за „Декадата 
за вклучување на Ромите“ и за Националната стратегија за Ромите и како заменик-министер. На 
локално ниво, осум општински совети вклучуваат по еден Ром, а Ромите сочинуваат девет од 16 
членови на советот на општината во Шуто Оризари. Покрај тоа, неколку општини вработуваат 
Роми-државни службеници, кои вообичаено работат на надминување на проблемите на  Ромите 
или на малцинствата во целина.72

Надвор од Владата, во земјата постојат околу 30 активни ромски невладини здруженија. 
Координацијата меѓу нив, и помеѓу нив и Владата е релативно успешна, а ромските активисти 
редовно поднесуваат стратешки документи и редовно комуницираат со Владата.73 Постојат две 
приватни ромски телевизиски станици во Скопје, како и три радио станици во општината и 
голем број ромски интернет медиуми, но повеќето од нив се во рана фаза на развој.74

70 Правото на образование на децата-Роми, Позиционен документ на УНИЦЕФ 2011
71 EC Извештај за напредокот на земјата, Поранешна Југословенска Република Македонија, ЕУ, Брисел, 
октомври 2012, стр. 8
72 Еминовска Е и Спасовски О, Оценка на земјата, Македонија, REF,Скопје 2012, стр. 11-12
73 Интервју со г. Едис Хасан, советник на министерот без ресор Неждет Мустафа, февруари 2013 г.
74 Еминовска Е. и Спасовски О., Оценка на земјата, Македонија, REF, Скопје 2012, стр. 11
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ПОГЛАВЈЕ 2. Национален контекст во однос  
на правата на детето
2.1. Рамка на правата на детето

Покрај Конвенцијата на ОН за правата на детето75 (ОНКПД), земјата ги има ратификувано и:

(а) Факултативниот протокол за продажба на деца, детска проституција и детска порнографија;
(б) Факултативниот протокол за вклучување на децата во оружени конфликти;
(в) Конвенцијата на Советот на Европа за борба против трговијата со луѓе и Европската 
конвенција за државјанство;
(г) Хашката конвенција за заштита на децата и за соработка во областа на меѓународното 
посвојување; 
(д) Конвенцијата на ОН за борба против транснационалниот организиран криминал и нејзините 
протоколи за трговија со луѓе и шверцување на мигранти;
(ѓ) Меѓународната организација на трудот, Конвенцијата бр. 29 за принудна или задолжителна 
работа и Конвенцијата бр. 182 во врска со Забраната и моменталното дејствување за елиминација 
на најлошите форми на детски труд. 

Во мај 2010 година, Комисијата за правата на детето (КПД) го разгледуваше Вториот извештај за 
државата, а Заклучни забелешки беа издадени во јуни 2010 година.

Во една независна студија поддржана од УНИЦЕФ76 во 2010 година се заклучува дека 
од законодавен аспект голем дел од Конвенцијата е соодветно усогласен со домашното 
законодавство. Согласно со Заклучните забелешки на КПД од 2010 година, главната пречка за 
целосна реализација на правата на децата се слабото спроведување на законодавството и лошата 
имплементација на политиките.77 Новото законодавство беше многу брзо изготвено и усвоено 
и во последниве години се започнати неколку правни реформи поврзани со детето. Новиот 
Закон за малолетничка правда е донесен во 2007 година, а новиот Закон за социјална заштита 
е донесен во 2009 година, со негови измени во 2012 и 2013 година. Во периодот помеѓу 2010 и 
2013 година беа изменети Законот за заштита на децата и Законот за семејство, како и законите 
за основно и средно образование и Кривичниот законик. Едновремено со ова се изготвуваа и 
изменуваа и подзаконските акти. За жал, голем дел од законите и нивните измени беа донесени 
во куси временски рамки со ограничено вклучување на практичарите и јавноста, а некои делови 
од законодавството имаат само ограничени одредби за извршување.78

75 CRC (Комитет за правата на децата), Заклучни забелешки: Република Македонија, Женева, јуни 2010.
76 Давитковски Б. и други, Компаративен преглед на законодавството на Р. Македонија и Конвенцијата за 
права на децата, Министерство за правда на Република Македонија, Скопје, мај 2010.
77 CRC (Комитет за правата на децата), Заклучни забелешки, мај 2010.
78 Давитковски Б. и други, Компаративен преглед на законодавството на Р. Македонија и Конвенцијата за 
права на децата, Министерство за правда на Република Македонија, Скопје, мај 2010.
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Во Заклучните забелешки, исто така, се истакнува потребата за спроведување натамошни 
напори за подигнување на свеста за значењето на Конвенцијата меѓу пошироката јавност и кај 
институциите кои работат со деца. Потребни се и дополнителни напори за подигнување на свеста 
за важноста од градење капацитети и релевантни искуства во работата со деца од различни 
возрасти и категории. Процесот на континуирано образование е задолжителен за родителите, 
наставниците, здравствените работници, социјалните работници, полицијата, правниците, 
судиите, адвокатите и за сите државни службеници кои работат во доменот на остварувањето 
и заштитата на правата на детето. Приоритет треба да биде задоволување на потребите на 
најранливите деца, како што се децата лишени од родителска грижа, децата- Роми, децата со 
посебни потреби, како и децата што живеат и работат на улица. Особено внимание треба да се 
посвети на постигнување правилна рамнотежа помеѓу одговорноста на родителите за грижа, 
воспитување и заштита на своите деца (едновремено работејќи на отстранување на заблудите 
кои се однесуваат на детето како предмет на заштита) и потребата да се подигне свеста на децата 
за да се доживуваат и тие како граѓани и носители на сопствените права.

Од 2009 година е формирана парламентарна работна група за правата на детето, која функционира 
во рамките на Парламентарниот комитет за социјална политика, која вклучува шест членови 
од неколку парламентарни групи. Работната група е задолжена да го следи спроведувањето на 
законодавството кое се однесува на правата на детето со користење на парламентарните алатки 
кои им стојат на располагање, како што се јавните и надзорните расправи, тематските дискусии, 
како и воведувањето законски измени за подобрување на предложеното законодавство. Студијата 
за изводливост за трансформирање на работната група во полноправна парламентарна Комисија 
за правата на детето е во тек. Нејзиниот исход, најверојатно, ќе го дефинира идниот начин на 
работа на работната група.

Со измените и дополнувањата на Законот за народниот правобранител донесени во 2009 
година и формално се основа единица за заштита на детските права предводена од заменик-
народен правобранител во рамките на Канцеларијата на народниот правобранител. Комитетот 
изрази загриженост дека на оваа единица ѝ недостасуваат надлежности, капацитет, човечки и 
финансиски ресурси и независност, за да може ефикасно да го спроведува својот мандат, а и 
дека децата и нивните родители немаат информации за можноста да поднесуваат поплаки.79 
Во Годишниот извештај за 2011 година на народниот правобранител80 се изразуваат истите 
горенаведени увиди и претставник на народниот правобранител потврди дека и тие самите 
добиваат одредени поплаки од деца.

Националната комисија за правата на детето (НКПД) е основана во 2005 година, а во септември 
2007 година, нејзините членови добија ранг на државни советници. КПД на ОН, во своите 
Заклучни забелешки, изразува загриженост дека Комисијата не е доволно активна во планирањето 
на политиките и во поставувањето на приоритетите, а и дека постојат ограничени можности 

79 CRC (Комитет за правата на децата), Заклучни забелешки: Република Македонија, Женева, јуни 2010, 
став 14
80 Годишен извештај на народниот правобранител за 2011 година, Република Македонија, 
Скопје март 2012 год.
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за учество на локалната власт, граѓанското општество и децата во работата на Комисијата.81 
Следствено, Комисијата е реформирана и сега има четири претставници од невладиниот 
сектор со полно право на глас. Министерот за труд и социјална политика (МТСП) го презеде 
претседавањето со Комисијата, додека со неа управува Генералниот секретаријат на Владата.

Ревидираниот Национален акциски план за правата на детето (НАППД) за периодот 2006 - 2015 
година е донесен во ноември 2012 година. Тој претставува подобрена верзија на претходниот 
план во кој подобро се дефинирани индикаторите, а логичката рамка и структурата за следење 
се подобрени. Сепак, КПД е загрижена за темпото на имплементација и за фактот дека сè уште 
не се наменети посебни средства за имплементација, мониторинг и евалуација. Работата на сите 
овие тела за надзор е попречена од недостатокот на јасна рамка за мониторинг и евалуација, 
која ќе им овозможи собирање на сите релевантни расчленети податоци од страна на Државниот 
завод за статистика.82

2.2. Пречки во надлежностите

Влада

Националната влада останува главен давател на услуги за децата. УНИЦЕФ во својата Анализа 
на трошоците за поддршка на буџетот за 200983 година укажува на потребата за подобрување 
на опфатот на сите сектори поврзани со детето, како и конкретни буџетски распределби за 
ранливите групи. Утврдена е потребата за буџетско планирање ориентирано кон резултати и 
за дефинирање на конкретни индикатори за мерење на ефикасноста. Децентрализацијата на 
власта во 80 општини се гледа како суштински дел од националниот процес на развој на земјата. 
Усвоена е Програма за спроведување на децентрализацијата и локалната самоуправа, како и 
Акциски план за циклусот 2011-2014 година84. И покрај значителниот напредок, програмата е 
сѐ уште далеку од остварување на својата цел за поголем одѕив и ефикасно спроведување на 
локалните социјални услуги кое ги зема предвид потребите на ранливите групи. Сите 80 општини 
веќе влегоа во втората фаза од фискалната децентрализација85, овозможувајќи посуштински 
трансфер на надлежностите и финансиско управување на локално ниво, но напредокот во 
децентрализацијата сè уште треба да се забрзува, особено за финансиската рамка.86

Различни секторски модели на децентрализација се применуваат во однос на услугите за децата. 
Нивната ефективност и ефикасност треба дополнително да се истражат. Сепак, првичните 

81 CRC (Комитет за правата на децата), Заклучни забелешки: Република Македонија, Женева, јуни 2010, 
став 10
82 CRC (Комитет за правата на децата), Заклучни забелешки: Република Македонија, Женева, јуни 2010, 
став 12
83 Перезнието П. &Узунов В. Преглед на јавните расходи наменети за децата УНИЦЕФ, Скопје, 2009
84 Програма за спроведување на процесот на децентрализација и развој на локалната самоуправа во 
Rепублика Македонија 2011-2014, Министерство за локална самоуправа, 2011
85 Cyan M.R et al Фискална децентрализација на локалната самоуправа, Министерство за финансии, Скопје, 
2012
86 EC Извештај за напредокот на Поранешна Југословенска Република Македонија 2012,ЕУ, Брисел, 
октомври 2012
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интервјуа со клучните лица кои дадоа информации ги потврдуваат слабостите во сите сектори 
во однос на централно дефинираното законодавство, рамките на политиките и стратегиите и 
локалните механизми за испорака на услугите и системите за управување. За некои сервисни 
активности, оперативните активности и одлуките за распределба остануваат на централно 
ниво, иако одговорноста за обезбедување на ресурсите е пренесена надолу. И клучнителица за 
обезбедување информации и учесниците во дискусиите на фокус-групите ги утврдија слабиот 
кадров капацитет, лошите ставови на персоналот и честите промени на персоналот, како главни 
фактори за слабиот квалитет на услуги и ограничениот пристап, а и дека сето ова се должи 
на негативното влијание врз прифатената култура на политичка патронажа и непотребна 
политизација на структурите на локалната власт.

Иако Владата промовира поголема отчетност и одговорност, државната служба сè уште не 
е целосно насочена кон корисниците. Во дискусиите на фокус-групите се наведува дека 
корисниците обично имаат ниски очекувања од услугите и на себе не гледаат како на корисници 
со права или привилегии. Иако учесниците имаа позитивен став за иницијативата со копчињата 
за изразување задоволство на шалтерите, тие немаат доверба во процедурата за жалби и не 
ги користат. Не постои јавна култура на активно ангажирање со давателите на услуги ниту 
на проактивно барање на правата. Луѓето ретко им се обраќаат на надлежните институции со 
испраќање писма или електронска пошта за своите проблеми или за регистрирање на жалби.87 
Канцеларијата на народниот правобранител потврдува дека повеќето жалби што ги примаат а се 
поврзани со деца се однесуваат на семејни прашања и дека во 2012 година се поднесени само 405 
жалби против давателите на услуги. Исто така, постојат ограничени механизми за родителите 
или корисниците позитивно да влијаат врз процесите на донесување одлуки.

Граѓанско општество

Локалното граѓанско општество сè уште е недоволно развиено. Еден извештај од 2011 заклучува 
дека социјалниот капитал на македонското општество е многу слаб. Тоа влијае врз социјалната 
кохезија во општеството, врз политичката стабилност, како и врз меѓуетничките односи. 
Иницијативи и мрежи на социјални или професионални контакти се доста ограничени и мал е 
бројот на луѓето што членуваат во некои граѓански, професионални или синдикални организации 
кои помагаат да се создаде и одржи социјалната кохезија во општеството.88

Според важечкото законодавство, секое лице во земјата може да основа граѓанско здружение. 
Сепак, граѓанскиот сектор во голема мера останува политизиран и поларизиран. Наводно, многу 
нови невладини организации се формираат со очигледна мисија за поддршка на владејачката 
коалиција, додека други постојат само за поддршка на опозицијата. Нивната неподготвеност да 
соработуваат и да најдат заеднички јазик е значителна пречка за развој на граѓанскиот сектор 
и неговата улога во поттикнување на дијалогот и застапување за правата на обесправените. 
Дополнително, очигледната политичка припадност на многу граѓански здруженија штетат на 
нивниот имиџ во јавноста и на кредибилитетот.89

87 Анализа насочена кон луѓето op. cit.
88 Анализа насочена кон луѓето op. cit.
89 „Фридом хаус“ Општествата во транзиција 2012 Македонија
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Како што се наведува, главните предизвици со кои се соочува граѓанското општество се: јавната 
перцепција; несоодветните односи со Владата; неадекватниот пристап до финансиски средства 
и недоволниот капацитет. Зависноста од меѓународните донатори ја доведува во прашање 
одржливоста на многу граѓански здруженија и нивните проекти по периодот на имплементација. 
Локалните невладини организации се разликуваат по својата сила, квалитет и капацитет.90 На 
пример, од нешто повеќе од сто ромски невладини организации, практично функционираат само 
околу триесет.91 Односите меѓу владините и невладините организации, исто така, сè уште се 
развиваат. НВО-ата се поактивни во обезбедување курсеви за обука отколку општинските власти. 
Здруженијата на родители, исто така, се активни на полето на попреченост, а седум организации 
на лица со пречки се обединети во Национален совет.

Генерално, граѓанските организации се помалку интегрирани во животите на јавноста отколку 
политичките партии, а тоа го ограничува нивното влијание. Априлското истражување на 
Македонскиот центар за меѓународна соработка92 во 2011 година покажа дека верските заедници, 
синдикатите и граѓанските здруженија не успеваат да ги заинтересираат граѓаните на начин 
на кој тоа го прават политичките партии. Околу 37,5 отсто од анкетираното население членува 
во политичка партија, додека синдикатите и граѓанските здруженија привлекуваат членство од 
само 24 отсто.

Во текот на изминатите неколку години, граѓанското општество доби значителна финансиска 
поддршка од ЕУ. Програмите кои во моментов се спроведуваат обезбедуваат значајна поддршка 
за НВО-секторот за управување и мобилизирање на ресурси, за институционална соработка меѓу 
граѓанските здруженија и централната и локалната власт и за вмрежување на регионално ниво. 
Од 2012 година, граѓанското општество, исто така, може да се вклучи во следењето на помошта 
од ЕУ преку учество во полугодишните состаноци на ИПА-мониторингот. Ова е важна можност 
за граѓанските здруженија, за да се подигне видливоста на правата на децата, влијанието на 
Владата, донаторите и меѓународната заедница и да ги прошират своите мрежи и пристапи за 
застапување. Клучните лица кои споделуваат информации предвидуваат намален пристап до 
меѓународните финансии во 2013 година бидејќи финансирањето на ЕК сѐ повеќе се одвива 
преку националните канали на Владата. НВО-ата ќе треба да покажат поголема проактивност 
во пронаоѓање нови можности за финансирање во земјата и во странство. Ова може да бара 
поголеми капацитети и искуство во вмрежување кај многу невладини организации отколку што 
тие во моментов ги имаат.

Во земјата има малку невладини организации кои се фокусираат на правата на децата. Ова е 
вистинска пречка за остварување на овие права. Иако земјата нема вистинска историја на граѓански 
ангажман, малиот број НВО-а кои се фокусираат на детето, во споредба со околу 30 ефикасни 
ромски невладини организации, упатува на недостаток на јавниот интерес заорганизирана 
акција за правата на децата. Целосна реализација на правата на децата бара активно ангажирање 
на целиот спектар на носителите, вклучувајќи го тука и живото, разновидно и проактивно НВО 

90 Види „Фридом Хаус“, op. cit.
91 Интервју со г. Едис Хасан, советник на министерот без ресор Неждет Мустафа
92 АлфаТВ, 24 април 2011 цитирана од „Фридом хаус“, Општествата во транзиција 2012 Македонија
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движење. Промоцијата и поддршката на тоа движење треба да бидат подеднакво висок приоритет 
за донаторите и за меѓународните агенции како поддршка за Владата.

Потенцијалот на граѓанското општество позитивно да влијае врз остварувањето на правата на 
децата може да се илустрира со повлекување на предложениот нов Закон за млади во 2011 година. 
Според нацрт-законот, државниот Младински совет требаше да се состои од 27-29 члена од кои 
13 би биле номинирани од Владата. Протестите предводени од 45 младински организации кои 
тврдеа дека ова ќе ѝ даде прекумерна контрола на Владата, ја принудија Владата да го повлече 
предлогот и да спроведе дополнителни консултации за нејзината содржина со младинските 
НВО-а.93

Медиуми

Организацијата за медиумите од Југоисточна Европа со седиште во Виена во 2011 година истакна 
дека медиумската атмосфера во земјата е делумно слободна, но дека економските и правните 
притисоци врз новинарите предизвикуваат самоцензура.94 Новинарите во земјата се соочуваат 
со економски и политички предизвициод средината. Поседувањето медиуми е силно поврзано 
со политиката.95 Едно од главните позитивни случувања беше бришење на клеветата и навредата 
од Кривичниот законик во ноември 2012 година. Сепак, новинарите се соочуваат со економски 
пречки и владино мешање, добиваат слаба професионална поддршка и правна заштита, што 
создава атмосфера која ја поткопува важната улога на коректив која медиумите ја имаат.

Во 2013 година се донесе новиот Закон за медиуми кој го замени постојниот Закон за радиодифузија 
и со него се воведе Агенцијата за медиуми и аудиовизуелни медиумски услуги која ќе ги регулира 
радиодифузијата, печатените медиуми и интернет изданијата. Законот предвидува Совет на 
Агенцијата кој ќе се состои од седум члена, од кои шест члена ќе бидат номинирани од страна на 
националните и локалните власти. Тоа наметнува извесни ограничувања во насока на заштитата 
на децата од штетни информации презентирани во медиумите, на пример, регулирање на 
емитувањето на реклами за алкохол, нездрава храна и пијалаци. Исто така, постои и зголемена 
заштита на децата од печатени порнографски содржини. Постојат одредби со кои се наложува 
зголемен број образовни и научни програми, како и зголемување на медиумското време за 
национални и европски програми. Сепак, новинарите изразија загриженост дека новиот закон 
може лесно да се злоупотребува за вршење цензура.96

Семејство

Поширокото семејство е главната единица на општеството во сите етнички и социјални групи 
и сè уште се смета како примарен заштитник на интересите на децата. Едно истражување од 

93 Филип Стојановски, Macedonia: NGOs and Netizens Prevent Undemocratic Youth Law, 2 декември 2011, наhttp://
globalvoicesonline.org/2011/12/02/macedonia-ngos-and-netizens-prevent-undemocratic-youth-law/
94 SEEMO, Statements, 2011, at http://seemo.org/macedonia/seemo-mac2011.html
95 Freedom House, Nations in Transit: Macedonia, 2012, at http://www.freedomhouse.org/report/nations-
transit/2012/macedonia#.UzRBJtzVvwI
96 Balkan Insight, Journalists Take Macedonia Media Law to Task, 23 April 2013, at http://www.balkaninsight.com/en/
article/macedonia-draft-media-law-criticized
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201197 година покажа дека домаќинства во кои живеат три генерации се честа појава, особено во 
руралните области. Ова може да биде значајна предност, особено за ранливите семејства. Поради 
тоа што пензиите се повисоки од социјалната помош, живот со постар човек од семејството 
може да има позитивно влијание врз семејниот приход, а мрежата на поширокото семејство 
нуди практична поддршка за прашања како што се: чување на децата, автомобилски превоз 
до и од училиштето и здравствените установи, како и емоционална поддршка за родителите. 
Во некои случаи, вклученоста на проширеното семејство може да ги пренасочи родителите, 
а особено мајките, од грижата за децата на други должности поврзани со нега. Секојдневната 
вклученост на жените во грижата и негата за старите и хендикепирани лица е меѓу највисоката 
во регионот.98 Повеќегенерациската структура на семејството, исто така, може да зајакне други 
негативни практики поврзани со одгледувањето на децата, како што се лоши модели на исхрана 
или тешкотии за родителите да прифатат ставови засновани врз правата или врз развојот на 
децата.

Семејните структури се погодени од урбанизацијата, од долгорочниот пад на стапката на 
наталитетот и од демографското стареење. Иако повеќето деца сè уште се раѓаат и се воспитуваат 
од семејства со двајца родители, моделот на семејните односи се менува. Стапката на наталитетот 
се намалува, додека, пак, просечната возраст на бракот се зголемува. Сѐ повеќе парови живеат 
одделно од родителите и од другите роднини. Луѓето сѐ повеќе отворено говорат за семејните 
проблеми, а жените се сè помалку подготвени да останат во насилни врски. Во 2011 година, 48 
отсто од претставките до детскиот народен правобранител се однесуваа на правата на детето во 
семејството, а 12,5 отсто на семејното насилство. Во овој контекст, во 2012 година имало 1926 
разводи, што претставува зголемување од 9,9 отсто од претходната година. Стапката се искачува 
полека но сигурно уште од 2006 година кај сите етнички групи.99

MICS4 покажува дека речиси 70 отсто од децата на возраст од 2 до14 години биле подложени 
на барем една форма на насилен дисциплински метод (психолошки или физички) од страна 
на нивните родители или други возрасни членови на домаќинството, во текот на месецот пред 
спроведувањето на анкетата и дека речиси 5 отсто од децата биле изложени на тешко физичко 
казнување. Меѓу ромските семејства, 17 отсто од децата биле жртва на тешка казна. Треба 
да се спомене дека, иако 52 отсто од возрасните користат физичко насилство како метод за 
дисциплинирање на децата, само 3 отсто од испитаниците на MICS4 веруваат дека физичкото 
казнување е начин на правилно воспитување на нивните деца. Ова укажува на амбивалентниот 
однос кон насилството во домот. MICS4, исто така, укажува на тоа дека 15 отсто од жените 
веруваат дека е оправдано мажот да ја тепа својата сопруга во некои околности. Клучните лица 
кои даваа информации потврдија дека семејното насилство е сериозен проблем кај сите етнички, 
регионални и социоекономски групи.

97 Schuh U et al Quality of Life in Croatia, the former Yugoslav Republic ofMacedonia and Turkey, Eurofound, 
Dublin, 2011
98 Ibid
99 Државен завод за статистика, http://www.stat.gov.mk/pdf/2013/2.1.13.16.pdf
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ПОГЛАВЈЕ 3. Состојба со правата на децата
3.1. Право на здравје

Член 24.1. Земјите-членки го признаваат правото на детето да ужива највисоко ниво на здравје и 
на медицински установи за лекување на болести и здравствена рехабилитација. Земјите-членки 
настојуваат да обезбедат на ниедно дете да не му биде одземено правото на пристап до таквите 
здравствени услуги.

Член 24.2. Земјите-членки се залагаат за целосно остварување на ова право и преземаат соодветни 
мерки за:

(а) Намалување на смртноста на бебињата и децата;
(б) Обезбедување неопходна медицинска помош и здравствена заштита на сите деца со акцент 
врз развојот на примарната здравствена заштита;
(в) Отстранување на болестите и неисхранетоста, вклучувајќи ги во рамките на примарната 
здравствена заштита, меѓу другото, и примената на лесно достапната технологија и обезбедување 
соодветни хранливи прехранбени производи и чиста вода за пиење, имајќи ги предвид опасноста 
и ризикот од загадувањето на животната средина;
(г) Обезбедување соодветна заштита на мајката пред и по раѓањето на детето;
(д) Овозможување на сите сегменти на општеството,особено на родителите и децата да бидат 
информирани и да им се даде поддршка при користење на основните знаења за здравјето, 
исхраната на детето, предностите на доењето, хигиената и хигиенските услови на животната 
средина, како и за спречување на несреќите;
(ѓ) Развивање превентивна здравствена заштита, совети за родителите и за училиштата и давање 
услуги во врска со планирањето на семејството.

Општа рамка на системот за здравствена заштита

Со усвојувањето на Милениумската декларација, Поранешна Југословенска Република 
Македонија се посвети на намалување на смртноста кај децата и унапредување на материјалното 
здравство, при што утврди цели и индикатори за понатамошно намалување на смртноста кај 
доенчињата и кај децата помали од пет години, како и искоренување на сипаниците до 2015 
година. Стратегијата за здравство донесена од Владата упатува на пошироката политичка рамка 
утврдена со Милениумската декларација, Стратегијата на Светската здравствена организација 
„Здравство за сите во 21 век“ за европскиот регион и јавната здравствена политика на ЕУ, при 
што ги содржи следниве приоритети:

• унапредување на здравствената состојба на населението, со посебен акцент на 
загрозените групи и на промовирање на здравјето; и

• осовременување на системот за заштита на јавното здравје согласно со ЕУ-стандардите, 
со посебен акцент на мрежата на заводи на здравствена заштита и услуги за медицина 
на трудот.
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Националната стратегија за здравство ја потенцира важноста од приватизирање на услугите, 
освен имунизацијата за деца под 18 години и потенцира дека ќе се реформира географската 
распределеност на постојните тимови за превентивна здравствена нега бидејќи постојната 
се покажува како несразмерна. На терен, здравствената заштита се реализира преку добра 
мрежа на институции за здравствена заштита кои вклучуваат станици за здравствена заштита 
на локално ниво, специјалистичко-консултативни и болнички одделенија на секундарно ниво, 
до универзитетски клиники и институти кои вршат истражувачки и едукативни активности. 
Здравствените услуги ги обезбедува јавниот здравствен сектор, но и брзорастечкиот приватен 
сектор.100

Според анализа на Фондот за здравствено осигурување на Македонија101, само 4,5 отсто од 
бруто-домашниот производ се распределува за здравствена заштита – другите поранешни 
југословенски републики кои имаат слични здравствени системи распределуваат 6 отсто, додека 
Светската банка дава податок дека земјите-членки на ЕУ во 2011 година одделуваат 8 отсто 
од бруто-домашниот производ за здравствената заштита. Јавните средства се распределуваат 
во секторот за здравствена заштита првенствено преку два канала: Фондот за здравствено 
осигурување и буџетот на Министерството за здравство.

Од аспект на севкупните здравствени услуги, повеќето од анкетираните лица опфатени во 
неодамнешната студија на SEEU/UNDP102 го потврдија своето задоволство од здравствените 
услуги, иако во одредени аспекти степенот на задоволство беше и мал. На пример, повеќе од 
25 отсто од анкетираните одговорија дека условите во локалните болници се лоши, особено во 
локалните државни болници. Луѓето се позадоволни од услугите дадени во примарните центри 
за здравствена заштита отколку во локалните болници. Што се однесува до услугите за примарна 
здравствена заштита, тука мислењата на учесниците во фокус-групите опфатени со оваа студија 
се разликуваа – некои од нив беа многу задоволни од услугите, но генералното мислење е дека 
хигиенските услови се лоши, со долги листи на чекање, неформални давачки и преференцијален 
третман за „своите“ луѓе.

Националниот акциски план за здравство се оценува како најслаба точка во „Декадата за 
вклучување на Ромите“ 2009-2011 година при нејзината среднорочна проценка.103 Проектите кои 
реално успеале да допрат до Ромите (кампањите за имунизација и сл.) се сметаа за ефективни, 
но не беа соодветно насочени кон надминување на институционалните проблеми кои на многу 
ромски семејства не им дозволуваат користење на здравствени услуги, најмногу поради нивниот 
статус со здравственото и социјалното осигурување. Оттогаш наваму, работите се движат на 
подобро и работата на ромските здравствени медијатори бележи одреден напредок во 2012 
година. По одобрување на стратешката рамка за воведување на ромски здравствени медијатори 
(социјални и здравствени работници кои работат на олеснување и подобрување на пристапот 

100 Министерство за здравство,Национална стратегија за здравство 2008-2012 година
101 Парнаџиева-Змејкова М., Мехаџи Џ. и други, Фонд за здравствено осигурување на Македонија, Годишен 
извештај за 2011 година, ФЗО, Скопје 2011 год., стр.57-61
102 Чипушева Х., Реакцијата на граѓаните на подобрувањето на локалните политики, СЕЕУ, Скопје 2010
103 Следење на „Декадата на Ромите“ 2007 op. cit.
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до основните здравствени услуги), Министерството за здравство, во соработка со Фондацијата 
„Отворено општество“, вработи вкупно 16 ромски здравствени медијатори во осум општини. 
Првичните ефекти од оваа новововедена програма се ветувачки.104

Клучни индикатори за здравјето на мајката и детето

1. Сегашна состојба

Во последната деценија се забележува значително подобрување на здравјето на мајката и детето 
и индикаторите тука укажуваат на голем напредок во остварувањето на милениумските развојни 
цели до 2015 година. Следува табелата преземена од извештајот на Заводот за здравје на мајки и 
деца105 која го прикажува напредокот од 2008 година од аспект на основните индикатори:

Индикатори 2008 2009 2010 2011

Вкупно живородени 22,945 23,684 24,296 22,770

Смртност кај мајките (на 100.000 
живородени) - 4.2 8.2 4.4

Перинатална смртност (на 1000 
живородени) 14.6 16.4 12.6 12.3

Доенечка смртност (на 1000 
живородени) 9.7 11.7 7.6 7.5

Смртност кај деца под 5 години 
(на 1000 живородени) 10.9 13.3 8.3 8.6

Стапка на живородени со тежина 
под 2.500 грама 7.2 8 7.8 7.0

Табела 4: Национални индикатори за здравјето кај мајките и децата (Годишен извештај на 
Заводот за здравје на мајки и деца, 2011 год.)

Иако вкупните трендови покажуваат надолен тренд на напредок, овие индикатори сепак се под 
просекот на ЕУ и се повисоки во однос на стапките во поширокиот европски регион. И покрај 
добриот напредок во намалувањето на стапката на доенечка смртност од 11,7 во 2009 година 
на 7,5 во 2011 година, во 2012 година се забележува зголемување од 30 отсто додека стапката 
на доенечка смртност сега изнесува 9,7.106 Националниот извештај за Милениумските развојни 
цели, исто така, го признава континуираното постоење на значителни разлики во индикаторите 
за здравје и благосостојба според географската положба, социоекономскиот статус и етничката 

104 Национална конференција за здравјето кај Ромите, 2012; http://hera.org.mk/default.aspx?pArtID=487
 април 2013
105 ИЈЗ, Здравјето на мајките и децата во Република Македонија 2011 год., Министерство за здравство, Скопје 
2012
106 Државен завод за статистика 2013, достапно наhttp://www.stat.gov.mk/PrikaziSoopstenie.
aspx?id=9&rbr=958).
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припадност. Разлики и понатаму постојат помеѓу различните етнички групи, на пример, ромските 
и албанските деца имаат 25 отсто повисока стапка на доенечка смртност.107 Овој индикатор е 
речиси 2,5 пати поголем во споредба со просекот на ЕУ кој изнесува 4/1000.108

2. Смртност

Значителен напредок е постигнат во државата во однос на перинаталната стапка на смртност 
(која е намалена од 16.4 во 2009 година на 12.3 во 2011 година) и стапката на доенечка смртност 
(од 11.7 во 2009 година на 7.5 во 2011 година) не е подеднаква низ целата држава и не ги 
одразува значителните разлики помеѓу населението. Некои региони (на пример Полошкиот 
и Вардарскиот) се карактеризираат со повисока стапка на доенечка смртност во споредба со 
просекот во државата, додека ромската и албанската заедница генерално имаат 25 отсто повисока 
стапка на доенечка смртност во споредба со просекот во државата. Нивото на образование на 
мајката е исто така фактор со стапка на доенечка смртност од само 2,4 кај мајките со високо 
образование и 10,6 кај мајките без образование.109

Стапка на смртност кај доенчињата 
според етничката припадност 2010 2011

Вкупно 7.6 7.5

Македонци 6.8 6.0

Албанци 9.4 10.1

Турци 6.5 3.8

Роми 7.8 10.2

Други 4.6 5.7
Табела 5: Стапки на смртност кај доенчињата (2010/2011) според етничката припадност 
(Годишен извештај на Заводот за здравје на мајки и деца, 2011 год.)

Многу мал процент на жени во државата (1 отсто) не добиваат антенатална нега. Повеќето (93 
отсто) добиваат антенатална нега од лекари; 5 отсто од акушерките и 0,2 отсто од други акушерки 
и сестри. Само 87 отсто од анкетираните Албанки во MICS4-истражувањето добиле антенатална 
нега од лекари, во споредба со 98 отсто од македонските жени. Ова најверојатно е одраз на 
културолошките преференции или на недоволниот број лекари во општините со мнозинско 
албанско население. Иако околу 94 отсто од сите мајки добиле антенатална нега четири или 
повеќе пати (согласно со препораките од УНИЦЕФ и СЗО), само 86 отсто од ромските жени 
имале антенатални посети, додека 6 отсто немале никаква посета. Само 83 отсто од ромските 
жени кои живеат во најсиромашните 60 отсто од домаќинствата одговориле дека имале четири 
или повеќе антенатални посети во споредба со 93 отсто од оние кои живеат во побогатите 40 
отсто од домаќинствата.

107 Годишен извештај на Институтот за здравје на мајки и деца 2011 год.
108 http://data.euro.who.int/hfadb/tables/tableA.php?w=1024&h=768 пристапено во април 2013
109 Бројки од МТР-презентацијата УНИЦЕФ, Годишен извештај на Институтот за здравје на мајки и деца 
2011 год., Скопје 2012
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Исхрана

Состојбата со исхраната кај децата е одраз на нивното здравје. Иако за децата во Поранешна 
Југословенска Република Македонија хроничната или акутната недоволна исхранетост не 
претставува проблем, постои скриена глад која може да се забележи од високите инциденции 
на запирање на развојот на децата поради хронично лошата исхрана. Клучните индикатори во 
државата за недоволна исхрана и понатаму се поголеми од горните граници на СЗО (дури и во 
2012 година) и тие претставуваат актуелен и иден проблем за јавното здравство. Актуелните 
стапки на преваленција за четирите клучни индикатори прикажани во Табела 6 подолу упатуваат 
на тоа дека околу 200 илјади жители (првенствено жени и деца) страдаат од некаков вид 
неисхранетост. За некои, овие индикатори се прогноза на идниот дефицит во физичкиот раст, 
умствениот развој и работниот учинок, но за многумина други ова претставува реална и итна 
закана за преживувањето и за здравјето.

Фактор на 
исхранетост Ризична група Национална 

преваленција
Ризични 
случаи

Ризик или 
дефицит

Економско 
влијание

Запирање на 
развојот деца < 5 год. 10,3 отсто 11,626 Раст и развој Идна 

продуктивност

Премала телесна 
тежина при 
раѓање

дете < 1м. 7,75 отсто 1,882 Морталитет Загубени 
приходи

Анемија деца < 5 год. 21,8 отсто 24,606 Умствен развој
Продуктивност 
и здравствена 

нега

Жени 19,8 отсто 163.835 Работен 
учинок Актуелна продуктивност

Бремени 28,5 отсто 6.919 Перинатална 
смртност Загубени приходи

Доење деца < 6 м. 77 отсто 18,692 Смртност и 
морбидитет

Загубени 
приходи и 

здравствена 
нега

Табела 6: Збир на клучните индикатори кај исхраната  (Национална политика за исхрана на 
Македонија)110

Иако 94 отсто од бебињата се дојат одредено време по раѓањето, оваа стапка брзо паѓа од 23 отсто 
деца на возраст помала од шест месеци (инаку оваа стапка е значително помала од националната 
препорачана цел од 50 отсто) на само 13 отсто на возраст од 20-23 месеци. Бидејќи за оптимален 
раст и развој е неопходно да се постигне баланс со соодветна цврста храна, меѓународните 
критериуми за адекватно хранење зависат од возраста. За доенчињата на возраст од 0 до 5 месеци, 

110 Приспособено од Bargiansky J. ibid.
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исклучиво доењето се смета за адекватно, додека доенчињата на возраст од 6 до 23 месеци се 
сметаат за соодветно нахранети ако цицаат и ако јадат цврста, полуцврста или мека храна, со 
соодветна зачестеност на оброците. Ако ги споредиме податоците од MICS4 со меѓународните 
стандарди ќе забележиме дека само 22 отсто од децата на возраст од 0 до 23 месеци се соодветно 
исхранети. Не постои разлика помеѓу индексот на богатство кај домаќинствата или степенот на 
образование на мајката.

Во изминатата деценија, напредокот кај индикаторите кои се однесуваат на исхранетост кај 
децата е бавен. Преваленцијата на анемијата и неисхранетост кај децата помали од 5 години 
се намали од 26 отсто во 2004 година на 22 отсто во 2011 година111, додека преваленцијата на 
запирањето во развојот се намали од 9 отсто во 2005 година на 5 отсто во 2012 година. Овие 
бројки покажуваат дека и понатаму има сериозни проблеми со исхраната кои треба да се 
решаваат. Податоците од MICS4, исто така, ја потврдуваат силната тенденција на нееднаквост 
во однос на исхраната. Речиси 17 отсто од ромските деца покажуваат забавен развој што е за три 
пати повеќе во споредба со националниот просек и повисок од многу земји во развој. Постои 
јасна врска помеѓу сиромаштијата и исхранетоста бидејќи процентот на деца со забавен развој 
во ромските населби се намалува со подобрување на материјалните услови во домаќинствата. 
Забавувањето на развојот деветпати почесто се јавува кај децата што живеат во домаќинства од 
најсиромашниот квинтил отколку кај оние од побогатиот квинтил.

И покрај овие јасни докази дека ризикот за развојот во ромските семејства има врска со 
исхраната, ECI истражувањето на УНИЦЕФ112 од 2012 година покажува дека бројот на деца од 
албанската и ромската заедница што посетуваат детски центри за развој (кои се формирани со цел 
следење на децата кои се соочуваат со ризик или со тешкотии во развојот) е помал во споредба 
со националниот просек. Ова најверојатно се должи на негативните ставови кај албанските и 
ромските семејства или на стравот од стигматизација поради посетата на тие центри, но можно 
е и самата географска распределеност на центрите и нивната локација да ги прават помалку 
достапни за овие семејства. И понатаму недоволно се посетуваат домашните услуги за нега, со 
цел рано откривање и грижа за децата кои се соочуваат со ризик во развојот поради недоволна 
исхранетост. На пример, основните примарни здравствени услуги не ги опфаќаат додатоците во 
храната, со цел спречување на ризиците во развојот поради неисхранетост за децата на возраст 
од 6 до 24 месеци и за бремените жени. Недоволната координација помеѓу услугите за примарна 
здравствена заштита значи дека ако при домашни посети бидат откриени деца со ризици во 
развојот, тие задолжително не се упатуваат на специјалистичка здравствена нега, а овие случаи 
исто така не се упатуваат по автоматизам до патронажните услуги за дополнително следење и 
нега. Потребно е развивање посебни протоколи за надминување на овие недостатоци во системот.

111 http://www.unicef.org/tfvrmacedonia/NutritionSurveYENG(1).pdfhttp://www.unicef.org/tfVrmacedonia/Nutrit
 ionSurveyENG( 1).pdf(пристапено на 3 април 2013)
112 UNICEF, ECI Survey, Mapping of Health Sector Readiness for Children with Disabilities (необјавен нацрт-текст, 
2013)
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Анемијата кај децата е намалена од 26 отсто во 1999 година на 22 отсто во 2011 година113 во 
споредба со 17 отсто во европскиот регион. Преваленцијата е висока во руралните, а помала во 
урбаните подрачја (26 отсто во однос на 19 отсто) и почесто се јавува кај албанските (30 отсто) и 
кај ромските (34 отсто) деца. За жал, анемијата кај жените порасна од 12,5 отсто во 1999 година 
на 19 отсто во 2011 година, споредено со европскиот просек од 15 отсто,а кај албанските жени 
таа изнесува 25 отсто. Исто така, три од вкупно осум региони имаат преваленција на анемија 
со средна сигнификантност за јавното здравје (>20 отсто): Источниот (24.0 отсто), Вардарскиот 
(23.9 отсто) и Полошкиот (23.2 отсто). Преваленцијата на анемијата е, исто така, висока кај 
жените на возраст од 20 до 24 години и кај оние на возраст над 35 години, кај жените кои имаат 
само основно образование (иако преваленцијата на анемијата кај жените без образование е 
помала) и кај жените во трите најниски категории на приходи.

а. Болести што можат да се спречат

Процентот на имунизирани деца обично е висок - над 90 отсто кај Ромите и кај другите лица.114 
Стапката на редовно вакцинирање е исто така висока – над 90 отсто (малку пониска кај Ромите).115 
Децата во ромските населби имаат помала шанса да ги примат сите вакцини во споредба со 
другите деца и нивното вакцинирање најчесто се одвива по препорачаната возраст. Процентот 
на ромските деца кои ја примиле целата имунизација до својот прв роденден е многу мал – само 
63 отсто, со што се изложени на поголем ризик од болест која можела да се спречи. Здравјето на 
ромските деца, исто така, е засегнато и од неисхранетост и ризиците поврзани со живеењето во 
живеалишта без соодветна инфраструктура и високите стапки на невработеност.116

Севкупно земено, повеќе од 90 отсто од населението користи подобрени водни извори и санитарии 
додека 99,6 отсто има пристап до подобрени извори на вода за пиење. Сепак, подеталната анализа 
покажува разлики помеѓу најсиромашниот квинтил и остатокот од населението. Речиси 30 отсто 
од најсиромашните неромски домаќинства и 67 отсто од сиромашните ромски семејства немаат 
пристап до подобрени извори на вода и санитарии – речиси едно од пет сиромашни домаќинства 
(18 отсто) нема можност (довод) за чиста вода до своето живеалиште (двор/место). Тринаесет 
отсто од децата во ромските живеалишта под петгодишна возраст имале дијареа во периодот 
од две недели пред да биде направена MICS4 анкетата, што е повеќе од двојно во споредба со 
стапките кај другото неромското население (6 отсто).

Пристап до услуги

Иако има многу фактори кои придонесуваат за очигледните разлики во индикаторите на 
здравјето на мајките и децата – социоекономскиот статус; образованието на мајката, културните 
практики – сепак клучно прашање останува рамнотежата во распределувањето на ресурсите и 
достапноста на услугите. Табела 7 подолу го покажува јазот помеѓу неопходниот и потребниот 

113 Бројки од Националното истражување околу исхраната во Македонија 2011 година, Институт за јавно 
здравство, Скопје 2012
114 Интервју со доктор Бранкица Младеновиќ, раководител на Институтот за здравје на мајките и децата
115 Интервју со доктор Бранкица Младеновиќ, раководител на Институтот за здравје на мајките и децата
116 Еминова Е. и други, Вклучување на Ромите во раното детство, извештај OSF/REF/UNICEF, Скопје 2012



47

број гинеколози распределeни на регионално ниво. Дури и со вкупниот недостаток од околу 
55 отсто, некои региони (Скопскиот, Пелагонискиот и Источниот) се подобро опслужени во 
споредба со другите (Полошкиот и Југоисточниот).117

Регион Сегашен број Потребен број Недостаток (отсто)

Источен 15 28 46

Полошки 12 43 72

Југоисточен 10 26 62

Скопски 48 83 42

Југозападен 10 35 71

Североисточен 10 25 60

Вардарски 8 19 58

Пелагониски 20 32 38

ВКУПНО 133 291 55
Табела 7: Распределеност на гинеколози по региони и население 
(Министерство за здравство, 2011 год.)

Некои од луѓето кои дадоа информации за време на посетите зборуваа за тешкотиите од немање 
гинеколог во ромската општина Шуто Оризари поради одбивањето на неколку доктори да 
работат во таа средина. Учесниците во фокус-групите исто така споменуваа и „пари под рака“ 
за проверка на бременост.

Една скорешна проценка118 на услугите на патронажните сестри ги покажува вредноста на оваа 
услуга и нејзиното потенцијално влијание врз здравствената состојба на мајките и децата. Лицата 
кои даваа информации споделија дека патронажните сестри се добро познати и прифатени во 
локалните заедници, но не сите се согласуваат со овој став. Квалитетот, опфатот и зачестеноста 
на услугите се различни кај различни заедници, делумно и поради значителните разлики во 
распределеноста на патронажните сестри во општините и исто така и поради ставовите кои ги 
имаат семејствата за здравствените услуги.

И покрај посветеноста на здравствените работници и долгата историја на давање услуги во 
заедницата, патронажните сестри успеале да опфатат само 54 отсто од бремените жени од 
државата и 86 отсто од доенчињата во 2011 година.119 Во некои географски подрачја патронажните 
сестри поминуваат премногу време во давањето услуги на доенчињата, а за сметка на тоа, 
помалку ги посетуваат бремените жени.120 Недостатокот на квалификуван персонал и отсуството 

117 Правилник на Министерството за здравство, Службен весник бр.28/06/2012
118 CCI/Студиорум,Проценка на патронажните услуги со анализа на правичноста во Македонија,Скопје 2012, 
стр.1-2
119 Институт за здравје на мајките и децата, op cit 2012
120 CCI/Студиорум, Проценка на патронажните услуги со анализа на правичноста во Македонија,Скопје 2012, 
стр.83-84



48

на доволно материјални средства се главните пречки за оптимално искористување на услугите 
на патронажните сестри. Сепак, можеби најважниот фактор во недоволното давање антенатални 
услуги е отсуството на каква било формална интеракција помеѓу патронажните сестри и лекарите 
од примарната здравствена заштита, како што се гинеколозите. Иако лекарите ја ценат улогата 
на патронажните сестри како врска помеѓу заедницата и системот за здравствена заштита, не 
постои прифатен или признаен систем кој ќе овозможи овие два столба на националниот систем 
за здравствена заштита и нега на мајките и децата да разменуваат информации или упатувања. 
Главната пречка за сразмерноста во давањето антенатална и постнатална нега е отсуството на 
формални и сигурни канали за комуникација помеѓу давателите на здравствени услуги.121

Сегашната поставеност на патронажните услуги е мошне нејасна – не се утврдени професионални 
стандарди, а задолженијата и очекуваните резултати не се јасни. Медицинските сестри стареат 
побрзо отколку што нивните замени се вработуваат. Непостоењето на формално признати 
професионални стандарди не дозволува да се оцени какви треба да бидат очекувањата од 
работата. Засега не постојат услови за да се обезбедат минимални стандарди за квалитет, а 
разбирањето за квалитетот на дадената услуга е недоволно. На квалитетот не се гледа како на 
нешто поврзано со работниот учинок и не постои практика на оценување или обезбедување 
квалитет на услугите дадени во заедницата. Финансиските и раководните сметководствени 
практики се слаби и сегашните механизми за финансирање не даваат стимуланси за поголем 
учинок и/или ефикасност.122

Долгата историја на ангажирање на патронажните сестри околу здравјето на жените и децата 
и кредибилитетот кој овие услуги го имаат во локалните заедници се одлична можност за 
надминување на сегашните нееднаквости во националниот систем за здравствена нега на 
мајките и децата, но за да се постигне вистинска реформа, неопходна ќе биде сериозна политичка 
посветеност. Опфатот и распределбата на патронажните услуги треба да одговараат на сегашните 
потреби на населението и неопходно е да бидат уредени во организациска и функционална смисла. 
Поконкретно, неопходно е да се зајакнат комуникацијата на патронажните услуги, соработката и 
координацијата со другите елементи на примарните здравствени услуги, со цел реализирање на 
нивниот потенцијал и остварување реални бенефиции за исклучените заедници.123

Иако пристапот до основните здравствени услуги и нивниот квалитет и понатаму претставува 
предизвик за здравствениот сектор во целина, тоа е особено тешко за децата со посебни потреби. 
И покрај добрите индикатори за опфатот и за искористувањето на услугите за здравствена 
нега на децата на национално ниво, пристапот до адекватни и сеопфатни здравствени услуги 
во заедницата и понатаму претставува проблем за децата со пречки во развојот и за социјално 
ранливите групи. Во оваа смисла, патронажниот систем покажува неискористен потенцијал кој  

121 CCI/Студиорум, Проценка на патронажните услуги со анализа на правичноста во Македонија,Скопје 2012, 
стр.1-2
122 CCI/Студиорум, Проценка на патронажните услуги со анализа на правичноста во Македонија,Скопје 2012, 
стр.1-2
123 CCI/Studiorum, Студиорум, Проценка на патронажните услуги со анализа на правичноста во 
Македонија,Скопје 2012, стр.1-2
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може да се стави во функција на силен „изедначувач“ во здравствениот систем.124 Недостапноста 
и недоволната искористеност на центрите за советување на децата со ризик и попреченост 
во развојот не овозможуваат рано откривање, соодветна нега и поттикнување на развојот. 
Недоволното знаење на самите родители, исто така, придонесува за недоволната искористеност 
на овие услуги.

Анализи на поврзаноста и на капацитетите

Иако националните индикатори за здравствена нега на мајките и децата бележат постојано 
подобрување, разликите во регионалниот и урбано/руралниот контекст покажуваат дека 
значителен број семејства и заедници не го користат своето право на здравствена нега. Постојат 
значителни разлики помеѓу етничките групи кај најмалку три индикатори. Доенечката смртност 
е за 25 отсто повисока кај ромската и албанската заедница во споредба со националниот просек, а 
забавениот развој и анемијата се поприсутни кај овие заедници. Иако ромските деца претставуваат 
најзагрозена група во однос на здравствената состојба, најконзистентна неизбалансираност се 
забележува кај најсиромашниот и најбогатиот квинтил, без разлика на етничката припадност. 
Овие тенденции на нееднаквост не се однесуваат на здравствената состојба туку само на 
пристапот до услугите.

Понуда

Најочигледна пречка за правичен и еднаков пристап до здравствената нега е нееднаквата 
распределба на услугите и установите. Установите за примарна здравствена заштита и стручниот 
кадар не се еднакво распределени низ државата и потребна е нивна рационализација согласно 
на потребите. Растојанието и трошоците за превоз се клучните бариери за семејствата, а уште 
поважни стануваат домашните посети. Иако распределбата на ресурсите претставува сериозна 
пречка, оценката на Државниот завод за ревизија125 на националните програми за јавно здравство 
утврди дека реализирањето на услугите за најранливите семејства и деца е дополнително 
попречено и од слабото планирање на државниот буџет и слабите раководни практики. Освен 
трошоците за превоз, семејствата во фокус-групите за дискусија ги посочија и „неофицијалните 
давачки“ кои им се наплаќаат во болниците и во медицинските центри, така што повеќето од нив 
ја прифатија потребата од контакти во рамките на системот за поедноставување на пристапот. 
Се разбира, ова е потешко да го направат семејства од малцинските групи126, што веројатно 
резултира со повисоки трошоци и намалено користење на услугите.

Услугите за здравствена нега на мајки и деца се донекаде статични. Неопходна е промена заради 
нивна рационализација и развој, во насока на задоволување на сегашните потреби на заедницата, 

124 UNICEF ECI истражување, Мапирање на подготвеноста на здравствениот сектор за децата со посебни 
потреби (необјавен нацрт текст 2013 год.)
125 Државен завод за ревизија, 2012 (dzr.mk, пристапено на 20 ноември 2012)
126 Постои признаена потреба од повеќе здравствени професионални лица од ромска припадност, што е 
планирано и со Националната акција за „Декадата на Ромите“ (2006-2015)
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примена на нови медицински упатства врз основа на докази и особено надминување на јасната 
нееднаквост во здравствените исходи која постои во државата и кои постепено напредуваат 
кон исполнување на милениумските развојни цели зацртани од државата. Ова би можело да 
вклучува поголемо користење на пилот-проекти во блиска иднина, со цел тестирање на модели и 
пристапи, но тие треба да се изготват само ако претходно постои заложба за нивно понатамошно 
воведување во редовното работење и јасна стратегија за такво нешто. Сегашната практика на 
воведување ромски здравствени медијатори како дел од „Декадата за вклучување на Ромите“ е 
добар пример кој треба да се следи при намалување на значителните здравствени јазови помеѓу 
ромското и другото население.

Треба, исто така, да се спомене дека услугите за здравствена нега на мајки и деца имаат 
недостаток од квалификуван кадар, ограничени ресурси и несоодветен систем на упатување. 
Улогата на давателите на здравствените услуги и понатаму се гледа како превенција и лекување 
на „физичка“ болест, а помалку внимание се посветува на психолошкиот когнитивен и емотивен 
развој на детето, како и на соодветна едукација за родителството со цел благосостојба на детето.127

Побарувачка

Културните верувања и практиките на негувањето на детето значително придонесуваат за 
негативните здравствени исходи кај децата, особено преку нивната несоодветна исхрана. За 
справувањесо овој проблем, потребно е зајакнување на превентивните услуги. Подобрување 
на економскиот статус на семејствата и степенот на образование на мајките се двата најважни 
двигатели во оваа област. Родителите, исто така, го немаат соодветното знаење за да го 
препознаат доцнењето во развојот кај своите деца или да дадат соодветна стимулација, или се 
чувствуваат ограничени од ризикот од социјална стигма поради состојбата на своето дете. Сето 
ова доведува до воздржаност да се користат советодавните центри за развој со што дополнително 
се оневозможува ефикасно лекување на детето, а неговиот проблем се зголемува. Иако сето ова 
се практики или ставови кои би имале полза од поефикасни и поефикасни услуги на негување 
во заедницата или во центрите за ран детски развој, институциите за здравствена заштита 
првенствено се фокусирани на проценка на физичката здравствена состојба, без притоа да 
постои национален систем за евидентирање и следење на здравствените проблеми и доцнењето 
во развојот.

127 CCI/Studiorum, Community Nursing Assessment with Equity Analysis in Macedonia, Skopje, 2012
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3.2. Право на нега и развој

Член 6.1. Земјите-членки го гарантираат правото на живот за секое дете со самото раѓање.

Член 6.2. Земјите-членки, во најголема можна мера, овозможуваат опстанок и развој на 
детето.

Ран детски развој

Првите три години од животот се период на забрзан развој на мозокот, така што квалитетот на 
домашната нега во овој период е главната детерминанта на развојот на детето. Во овој контекст, 
активностите на возрасните со децата, присуството на книги во домот на детето и условите за 
нега се важни индикатори за квалитетот на домашната нега. Пред да се запишат на училиште, 
децата треба да бидат физички здрави, ментално подготвени, емоционално сигурни и социјално 
компетентни. Меѓутоа, додека 100 отсто од децата на возраст од 36-59 месеци се на вистинскиот 
пат во физичкиот домен од Мултииндикаторското кластерско истражување, речиси 99 отсто во 
доменот на учење и 91 отсто во доменот на социјално-емоционален развој, само 43 отсто се на 
вистинскиот пат во доменот на усвојување вербални и нумерички вештини. 

Постојат значителни разлики помеѓу етничките групи во квинтилите кои се однесуваат на 
образованието на мајките и распределбата на богатството, па сепак најголем е јазот кај ромската 
заедница каде што само 72 отсто од децата на возраст 36-59 месеци се на вистинскиот пат во 
развојот. Децата во ромските семејства значително назадуваат кога се работи за писменоста во 
споредба со другите деца (16 отсто) и само 72 отсто од овие деца се на вистинската патека во 
социјално-емотивната област. Особено се значајни разликите во областа на писменоста помеѓу 
децата од најсиромашниот квинтил (12 отсто) и оние од најбогатиот квинтил (24 отсто).

Во период од три дена кои претходеа на MICS4 анкетата, за 92 отсто од децата на возраст 
од 36 до 59 месеци беше ангажирано возрасно лице за четири или повеќе активности кои ги 
промовираат учењето и подготвеноста за училиште. Само 71 отсто од децата имаа татковци кои 
беа вклучени во една или повеќе активности. Повеќе не постои родова разлика кога станува 
збор за активности на возрасните со децата, но татковците повеќе се ангажираат со синовите 
(76 отсто) отколку со ќерките (66 отсто). Повеќе возрасни беа ангажирани во активности за 
учење и подготовка за училиште кај најбогатите домаќинства (96 отсто) во споредба со оние од 
најсиромашните домаќинства (81 отсто). Колку што е повисоко нивото на претходно завршено 
образование на родителите, толку е поверојатно дека тие ќе се ангажираат со своите деца.

Присуството на книги дома е витален индикатор за успехот на училиште во иднина. Само 52 
отсто од децата на возраст од 0 до 59 месеци имаат пристап до најмалку три книги за деца, а 
бројот со 10 или повеќе книги се намалува на 36 отсто. Иако не беа забележани родови разлики, 
децата од градските средини имаат повеќе пристап до книги за деца (66 отсто) во споредба со 
децата кои живеат во руралните домаќинства (38 отсто). Во Скопје, 48 отсто од децата дома 
имаат пристап до 10 или повеќе книги за деца или сликовници, во споредба со 11 отсто деца од 
Полошкиот регион. Разликите кои се доведуваат во врска со степенот на образование на мајката 
и со етничката припадност се дури и поголеми – од 63 отсто кај мајките со високо образование 
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до 8 отсто кај оние со основно или пониско ниво на образование; и од 57 отсто кај Македонците 
до 8 отсто кај Албанците. Состојбата е дури и поекстремна во ромските населби каде што само 
27 отсто од домовите имаат три или повеќе книги за деца, а само 12 отсто имаат десет или повеќе 
книги.

Иако огромен број деца од предучилишна возраст се на вистинската патека во својот развој, 
бројките покажуваат дека дома не постои расположение (етос) за учење и генерално има недоволно 
разбирање за важноста на стимулацијата и учењето во раното детство. Тие, исто така, укажуваат 
на значителни разлики во воспитувањето на децата кои се поврзани со социо-економскиот статус, 
што е индикативно според степенот на образование на нивните мајки и богатството на самото 
семејство. Овие индикатори укажуваат на неуспех на обидите за решавањена меѓугенерацискиот 
карактер на сиромаштијата, што може да води само кон поголема нееднаквост помеѓу богатите и 
сиромашните, што е спротивно на секоја заложба за кохезивно, стабилно и праведно општество. 
Сиромаштијата на семејствата, неповолните услови за домување, лошата здравствена состојба и 
нискиот образовен статус значат дека голем број ромски семејства се во незавидна положба во 
давањето нега, заштита и поддршка на своите најмали членови, така што јазот помеѓу Ромите и 
другите етнички групи и понатаму е евидентен во суштинска и хронична смисла.

Посетување на предучилишно образование во вид на организирана програма за учење или 
едукација на детето претставува важен дел од подготовката за живот и за училиште за децата, 
со што се обезбедува позитивно образовно искуство уште од самиот почеток. Ова е особено 
корисно за оние деца чијшто семеен јазик не е јазикот кој се говори во училиштето или кои се 
соочуваат со други предизвици при приспособувањето на училишната средина. Националното 
законодавство128 го дефинира раниот детски развој како предучилишно образование кое ги 
интегрира грижата и образованието и кое особено содржи мерки и активности за промовирање 
на здравјето и унапредување на интелектуалниот, емотивниот, физичкиот и социјалниот развој 
на детето, што е спротивно на чувањето на детето дома (бејбиситинг) и неговата секојдневна 
нега, која обично не вклучува компоненти на организирано учење и едукација.

Во февруари 2013 година е донесен новиот Закон за ран детски развој кој има за цел да 
обезбеди универзален пристап до квалитетен ран детски развој преку овозможување на 1. 
диверзифицирани услуги за ран детски развој (не само градинки туку и јавни, приватни 
и граѓански центри за ран детски развој со различно времетраење); 2. акцентирање на 
холистичкиот (целокупниот) развој и на исходите – тука јасно се споменати стандардите за 
рано учење и развој како рамка за целокупниот развој, исходите и квалитетната поддршка; и како 
основа за наставната програма, водењето евиденција, следењето и евалуацијата; 3. механизми 
за квалитет и инклузија: лиценцирање, акредитирање, инспекција, професионален развој и 
4. финансирање по дете за да се овозможи поддршка за најмаргинализираните лица. Досега 
главни даватели на услуги за ран детски развој се јавните градинки. Станува збор за вкупно 54 
градинки во 41 општина, како и дополнителни 181 дисперзиран објект кои се наоѓаат најмногу 
во урбаните области и повеќе од 20 центри за ран детски развој во руралните и загрозените 
заедници, кои сега ќе бидат официјални признаени од системот.

128 Закон за заштита на децата (2013)
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Генерално говорејќи, постои недостаток од евтини и достапни опции за ран детски развој за 
децата од предучилишна возраст. MICS4 укажува дека само 22 отсто од децата на возраст 
од 36 до 59 месеци посетуваат организирана програма за рана детска едукација. Иако ова е 
речиси двојно повеќе во споредба со 2006 година (14 отсто), сепак се работи за мала бројка во 
споредба со другите земји во регионот со сличен бруто-домашен производ. Ваквиот недостаток 
се припишува на концентрацијата на државните предучилишни установи во урбаните подрачја, 
а ова може да се види од бројките на присуство – 37 отсто во урбаните и 6 отсто во руралните 
подрачја. Децата на кои најмногу им се потребни овие услуги имаат најмала веројатност да ги 
добијат. На пример, 56 отсто од децата кои живеат во богати домаќинства ги посетуваат овие 
програми, додека кај сиромашните домаќинства оваа бројка се намалува на 0,3 отсто. Ова не само 
што е непропорционално, туку истовремено е и неефикасно користење на ресурсите, бидејќи 
меѓународните истражувања и искуства посочуваат дека програмите за ран детски развој даваат 
најголеми придобивки кога се наменети за сиромашните.129 Само 4 отсто од децата во ромските 
населби на возраст 36-59 месеци посетувале организирано образование за ран детски развој и 
покрај фактот дека ромските деца остварија најмал број поени во Индексот за ран детски развој 
(73 отсто во споредба со 93 отсто на национално ниво), особено во однос на писменоста (16 
отсто во однос на 43 отсто на национално ниво).

Во оваа смисла, MICS4 ги потврдува согледувањата на студијата „Фер плеј“130 реализирана во 
2010 година која утврди дека запишувањето во детските градинки на децата на возраст од четири 
и пет години изнесува околу 23 отсто. Повеќето од овие деца потекнуваат од градски семејства 
во кои двајцата родители заработуваа и каде што мајката има завршено најмалку средно или 
високо образование. Опфатени беа помалку албански и ромски деца. Генерално, мрежата на 
јавни градинки во државата сè уште се користи само како средство за чување на децата додека 
родителите се на работа. Иако се посветува поголемо внимание на образовните и развојните 
елементи во наставната програма за децата, сепак главен акцент силно се става на негата на 
децата. Финансирањето на згрижувањето во јавните градинки им дава предност на брачните 
парови кои работат бидејќи тие можат да си го дозволат сместувањето на децата во градинките, 
додека ранливите семејства тука се сериозно во недостаток.

Целодневното згрижување во градинка со оброци и креветчиња за спиење чини пари. „Фер плеј“ 
проценува дека годишните трошоци по дете во градинките се речиси половина од просечниот 
годишен приход и дека реалните дневни трошоци се речиси четирипати поголеми во однос на 
дневниот надоместок. Во суштина, ова значи дека услугите кои им се даваат на родителите 
кои можат да си дозволат да го платат згрижувањето на детето во градинка ги субвенционира 
државата, додека посиромашните семејства немаат пристап до нив. „Фер плеј“ препорачува 
повеќекратен пристап за надминување на оваа значителна бариера во достапноста до подобри 
услуги за ран детски развој. Прво, намалување на трошоците преку поекономично работење, 
учење од искуствата на другите земји и центрите за ран детски развој кои функционираат надвор 
од мрежата на градинки. Второ, да се воведе реална и правична ценовна структура со која оние 
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кои сакаат да ги користат бенефициите на целодневното згрижување да плаќаат и поправична 
цена, со што ќе се овозможи поправична и поефикасна распределба на субвенциите. Трето, да се 
прошири опфатот на програмата за да може да ги вклучи и услугите за ран детски развој кои се 
со скратено време, со цел нив да ги користат повеќе деца од поширок ранг на семејства. Ова, исто 
така, ќе доведе до поголема поддршка на детскиот развој наместо нудење грижа за децата. „Фер 
плеј“, исто така, ја признава потребата од значително проширување на пазарот за ран детски 
развој преку воведување обуки, акредитација, регулирање и надзор, со кои ќе се овозможи развој 
на центри за ран детски развој кои се приватни, од заедницата или со кои управуваат невладини 
организации – ова ќе овозможи универзален пристап за сите деца – без разлика дали се богати и 
сиромашни. Новиот закон претставува огромен чекор во оваа насока. 

Анализа на поврзаноста и на капацитетите

Трошоците и загриженоста околу капацитетот на кадрите беа двата главни аргументи кои ги 
искажаа родителите во дискусиите на фокус-групите за незапишување на нивните деца во 
програмите за рана детска едукација. Сепак, родителите исто така искажаа и отсуство на доверба 
во ползата од раната детска едукација, во споредба со згрижувањето во домашни услови. Ваквото 
недоволно разбирање на раните развојни потреби и на вредноста која ја има раната детска 
едукација за децата, семејството и за поширокото општество, исто така, може да се забележи и во 
резултатите од MICS4. Ова е главната структурна причина за нереализирање на детското право 
за соодветна поддршка во нивните развојни потреби. Новиот Закон за ран детски развој треба 
да отвори можности за поголема заложба од општеството и од заедницата во реализирањето на 
висококвалитетни програми за рана детска едукација. Законот предвидува негата/грижата да 
има поголем приоритет од образованието во националниот систем на градинки.

Покрај трошоците, други причини за нееднаков пристап се: далечината, отсуството на соодветни 
просторни можности и дискриминаторските ставови кои ги ограничуваат можностите за 
запишување. Сегашната поставеност на финансирањето, на пример, ги субвенционира семејствата 
кои веќе имаат примања и кои живеат во градовите, наместо насочување на ресурсите кон оние 
деца и семејства кои би имале најголема полза од раниот детски развој. Јавното финансирање 
треба да се приспособи за да може да ги покрие сите или повеќето од трошоците за полудневна 
градинка, со што сите трошоци ќе бидат прифатливи за родителите и ќе бидат пропорционални 
на нивните примања, додека оние луѓе кои сакаат целодневна нега да ја доплатат разликата (која 
и да е таа) за тој дополнителен половина ден и програмата во него: оброци, спиење за децата и 
дополнителни активности.131

Главни јазици кои се користат во градинките се албанскиот и македонскиот, при што децата 
се стриктно одвоени според јазикот на кој се одвива програмата, дури и кога се во иста 
градинка. Ромските деца се соочуваат со дискриминација од родителите и децата, дури и кога 
ќе се запишат, па како резултат на тоа процентот на запишување кај Македонците е 36 отсто, а 
само 4 отсто кај Ромите и 3 отсто кај Албанците. Бидејќи јазикот кој се говори во градинките е 
македонски или албански, ромските деца се во незавидна положба – најголем дел од ромските 
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деца зборуваат ромски и во градинка и во основно училиште одат со минимално познавање на 
јазикот што таму се говори. Ова може да се надмине преку раната детска едукација но, за жал, 
повеќето ромски родители не се во можност да платат за каква било програма за рана детска 
едукација, па иако мајките работат во неформалниот сектор надвор од дома, нивните најмлади 
деца обично се згрижени од роднините или соседите. Сиромаштијата на семејствата, физичката 
сегрегација, отсуството на образование кај родителите поради што тие недоволно го вреднуваат 
раниот детски развој – сите заедно придонесуваат за тоа ромските родители да одлучат да не ги 
испраќаат своите деца во градинка или во други програми за рана детска едукација. Ромските 
семејства, исто така, се соочуваат со бариери од аспект на трошоци и далечина.132

Многу мал број деца со посебни потреби се опфатени во редовните градинки. Иако 
Министерството за труд и социјална политика ја утврди како посебен приоритет инклузијата на 
децата со посебни потреби во предучилишното образование, ова сè уште е во рана фаза. Само 
20 (од вкупно 54) градинки запишале вкупно 77 деца со умерена попреченост.133 Дополнителна 
пречка за поголема инклузија на децата со посебни потреби во предучилишниот и училишниот 
систем е отсуство на квалификуван кадар за работа со овие деца. Потребна е исто така и 
обука на наставниот кадар во градинките. Родителите во фокус-групите посочија дека ваквиот 
недостаток од обучен кадар е најголема пречка за запишување на децата со посебни потреби во 
програмите за рано учење. И конечно, децата со посебни потреби се соочуваат со стигматизација 
и дискриминација од родителите и другите деца.

Законот за заштита на децата дава насоки за градинките за тоа со какви програми да работат 
кога имаат деца со посебни потреби. Законот вели дека услугите за децата со посебни потреби 
ќе бидат реализирани во рамките на редовните потреби и дека децата со умерена или физичка 
попреченост ќе имаат нега организирана преку посебна програма. Малиот број градинки 
подготвени да прифатат деца со посебни потреби е уште една сериозна пречка за нивна поголема 
интеграција во редовните училишта, бидејќи учеството во центрите за рана едукација би можело 
не само да ги подготви овие деца за редовното образование туку исто така може да отвори 
можност локалните училишта да се подготват за исполнување на нивните посебни потреби. 
Потребна е поголема координација помеѓу Министерството за труд и социјална политика и 
Министерството за образование и наука како две надлежни министерства за овие два различни 
елементи од системот на образование, преку што ќе се овозможи исполнување на државните 
цели за поголема инклузивност.

Иницијативите кои имаат за цел подобрување на квалитетот во секторот ран детски развој треба 
општо да се фокусираат на тоа да обезбедат дека сите деца имаат полза од стимулирањето, 
позитивните искуства и интеракции кои ги негуваат сите аспекти на нивниот развој, како и 
остварување на нивното право да играат, да се образуваат и да бидат заштитени. Семејствата, 
локалните заедници и општинските власти треба да бидат информирани за вредноста на 
раната детска едукација за добро на децата, семејствата и општеството. Иако е потребно да се 

132 Еминова Е и други, Вклучување на Ромите во раното детство, OSF/REF/UNICEF, Будимпешта 2011
133 Еминова Е и други, Вклучување на Ромите во раното детство, извештај, OSF/REF/UNICEF, 
Будимпешта 2011
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промовираат бенефициите на раната детска едукација во смисла на решавање на неправичноста, 
загрозеноста и сл., оваа едукација не треба да се прикажува единствено како афирмативна 
акциска програма и нејзините бенефиции за сите деца треба да бидат клучната порака во која 
било кампања која има за цел да ги промовира нејзиниот развој и опфат.

Поголемото присуство во програмите за рана детска едукација, особено за социјално исклученото 
население, ќе го даде можеби најважниот придонес за надминување на основните нееднаквости. 
Отсуството на доволно објекти за рана детска едукација и нивната нееднаква распределеност 
најмногу во градовите се значителна пречка за еднаков пристап. Сепак, најголема пречка е 
можеби недоволната свест кај семејствата за важноста од соодветна стимулација и едукација во 
раните детски години. Давањето приоритет на згрижувањето, а не толку на развојот во раните 
години, не само што ги замолчува барањата за соодветни услуги за рана детска едукација туку, 
исто така, ги попречува активностите за воспитување на децата кои промовираат и поддржуваат 
нивна беспрекорна интеграција во училишниот систем.

3.3. Право на образование

Член 28.1. Земјите-членки го гарантираат правото на образование за секое дете и со цел постепено 
остварување на ова право и врз основа на еднакви можности, особено:

(а) обезбедуваат задолжително и бесплатно основно образование за сите деца;
(б) поттикнуваат развој на различните облици средношколско образование, вклучувајќи ги 
општото и стручното образование кои им се достапни на сите деца, и преземаат соодветни 
мерки, како што се воведувањето и давањето парична помош во случај на потреба;
(в) овозможуваат добивање високо образование за сите деца врз основа на способности 
користејќи соодветни средства;
(г) ги ставаат на располагање образовните и стручните информации и услугите за професионална 
ориентација на сите деца;
(д) преземаат мерки за поттикнување на редовното посетување на училиштата и за намалување 
на исипувањето од училиштата.

Општа рамка на основно образование

Пристапот до квалитетно образование не е само основно право на децата: тоа е суштински 
важно за нивниот развој и пристап до нивните права. Неговиот потенцијал во смисла на 
помагање на економскиот раст, решавањето на општествената нееднаквост и создавањето на 
современо плуралистичко општество се широко признаени. Националната програма за развој 
на образованието 2005-2015 година содржи рамка на активности на полето на образованието.134

Министерството за образование и наука е задолжено за целокупниот образовен систем од 
основното до терцијарното образование, вклучувајќи ги и неформалното и образованието за 

134 Достапно на интернет (на англиски) наhttp://www.npro.edu.mk/dokumenti/strategija-en.pdf
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возрасни. Поконкретно, Министерството за образование и наука е задолжено за формирање и 
управување со образовни институции и нивно акредитирање и одобрување. Тоа исто така ги 
утврдува и наставните програми, објавува учебници и одобрува назначувања во образовните 
институции. Органите во состав на Министерството за образование и наука се: Бирото за развој 
на образованието, Државниот образовен инспекторат, Дирекцијата за развој и промовирање 
на образованието на јазиците на заедниците и Националниот испитен центар. Националниот 
буџет за образование во 2011 година изнесуваше околу 4,6 отсто од бруто-домашниот производ, 
што е далеку под просекот на ОЕЦД од 5,7 отсто135. Иако надлежностите за давање услуги на 
основно и средно образование се пренесени на локално ниво, образованието во најголем дел 
се финансира од државата. Расходите за образование учествуваат речиси половина во вкупните 
трансфери од државата кон општините.136 Сепак, околу 80 отсто од локалниот буџет е наменет 
за плати, со што малку ресурси остануваат за другите есенцијални работи, како што се обуката, 
инфраструктурата и развојот на услугите.

Во последните години беше направена децентрализација на неколку образовни функции 
на општините. Тие (општините) сега се задолжени за изградба и одржување на училишта, 
вработување на наставници и други лица, како и овозможување учебници, материјали и помошни 
средства. Образованието и понатаму е финансирано првенствено од централниот буџет, при 
што средствата се доделуваат на општините. Локалните власти велат дека актуелниот систем 
за финансирање го ограничува нивниот капацитет за локален развој и ги става во понеповолна 
положба посиромашните општини кои имаат помала база за локално оданочување.137

Врз основа на самопроцената искажана при Пописот во 2002 година, националната стапка на 
писменост изнесува 96 отсто138, со што 4 отсто од населението над 15 години е неписмено. Стапката 
на неписменост кај Македонците е најниска (2 отсто), додека највисока стапка е забележана кај 
ромската популација (21 отсто). Во 2002 година, вкупно 33 отсто од ромската популација не 
успеале да завршат основно образование, а од другите 67 отсто, 93 отсто завршиле само основно 
образование. Пописот од 2002 година, исто така, укажува дека писменоста се подобрува при што 
таа изнесува 99 отсто кај лицата на возраст од 15 до 24 години и со минимални разлики помеѓу 
мажите и жените. Особено е важна писменоста кај жените на возраст од 15 до 24 години бидејќи 
таа е клучен фактор кој влијае врз здравјето на мајките и децата и врз подоцнежниот успех во 
образованието на децата, што помага да се „разбие“ меѓугенерацискиот круг на сиромаштија. 
Поради тоа, разочарувачки е да се забележи дека најновите податоци од MICS4 покажуваат мал 
пад на писменоста кај жените на возраст од 15 до 24 години – од 99 отсто во 2002 година на 97 
отсто во 2011 година (100 отсто кај Македонците, 97 отсто кај Албанците и 77 отсто кај Ромите) 
и дека само една од две Ромки на возраст од 15 до 24 години кои живеат во најсиромашните 
домаќинства знае да чита. 

135 Проценка на државата Македонија REF op. cit.
136 Лион А., Децентрализација и реализирање на основното и средното образование, ЦИКП, Скопје, 2011 
стр.7
137 Ibid.
138 Бројките цитирани во Извештајот за напредокот кон реализацијата на милениумските развојни цели на Владата 
на Македонија, Скопје, 2009
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Основното образование е организирано во три циклуси, од кои секој е поделен во три години. 
Во септември 2008 година, основното образование се трансформираше во образовна програма 
од девет години, при што децата се запишуваат на шестгодишна наместо на седумгодишна 
возраст. На крајот од 2012 година во државата имаше вкупно 986 основни училишта (ова ги 
вклучува 349 училишта и нивните подрачни училишта), како и 113 средни училишта. Повеќето 
од нив се изградени во седумдесеттите години, иако од 2008 година досега се реконструирани 81 
основно и 20 средни училишта, додека во уште 390 училишта поправките се целосно завршени. 
Изградени се десет основни училишта и две средни училишта (најчесто со странски донации). 
Сепак, постојната училишна мрежа сè уште е одраз на демографската состојба во шеесеттите и 
седумдесеттите години како резултат на што имаме значителна разлика во местоположбата на 
образовните објекти. Постојат голем број рурални основни училишта, но засилената миграција 
од село во град ги испразни овие училишта.139 На пример, околу 30 отсто од сите основни 
училишта имаат помалку од дваесет ученици и се многу скапи за одржување, а од друга страна, 
растот на населението во градовите, особено оние населени со Роми и Албанци во северниот и 
западниот дел од државата, доведе до значителна пренатрупаност во училиштата.140

Пристап, присуство и завршување на образованието

Табелата на ISCED дадена подолу ја прикажува нето-приспособената стапка на присуство во 
образовниот процес (НПС) која на национално ниво за основните училишта во 2011 година 
изнесува 98 отсто. Не постојат значителни урбани/рурални или родови разлики на национално 
ниво, иако самата стапка на присуство варира од 99 отсто во североисточниот регион до 94 отсто 
во источниот. Иако има одредени разлики помеѓу квинтилите кои се однесуваат на богатството, 
најголемата разлика има кај етничката припадност: кај Македонците стапката на присуство е 99 
отсто; кај Албанците е 98 отсто, а кај другите само 92 отсто. Податоците од MICS4 покажуваат 
дека само 84 отсто од ромските деца на возраст за упис во основно училиште (6 години) одат 
во прво одделение. Иако поголем број (86 отсто) од ромските деца на училишна возраст одат на 
училиште, и понатаму 14 отсто ромски деца не посетуваат настава.

Со оглед на фактот дека ромските деца зборуваат ромски и не посетуваат програми за рана детска 
едукација, тие се соочуваат со неповолна ситуација кога се запишуваат во основно училиште. 
Постојат систематски напори за да се обезбеди децата да го научат јазикот на наставата и 
наставниците да се обучуваат за тоа како да им помогнат на децата во негово полесно совладување. 
На образовниот систем му недостасува културна сензитивност и не предвидува задолжителна 
обука за мултикултурна настава или за справување со предрасудите и стереотипите. Отсуството на 
ромски наставници значи дека многу дискриминаторски практики лесно поминуваат, па поради 
тоа одењето на училиште претставува негативно искуство за многу ромски деца. Неопходни 

139 ЦИКП op. Cit.
140 Лион А., Децентрализација и реализирање на основното и средното образование, ЦИКП, Скопје, 2011, 
наhttp://www.crpm.org.mk/wp-content/uploads/2012/03/Decentralisation-and-the-Delivery-of-Primary-and-
 Secondary-Education.pdf, стр.28
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се значително поголеми напори за спречување на сегрегацијата на ромските деца на училиште 
предизвикано од нивното искуство и од јазикот, културата и однесувањето во нивното училиште. 
Потребни се, исто така, дополнителни напори и за подготвување на мнозинските заедници 
(Македонците и Албанците) за поголемо вклучување на малцинските групи и за вреднување/
почитување на различноста во општеството.141

Во овој контекст стапката на присуство на Ромите на училиште се намалува со возраста – на 
пример, до 14-годишна возраст дури 25 отсто од ромските деца се отпишуваат од училиште. 
Со оглед на тоа што во Македонија запишувањето на училиште е задолжително, а системите 
и структурите за следење на учениците се мошне добро развиени, оваа висока стапка на 
невклученост вонаставата го покренува прашањето за посветеноста на самото семејство за 
образование на своето дете, нивниот капацитет да си го дозволат тоа образование, но исто така и 
прашањето за посветеноста на локалните власти, како и за нивниот капацитет да си ги исполнат 
своите обврски. Основното и средното образование во јавните институции е бесплатно за сите 
ученици, како и учебниците и превозот за учениците кои живеат на два или повеќе километри 
од училиштето. Сепак, сиромашните семејства и понатаму имаат проблем да си ги дозволат 
трошоците за материјали. Некои општини воведоа конкретни иницијативи за да ја подобрат 
стапката на присуство во училиште, но некои имаат тешкотии да ги одржат  откако завршило 
почетното финансирање.142

141 Еминова Е и други, Вклучување на Ромите во раното детство, OSF/REF/UNICEF, Будимпешта 2011
142 Еминова Е. и други, Вклучување на Ромите во раното детство, извештај OSF/REF/UNICEF Будимпешта 
2011
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Машки Женски Вкупно

Нето-стапка 
на присуство 

(приспособена)

Нето-стапка 
на присуство 

(приспособена)

Нето-стапка 
на присуство 

(приспособена)

Возраст на почеток 
на учебната година

6 81.3 91.6 86.6

7 93.6 90.9 92.1

8 93.4 90.7 92.0

9 88.9 90.2 89.6

10 91.7 87.3 90.9

Образование на мајките

Без образование 91.0 83.3 87.2

Основно 89.6 91.7 90.7

Средно и повеќе (*) (*) 96.6

Квинтил на индекс на богатство

Најсиромашни 72.7 73.1 72.9

Втори 89.2 97.7 94.3

Средни 98.0 78.8 90.7

Четврти 100.0 95.0 97.4

Најбогати 97.5 100.0 99.0

Вкупно 90.3 90.4 90.3

Табела 8: Процент на деца на училишна возраст кои одат во основно или средно училиште 
(приспособена стапка на присуство), Ромски населби 2011 година (MICS4)

Во однос на ромското население, податоците од MICS4 покажуваат дека разликите во степенот 
на образование на мајката значително влијаат врз посетувањето училиште – нето-стапката 
на присуство изнесува 87 отсто кога мајката е без образование, т.е. 97 отсто кога мајката има 
средно или повисоко образование. Разликите кај ромските деца во однос на економскиот статус 
на семејството се уште повеќе изразени и кај нив стапката на следење настава изнесува од 73 
отсто кај најсиромашниот квинтил до 99 отсто кај најбогатиот квинтил. На национално ниво, 
процентот на деца запишани во прво одделение, а кои и го завршуваат последното одделение 
од основното образование, изнесува 99 отсто за сите групи, вклучувајќи ги и повторувачите. 
Националната стапка на завршување на основното образование и премин во средно образование 
изнесува 97 отсто, но постојат значителни разлики врз основа на етничката и родовата припадност 
и социоекономското рангирање.

Од 2008 година, средното образование е задолжително. Општото средно образование трае четири 
години, а средното стручно образование трае од две до четири години, зависно од програмата. 
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Учениците се запишуваат во средно образование врз основа на она што го постигнале во 
основното образование. Според официјалните податоци, околу 60 отсто од учениците во средно 
образование во Поранешна Југословенска Република Македонија посетуваат стручни програми. 
Националната нето-стапка на присуство во средното образование изнесува 85 отстокај децата 
од македонска и албанска националност; само 38 отсто од ромските деца на возраст за средно 
образование одат во средно училиште; 4 отсто од нив сè уште одат во основно училиште додека 
58 отсто воопшто не одат на училиште. Забележани се значителни разлики засновани врз 
социоекономскиот статус, при што најниска нето-стапка на следење настава имаме кај децата 
кои живеат во најсиромашните домаќинства (16 отсто), а највисока кај најбогатите семејства 
(66 отсто). Фактот дека речиси 60 отсто од ромските деца не одат на училиште значително 
придонесува за континуираниот циклус на невработеност, социјална исклученост и сиромаштија 
кај Ромите во државата.

Позитивната промена на ставовите кај албанските семејства, во комбинација со државната помош 
на сиромашните семејства за да ги покријат трошоците за училиште, доведе до зголемување на 
присуството на албанските девојчиња во средното образование. Иако стапката и понатаму е 
помала во однос на просекот во државата, таа се зголеми од 51 на 68 отсто. Генералните разлики 
во нето-стапката на присуство кај Ромите се минимални, при што незначително поголема е 
нето-стапката на присуство кај момчињата (42 отсто) во споредба со девојчињата (35 отсто). Не 
постојат цврсти докази дека раното стапување во брак е значителен фактор за тоа многу ромски 
девојчиња да се отпишуваат од училиште. Податоците од MICS4 ги потврдуваат ставовите на 
главните анкетирани лица дека оваа практика генерално бележи намалување.143 Меѓународните 
студии144 укажуваат дека порелевантни фактори веројатно се сиромаштијата на семејството и 
недоволното искуство на училиште.

Квалитет

Член 29.1. Земјите-членки се согласни дека образованието на детето треба да биде насочено кон:

(а) Развој на личноста на детето и развој на надареноста, менталните и физичките способности, 
до највисок можен степен;
(б) Развој на почитувањето на правата на човекот и основните слободи, како и почитувањето на 
принципите содржани во Повелбата на Обединетите нации;
(в) Развој на почитувањето на родителите на детето, неговиот културен идентитет, јазикот и 
вредностите, националните вредности на земјата во која детето живее и на земјата од која тоа 
води потекло, како и на културите поинакви од неговата;
(г) Подготвување на детето за одговорен живот во слободно општество во дух на разбирање, 
мир, толеранција, еднаквост на половите и пријателство меѓу сите народи, меѓу етничките 
национални и верски групи и лица од автохтоно потекло;
(д) Развој на почитувањето на природната средина.

143 MICS 3 Табела ED.4; MICS4, Табела ED.4
144 Училиште за сите? Пристап до квалитетно образование за ромските деца Impreuna агенција за развој на 
заедницата/УНИЦЕФ, Букурешт, август 2010
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Урбаните/руралните разлики во мрежата на средни училишта доведоа до значителна 
пренатрупаност во голем број урбани училишта. Иако многу училишта мора да работат во две 
смени, околу 10 отсто од основните училишта секојдневно треба да работат и во три смени. 
Ова не само што бара скратување на часовите туку, исто така, ги ограничува и просторот и 
времето на располагање за воншколски активности или часови за ученици кои имаат потреба од 
дополнителна поддршка, како што се учење јазик или надополнување на пропуштените часови. 
Условите во образовните објекти исто така се разнолики, при што училиштата во руралните 
општини и на периферијата на посиромашните урбани општини се најчесто во лоша состојба.145 
Децата во фокус-групите постојано информираа за лошата хигиенска состојба на своите 
училишта, особено на тоалетите, а во некои случаи и на општата инфраструктура. Насилството 
и понатаму е проблем во училиштата. Многумина од децата во фокус-групите пријавуваа дека 
не се чувствуваат безбедно на училиште и дека наставниците и учениците користат вербално и 
физичко насилство.

Оценувањето на постигнувањата на учениците од прво до трето одделение е описно. Учениците 
понекогаш напредуваат во следната оценка без да го развијат претходно потребното ниво на 
знаење и вештини, што доведува до фрустрации кај нив и до отпишување од училиштето во 
погорните класови. Освен тоа, учениците во повисоките циклуси на основно образование 
понекогаш напредуваат од една оценка во друга, и покрај тоа што не ги задоволиле барањата 
за остварена реализација. Иако ова најверојатно се прави поради натамошната благосостојба 
на детето, практиката им овозможува на наставниците да се апстрахираат од својата задача за 
академски компетенции на учениците.146 Воведено е завршно екстерно оценување на крајот од 
основното образование кое има за цел да го оцени степенот на знаење кај учениците во однос на 
однапред утврдените национални одредници, како и да ја провери објективноста на оценувањето 
од страна на наставниците. Овие активности, исто така, имаат за цел да ги подобрат резултатите 
на меѓународните тестови на децата од основното образование чиешто досегашно оценување 
при меѓународните тестирања се покажа како релативно слабо. 

Кога степенот на читање и разбирање кај учениците на возраст од 15 години објективно се 
мереше во рамките на програмата за меѓународно тестирање и оценување на учениците на ОЕЦД 
(PISA) во 2000 година, државата беше рангирана на 38. место од вкупно 41 место. Резултатите 
од ова тестирање покажаа дека 34,5 отсто од учениците кои завршиле или кои набргу ќе завршат 
основно образование не го достигнале првото од петте нивоа на знаење, додека дополнителни 
28 отсто го достигнале само првото ниво на знаење. Овие резултати може да се земат како 
сериозен индикатор за слабиот квалитет на наставата во државата147 и укажуваат на потребата 
од систематски промени со цел зголемување на нивото на писменост кај населението. Од 2009 
година, УНИЦЕФ поддржува програма за обука за описменување која има за цел да ги опфати 

145 Лион А., Децентрализација и реализирање на основното и средното образование, ЦИКП, Скопје, 2011, 
наhttp://www.crpm.org.mk/wp-content/uploads/2012/03/Decentralisation-and-the-Delivery-of-Primary-and-
Secondary-Education.pdf
146 УНИЦЕФ проектни извештаи 2010, 2011
147 Извештај за напредокот кон милениумските развојни цели, Влада на Македонија, Скопје, 2009
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сите наставници во државата кои работат со пониските одделенија. Програмата веќе дава 
позитивни резултати. 

Постојат и одредени прашања на кои треба да се работи како, на пример, до кој степен образовниот 
систем ги исполнува потребите за учење кај сите ученици. Социјалната инклузија е клучен 
аспект на еден унифициран и ефективен систем за образование и обука. Основната премиса 
зад инклузивното образование е дека политиката и практиката треба секогаш да им овозможат 
на учениците со различно потекло и вештини да ги стекнат бенефициите на националното 
образование преку системи кои се флексибилни и доволно поттикнувачки да ги задоволат 
потребите на учениците со различни потреби и потекло во училиштата за општо образование. 
Иако не постојат конкретни домашни закони кои се однесуваат на инклузивното образование, 
Националната	 стратегија	 за	 развој	 на	 образованието	 (2005-2015) ја промовира потребата 
од подобрување на физичкиот пристап до образование; намалување на дискриминацијата во 
образованието; подобрување на образовното искуство и исходи за сите деца и поголема грижа 
за децата со посебни образовни потреби. Концептот	 на	 деветгодишното	 задолжително	
образование	од 2007 година се осврнува на прашањето на инклузивноста како недискриминација, 
мултикултурализам и ученици со посебни образовни потреби. 

Иако постојат податоци кои укажуваат дека во образованието има присуство на деца од 
малцинствата и од оние кои потекнуваат од семејства со низок социоекономски статус, 
преваленцата и структурата на учениците со посебни образовни потреби не се следат на 
систематски и организиран начин.148 Официјалните достапни податоци149 за училишната година 
2011-2012 покажуваат дека само 981 ученик биле едуцирани во 181 посебен час во 44 училишта. 
Малиот број ученички (324) може да биде индикатор за тенденцијата кај родителите да избегнуваат 
запишување на девојчињата во посебни училишта на сметка на кое било формално образование. 
Мнозинството (823) од овие деца беа во класови за деца со интелектуална попреченост; 21 
беа категоризирани како образовно занемарени и другите (137) беа дефинирани со одреден вид 
физичка попреченост. Дури и да речеме дека 384 деца со посебни потреби посетуваат дневни 
центри и дека други деца одат во институции, овие бројки укажуваат дека значителен број деца 
со посебни потреби или одат во редовна настава или воопшто не одат на училиште. Неопходно 
е дополнително истражување за да се утврди реалниот капацитет да се интегрираат децата 
со посебни потреби во редовното образование; како и подготвеноста на наставниците да ги 
прифатат овие деца кога би постоеле соодветни просторни можности и обуки. Ова е особено 
важно имајќи предвид дека Македонија ја ратификуваше Конвенцијата за правата на лицата со 
посебни потреби од 2007 година, која го потврдува правото на сите лица со посебни потреби 
на инклузивно, квалитетно и бесплатно основно образование, како и средно образование на 
еднакви основи со другите во нивните заедници.

Повеќето од соговорниците ги ставија под знак прашање релевантноста и ефективноста на 
процедурата според која едукативните потреби на децата со посебни потреби се проценуваат од 

148 Истражувачки извештај: Користење на помошна информатичка технологија во основните училишта во 
Република Македонија, Open the Window/USAID, Скопје, 2011 стр. 48
149 Основни, нижи и виши средни училишта на почетокот на учебната година 2011/2012,ССО, Скопје, 2012
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комисија составена од директорот на основното училиште, психолог или педагог и одделенски 
наставник од пониските нивоа на основното образование. Уште едно прашање кое заслужува 
внимание е фактот дека посебните училишта и одделенија работат според редуцирани наставни 
програми, без притоа да има механизам за враќање на стандардните наставни програми/ 
одделенија. Ова дефинитивно ги одвраќа родителите од одлуката да го оставаат своето дете во 
овие програми. Во рамките на фокус-групите, децата со посебни потреби беа согласни околу 
своето искуство на училиште, како во редовните така и во посебните класови, но некои родители 
изразија загриженост за вредноста на посебните класови, велејќи дека децата едноставно ги 
ставаат таму и притоа има минимален образовен инпут или воопшто го нема. Искуството на 
лицата од фокус-групите, исто така, го покрена прашањето за безбедноста, при што некои од 
родителите и децата тврдеа дека, во некои случаи, децата биле заклучувани во училниците кога 
наставникот бил отсутен.

Децата генерално не беа сигурни зошто некои деца се наоѓаат во посебни класови и изразија 
подготвеност да ја споделат училницата со децата со посебни потреби. Наставниците посочија 
дека во 2010 година беше неопходно инфраструктурата да се приспособи , со цел поголема 
интеграција на децата со посебни образовни потреби, заедно со поголема професионална 
поддршка и дополнителна обука на наставниците. Сите овие нешта можат да се постигнат во 
актуелната рамка на образование, но досегашните активности насочени кон вклучување на 
децата со посебни образовни потреби во нормалното образование наидоа на отпор.150

Во учебната 2008-2009 година, Ромите учествуваа со околу 36 отсто од сите деца во посебното 
основно образование и 28 отсто од вкупниот број во посебното средно образование.151 Вистинските 
бројки треба да се проверат бидејќи во соседните земји задоцнетото запишување на училиште, 
отсуството на можности за мајчин јазик и неадекватните механизми за оценување доведоа до 
непропорционален број ромски деца запишани во посебните училишта. Ромските родители 
можеби мислат дека треба да ја прифатат ваквата состојба или премолчено се согласуваат на 
тоа поради пониските трошоци и/или дополнителните услуги кои му се достапни на детето – 
храна, облека, престој и сл. Искуството на некои од соговорниците во оваа студија упатува на тоа 
дека причините за преголема застапеност на Ромите во посебното образование се пристрасните 
процедури за оценување и финансиските, транспортните и работните бенефиции кои ги дава 
државата. Иако политиката за мајчин јазик не е подеднакво имплементирана во училиштата, не 
постои законска обврска според која мајчиниот јазик мора да се зема предвид во оценувањето на 
учениците со посебни образовни потреби.152

150 Johnstone C. Inclusive Education as Part of a Child-Friendly Schools Framework. Results and Recommendations 
from a Study in Macedonia UNICEF, Скопје 2010
151 Еминовска Е и Спасовски О., Проценка на државата Македонија Ромски образовен фонд 2011
152 Johnstone C. Inclusive Education as Part of a Child-Friendly Schools Framework. Results and Recommendations 
from a Study in Macedonia UNICEF, Скопје 2010
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Анализа на поврзаноста и на капацитетите

Вкупните стапки на запишување и присуство на училиште се зголемуваат како во основните 
така и во средните училишта, додека јазот помеѓу присуството на момчињата и девојчињата 
се намалува, како што се менуваат општествените и семејните ставови кон образованието на 
девојчињата. Иако постојат различни степени на неурамнотеженост од етнички, родов, регионален 
и урбан/рурален аспект во целиот спектар на образовните услуги, степенот на исклученост 
на децата со посебни потреби и ромските деца (особено ромските девојчиња) од основните 
образовни услуги е загрижувачки. Етничките разлики се најочигледни на предучилишно или на 
ниво на рано детско образование и иако несразмерноста помеѓу македонските и албанските деца 
се намалува по запишувањето во основното училиште, ромските деца (и покрај значителното 
зголемување на нивното присуство во последните неколку години) и понатаму се соочуваат со 
неповолна ситуација. Во средното образование доаѓа до изедначување на родовата нерамнотежа, 
благодарение на промената во ставовите во општеството и иницијативите на државата за 
стимулирање на пошироко учество. Иако е тешко да се добие јасна или точна претстава за 
тоа колку деца со посебни потреби одат во редовните училишта, јасно е дека мнозинството од 
децата со посебни потреби се исклучени од квалитетното основно образование. Предрасудите 
и стигматизацијата имаат одредена улога во ниското ниво на присуство кај децата со посебни 
потреби и завршувањето на образованието од нивна страна, но отсуството на соодветни 
статистички податоци прави невозможно да се утврди колкаво е нивното влијание во споредба 
со, на пример, отсуството на соодветни простории.

Сиромаштијата на семејството и понатаму е константен негативен фактор кој постојано се 
поврзува со нискиот степен на образование кај сите етнички, родови и урбани/рурални групи. 
Државата воведе шеми за социјална помош за да им помогне на сиромашните семејства во 
покривањето на трошоците за школување на нивните деца, но без оглед на сè, многу семејства, 
особено оние од посиромашните квинтили, сè уште не ги испраќаат своите деца во предучилишни 
или училишни институции и на образованието гледаат само како на начин на подобрување 
на можностите за вработување понатаму во животот. Ова може да биде поради ниското 
ниво на образование на родителите и нивното ограничено позитивно искуство на училиште. 
Проширувањето на свеста на родителите за улогата и вредноста на образованието, особено на 
раното образование, во животот на нивните деца е клучната работа. Степенот на образование 
на мајките е уште еден фактор кој постојано се поврзува со одењето на децата во училиште и со 
нивните училишни постигнувања. Повисокото ниво на образование кај мајката е силен поттик 
за успешното учество на децата во образованието, така што мора повторно да се потенцираат 
предностите на поддржување програми за едукација на возрасните и/или на заедницата, особено 
за мајките и младите жени.

Широката прифатеност на паралелно и одвоено образование во општеството е уште една 
структурна причина за образование со низок квалитет. Помалите етнички групи имаат помалку 
средства за да си дозволат квалитетно образование, па така постојните тенденции на нееднаквост 
продолжуваат. Сепак, квалитетот на образованието кој го добиваат децата од мнозинските и 
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малцинските заедници страда како резултат на одвоеното образование, а тоа се однесува и на 
тенденцијата за современо, плурално општество.

Националната законска и политичка рамка за образование е соодветна, иако е неопходно да 
се зајакне правната основа за инклузивно образование. Сепак, има потешкотии во случаи на 
толкување, примена и имплементација на локално ниво. Иако пренесувањето на надлежностите 
на општините треба да овозможи флексибилност и одзивност кон локалните потреби, тоа 
исто така може да доведе и до „застранување“ од националните стандарди и спорадично (а не 
системско) развивање на услугите. Отсуството на основни податоци за исклучените групи (на 
пример, бројот на Роми или ученици со посебни потреби) мора, исто така, да покрене сериозни 
прашања за практичната корисност на големиот број национални стратегии и акциски планови 
на полето на образованието.

Вкупниот буџет за образование како процент од бруто-домашниот производ е помал во споредба 
со просекот на ЕУ, но подеднакво проблематични се и распределбата и дистрибуцијата на 
ресурсите. Податоците од практиката и истражувањата укажуваат дека сегашните механизми 
за распределување на средства од централниот буџет ги фаворизираат побогатите а не 
посиромашните општини. Иако формулата за распределување се заснова врз  бројот на деца во 
општината, пондерирано за конкретни ранливи групи, таа не е доволно сензитивна за локалните 
потреби ниту доволно флексибилна за да одговори соодветно на локалните барања. Општините 
се жалат дека распределбата на буџетот се заснова врз минати трошоци и застарени основи и дека 
трошоците веднаш ги „јадат“ расположливите средства, така што посиромашните и оддалечени 
општини кои имаат повисоки трошоци по дете и помала даночна основа се во незавидна положба, 
а тоа го попречува развивањето иницијативи за подобрување на квалитетот на образованието и 
за поголемо вклучување на ранливите групи. Националната формула за финансирање, исто така, 
го ограничува и капацитетот на општините креативно да ги трошат средствата како одговор на 
локалните околности и барања.

На локално ниво, околу 80 отсто од доделениот буџет е наменет за плати, со што многу малку 
останува за другите основни услуги, а уште помалку за развој и градење на капацитетите. 
Ваквата состојба претставува голема можност за подобрување на пристапот и квалитетот на 
училишните услуги преку активности за градење на капацитети, обезбедување ресурси и нивно 
управување. Има и дополнителни можности за развој на поддршка и вклучување на родителите 
во училишните одбори и учество на децата во училишните совети. Овие тела би можеле да 
дејствуваат во насока на поддршка, критикување и следење на директорите на училиштата, како 
и воведување вистинска локална отчетност и одзивност. 

Релативно доброразвиените локални системи за управување и координативни механизми со 
Министерството за образование и наука би можеле да бидат силни двигатели на иницијативи 
за локални реформи и развој, иако, за жал, отсуството на силни меѓусекторски координативни 
механизми на општинско ниво е можна пречка за иновативните услуги и холистичкиот пристап во 
давањето услуги. Отсуство на силно граѓанско општество и/или партнери од приватниот сектор 
на полето на образованието е уште една голема бариера во развивањето на иновативните услуги. 
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Иако услугите се пренесени на општините, образованието ефективно е монопол на државата, 
при што на родителите и децата им останува малку избор. Развивањето проекти и услуги од 
страна на ромските невладини организации и потоа нивно прифаќање од страна на државата 
даваат пример за тоа како би требало во иднина да се развиваат услугите кои би излегувале во 
пресрет на конкретни барања.

Ограничената достапност на услугите и објектите на локално ниво, особено за ранливите групи, 
е главната причина за нееднаквиот пристап до услугите. Многу училишни објекти се во лоша 
состојба и се несоодветни за работа со децата со посебни потреби. Повеќето од објектите се 
наоѓаат во урбаните подрачја па за да се дојде до нив потребно е многу да се патува што не е многу 
безбедно ниту пак соодветно за дете. Отсуството на соодветно квалификуван и искусен кадар е 
уште една голема пречка на сите нивоа на образование. Наставниците и другите стручни лица 
се воздржуваат од тоа да прифатат работа во подрачните училишта, па така руралните подрачја 
мора да прифатат помалку квалификуваните кандидати. Во основа, професијата наставник е 
потценета и на неа не се посветува соодветно внимание и поддршка. Професионалниот развој 
на наставниците е сè уште во развој и нивната претходна обука бара голема реформа. Недоволен 
е бројот на соодветно квалификувани наставници, воспитувачи во градинките и други стручни 
лица кои не се Македонци по потекло или кои барем го познаваат јазикот или културата на 
малцинството што влијае врз можноста на општината да ги испорача соодветните услуги. Исто 
така е тешко да се обезбедат учебници и материјали на јазикот на малцинствата, или такви 
кои прикажуваат позитивна слика за културата на малцинството. Националната тенденција за 
справување со сиромаштијата и со нееднаквоста, најмногу социјални бенефиции или парични 
трансфери, исто така значи дека алтернативните или дополнителни услуги (на пример, 
надоместување на пропуштените часови) не се на располагање во државата.

Иако повеќето од паричните иницијативи и афирмативните активности, кои го поддржуваат 
зголеменото присуство во училиште на Ромите, децата со посебни потреби и сиромашните деца, 
потекнуваат од странски донатори и/ или локални невладини организации, Владата презема 
чекори за интегрирање на повеќето од нив во главниот образовен систем. Сепак, дискусиите 
на локално ниво посочија дека некои проекти не можеа да бидат преземени од самите општини 
кога заврши нивното финансирање, и покрај позитивната евалуација за ползата од нив. Останува 
впечатокот дека токму општините со најмала потреба од надворешна помош добија најголем дел 
од донаторската помош, додека пооддалечените општини со мала даночна основа се обидуваа да 
воспостават соодветни контакти. Подобрената координација помеѓу донаторите и невладините 
организации може да доведе до проширување на можностите за надминување на локалните 
бариери во давањето услуги.

Владата ја прифати потребата од примена на меѓународните стандарди и постепено ги прифаќа 
меѓународните стандарди за квалитет. Сепак, категоризациите кои се користат при оценувањето и 
дефинирањето на посебните потреби на децата не се во согласност со меѓународните стандарди, 
така што овие училишта не учествуваа во неодамнешното PISA или TIMMS оценување.
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3.4. Право на заштита

Член 19.1. Земјите-членки ги преземаат сите соодветни законодавни, административни, 
социјални и образовни мерки за заштита на детето од сите облици на физичко или ментално 
насилство, повреди, или злоупотреби, занемарувања или немарен однос, малтретирања, или 
експлоатации, вклучувајќи ја и сексуалната злоупотреба, додека за него се грижат родителите, 
законските старатели или некое друго лице на кое му е доверена грижата за детето.

Член 19.2. Таквите заштитни мерки по потреба треба да ги опфатат ефикасните постапки за 
воспоставување на социјалните програми за обезбедување и поддршка на детето и на оние 
на кои им е доверена грижата за детето, како и другите облици за спречување, утврдување, 
пријавување, проследување истрага, постапување и следење на случаите на овде наведеното 
малтретирање на детето, а по потреба и обраќање до судот.

Рамката на заштитните услуги

Уставот предвидува дека државата се грижи за социјалната заштита и социјалната сигурност на 
своите граѓани според принципот на социјална правда. Во согласност со оваа уставна одредба, 
Законот за семејство и Законот за социјална заштита предвидуваат конкретни мерки за заштита 
на децата од насилство, злоупотреба и занемарување. Двата закона им доделуваат посебна улога и 
клучна надлежност на центрите за социјална работа во решавањето на овие проблеми. Триесетте 
центри за социјална работа се овластени да преземаат активности врз основа на нивното знаење 
или врз основа на пријава од полициски, здравствени и образовни институции, од родителите 
или соседите. Сепак, заштитата на детето е само еден елемент од севкупниот мандат на центрите 
за социјална работа, и тоа е дел од пошироките социјални услуги кои подразбираат управување 
со системот на парични бенефиции. Социјалните услуги се задолжителни согласно со законите 
за социјална заштита, за семејство, за малолетничка правда и тие спаѓаат во три пошироки 
категории.153

РАМКА 1: ПРЕВЕНТИВНИ УСЛУГИ

ПРЕВЕНТИВНИ УСЛУГИ 

Најважните превентивни услуги кои ги даваат центрите за социјална работа се утврдени во 
Законот за социјална заштита (член 24), и тоа:

• образовна и советодавна работа

• развој на форми за самопомош

• волонтерска работа

• други активности кои спречуваат појава на социјален ризик.

153 Приспособено од Donnelly P. Decentralisation & Deinstitutionalisation of Social Services in Macedonia (2008) 
World Bank, 2008 (необјавен нацрт-текст) Види, на пример, Проценка на системот за права на децата (2007) и 
Компаративната проценка на националното законодавство и Конвенцијата за права на детето (2010)
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РАМКА 2: УСЛУГИ НА ГРИЖА И СОВЕТУВАЊЕ

УСЛУГИ НА ГРИЖА И СОВЕТУВАЊЕ

Услугите на грижа и советување се утврдени со Законот за социјална заштита и во еден дел од 
Законот за семејство. Тие вклучуваат:

• домашна нега за стари лица и лица со попреченост

• резиденцијална нега за старите лица и лицата со попреченост; децата без родители или 
родителска нега; децата со проблеми во однесувањето и барателите на азил

• резиденцијална нега за деца со попреченост и за оние кои имаат потреба од нега

• згрижувачка нега

• услуги на дневна нега

• мали групни домови

• самостојно живеење со поддршка

• засолништа за ранливи деца и возрасни

• услуги на индивидуално, брачно, семејно и групно советување.

РАМКА 3: ЗАКОНСКИ И ЗАШТИТНИ ОБВРСКИ

ЗАКОНСКИ И ЗАШТИТНИ ОБВРСКИ

• Преземање мерки за заштита на дете-жртва на насилство, дете изложено на алкохол, на 
користење на дроги или на детски труд

• Старателство во однос на ранливите лица

• Обврски за пријавување и надзор во однос на малолетничките и возрасните престапници

• Обврски во врска со посвојување на деца

• Помирување на брачните другари

• Надзор на родителските права

Домашните истражувања постојано укажуваат на фактот дека центрите за социјална работа 
се соочуваат со сериозен проблем на недоволно ресурси и кадар.154 Националната програма за 
развој на социјалната заштита 2011-2021155, исто така, упатува на тоа дека давањето парична 

154 Види пр. Оценка на системот за заштита на децата (2007) и Компаративен преглед на националното 
законодавство и Конвенцијата за права на децата (2010)
155 Достапно (на македонски јазик) на http://www.mtsp.gov.mk/?ItemID=BD66FCC3A7FBCB47AB9150CBFEC
D2C96
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помош е клучен проблем за центрите за социјална работа поради севкупната занемареност на 
социјалните услуги. Реализирањето на правата на семејствата за парична помош е непотребно 
оптоварено со бројни административни задачи и тоа окупира најголем дел од времето и енергијата 
на вработените во центрите за социјална работа. Освен тоа, центрите имаат и слаб финансиски 
капацитет и неадекватни финансиски ресурси. Развојот и унапредувањето на превентивните и 
социјалните услуги бараат посебно внимание.

Развиени се и спроведени професионални стандарди и дисциплински постапки, меѓутоа 
механизмите за отчетност во самиот систем сè уште се слаби. Неадекватноста на системите 
за следење на квалитетот на социјалните услуги за децата и семејствата е препознаен факт 
и овие стандарди и процедури, заедно со воведувањето на база на податоци и процесот на 
лиценцирање, ќе помогнат да се развијат механизми за обезбедување на квалитетот со кои ќе се 
обезбеди услугите на социјалната работа да се реализираат навремено, ефективно, ефикасно и 
на недискриминирачки начин. Воведен е, исто така, и етички кодекс за социјалните работници, 
меѓутоа брзината на развојот е ограничена од бројот на вработените и ресурсите на Заводот 
за социјални активности кој е законски одговорен за следење, контролирање, инспекција и 
унапредување на методите и квалитетот на професионалната работа и на ефикасноста на 
центрите за социјална работа во извршувањето на нивните задачи.

Иако се врши децентрализација на локално ниво на ресурсите, овластувањата и задолженијата 
во системот за образование, центрите за социјална работа и понатаму се управувани централно 
од Министерството за труд и социјална политика. Директорите на центрите за социјална работа 
се директно одговорни на Министерството за труд и социјална политика, иако природата на 
нивната работа е овозможување услуги на локално ниво. Ова не би требало да претставува 
проблем и навистина, некои аспекти на социјалната заштита и грижа можеби навистина бараат 
цврсто управување од централно ниво, но исто така, еднакво важна е и силна, формална, 
законска и задолжителна поврзаност со општината и со другите даватели на услуги на локално 
ниво, за да се овозможи сеопфатна, холистичка и економична поддршка на семејствата – ваквата 
поврзаност во моментот не постои. Иако може да се каже дека има некои иницијативи помеѓу 
агенциите на локално ниво, тие се развиваат спорадично, а не како дел од планирана стратегија 
која би овозможила доследна рационализација, проширување и развој на услугите за децата и 
семејствата, како и најдобро искористување на ограничените ресурси за доброто на клиентите. 
Во меѓувреме, фактот дека центрите за социјална работа се задолжени да даваат стручни 
социјални услуги и да управуваат со паричните бенефиции е исто така проблематичен (види 
делот за Правото на адекватен животен стандард погоре).156 Центрите за социјална работа се 
соочуваат со предизвици и притисоци затоа што истовремено се задолжени за давање на стручни 
социјални услуги и за управување со паричните надоместоци.157 Мислењето на стручните лица 
за социјална заштита опфатено со оваа студија потврди дека ова сè уште претставува голема 

156 Види: Donnelly P. Decentralisation & Deinstitutionalisation of Social Services in Macedonia (2008) Светска 
банка, 2008 (необјавен нацрт-текст), стр.14
157 Види: Donnelly P. Decentralisation & Deinstitutionalisation of Social Services in Macedonia (2008) Светска 
банка, 2008 (необјавен нацрт-текст), стр.14
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пречка во овозможувањето квалитетни социјални и семејни услуги. Управувањето со паричните 
надоместоци одзема најголем дел од времето на центрите, а сложеноста на големиот број шеми 
за социјална заштита и социјални трансфери значи дека центрите за социјална работа најмногу 
време посветуваат токму на оваа работа.158 Тука не се мисли само на административниот или 
помошниот кадар. Сложената природа на постапките за примена на социјалната заштита и на 
системите за управување значи дека социјалните работници често директно се ангажираат во нив 
и не им останува доволно време за извршување на стручните обврски поврзани со социјалната 
работа. Во рамките на оваа студија, социјалните работници потврдија дека само околу половина 
од работното време може да го искористат за исполнување на своите задолженија за социјална 
работа – остатокот од времето го трошат на, како што велат, несоодветни административни 
обврски кои најчесто се поврзани со апликациите за социјални бенефиции. Ова е особено 
загрижувачки имајќи ја предвид сè поголемата побарувачка за социјални услуги. Станува 
збор за континуирано трошење на ограниченото и скапо стручно знаење и вештини, а ова ги 
обесхрабрува стручните лица во центрите за социјална работа и сериозно го попречува идниот 
развој на услугите.

Повеќето тимови за социјална грижа во центрите за социјална работа се состојат од социјални 
работници, психолози, педагози и правници, но не секој центар ги има сите овие лица. Повеќето 
од лицата со кои разговаравме ги потврдија горенаведените заклучоци дека повеќето тимови 
за социјална грижа се несоодветно екипирани. Тимовите си разменуваат вработени и ресурси 
по потреба, а некои покриваат и повеќе од една општина. Процената направена во 2010 година 
утврди дека инвестирањето во надградбата на професионалните вештини на социјалните 
работници во рамките на системот за социјална работа во голема мера е зависно од надворешна 
помош и притоа се забележува дека е неопходно да се бара постратешки и посеопфатен пристап 
во развојот на капацитетите во овој сектор.159 Континуираната едукација на вработените во 
центрите за социјална работа е суштинска функција на Заводот за социјални работи и тие работеа 
заедно со УНИЦЕФ на развивањето наставна програма за обука на сите центри за социјална 
работа која во моментот се спроведува.

Без разлика на зголемените законски обврски за центрите за социјална работа во изминатите 
две децении, општествените промени неизбежно доведоа до нови социјални проблеми кои 
треба да се решаваат, како што се зависностите и сè поголемата побарувачка за поддршка и 
помош во претходно „скриените“ подрачја како што се семејното насилство и злоупотребата 
на децата. Ова доведе до потребата центрите да мора да извршуваат исклучително широк 
мандат, а истовремено да се соочуваат со намалување на финансиските и кадровските ресурси. 
Општествените реформи и демократизацијата исто така воведоа нови очекувања од јавните 
услуги во смисла на стандарди, отчетност и транспарентност, што неизбежно доведува до 

158 Вработените и раководителите на центрите за социјална работа (ЦСР), со кои беше разговарано за 
време на посетите во месец јануари, оценуваат дека околу 50 до 80 отсто од вкупното време на вработените 
се троши на управување со шемите за парична помош. Ова одговара на бројките цитирани во претходните 
студии.
159 Давитковски Б. и други op.cit. стр. 37.
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сериозни практични импликации за тимовите за социјална грижа и до преголем обем на работа. 
Сепак, мора да се потенцира дека стандардниот состав на овој тим (наведен погоре), колку што 
можеше да се утврди со оваа студија, ниту, пак, неговата бројност или природата на клучните 
позиции во рамките на тимот не беа предмет на каква било сериозна трансформација за да може 
подобро да се одговори на новите социјални барања. Доминантен модел на работа и понатаму 
е канцеларискиот и малку се прави за излегување надвор и давање услуги во самата заедница. 
Неопходни се дополнителни истражувања за да се утврди попрецизно колку меѓусебно си 
одговараат пристапот во работата на центрите за социјална работа, начините за распределба на 
ресурсите и системите за управување (од една страна) и новите потреби на клиентите, законските 
обврски, социјалните барања и очекувањата (од друга страна).

На пример, тимовите за социјална грижа, како три главни области кои бележат значително 
зголемување во рамките на нивната работа, ги издвоија советувањето за развод и раздвоените 
семејства, судските обврски и сексуалната злоупотреба. Сепак, тимовите не се организирани 
околу овие приоритети и системите за управување со случаите се изградени првенствено 
врз основа на географската покриеност, а не врз основа на тематската специјализација или 
други модели за управување врз основа на капацитетите или надлежностите. Потребно е да 
се направат дополнително мапирање и рационализирање на обврските, задолженијата и 
потребите од капацитети на овие тимови за да се изнајде ефикасен или економичен модел/ 
модели за распределување на ресурси (вклучувајќи тука и обучен кадар). Иако природата на 
социјалната работа бара флексибилен пристап кој е насочен кон странката, поголемиот акцент на 
специјалистички тематски насочени тимови би овозможил поефикасен и поекономичен модел и 
би обезбедил насочено градење на капацитетите и развој на професионална мрежа.

Главен проблем е фактот дека конкретните механизми за спречување, ублажување и реагирање 
на сериозните случаи на злоупотреба, занемарување, експлоатација и насилство сè уште се во 
рана фаза на развој. Во моментот, центрите за социјална работа поединечно ги распределуваат 
упатувањата за заштита на детето, што секојпат одзема значително време и напор за развивање 
на соодветна меѓуагенциска група. Новите процедури на центрите за социјална работа 
предвидуваат постоење на раководител на случај кој е задолжен за координирање на сите аспекти 
на конкретниот случај, вклучувајќи ја тука и меѓуагенциската соработка. Назначувањето на 
еден или двајца специјалистички работници за заштита на децата во секој тим би можело да ги 
развие и одржува меѓуагенциските врски на постојани основи и однапред да бара алтернативни 
можности за нега и згрижување, што претставува многу поефикасен пристап отколку да се 
реагира откако ќе биде направено упатување.
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Злоупотреба на децата, занемарување и експлоатација

Член 34. Земјите-членки се обврзуваат да го заштитат детето од сите форми на сексуално 
искористување и сексуална злоупотреба. Во таа цел, земјите-членки посебно ги преземаат 
сите соодветни мерки за спречување:

(а) наведување или присилување на детето во незаконските сексуални активности;

(б) експлоатација на децата во проституцијата или во незаконски дејства;

(в) експлоатација на децата во порнографски претстави и списанија.

Не постојат доволно емпириски податоци за инциденцијата, преваленцата, присутноста и 
видовите насилство кои вклучуваат деца, и многу малку процени за тоа колку се ефикасни 
системите и услугите за заштита. Насилството и злоупотребата на децата и понатаму во голема 
мера се проблем од скриена природа и не постои единствена база на податоци која би содржела 
јасни и точни податоци за злоупотребата и занемарувањето на национално ниво. Голем број 
институции кои работат со случаите на насилство официјално не ги евидентираат сите случаи 
или, пак, тоа го прават недоволно точно.160

И покрај отсуството на статистички податоци, учесниците во фокус-групите посочија дека 
насилството врз децата дома, на училиште и во институциите е често присутно и дека отсуството 
на податоци е повеќе поради неуспехот на системот за заштита отколку на стварното отсуство 
на насилство. Податоците од MICS4 покажуваат дека речиси 70 отсто од децата на возраст 
2-14 години биле предмет на најмалку една форма на метод за насилна дисциплина (психички 
или физички) од страна на своите родители или друг возрасен член на семејството во месецот 
кој претходеше на истражувањето. Уште поважно, речиси 5 отсто од децата беа предмет на 
значително физичко казнување. Во ромските населби овие бројки изнесуваат 82 отсто т.е. 17 
отсто.161

Исто како и кај другите форми на насилство, не постојат официјални државни податоци или 
процени за сексуалната злоупотреба на децата. Во 2010 година, повеќе од 40 отсто од државните 
тела задолжени за откривање, пријавување и упатување на случаите на сексуална злоупотреба и 
насилство немале системи за официјално евидентирање и упатување на случаите на сексуална 
злоупотреба на децата. Ова особено се однесува на образовните и здравствените институции.162 
Актуелната законска рамка не предвидува ваква обврска за сите институции, така што, иако 
центрите за социјална работа се оние што добиваат најмногу од извештаите за сексуална 
злоупотреба на децата, широко прифатено е дека тие се само врв од ледениот брег.163

160 Ралева М. op. cit., стр. 8 цитирање на извештајот на УНИЦЕФ „Резултати од институционалната проценка на 
респонзивноста на давателите на услуги на насилството врз децата во Република Македонија“ (2006)
161  MICS4, табели CP.4 и CP.4R
162 Цацева В. Мицева С. Напуштени и исплашени: анализа на состојбата со сексуалната злоупотреба на 
децата, op. cit.
163 Види ЕУ-извештајот за напредокот на земјата 2012 op. cit.
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Анализата на податоците од центрите за социјална работа и на судските случаи покажува 
зголемување на бројот на евидентирани случаи на сексуална злоупотреба на децата во последните 
години, иако бројката сè уште не е многу голема. До 2006 година имаше мала промена во бројот 
на регистрирани случаи164, но во 2007 година доаѓа до значително зголемување, па нагорниот 
тренд и понатаму е присутен, иако со послабо темпо. Ова е најверојатно поради зголемената 
јавна и стручна свест и веројатно поради зголемената подготвеност кај децата да зборуваат за 
овие злоупотреби. Во текот на 2008 година во центрите за социјална работа се регистрирани 
вкупно 35 случаи, од кои речиси половината во Скопје. Евиденцијата на центрите за социјална 
работа покажува дека главното кривично дело кое било пријавено е сексуален напад врз дете 
под 14 години (63 отсто). Повеќето од жртвите се на возраст од 10 до 13 години, но 30 од нив 
се помлади од 10 години. Бројките потврдуваат дека е многу поверојатно девојчињата да бидат 
жртви на сексуална злоупотреба и напад – 78 отсто од случаите во евиденцијата на центрите 
за социјална работа и 90 отсто од сите судски случаи се однесуваа на девојчиња. За разлика 
од момчињата, ризикот од сексуална злоупотреба се зголемува кај девојчињата постари од 10 
години: 57 отсто од момчињата-жртви имале под 10 години, додека 77 отсто од девојчињата-
жртви имале над 10 години.165

Ромите се најмногу изложени на ризик и непропорционално се присутни во евиденцијата на 
деца-жртви на злоупотреба. Иако ромските деца учествуваат со само околу 3 отсто во вкупната 
детска популација, уделот на евидентираните ромски деца-жртви на сексуална злоупотреба е 
околу 23 отсто. Од друга страна, децата од албанската заедница, кои учествуваат со 33 отсто во 
вкупната детска популација, имаат удел од само околу 8 отсто од  евидентираните деца-жртви на 
злоупотреба. Семејното насилство е пријавено од четвртина од вкупниот број семејства и тука 
мора да се признаат ризиците кои постојат во семејствата и во заедниците – 37 отсто од децата-
жртви на сексуална злоупотреба биле злоупотребени од близок член на нивното семејство, а 
25 отсто од соседот. Во 63 отсто од случаите, сексуалната злоупотреба се случила во домот на 
жртвата или на сторителот.166

Не постои систематски или координиран пристап за спречување или реагирање на сексуалната 
злоупотреба на децата од страна на институциитекои би требало да бидат во позиција да ги 
препознаат и да реагираат на таквите случаи. И покрај законската обврска, во 76 отсто од случаите 
нема докази дека од центарот за социјална работа била побарана помош или поддршка.167

Трговијата со деца е особено забранета и таа подлежи на кривично гонење согласно со Кривичниот 
законик. Иако питањето не се смета за незаконска активност, искористувањето на децата за 
организирано и експлоатирачко питање е забрането според Кривичниот законик. И покрај овие 
законски одредби, се случува присилно питачење и трговија со деца за комерцијална сексуална 

164 Ibid.
165 УНИЦЕФ, Напуштени и исплашени: анализа на состојбата со сексуалната злоупотреба на децата, 2010
 УНИЦЕФ, Напуштени и исплашени: анализа на состојбата со сексуалната злоупотреба на децата, 2010
166 УНИЦЕФ, Напуштени и исплашени: анализа на состојбата со сексуалната злоупотреба на децата, 2010
167 УНИЦЕФ, Напуштени и исплашени: анализа на состојбата со сексуалната злоупотреба на децата, 2010
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експлоатација. И покрај процената на американскиот Стејт департмент168 во 2011 година, која 
укажува на минимален напредок во елиминирањето на најлошите форми на детски труд, државата 
во 2012 година се стекна со статус од прво ниво (Tier 1) согласно со TIP169-оценките. Сепак, 
според Меѓународната организација на трудот, државата и понатаму нема воспоставено листа 
на опасни занимања во кои е забрането ангажирање на деца (иако веќе започнаа активности за 
изготвување на оваа листа) и нејзините програми не се доволни за опфат на најголем број од 
децата кои работат на улица. Истражувањата во 2010 и 2011 година170 посочија дека проблемот 
со децата на улица станува сè поголем. Речиси 95 отсто од регистрираните деца на улица се 
Роми и повеќето од нив имаат родители. Тие најчесто се занимаваат со питање и/или продавање 
цигари и други мали дреболии на пазарите, на улица, во кафулињата и рестораните. Овие деца 
се најмногу изложени на ризик да бидат жртви на трговија со луѓе.

Во 2010 година Министерството за труд и социјална политика донесе десетгодишна Национална 
стратегија за намалување на сиромаштијата и социјалната исклученост, која ги опфаќа правата 
на децата како што се: социјалната заштита, социјалната инклузија, здравството, образованието 
и вработувањето. Сепак, не е посочено прашањето на детскиот труд. Министерството, со 
меѓународна поддршка, и понатаму управува со пет посебни центри кои им даваат социјални 
услуги на децата кои работат на улица, вклучувајќи ги и децата на улица кои питаат. Тим од 
инспектори ги бара овие деца и ги убедува да одат во центрите или да се вратат на училиште. Во 
2011 година државата отвори петти ваков центар во Охрид како и 24-часовен транзитен центар 
за социјални услуги во Скопје. Државата, исто така, управува и со приемен центар за странски 
државјани-жртви на трговија со луѓе, но нема можности/простории кои би биле посветени 
исклучиво на децата, така што тие немаат капацитет да згрижат млади момчиња кои биле жртви 
или која било жртва помлада од 12 години.

Како што е наведено погоре, законската рамка и политиките не претставуваат главен проблем, 
туку степенот на нивната имплементација и примена.

Малолетничка правда

Член 40.1. Земјите-членки го гарантираат правото на секое дете за кое се тврди или кое е обвинето 
или за кое е признато дека го прекршило Кривичниот закон, со него да се постапува на начин на 
кој се поттикнува неговото почитување на правата на човекот и основните слободи на другите и 
при што предвид се земаат возраста на детето и желбата да се подобри неговата реинтеграција и 
тоа да преземе конструктивна улога во општеството. 

Значителни ресурси се вложени во изминатата деценија за реформи на правосудниот систем 
и системот на правда, вклучувајќи го тука и системот за малолетничка правда. Овие реформи 
беа насочени кон усогласување на практиката со меѓународните стандарди и развивање на 

168 2011 Findings on the Worst Forms of Child Labor US Department of Labor, Washington 2012, стр.370
169 Trafficking in Persons Report 2012 US Department of State, Washington 2012
170 Народен правобранител, Информации за деца на улица, Република Македонија, Скопје 2011; Народен 
правобранител, Информација на народниот правобранител во однос на трговијата со деца во Република 
Македонија, Скопје 2011.
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вонстарателски одговор на малолетничкиот криминал. Сепак, анализата на нормативната рамка 
за малолетничка правда од 2011 година171 дојде до заклучок дека, иако законите и политиките го 
усогласија системот за малолетничка правда со меѓународните стандарди, имплементацијата 
и понатаму е проблематична поради отсуство на капацитет во самиот систем. Исто така, 
постои потреба и да се елиминираат одредбите од Законот за извршување на санкции кои се 
однесуваат на децата и да се вклучат во Законот за правда на децата.

Прашања кои бараат итна реакција се континуираната категоризација на децата и реакцијата 
на судот кон нив, исклучиво според возраста. Иако возраста мора да биде важен фактор во 
утврдувањето на начинот на кој системот ќе реагира, тоа е само еден од факторите што треба 
да се земат предвид. Неопходни се поголемо појаснување и разграничување во практична 
смисла на различните категории деца кои одат на суд: деца во судир со законот; деца изложени 
на ризик; и деца во контакт со законот (жртви и сведоци).

Иако стручните лица за малолетничка правда од сите надлежни институции поминаа 
сеопфатни обуки, а исто така се подобри и прибирањето статистички податоци за 
малолетничката правда, постојаните законски измени и промени на политиките укажуваат 
на реактивен пристап кон реформата на правосудството. Тоа, исто така, бара континуирана 
обука со цел соодветна примена на одредбите (што одзема многу време, пари и енергија). 
Генерално земено, реформите во правосудството и особено воведувањето нестарателски 
можности е неопходно да се засноваат врз поширокиот општествен дискурс за вредноста 
на децата и детските права во македонското општество; како и реалната ефективност на 
актуелните опции за изрекување пресуди. Неопходно е развивање диверзионарен модел (со 
кој децата се држат надвор од правосудниот систем) и алтернативен модел (со кој децата се 
држат надвор од старателство/затвор).

Следењето на сите институции кои работат со малолетници (без разлика дали се поправни, 
образовни или згрижувачки) од страна на судија е неопходно за да се обезбеди не само 
имплементација на постојните одредби, туку исто така да се дадат и препораки за 
подобрување на законската рамка преку забележување на недостатоците на сегашните 
законски решенија. Состојбата на поправните институции и институциите за притвор во 
државата е таква што бара нивна надградба, а особено загрижувачка е образовно-поправната 
институција во Велес, најмногу поради третманот на малолетниците во затворениот дел, 
овозможувањето надворешна здравствена нега, образование и рехабилитациски услуги.172 
Бројот на специјализиран кадар од типот на психолози и социјални работници и понатаму не 
е доволен. Други сериозни прекршувања на правата се: условите за притвор на малолетниците 
во полициските станици кои не ги задоволуваат законските барања и фактот дека на децата 
не им се овозможува систематска бесплатна правна помош.

171 Sykiotou A.P. Подобрување на законодавната рамка за правда за децата; анализа на правни недостатоци
PRI/UNICEF/EC, Скопје 2011.
172 EC, CPR 2013.
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Деца згрижени од државата

Член 9.1. Земјите-членки гарантираатдека ниедно дете нема да биде одвоено од своите родители 
против нивната волја,освен кога надлежните органи врз основа на судски увид, во согласност со 
соодветниот закон и процедури, одлучат дека таквото разделување е неопходно и е во најдобар 
интерес на детето. Таквата одлука може да биде неопходна во одреден случај, како на пример, 
ако го малтретираат или го занемаруваат детето или ако живеат одвоено, па мора да се донесе 
одлука за местото на живеење на детето. 

Член 9.3. Земјите-членки го почитуваат правото на детето кое е одвоено од едниот или 
двајцата родители да одржува лични односи и непосредни контакти со двајцата родители 
врз постојана основа, освен ако е тоа во спротивност со најдобрите интереси на детето.

Член 20.1. Детето кое привремено или трајно е лишено од семејната средина или на кое, 
во негов интерес, не му е дозволено да остане во тој круг има право на посебна заштита и 
помош од државата. 

Официјалната бројка на деца без родителска нега кои привремено или трајно се лишени од 
примарни негувателки и за кои се грижи државата преку згрижувачка нега, старателство или 
институционална нега изнесува 2,334.173 Резултатите од MICS4 покажуваат дека на национално 
ниво 94 отсто од децата живеат со двајцата родители, а 5 отсто живеат само со еден родител (кај 
Ромите 97 отсто од децата живеат со своите биолошки родители). Генерално, само 1,9 отсто од 
децата во државата имаат еден или двајца починати родители, така што може да се забележи 
дека проблемот на децата без родители не е голем проблем и дека тоа не е главната причина за 
горенаведената бројка на деца згрижени од државата.

Сепак, една публикација на Државниот завод за статистика174,	Социјалната	благосостојба	на	
децата,	малолетниците	и	возрасните	2011-2012,	укажува дека во 2011 година имало вкупно 255 
деца без родителска нега, а во 2012 година вкупно 238 деца биле сместени во институции за деца 
без родителска грижа. Овие 238 деца биле сместени во Домот за новороденчиња и мали деца 
(79); домовите за деца и млади (62) и институциите за деца и млади без родителска грижа (97). 
Во институции биле сместени вкупно 57 деца помали од три години што, и покрај значителното 
намалување во споредба со претходната година (кога во институциите биле сместени 93 деца), 
сепак е спротивно на потврдените најдобри меѓународни искуства. Тоа е исто така индикатор за 
сериозни слабости на капацитетот за згрижување на државата. Иако овие бројки се однесуваат 
само на децата згрижени во институции, една друга табела од истата публикација покажува 
значително поголем број деца без родителска грижа кои добиваат некаква социјална помош. 
Таа исто така дава и посеопфатна слика зошто се смета дека децата се без соодветна родителска 
грижа.

173 Социјална благосостојба на децата, малолетниците и возрасните 2012-2013 op cit
174 Социјална благосостојба на децата, малолетниците и возрасните 2011-2012 op. Cit.
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Состојба на крајот од год. Категории на приматели

31 декември 2011 31 декември 2012

1 137 1 138 Отсуство на родителска грижа

244 251 Без двајца родители

14 12 Непознати родители

484 487 Напуштено од родителите

23 43 Одземено родителско право на родителите

372 345 Родителите не можат да ги извршуваат 
родителските обврски

2 341 2 118 Семејства во значително неповолна 
материјална положба

2 175 1 007 Семејства со нарушени односи

Табела 9: Деца без родителска грижа, по категории 2011/2012 (Државен завод за статистика)

За да се добие поточна анализа за тоа зошто децата немаат родителска грижа и колку е соодветна 
реакцијата на државата, неопходна е дополнителна работа за да се утврдат  дефинициите и да 
се расчленат некои од поголемите и поопшти категории. Иако бројката на разводи несомнено се 
зголемува кај сите етнички групи, вкупната бројка за 2011 година од 1,753175е недоволна да го 
оправда таквиот голем број деца кои добиваат социјална поддршка, дури и причината за збирната 
бројка да е 2,531. Заклучокот е дека можеби е потребно реформирање на постапката за развод 
за да се води сметка за најдобрите интереси на детето, кои ќе бидат примарни во постапката. 
Друга причина е можеби потребата од „ремонт“ на механизмите за утврдување и опоравување 
на надоместоците за издржување на детето, со што децата би го добиле во целост она што им 
следува од двајцата родители, за да се избегне ситуација во која државата би го субвенционирала 
лошото родителство.

Истите прашања постојат и во однос на 484-те деца напуштени од родителите. Од разговорите 
со лицата во рамките на студијата се гледа дека социјалните работници имаат многу малку време 
или ресурси да ги соединат повторно децата со родителите откако тие ќе бидат напуштени, 
така што земањето на децата под згрижувачката капа на државата се смета како единствена 
опција во овие случаи. Иако сместувањето во институција или во згрижувачко семејство можеби 
ги задоволува итните потреби на детето, во реалноста, поради преголемиот обем на работа, 
нејасните надлежности и ограниченото планирање на индивидуалната нега, децата остануваат 
во државните институции за згрижување уште долго време по нивното сместување, и покрај 
препознаените трошоци и недостатоци.176

175 Македонија во бројки, 2012 op. cit. стр.14
176 УНИЦЕФ Скопје, Проценка на реформата на системот за заштита на децата во Република Македонија, 2008
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Во изминатите години се направени значителни чекори во насока на деинституционализација, 
особено во однос на децата со посебни потреби. Во 2008 година е донесена Национална 
стратегија за деинституционализација во системот за социјална заштита 2008-2018 година, 
заедно со Акциски план за имплементација на првата фаза. Клучни партнери во реформскиот 
процес се: Министерството за здравство, Министерството за труд и социјална политика и 
Министерството за образование и наука. Други клучни актери во овој процес се: Националното 
координативно тело формирано од Владата, со цел овозможување на еднакви права на лицата 
со попреченост и Националниот совет на седумте здружени национални организации на лица 
со посебни потреби. Во првите фази на движење во насока на деинституционализација се става 
акцент на децата со посебни потреби, а не на децата без родителска грижа или на другите деца. 
Во 2013 година Владата донесе одлука да ја засили својата заложба за деинституционализација 
со давање приоритет на три институции: за деца под тригодишна возраст, центрите за социјална 
работа и децата без родители.

Не постојат доволно веродостојни податоци за бројот на деца со умствена и физичка попреченост 
кои се сместени во институциите. Според податоците од Државниот завод за статистика, во 
2011 година во институции се сместени вкупно 49 деца со физичка попреченост и 54 деца со 
интелектуална попреченост. Сепак, некои деца кои посетуваат различни институции можеби се 
регистрирани повеќе од еднаш, а други кои остануваат дома можеби не се опфатени во која било 
статистика. Не постои официјален национален регистар на деца со посебни потреби, па така 
статистиката ги прикажува само оние деца со посебни потреби чии семејства бараат посебни 
услуги. Со оглед на тоа што околу 95 отсто од децата со ментална попреченост живеат дома со 
своите родители, веројатно допрва треба да се идентификуваат многу деца со посебни потреби.

Во 2012 година Министерството за труд и социјална политика иницираше реформа на системот 
за категоризација на децата со посебни потреби, т.е. премин од медицински на социјален модел 
на класифицирање. Оваа реформа е во тек. Министерството за труд и социјална политика отвори 
24 дневни центри за згрижување на деца со посебни потреби, како посебни организациски 
единици во надлежност на јавните центри. Тука се вклучени дневни центри за деца со умствена 
попреченост, за деца со комбинирана попреченост и дневен центар за деца кои страдаат од 
церебрална парализа. Податоците од Заводот за социјални работи покажуваат дека дневните 
центри во Поранешна Југословенска Република Македонија, исто така, згрижуваат и деца над 
18-годишна возраст бидејќи сè уште не постојат адекватни услови за одвојување на постарите 
од помалите деца. Во овој момент, дневни центри посетуваат вкупно 384 деца со умствена 
попреченост, иако тука најверојатно не се вклучени децата кои посетуваат дневни центри со кои 
управуваат невладини организации.177

Системот за згрижувачка нега во државата е воспоставен во шеесеттите години и е дел од 
системот за социјална заштита. Згрижувачката нега за деца изложени на социјален ризик 
значително се промовира од 1998 година, паралелно со процесот на деинституционализација. 

177 Министерство за труд и социјална политика, Дневни центри за деца со посебни потреби, непознат датум, 
достапно на http://www.mtsp. gov.mk/?ItemID=3F174DEDE9D19D42A9F4F32A0B95A8F9
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Воведени се нови услуги во самата заедница и зајакнати се постојните згрижувачки услуги кои 
претставуваат замена за семејството (како што е згрижувачката нега во семејства). Ваквиот развој 
е за поздравување и во регионот постојат модели од кои може да се преземат некои решенија 
во однос на затворањето на институциите и развивањето згрижување во рамките на самата 
заедница. Иако ваквата промена на долг рок ќе се покаже како многу поекономична, заштедите 
во трошоците не треба да бидат примарна мотивација за ваквиот премин. Без разлика кој модел 
на грижа ќе се примени, тој треба да решава одредени прашања, и тоа: потребата од подобрено 
стратешко и оперативно планирање, распределбата на средствата и отчетноста; утврдувањето 
стандарди, регистрација, сертификација и инспекција на стручните лица и услугите; системите 
и механизмите за управување, следење и ревидирање; мотивација и поддршка на тимовите 
задолжени за давање грижа и на самите згрижувачи и најважно од сè, олеснување на можноста 
самото дете да учествува во донесувањето на одлуката.

Анализа на поврзаноста и на капацитетите

Главната пречка за правото на заштита на детето е непостоењето на дискретен, сеопфатен и 
кохерентен национален систем за детска заштита, кој активно ќе работи на спречување децата 
да влезат во заштита од државата и на нивно враќање дома што е можно поскоро, освен ако е 
неопходно да завршат во нега. Развивањето ваков систем е во многу рана фаза и во моментот 
заштитата на децата е само една од општите социјални услуги на Министерството за труд и 
социјална политика. Одговорни за давање услуги и просторни можности за заштита на децата се 
центрите за социјална работа кои главен акцент ставаат на управување со социјалните трансфери 
и бенефиции. Иако веќе е направено ажурирање на Законот за социјална заштита и донесена е 
Национална програма за реформирање на системот за социјална заштита, сè уште е неопходна 
јасна, прифатена и информирана визија за тоа како треба да се развива овој систем. Доколку тоа не 
се направи, постои ризик ориентираноста кон благосостојба на поширокиот систем за социјална 
заштита да биде прифатена во старт, наместо да постои пристап кој става акцент на детето и на 
неговите права, со што ќе се овозможи целосен опфат на ранливите и маргинализираните деца 
и пристап до нивните права.

Двојната одговорност на центрите за социјална работа – давањето стручни социјални услуги и 
управување со паричните бенефиции е главната причина за недоволно квалитетното планирање 
и управување на услугите за заштита на децата и веројатно претставува главен фактор кој го 
попречува нивниот развој. Стручните лица велат дека управувањето со паричните бенефиции 
значително ги оптоварува сите други надлежности на центрите за социјална работа и сериозно 
го нарушува давањето  социјални услуги, особено на локалните тимови за социјална грижа кои 
законски се задолжени за заштита на децата.178 Фактите потврдуваат дека, поради управувањето 
со паричните бенефиции, центрите за социјална работа губат многу време и ресурси, што влијае 
врз нивната севкупна работа и врз распределбата на ресурсите. Ангажирањето со социјални 
трансфери несомнено го поткопува професионалниот капацитет, оневозможува целосен стручен 
ангажман и ја деградира перцепцијата која стручната и друга јавност ја имаат за овие услуги. За 

178 УНИЦЕФ, Напуштени и исплашени: анализа на состојбата со сексуалната злоупотреба на децата, 2010
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да биде ефективен и одржлив, кој било модел за заштита на детето мора да биде развиен како 
дискретна услуга, посебен и одвоен (дури и понатаму да е поврзан) од елементот на социјалните 
трансфери во работата на центрите.

Сите чинители допрва треба да разгледуваат и да прифатат еден сеопфатен и кохерентен 
меѓуагенциски модел на најдобри практики на заштита на децата во согласност со меѓународните 
стандарди. Достапните институции за згрижување се неадекватни и имплементацијата на 
стратегијата за деинституционализација се одвива многу бавно. Малиот број невладини 
организации кои се активни на ова поле исто така ги забавува иновациите и развојот, додека 
рамката на Министерството за труд и социјална политика за регулирање, следење и поддршка 
не е во можност да го прифати нивниот ангажман.

Со оглед на фактот дека сексуалната злоупотреба најчесто се случува во домот на жртвата или 
сторителот и дека во 86 отсто од случаите сторителот е член на семејството или сосед, ваквата 
злоупотреба најчесто останува неоткриена долго време. Широката прифатеност на насилството 
врз децата дома исто така не влијае доволно врз соседите да пријават случаи на насилство 
и злоупотреба. Покрај постоењето на СОС-линија, децата имаат многу малку механизми 
самите да пријават злоупотреба, но стапката на пријавување на национално ниво се зголемува 
благодарение на поголемата јавна свест за овој проблем. Релативно ниската стапка на пријавени 
случаи од училиштата и клиниките можеби е индикатор за потемелни обуки за подигнување на 
свеста во овие сектори, но исто така е и евентуален симптом за дисфункционалната природа на 
механизмите за меѓусекторска координација и соработка на локално ниво.

3.5. Право на адекватен животен стандард

Член 27.1. Земјите-членки на секое дете му го признаваат правото на животен стандард адекватен 
со физичкиот, менталниот, духовниот, моралниот и општествениот развој на детето.

Член 27.2. Родителите или други лица одговорни за детето првенствено се одговорни, во рамките 
на своите способности и финансиски можности, да обезбедат животни услови потребни за развој 
на детето. 

Член 27.3. Земјите-членки, во согласност со националните услови и со своите можности, 
преземаат соодветни мерки за помош на родителите и на други лица одговорни за детето, особено 
поради остварувањето на ова право и во случај на потреба, обезбедуваат материјална помош и 
програми за поткрепа, во поглед на исхраната, облеката и живеењето.

Сиромаштија кај децата, повеќекратно лишување и социјална исклученост

Сиромаштијата во однос на приходите е тесно поврзана со лишувањето и со социјалната 
исклученост па затоа овие три нешта мора да се разгледаат заедно за да се добие реална претстава 
за тоа на кој начин сиромаштијата влијае врз децата и семејствата.179 Децата ја искусуваат 

179 Види извештај на Европската комисија, Joint Report on Social Inclusion 2004, Directorate-General for 
Employment and Social Affairs, Unit E.2, 2004
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сиромаштијата на многу понагласен начин во споредба со возрасните поради својата ранливост, 
своите развојни потреби и поради тоа што можностите загубени во детството не можат да се 
надоместат подоцна во животот. Децата се особено ранливи на експлоатација и злоупотреба и 
бараат основни средства и услуги за да се развиваат умствено, физички и емотивно. Ним им се 
потребни образовни можности, вакцинирање, здравствена нега, безбедност, исхрана, чиста вода 
и средина која ќе ги поддржува. Децата се зависни од своите семејства и од ресурсите кои им се 
доделени, а истовремено, тие се независни припадници на општеството со право на социјално 
учество во сите области на животот. 

Во таа смисла, анализата на сиромаштијата кај децата од аспект на нивните права треба да ја 
има  предвид пошироката перспектива и да содржи анализа на цврстите економски податоци, 
на пристапот до квалитетни здравствени, образовни и услуги за социјална заштита, како и 
на искуството од социјална исклученост. Оваа студија ја дефинира детската сиромаштија на 
следниов начин:

Деца кои живеат во сиромаштија се оние кои искусиле лишување од материјални, духовни 
и емотивни ресурси кои им се неопходни за преживување, развој и развивање, со што тие 
не се во можност да ги уживаат своите права, да го остварат својот целосен потенцијал 
или да учествуваат во општеството како негов полноправен и рамноправен припадник.180

Ако разгледаме само врз основа на расходите, официјалната евиденција покажува дека децата 
постојано се многу застапени кај сиромашните категории од 2009 година, додека податоците 
од истражувањето на буџетот кај домаќинствата од 2011 година укажуваат дека семејствата со 
деца сочинуваат 53 отсто од сиромашните домаќинства.181

180 State of the World’s Children, UNICEF, NY 2005
181 Нолев С. Соопштение за медиуми бр. 4.1.12.50 Линија на сиромаштија, ДЗС, Скопје, јули 2012
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Податоците од 2010 година182 покажуваат дека националната стапка на деца „изложени наризик“ 
во 2010 година изнесувала речиси 43 отсто, иако ова ќе се сведе на 27 отсто кога ќе се земат 
предвид и пензиите и социјалните трансфери. Стапката на деца изложени на ризик на возраст 
од 0 до 17 години изнесува 31 отсто и генерално, децата се поизложени на ризик во споредба 
со другите возрасни групи. На пример, стапката на деца изложени на ризик се зголемува од 21 
отсто кај домаќинства без зависни деца, на 30 отсто кај домаќинства со зависни деца. Семејствата 
со три или повеќе зависни деца се меѓу најранливите домаќинства во државата: 36,5 отсто од 
лицата во оваа категорија се сиромашни. Националните податоци засновани на средното ниво 
на расходи од 70 отсто укажуваат дека процентот на деца кои живеат под прагот на сиромаштија 
во 2011 година изнесувал 37 отсто, што претставува зголемување во однос на 2009 година кога 
овој процент бил 34 отсто. Севкупниот јаз на сиромаштија за сите деца изнесува 12 отсто и се 
зголемува на 18,2 отсто кај семејствата со три или повеќе деца.183 Како што укажавме и претходно, 
овие семејства се нееднакво распределени од аспект на етничка и географска припадност.

Пензиите се вториот најважен извор на семеен приход во државата (веднаш зад постојаното 
вработување) и онаму каде што ги има, учествуваат со 24 отсто во вкупниот приход на 
семејствата, додека социјалната помош учествува само со 5 отсто, а дознаките од странство со 
4 отсто. Ова можеби укажува на инхерентна пристраност на системот за социјална заштита во 
полза на постарите граѓани.

Алармантни се податоците од Фондацијата „Фридрих Еберт“ кои покажуваат дека 54 отсто од 
анкетираните домаќинства имаат невработени членови кои не добиваат никаква јавна бенефиција 
или услуга. Тоа е индикатор за постоење на големи институционални потешкотии во смисла 
на таргетирање во рамките на системот за социјална заштита и им дава аргумент на оние кои 
обвинуваат дека услугите за социјална заштита не допираат до најдолните 10 отсто од населението 
на кои  тие најмногу им се потребни. Истражувањето за исхраната во 2010 година,184 на пример, 
утврди дека најсиромашна етничка група во нивниот примерок (национално репрезентативен) 
се Ромите и дека 24 отсто од ромските домаќинства немаат никакви приходи. Далеку подобри се 
македонските домаќинства.

Едно независна студија од 2012 година185 покажува дека материјалното лишување, 
сиромаштијата и социјалната исклученост се мошне присутни во Македонија: 31 отсто од сите 
анкетирани домаќинства не можеа да си дозволат четири или повеќе работи од списокот на 
девет основни работи. Трета најважна работа која домаќинствата не можат да си ја обезбедат 
е оброк со месо, пилешко, риба или еднаков вегетаријански оброк секој втор ден (39 отсто), 
што укажува на прехранбена сиромаштија кај една третина од домаќинствата во државата. Врз 
основа на индикаторите „Европа 2020“, 45 отсто од домаќинствата се изложени на ризик од 

182 Истражување за приходите и условите за живот (SILC) (2010). Цитирано во соопштението за медиуми 
бр.4.1.12.83 op. сit.
183 Нолев С. Соопштение за медиуми бр. 4.1.12.50 ДЗС, Скопје 2012
184 Институт за јавно здравство, Национално истражување за исхраната во Македонија 2011,ИЈЗ, Скопје 2011
185 Митев М.Г. Материјално лишување, сиромаштија и социјална исклученост во Македонија, ФЕС, Скопје 
2012.
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сиромаштија, материјално лишување или немање работа, што е речиси двојно поголема стапка 
на изложеност на ризик во споредба со стапката во Европската унија (23 отсто). Притоа, ризикот 
од сиромаштија или социјална исклученост е убедливо најголем кај Ромите (89 отсто), по што 
следуваат Албанците (55 отсто) итн.

Слика 1: Домаќинства изложени на ризик од сиромаштија (материјално лишување или 
невработеност) или социјална исклученост (отсто), според етничка припадност (Фондација 
„Фридрих Еберт“)

Профилот на домаќинства изложени на ризик прикажан во студијата на Фондацијата „Фридрих 
Еберт“ укажува дека главни фактори кои придонесуваат за семејната сиромаштија, материјалното 
лишување и социјалната исклученост се живеење во регион со мал бруто- домашен производ 
по глава на жител; припадност на помалку застапената етничка заедница (Роми); живеење од 
социјална помош; немање основно образование; немање работа; и големината и структурата на 
домаќинството.

Слика 2: Стапка на изложеност на ризик од сиромаштија, пред и по социјални трансфери 
2010 (Државен завод за статистика бр. 4.1.12.83)
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Рамка за национален одговор186

Член 26.1. Земјите-членки го уважуваат правото на секое дете да ја користи социјалната заштита, 
вклучувајќи го социјалното осигурување и да ги преземат сите мерки неопходни за целосно 
остварување на ова право во согласност со националните закони.

Член 26.2. Овие привилегии треба да бидат признати, ако тоа одговара, земајќи ги предвид 
средствата и условите на детето и лицата кои се одговорни за издржување на детето, како и 
сите други услови значајни за барањата за привилегиите кои ги поднесува тоа или кои ќе се 
поднесуваат во негово име.

Во државата има вкупно три примарни бенефиции поврзани со дете: детски додаток, родителски 
додаток и социјален финансиски надоместок. Детскиот додаток им се дава на сите семејства 
чиј вкупен семеен приход е под предвидената минимална финансиска граница и има за цел 
надоместок на трошоците поврзани со нега на детето до 18-годишна возраст. Родителскиот 
додаток им се исплаќа еднаш месечно на сите мајки, без разлика на приходите во семејството, 
за трето дете родено по 31 јануари 2009 година. Социјалната парична помош е достапна за сите 
невработени работоспособни лица, при што нејзиниот износ зависи од приходите на семејството.

Во изминатите години значително се намали бројот на корисници на детски додаток. Овој бенефит 
не доаѓа до најсиромашните домаќинства со деца и неговиот износ е недоволен за задоволување 
на основните потреби. Бројот на семејства кои добиваат детски додаток се намали од 20.265 
во 2008 година, на 12.092 во 2010 година, што е намалување од 40 отсто. Бидејќи само еден 
од вкупно пет корисници припаѓа на најсиромашните 10 отсто од населението, овој социјален 
трансфер не доаѓа до оние кои би имале најголема корист од него. Постои итна потреба од 
подобрување на системот за распределување на детскиот додаток, бидејќи сега само 26 отсто од 
најсиромашните 10 отсто семејства со деца имаат право да го добиваат. Исто така, треба да се 
потенцира дека просечниот паричен трансфер за детски додаток претставува само 28 отсто од 
вкупниот приход на семејствата во најсиромашната група.

Спротивно на ова, финансиската социјална помош не само што многу поефикасно е насочена 
кон најсиромашните туку поголемите трансфери на пари кои се реализираат преку оваа шема 
претставуваат многу подобро надополнување на приходите на корисниците од најсиромашната 
категорија. Просечните трансфери на оваа помош на домаќинствата од најсиромашните 
категории учествуваа со речиси 140 отсто во месечните примања на овие домаќинства.

Истовремено, родителскиот додаток чини многу пари и неговите големи буџетски обврски 
може да претставуваат сериозен финансиски товар. Од воведувањето на овој додаток во 2009 
година, тој веќе се покажа како скапа шема која е поврзана со децата и е една од најскапите во 
целокупното портфолио на социјална заштита. Ако претпоставиме дека семејствата ги добиле 
бенефициите во целост, процените се дека за помалку од десет години годишниот буџет за 
родителски додаток ќе изнесува 51,7 милиони евра, што претставува 0,75 отсто од актуелниот 

186 Овој дел е преземен од Carrero L. Beazley R. Strengthening Social Protection for Children: Analysis and 
recommendations for a more equitable and efficient child benefit system, UNICEF, Скопје, 2013 (необјавено)
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бруто-домашен производ и е износ поголем за петпати од буџетот за детски додаток и за двапати 
од буџетот за финансиска социјална помош.

Детскиот додаток е наменет за сиромашните, додека родителскиот додаток претставува 
универзална бенефиција која има за цел да го поттикне растот на населението. Намалувањето на 
детската сиромаштија никогаш не било толку јасно искажана цел. Притоа, родителскиот додаток 
е само еден од неколкуте механизми на трансфер, кој плаќа доволно добро за да можеме да 
кажеме дека предизвикува значително позитивно влијание врз благосостојбата на сиромашните 
корисници. Покрај тоа, овој механизам е насочен кон големите семејства кои генерално се 
посиромашни.

Анализа на поврзаноста и на капацитетите

На системот за социјална заштита му недостасува јасна, сеопфатна рамка или филозофија која 
ќе го насочува и обликува неговиот развој, особено во однос на поддршката на семејствата или 
нивната заштита. Главен приоритет во моментот се грижата и заштитата на возрасните, област 
која претставува значителна потреба имајќи ја предвид актуелната демографска структура во 
државата. Како и да е, можеби ќе треба да се направи преиначување на распределбата на ресурсите 
за да може да се обезбеди поефикасна покриеност на широкиот спектар на актуелни потреби и 
корисници, особено децата и семејствата кои се изложени на висок ризик од сиромаштија.

Иако Националната стратегија за борба против сиромаштијата и социјалната исклученост187 
содржи поглавја кои се однесуваат на децата и семејствата, тоа не е документ кој главниот 
акцент го става на семејствата. Ваквиот недостаток од јасна и кохерентна стратегија за социјална 
заштита на децата можеби е резултат на двосмисленото разбирање на улогата на системот во 
однос на детската сиромаштија. Сегашниот систем за социјална заштита не дава приоритет на 
заштитата на децата и нивниот развој, ниту на спречување на сиромаштијата кај семејствата 
како приоритет. Родителскиот додаток има потенцијал да биде шема што е најефикасна и 
наједноставна за користење за доброто на детето, иако негова цел е да го поттикне прирастот 
на населението, а не да го заштитува детето или да спречува сиромаштија. Оваа шема, исто 
така, е најскапа и бара многу ресурси, а притоа не се направени напори за оптимизирање на 
нејзината економичност или за координирање со други бенефиции кои се однесуваат на децата. 
Како резултат на ова, шемата е нестабилна на долг рок. Неодамнешната студија на УНИЦЕФ 
препорача спојување на родителскиот и детскиот додаток, со цел развивање на нов модел кој ќе 
го подобри опфатот, ќе го зголеми опфатот на најсиромашните семејства од 18 на 54 отсто и ќе 
ги зголеми ефектите и економичноста.188 Секако дека ова заслужува сериозно разгледување од 
страна на Владата и од сите засегнати страни.

Несомнено е дека реактивната, фрагментирана и некоординирана природа на нивниот развој 
значително ги ослаби ефикасноста и ефективноста на голем број шеми за социјални трансфери, 

187 Национална стратегија за борба против сиромаштијата и социјалната исклученост (2010-2020) (ревидирана), 
достапна на www.mtsp.org.gov.mkwww.mtsp.org.gov.mk, пристапено во мај 2013 г.
188 Carrero L. Beazley R. Strengthening Social Protection for Children: Analysis and recommendations for a more 
equitable and efficient child benefit system, UNICEF, Скопје, 2013 (необјавено)
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што доведе до проблеми во нивната имплементација, што, пак, од своја страна, значително го 
намали нивното влијание врз ранливите деца. Иако во последните неколку години се воведени 
права и услуги кои ставаат акцент на ранливото и социјално исклученото население, тие не 
секогаш се применуваа доследно, сеопфатно или систематски.189 Лицата со кои беше разговарано 
за потребите на оваа студија гледаат на голем број позитивни иницијативи како на ад-хок решенија 
за социјалните проблеми, без постоење на планови за кохезивна или одржлива имплементација, 
со кои ќе се обезбеди целосен опфат на корисниците преку систематска институционализација 
и спроведување низ целата држава.

Отсуството на средства, исто така, неизбежно придонесе за слабото планирање, развој и 
имплементација на иницијативи за социјална заштита на децата, но како што покажува шемата за 
родителски додаток, ограничените финансиски средства не секогаш се најважниот фактор. Уште 
еден фактор кој веројатно имаше негативно влијание врз развојот и врз имплементацијата на 
таквите активности е генералната негативна перцепција на корисниците на помошта. Примањето 
социјална помош носи стигма и многу шеми за социјални трансфери имаат несоодветни 
решенија во својата структура, со што се ограничува достапноста на помошта, се отежнува 
пристапот до неа и сл. Во последните десетина години се забележува тренд на значително 
намалување, ригидност и премногу условувања карактеристични за услугите и за бенефициите 
кои ги овозможува системот за социјална заштита (како што се, на пример, намалувањето на 
времетраењето и износот на социјална помош, намалувањето на времетраењето и износот 
на осигурување во случај на невработеност, воведување работни барања за корисниците на 
социјална помош и за невработените, намалување на придонесите за социјално осигурување).190

Неколку проблеми во самата поставеност на системот за социјална заштита го намалуваат неговиот 
капацитет за покривање на трошоците карактеристични за чување на деца во сиромашните 
семејства. Тука се мисли на: 1) барањето дека еден родител мора да има формален работен однос 
или да добива бенефиции за невработен. Ова ги исклучува најсиромашните семејства чиишто 
членови никогаш не работеле во формалниот сектор и со тоа никогаш не се квалификувале за 
добивање на бенефит во случај на невработеност; 2) кога се пресметуваат примањата како услов 
за добивање на помошта, како основа на приходите се зема само основната клетка на семејството 
а не поширокото домаќинство; 3) кога се прави проценка, не се земаат предвид и неформалните 
приходи; и 4) бенефитите се во износ кој е на минимално ниво, што значи дека нивниот ефект се 
намалува со зголемување на бројот на членови во домаќинството.191

Некои од пречките утврдени на нивото на имплементацијата, исто така, се присутни и кај другите 
социјални трансфери. Учесниците во фокус-групите во оваа студија велат дека барателите често 
биле неточно информирани за критериумите, понекогаш и од самите вработени во центрите за 

189 Митев М.Г. Материјално лишување, сиромаштија и општествена исклученост во Македонија, Фондација 
„Фридрих Еберт“, Скопје 2012
190 Митев М.Г. Материјално лишување, сиромаштија и општествена исклученост во Македонија, Фондација 
„Фридрих Еберт“, Скопје 2012
191 Carrero L. Beazley R. Strengthening Social Protection for Children: Analysis and recommendations for a more 
equitable and efficient child benefit system, UNICEF, Скопје, 2013 (необјавен)
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социјална работа. Самото аплицирање често е премногу сложено (особено за оние чиј прв јазик 
не е македонскиот или албанскиот) и чини многу од аспект на пари и време. Барателите обично 
мора да платат за обемна документација која мора да ја обезбедат од повеќе различни места и 
неколкупати да доаѓаат во центрите за социјална работа, со што трошоците за превоз се поголеми. 
Кога вработените во центрите за социјална работа не биле во можност да им дадат поддршка, 
барателите понекогаш морале да платат за надворешен совет или техничка помош, како што е 
пишување писмо и сл. Понатаму, постои перцепција дека овие бенефиции не се доделуваат врз 
основа на транспарентни или објективни критериуми. Учесниците во фокус-групите се силно и 
цврсто убедени дека е потребно да имаш „врски“ во државните институции за да имаш поволен 
исход на барањето за услуга, како и дека е потребно да се плати за таквата поддршка. Ова не се 
смета за невообичаено ниту за коруптивно туку е само работа на организација. Системите за 
социјална заштита немаат транспарентни механизми за жалби и некои баратели не се дури ни 
информирани за резултатот од своето барање.192

Со оглед на фактот дека центрите за социјална работа се главните места за аплицирање и за 
донесување одлуки за социјална заштита, загрижувачки беше да се слушне мислењето на 
вработените во центрите за социјална работа околу нивната преоптовареност и отсуството на 
доволно ресурси, првенствено на обучен кадар. Ова може да доведе до несоодветно постапување 
со барањата, што беше и кажано во рамките на фокус-групите. При посетите на самото место, 
вработените во центрите и раководството проценуваат дека социјалните трансфери трошат 
околу 80 отсто од времето на центарот и од неговите ресурси. Поради честите промени на 
персонал и на раководители во центрите за социјална работа, во комбинација со сложеноста 
и критериумите на голем број државни шеми за помош и социјална заштита, многумина од 
учесниците во фокус-групите гледаат на самите центри како на тесно грло, иако сепак велат дека 
чувствуваат оти се движат пополека во насока на решавање на тешкотиите карактеристични за 
процесите на аплицирање.

Министерството за труд и социјална политика веќе решава некои од овие проблеми преку 
инвестирање во административен систем, при што Заводот за социјални работи развива и 
компјутерско-информатички систем193 кој би бил корисна алатка во справувањето со некои од 
овие проблеми. Тие имаат за цел да им овозможат на вработените во центрите за социјална 
работа капацитет за брзо решавање во однос на тоа дали барателот има право на помош, со што 
ќе се овозможат поточно опфаќање и сеопфатен пристап кон семејствата баратели. Надежта е 
дека ова ќе го намали обемот на работа типичен за обработка на пријавите (како за барателите 
така и за вработените), иако вработените во центрите за социјална работа нè информираа дека 
овие нови системи сè уште не ги имаат заменето во целост старите системи и поради тоа сè уште 
доаѓа до значително удвојување на активностите.

192 Carrero L. Beazley R. Strengthening Social Protection for Children: Analysis and recommendations for a more 
equitable and efficient child benefit system, UNICEF, Скопје, 2013 (необјавен)
193 LYRICUS и SPIL се во фаза на пилотирање во рамките на центрите за социјална работа. SPIL е особено 
наменет за олеснување на постапката за одлучувања во однос на финансиската помош.
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Постои голем простор за промена во процесите на аплицирање за да се поедностави и 
рационализира одлучувањето (на пример, намалување на потребата од годишна продукција на 
документација). Системите за поддршка и структурите за барателите би можеле исто така да се 
развиваат и надвор од центрите за социјална работа, со што ќе се помогне во брзото постапување 
по апликациите, побрзо ќе се одлучува и ќе се подобрат отчетноста и транспарентноста. 
Воведувањето на моделот за информативен центар (кој беше пилотиран во рамките на „Декадата 
за вклучување на Ромите“) во сите општини и понатаму информирање на сите локални жители 
би можело да биде еден од начините.

3.6. Учество на децата

Член 12.1. На детето кое е способно да формира свое сопствено мислење земјите-членки му 
гарантираат право на сопствено мислење, право на слободно изразување на тоа мислење за сите 
прашања кои се однесуваат на детето, со тоа што на неговото мислење се посветува должно 
внимание во согласност со годините на животот и зрелоста на детето.

Член 12.2. За таа цел, на дететопосебно му се дава прилика да биде сослушано во сите судски и 
административни постапки кои се однесуваат на него, било непосредно или преку застапникот 
или соодветен орган на начин кој е во согласност со процедуралните правила на националниот 
закон.

Член 13.1. Детето има право на слобода на изразување која ја опфаќа и слободата да бара, да 
прима и да дава информации и идеи од сите видови, без оглед на границите, било усно или 
писмено или преку печатот, уметноста или некој друг медиум по избор на детето.

Надвор од структурите на политичките партии, во државата има многу малку механизми 
за изразување мислења, а и ангажманот на телата од граѓанското општество е ограничен. Не 
постои култура на активно ангажирање со давателите на услуги или проактивно барање права 
или следувања. Ова е особено случај со децата кои имаат малку можности да учествуваат во 
одлуките кои ги засегаат или нивното мислење да се слушне во процедурите кои ги засегаат. 
Во случаите кога сепак има такви механизми, тие не секогаш се почитувани. Студиите на 
УНИЦЕФ194 и CAN195 потврдуваат масовно кршење на правилата за деца-сведоци во судските 
постапки, при што децата мора да повторуваат стресни докази повеќепати; често во присуство 
на обвинетиот и возрасни сведоци. Иако социјалните работници имаат законска обврска да им 
дадат поддршка на децата во судските постапки, тие не секогаш можат да бидат во суд со детето. 
Постојат двосмислености околу улогата на центрите за социјална работа во бракоразводните 
судски постапки, а постои и тензија и неизвесност во однос на обврската која ја имаат центрите 
поврзана со благосостојбата на семејството и запазувањето на правата на детето, која не секогаш 
се решава во негова полза.

194 Цацева В. Мицева С. Напуштени и исплашени: анализа на состојбата со сексуалната злоупотреба на 
децата,УНИЦЕФ Скопје 2010
195 Раљева М., Тековна состојба во однос на злоупотребата и запоставувањето на децата (ЗЗД/CAN) во 
Република Македонија, BECAN/Универзитетска клиника за психијатрија, Скопје 2010.
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Училиштата немаат механизми за вклучување на децата и младите во одлучувањето или во 
давањето повратен одговор до раководителите. Повеќето деца кои учествуваа во фокус-групите 
дознале за Конвенцијата на училиште, но непостоењето на ученички совети во повеќето училишта 
претставува значителна пречка за нивното практично разбирање за тоа што можат да направат 
правата на децата и што значи тоа во практика. Учеството во овие тела им помага на децата да 
се подготват за активно граѓанство и да им обезбеди повратен одговор на раководителите на 
училиштето со цел соодветно планирање.

Отсуството на вакви механизми во училиштето е одраз на општото отсуство на култура за учество 
на децата.196 Дури и агенциите/телата кои се насочени кон децата (се мисли на законските тела 
и на невладините организации) се консултираат со децата или ги имаат неопходните механизми 
наменети за децата за да можат тоа да го прават. СОС-линијата е сервис за да можат децата 
да ја изразат својата загрозеност, но освен оваа линија, децата генерално не се запознаени со 
механизмите за жалба и изразување. Канцеларијата на омбудсманот, на пример, потврди дека 
не добиле поплаки директно од деца(та) и нејасно е дали Канцеларијата има процедури или 
механизми за поддршка на децата тоа да го направат. Владата ја има заложбата за поврзување 
на сите населени места со информатичко-комуникациски технологии, особено иницијативата 
„Компјутер за секое дете“, со што се дава можност за проширување на пристапот за поврзување 
со децата и слушање на нивното мислење, иако овие не треба да претставуваат замена за 
развивање на методологии за слушање и разговарање со децата лицевлице.

Иако некои општини имаат активни детски организации, не постојат организации предводени од 
деца или иницијативи на национално ниво кои би ги застапувале децата или би ја промовирале 
позитивната слика за истрајноста на децата, нивниот капацитет и придонес кон општеството во 
целина. Отсуството на овие нешта и отсуството на конкретни можности за реално вклучување 
на децата во процесот на донесување одлуки од страна на возрасните ги засилуваат популарните 
негативни стереотипи за децата како пасивни корисници, наместо како активни граѓани и 
чинители во општеството. Планирањето и развојот на услугите, исто така, страдаат од отсуство 
на повратен одговор од децата за услугите кои биле дадени и нивен придонес во планирањето.

196 Интервју со Зоран Илиески од Коалицијата СЕГА, Скопје, декември 2012



91

ПОГЛАВЈЕ 4. Анализа на социјални одредници
4.1. Непосредни причини за нееднаков пристап до правата

Достапност на основни инпути

Постојат значителни регионални и секторски разлики кои се очигледни, а кои се однесуваат 
на достапноста на основните инпути. Министерството за образование и наука работи на 
приспособување на локалните механизми за финансирање за да може да се справи со овие 
нееднаквости и да обезбеди рамноправен терен на пристап до ресурсите. Другите сектори треба 
да го направат истото. Квалификуваниот и искусен персонал претставува можеби најосновниот 
услов. Неговата прераспределба во земјата е нерамномерна и неговото назначување не секогаш 
се базира врз очигледните потреби. Постои недостаток на соодветно квалификувани наставници, 
воспитувачи, социјални работници, медицински сестри во јавното здравство и друг вид 
професионален кадар. Професионалниот кадар не е секогаш расположен да прифати работни 
места во оддалечени рурални подрачја или, пак, оние локации кои се сметаат за непривлечни. 
Нееднаквата распределба на гинеколозите во јавното здравство е еден пример за овој проблем. 
Службите треба да ги рационализираат услугите, меѓутоа истовремено и да создадат креативни 
алтернативи, како користење на посредници во здравството, асистенти во наставата, теренски 
служби, невладини организации и приватниот сектор. Персоналот, исто така, треба да биде 
соодветно опремен и да постои инфраструктура во многу места, вклучително и училиштата кои 
треба да се обноват и реновираат. 

Владините напори да ја промовира службената употреба на албанскиот јазик и јазикот на 
другите малцинства, како и да ја подобри етничката застапеност во јавниот сектор, се чинат 
успешни, меѓутоа несомнено ќе се појави јаз пред да се создаде тело на вешти, квалификувани 
и искусни лица компетентни да ги опслужуваат етничките малцински заедници. Важно е да 
се воспостави креативно, привремено и преодно функционирање, за да се обезбеди не само 
целосно и соодветно опслужување туку и да може да се надминат потенцираните нееднаквости.

Пристап до соодветно екипирани услуги, објекти и информации

Веројатно најголемата пречка во сите агенции е обучениот персонал. И покрај сериозните 
инвестиции во реформата на јавниот сектор и градењето на капацитетите, потребите од обуки 
и квалификации треба да се ревидираат и зајакнат за голем број клучни улоги, како што се 
наставниците, медицинските сестри во јавното здравје и воспитувачите. Во моментов постои 
иницијатива да се регрутираат повеќе кандидати од малцинствата на овие работни места, 
меѓутоа ќе помине време пред да бидат достапни соодветно квалификувани кандидати, додека 
во меѓувреме има професионалци кои работат без целосни квалификации, во голем број области. 
Прашањето за професионалците од јавниот сервис или, пак, изведувачите кои не се одлучуваат да 
прифатат работни места, исто така, треба да се надмине за да се обезбеди правична распределба 
на услугите за основните служби.

За жал, градењето капацитет повеќе се поврзува со обука, отколку со создавање услуги кои се 
посветени на квалитет, ориентирани кон резултати или фокусирани на клиентите. Некои услуги 
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треба да бидат целосно преструктурирани за да ги задоволат потребите на денешните семејства. 
Треба да се воспостават стандарди кои се усогласени со меѓународните најдобри практики, со 
контрола на квалитет со системи за управување со работењето и со меѓународни механизми на 
учење кои треба да се воспостават во најкус можен рок. 

Меѓутоа, обуката за јавната служба, исто така, треба дополнително да се ажурира и да се 
воспостават системи за да се обезбеди правична и конзистентна распределба на местата за обука 
низ регионите и општините. Обуката мора да се поврзе со стандардите за квалитет и управување 
со перформансите и да се надминат техничките вештини за да се опфатат инклузивноста, 
културната сензитивност, родовата свесност и правата на децата. 

Потребни се повеќе локални квалификувани раководители на социјалните служби кои 
ќе комуницираат со корисниците и кандидатите. Тековните напори за деполитизирање и 
професионализација на овие работни места треба да се поддржат. Напорите треба да се 
концентрираат не само на обучување на клучниот персонал со соодветните вештини, туку исто 
така и на зајакнување на структурата за управување во која работат. Треба да се посвети особено 
внимание на вклученоста на родителите и децата во структурите на локалното управување и 
прераснување на инпутите на граѓанското општество во ефикасни и инклузивни модели на 
локално управување.

Потребата од инфраструктурно обновување варира во различните сектори. Училиштата особено 
имаат потреба од поправки, реконструкција и обнова на основните објекти, како на пример, 
тоалетите, мијалниците, тушевите итн. Меѓутоа, сите агенции се чини дека имаат потреба од 
некаква обнова на објектите за да може персоналот поефективно да работи.

Како што е и погоре укажано, географската локација е главен фактор во достапноста на услугите. 
Поголемиот број рурални семејства треба да покријат дополнителни трошоци за превоз кои се 
чини дека се достапни во градските подрачја. Меѓутоа, достапноста не е попречена само од 
географската изолација. Постојат ограничен број услуги за лицата со попреченост, достапни 
центри за ран развој на децата и градинки, а исто така и местата се ограничени. Попреченоста 
е сфера која бара посебно внимание кога станува збор за обезбедување услуги. Услугите се 
планираат врз основа на недоволни и несоодветни информации. Не се само недостапни 
основните информации, како на пример, вистинскиот број на децата со попреченост, туку нема 
ни јавно расположливи податоци за тоа какви услуги се најпотребни или кои се достапните 
ресурси за семејството и заедницата. Ваквиот пристап резултираше со услуги кои се обезбедуваат 
ограничено само во дневните центри, кои на крајот може да опслужуваат само ограничен број 
семејства. Несомнено, дневните центри се важен ресурс за семејствата со деца со попреченост, 
меѓутоа треба да бидат само еден сегмент од позаокружен пристап и не претставуваат 
најефикасен и најекономичен начин за задоволување на правата на многуте нерегистрирани 
деца со попреченост. 

Навремениот пристап до информации е од витално значење за исправка на неправичните 
процедури за запишување, прием и пријавување. Писменоста, јазикот, далечината и однесувањето 
на персоналот може да претставуваат големи бариери за запишувањето на децата за одредени 
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услуги. Родителите, исто така, сметаат дека некои локални власти понекогаш им даваат погрешни 
информации, понекогаш несвесно, додека други сметаат дека е смислен обид да ги блокираат, 
можеби за да го зачуваат местото за некој кој се смета за посоодветен. Со проширувањето и 
формализирањето на тековните ромски информативни центри може да се надминат овие бариери.

Давателите на услуги во сите сектори треба да ја испитаат изводливоста на теренските услуги, 
особено во оддалечените локации. Иако тековната децентрализација бара да се направат 
услугите подостапни и поажурни во задоволувањето на локалните потреби, социјалните служби 
генерално следат модел на централизирано обезбедување и поставување стандарди. Постојат 
некои теренски модели, на пр. обезбедување на подрачни училишта и мобилни патронажни 
служби, но главно обезбедувањето услуги е централно. Од клиентите се очекува да дојдат до 
централната локација за давање на услугата. Рентабилноста или соодветноста на овој модел 
за сите услуги не е вистински испитана. Покоординиран прекусекторски пристап на локално 
ниво, особено меѓу примарната здравствена заштита, социјалната работа и образовните услуги, 
може да даде значителни резултати, не само во смисла на заедничките капацитети и ресурси во 
оддалечените региони, туку исто така и во однос на подобрениотопфат, проширените теренски 
услуги од поширок спектар, поефикасното користење на заедничките ресурси и заемното 
зајакнување на професионалните инпути. Холистичкиот пристап на општинско ниво може 
потенцијално да ја засили интервенцијата на сите агенции и да донесе зголемени бенефиции до 
поголем број  загрозени семејства, додека истовремено и подобро ги искористува достапните 
ресурси.

Подизведувањето на услугите од страна на НВО-ата или приватниот сектор е сè уште релативно 
неистражен терен, а може да се искористи за да им се помогне на оние на кои помошта им е 
најпотребна.Создавањето услуги на образование на деца во ран развој од страна на невладините 
организации и групи заедници е потенцијален модел за подобрување на пристапот (особено 
за посиромашните семејства) и подобрување на квалитетот преку инвестирање во развој 
на локалната заедница. Ако квалитетот се обезбеди преку сертификација, лиценцирање и 
регистрација, може да се постигнат поразвиени економии со инвестирање во недржавни тела со 
пониски општи трошоци и поголема флексибилност.

Квалитетот и пристапот се тесно поврзани, особено кога учеството не е задолжително. 
Семејствата треба да балансираат помеѓу трошоците и напорите кои ги инвестираат во примената 
и очекуваните придобивки. Високата стапка на локалното учество во услуги за образование на 
деца во ран развој заснован врз заедницата е позитивен пример за тоа како квалитетот влијае врз 
равенката на понудата и побарувачката и врз развојот на локалните услуги. Додека учесниците 
во PCA-студијата генерално изразија задоволство од локалните услуги, дискусиите во фокус-
групите од учесниците во оваа студија покажаа дека квалитетот на услугите е незадоволителен и 
зависи од искуството и однесувањето/ставот на давателот на услугата. Луѓето во принцип имаат 
ниски очекувања од услугите и покажуваат многу малку чувство за правата кои им припаѓаат. 
Услугите не се обезбедуваат секогаш согласно со меѓународните стандарди, па услугите 
сообразни со меѓународните стандарди често изостануваат.
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Повеќето услуги обезбедени од страна на државата се долгогодишни, редовни и тековни. 
Сепак, постои и евиденција на прекинати проекти во минатото, обично кога надворешното 
финансирање се повлекува. Процесите за оценување на проектите и нивното формализирање (во 
главните токови), ако ја докажат својата економичност, се нејасни и понатаму се комплицираат 
со растечката организациска врска помеѓу централната и локалната власт. Ако се успешни 
механизмите за усогласување на критериумите за успех, следењето на напредокот, евалуацијата 
на резултатите и распределбата на ресурси за интеграција и повторување, треба да се вградат во 
актуелната рамка на децентрализацијата.

Достапност на финансии

Трошоците поврзани со пристапот до услугите претставуваат сериозни пречки за некои семејства, 
особено за најсиромашните. Овие вклучуваат: трошоци за транспорт, надоместоци за добивање 
на документи, фотокопирање на пријави, поштарина, канцелариски материјал, фотографии, како 
и надоместоци и такси. Голем процент од надоместоците за социјална помош треба годишно 
да се обновуваат, иако ова е укинато за некои бенефиции. Трошоците за превод се значително 
намалени за многу семејства преку официјално прифаќање на документите на јазиците на 
малцинствата. За да се поттикне запишувањето во училиштата и за да се зголеми стапката на 
посетеност на наставата, Владата ги намали трошоците со обезбедување на бесплатни учебници 
и превоз за сиромашните семејства, а со тоа придонесе за значително подобрени стапки на 
посетување на наставата во училиштата. 

Често се наметнуваат неформални давачки. Процесите за поднесување на барање понекогаш 
се толку сложени што кандидатите мора да најмат посредник, обично со информации од 
институцијата за да преговара во нивно име. Често се плаќаат неофицијални давачки, па од 
пациентите и корисниците се очекува да дадат подарок или да платат мала сума за услугата.  
Иако тие обично не се големи, трошоците може да се акумулираат и да ја направат услугата 
финансиски неодржлива за сиромашните семејства. Дури и ако трошоците се мали и семејството 
не може да си ги дозволи, неформалните давачки сè уште ја намалуваат практичната вредност на 
доброто или услугата која се добива и понатаму ја уриваат довербата во државните институции. 
Во студијата на „Еурофонд“ се покажа дека довербата во институциите на државата и во 
услугите е на особено низок степен во Поранешна Југословенска Република Македонија. За да се 
унапредат и развијат услугите, овој проблем треба да се надмине. Во тоа ќе помогне подобрената 
информираност на јавноста околу правата, вклучувајќи и јасно одредени официјални давачки 
и трошоци, како и развој на локалните невладини организации кои може да ги елиминираат 
неформалните посредници и даобезбедат директна помош и поддршка.

Социјални и културни практики и верувања

Податоците од MICS4 упатуваат на тоа дека некои семејства користат традиционални практики 
на исхрана и шеми кои може да го подријат здравственото право на детето, и општо практики 
на одгледување на детето кои го попречуваат, или не го поддржуваат целосниот развој на 
детето. Некои семејства се чини дека имаат ограничено сфаќање за типот на стимулација и 
поддршка потребни за детето во раниот развој, вклучително и домашните практики како игра 
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и читање, меѓутоа и сместување во центри за образование на деца со попреченост. Поголемиот 
број семејства ја гледаат градинката како сервис за грижа на деца и чување на деца. Екстремно 
малиот број деца кои посетуваат програми за образование на деца во ран развој се должи на 
недостатокот од такви капацитети, меѓутоа главно и на недостатокот на побарувачка. Ако 
гледањето на детето е возможно во поширокото семејство, тогаш родителите се задоволуваат 
со таквиот аранжман. Пропагирање на отворање поголем број капацитети за образование на 
деца во ран развој може да се покаже безуспешно, без јасна јавна стратегија за едукација на 
родителите околу придобивката на таквото образование за деца во раниот развој и потребата од 
спектар на реалистични и економични опции за такво образование.

Социјалните и културните верувања за одговорноста на жените околу згрижувањето на 
децата, повозрасните и хендикепираните лица не само што ги зајакнуваат негативните родови 
стереотипи, туку исто така дејствуваат како бариера за пристап до услуги и развој на услуги. 
Многу испитаници сметаа дека кога капацитетите се ограничени, претпоставената достапност 
на неплатените жени-негувателки негативно влијае врз одлуките на професионалците за 
обезбедување услуги или запишување во таква установа. Секако, семејните очекувања за 
достапноста на жените-негувателки влијаат врз одлуките и за аплицирање за услуги, особено ако 
за тоа треба да се плати. Овие очекувања, кога се комбинирани со грижите околу општествената 
стигма, веројатно вршат притисок врз семејствата да ги задржат децата со посебни потреби дома 
и неизбежно го намалуваат социјалниот притисок за реформа на политиките или за подобрување 
на услугите за децата кои имаат потреба од помош.

Учесниците во дискусиите во фокус-групите посочија дека многу од семејствата ги чуваат 
децата со попреченост дома, поради срам или пак „ги кријат“, меѓутоа за да се поткрепи ваквото 
мислење, не се понудија конкретни докази. Можеби постои социјална стигма во општеството 
која се поврзува со инвалидитет, меѓутоа семејствата со деца со попреченост кои беа посетени 
преку теренските посети не покажаа доказ за срам и беа (оправдано) горди на своите деца, како и 
впрочем секој родител. Истражувањата од невладината организација „Отворете ги прозорците“ 
укажуваат дека постојат поголем број деца со попреченост во училишниот систем отколку 
што е тоа општо признаено, што го поставува прашањето за нивото на социјалната стигма во 
поширокото општество. Без сомнение, има многу деца со инвалидност надвор од формалниот 
училиштен систем кои веројатно се згрижени во домашни услови. Меѓутоа, поверојатно е дека 
тоа се должи на отсуството на соодветни локални служби повеќе отколку на срам. Треба да се 
воспостави точна база на податоци на деца со попреченост и нивното семејно опкружување 
што е можно поскоро, за да може да се создадат соодветни услуги во согласност со владините 
заложби и согласно со Конвенцијата за правата на лицата со инвалидност на Обединетите нации. 

4.2. Основните причини за неправичниот пристап до правата

Законодавство и политики

Додека поголемиот дел од Конвенцијата за правата на децата на ОН соодветно се отсликува во 
националното законодавство, Комисијата изрази загриженост дека националното законодавство 
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не е целосно усогласено со начелата и одредбите, па ја повика Владата да го комплетира процесот 
на усогласување на законодавството со Конвенцијата и да се обезбеди  тоа законодавство да 
се спроведува во практика. Новото законодавство се приготви и се донесе во кус временски 
период, а во последните пет години се иницираа неколку правни реформи кои се однесуваат на 
децата. Меѓутоа, многу закони и измени се усвоија во брз временски период со мал придонес 
од практичарите и граѓанскиот сектор. Отсуството на јасни прописи за големиот обем на 
новото законодавство, со кое се дефинираат овластувања, одговорности и отчетност на локално 
ниво, и на детална мотивација и санкции за неусогласеност ја попречува брзата и ефективна 
имплементација и истовремено обесхрабрува во изнаоѓањето алтернативни модели на давање 
услуги, на пример, преку теренски служби, приватен сектор или НВО-ата како подизведувачи.

Буџет и расходи

Како што е споменато погоре, земјата страда од висок степен на сиромаштија. Дополнително, таа 
е погодена и од негативните ефекти на глобалната економска криза која го зафати и социјалното 
трошење. И здравствените и образовните буџети се значително под просекот на ЕУ и регионот 
како процент од ПДП.

Актуелните шеми на трошење за услуги за децата се загрижувачки кога станува збор за буџетското 
планирање и носењето одлуки. Во некои случаи, како на пример, политиките за трошење кај 
градинките (види погоре), владините фондови се трошат на субвенционирање на оние со високи 
приходи, повеќе отколку на поддржување семејства во неволја. Во меѓувреме, додатокот за дете 
не стигнува до поголемиот број најсиромашни семејства со деца, додека расходите за овој детски 
надоместок, кој ги опфаќа сите семејства, е во пораст и може наскоро да стане сериозен товар 
на државата.

Долгорочниот развој и трошоците и придобивките за одредени услуги не се секогаш констатирани. 
Багријански, на пример, ги изложува потенцијалните финансиски загуби поврзани со конкретните 
здравствени индикатори, јасно објаснувајќи го случајот за понатамошно инвестирање во 
одредени инстанци197, но не е јасно дали развојните процеси на националниот буџет може да 
го апсорбираат овој тип податоци. Способноста за наплаќање на алтернативните модели на 
давање услуги, исто така, недостасува и како резултат на тоа, услугите го приспособуваат истиот 
модел наместо да размислуваат за радикална реформа, како што може да се види во примерот со 
градинките. Квалитетот на основните податоци во креирањето на дел од националниот буџет за 
деца е прашање кое покренува одредена загриженост. Додека некои области, на пр. здравството и 
образованието, имаат солидна основа и процеси за собирање на податоци за повеќето показатели, 
други како хендикепот немаат веродостојни податоци за планирање. 

Заложбата за децентрализација на услугите покренува и други меѓусекторски прашања за 
рамноправност и транспарентност на распределбата на буџетските средства. Политизираната 
природа на државната служба несомнено значи дека локалните власти под владина партиска 
контрола имаат привилегиран пристап до фондови и други ресурси. Додека постојат системи за 

197 Багријански J. Македонија, Национална политика за исхрана, Предлог-акциски план и инвестициска 
анализа,УНИЦЕФ, Скопје, (април 2012 година)
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осигурување на транспарентност и отчетност, тие сè уште не се присоединети и процесите на 
распределба на ресурси не се целосно заштитени од политичко влијание. Системите се мачат да 
ги адаптираат застарените процедури и да ги надминат регионалните разлики, како и да осигурат 
транспарентност и отчетност на локално ниво. Надворешните коментатори го забележаа слабиот 
развој на финансиската децентрализација. 

Управување и координација

Политизацијата на јавните услуги е главниот проблем за развој, спроведување и пристап до 
услуги. Општинските назначувања, распределбата на ресурсите и програмата за развој можат да 
бидат под влијание врз политичките процеси, па дури и ако не се, јавната перцепција дека тие или 
се или можат да бидат неизбежно ги искривува процесите на планирање и управување. Таа, исто 
така, дејствува во насока на замолчување на поплаките за лоша услуга или дискриминаторски 
практики.

Недостатокот на професионална организациска култура во јавниот сервис која ќе биде водена 
од побарувачката, фокусирана на резултатите и ориентирана кон клиентите, а поддржана од 
силното законодавство и политики кои ќе се базираат на докази, создава мноштво бариери кои 
го попречуваат пристапот. Иако имаше значителна инвестиција во реформата на јавната служба, 
сè уште не функционира ефективен и сеопфатен систем за управување со перформансите или 
работата. Санкциите за лошо работење се слаби. Ова се должи веројатно на недостатокот на 
јасни стандарди за квалитет во многу области и на ограничени механизми за жалби кои би ги 
третирале прашањата и дискриминаторските практики.

Недостатокот од меѓусекторска координација на централно ниво се отсликува на локално ниво 
во примената на различните модели на давање секторски услуги. Ова го спречува развојот на 
холистичкиот пристап кој се темели врз правата во давањето услуги на децата. Исто така, го 
инхибира и развојот на меѓусекторски иницијативи кои се стремат да ги опфатат ранливите 
семејства, а веројатно го намалува и опфатот за подобро користење на оскудните ресурси.

Постојат тешкотии низ сите сектори во точката на пресретнување на централно дефинираното 
законодавство, политики и стратешки рамки и локалните механизми за давање на услуги и 
системи на управување. Тука се манифестираат најголемиот број повреди на повеќето права и 
резултатите од овие темелни бариери и тешкотии се најочигледни. Кај некои услуги, оперативните 
одлуки и одлуките за распределба остануваат на централно ниво, иако одговорноста за 
ресурсите била децентрализирана. Клучните испитаници, исто така, ги потенцираа слабиот 
капацитет и кадровата промена како главни фактори, а исто така и негативното влијание врз 
прифатената култура на политичко покровителство и претераната политизација на локалните 
власти. Професионализацијата и зајакнувањето на улогата на средниот менаџмент и системите 
во локалното давање услуги играат клучна улога во деблокирање на бројни тешкотии за 
исклучените семејства. 
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4.3. Структурни причини за нееднаков пристап доправата

Отсуство на култура на човекови права

Од конституирањето, земјата имаше голем напредок во прераснувањето во плуралистичко и 
мултиетничко општество. Политичката и економската трансформација за овие две декади е 
импресивна и заложбите за човековите права се јасни од усвојувањето на законодавството и 
стратегиите усогласени со меѓународните норми и стандарди. Меѓутоа, нормите за човековите 
права сè уште не се вградени во социјалното однесување или планирањето на услугите. 
Граѓанскиот сектор е сè уште доста слаб, а граѓанското учество во локалното одлучување мало. 
Постојат ограничени механизми за барање одговорност од Владата, од носителите на одлуки 
и давателите на услуги, а корупцијата е релативно распространета. Додека законодавството и 
рамките за политики засновани врз правата постојат за да се справуваат со нееднаквост, тие не 
се отсликуваат лесно во практиката и напати нивниот ефект се чини површен.

Дел од тешкотиите е и континуираната толеранција на слабиот квалитет и дискриминаторските 
практики од страна на граѓаните. Не постои култура на барање права или побарувачка и не 
постои традиција на граѓански ангажман да се променат работите. Семејните врски и партиските 
припадности се чинат како најефикасен начин за подобрување на животните можности, за 
решавање на проблеми или пристапување до услуги како вработување или домување. Ова го 
намалува чувството кај луѓето за поседување на права и нивната подготвеност да вложат време 
и енергија за развивање на механизми на граѓанско општество за подобрување на сопствената 
вклученост во носењето одлуки. До одреден степен, исто така, им овозможува на луѓето да 
одобруваат официјален непотизам и сходно на тоа, корупцијата како неизбежност и ги 
отстранува можностите за поплака при нееднаков третман. Возрасните во дискусиите на фокус-
групите често беа изненадени кога се бараше да коментираат за услугите и покажаа склоност за 
прифаќање на лоша услуга, неформални давачки и потреба за контакти како правило насекаде.

Социјалните норми кои се однесуваат на децата не се засноваат врз правата ниту се фокусираат 
на децата. Семејните структури се силни и генерално обезбедуваат заштитничка средина за 
децата, меѓутоа самите деца не се сметаат како носители на права во општеството. Има многу 
малку механизми кои ги вклучуваат во одлуките кои се однесуваат на нив, па дури и тие малку 
се често игнорирани од возрасните. На децата често се гледа како на пасивни приматели на нега 
и заштита, наместо како на млади граѓани и нивното гледиште на нештата ретко се бара. Имаат 
неколку можности да дадат придонес кон поширокото општество и нивниот практичен придонес 
во домаќинството и економијата во заедницата ретко се препознава и признава. При планирањето 
на услугите, нивното мислење ретко кога се бара, па како резултат на тоа, услугите во мала мера 
се планираат и се даваат на начин со кој ќе се уважат нивните права или ќе се препознаат во 
централна улога, со што се намалуваат нивната ефикасност, релевантност и исплатливост.

Поделеност и социјална исклученост

Додека земјата презела значителни мерки за промовирање на еднаквост и баланс помеѓу 
различните популациски групи во согласност со развојната стратегија, тоа сепак останува 
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поделена географски и социјално по етничка припадност, а поголемиот дел од семејствата живеат 
во релативно тесни заедници, со минимална интеракција со другите, често соседни, етнички 
групи. Иако интеракцијата се зголемува како резултат на владините иницијативи, етничката 
поделеност сè уште претставува норма. Со ова се негираат сите права на децата согласно со 
членот 2 од Конвенцијата на ОН за правата на детето да расте со почитување на сопствената и 
културата, религијата и етничката припадност на другите.

Покрај експлицитните политички и социјални заложби за родова еднаквост, жените и понатаму 
имаат помали овластувања во споредба со мажите во семејствата, заедниците и општеството. 
Жените од сите возрасти го носат најголемиот товар на сиромаштија, нееднаквост и беда, 
додека придобивките се помали од евентуалниот зголемен просперитет или благосостојба. Ова 
постепено се менува за младите жени, меѓутоа сè уште има долг пат да се изоди. Очекувањата 
од семејството, социјалното опкружување и заедницата дека жените треба да приложат 
значителен неплатен труд за да ги одржат фамилијата и социјалното ткиво во заедницата, како 
и да компензираат за нееднаквите социјални услуги, може да го забават развојот. Промената во 
гледиштата на момчињата и девојчињата за родовата нерамнотежа мора да биде важен елемент 
за која било стратегија во оваа област.

Уште еден голем јаз кој се провлекува низ македонското општество е јазот помеѓу оние кои 
живеат во сиромаштија и другите. Соочени со етнички, регионални и рурални/ урбани поделби, 
постојат разлики помеѓу најгорниот и најдолниот квинтил за повеќето социјални индикатори. 
Големината на јазот варира, но е значителна кога се гледа како целина. Затоа многу семејства 
се фатени во циклусот на сиромаштија. Нивната сиромаштија го попречува пристапот до 
задоволителни услуги во здравството, образованието, домувањето и вработувањето, што, пак, 
за возврат ги засилува нивната сиромаштија и беда. Ќе бидат потребни значителни напори во 
текот на еден долг период за да се разбие шемата на таа меѓугенерациска сиромаштија. Без ова, 
земјата веројатно нема да ги исполни целите за развој. Сиромашните ромски семејства, како 
и одредени региони, општини или групи бараат одредени инпути. Во меѓувреме, студијата на 
„Eurofound“ покажа дека семејствата кои се обидуваат да се справат со сиромаштијата и бедата, 
исто така, се чувствуваат отсечени од својата заедница поради општествената стигма. Ова не 
само што ја зголемува нивната мака, туку исто така ги ограничува нивните мрежи за поддршка198. 
Сиромаштијата, дискриминацијата и социјалното исклучување треба заеднички да се решаваат 
ако сакаме да се прекине циклусот на сиромаштија. 

198 Еурофонд
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ПОГЛАВЈЕ 5. Препораки
5.1. Општи препораки

1. Националната комисија за правата на детето треба да се зајакне и да ѝ се доделат 
ресурси за да може да го исполнува својот мандат. Членовите на Комисијата треба да 
им појаснуваат на клучните носители на одлуки, а и на пошироката јавност, како да се 
реализира обврската на државата во однос на правата на децата, со цел да се опфатат 
сите деца, како и придобивките кои може да се остварат. Таа особено силно треба да ги 
промовира инвестициите во здравјето на мајките и децата, во раниот детски развој и во 
различни иницијативи за социјално вклучување, кои имаат висока стапка на поврат на 
општеството. Горенаведеното бара од членовите на Националната комисија за правата на 
детето да бидат запознаени и посветени на пристапот заснован врз правичност, заради 
спроведување на КПД на ОН; а и да имаат доволно средства за потребното застапување, 
влијание и образование на јавноста. 

2. Националната комисија за правата на детето, заедно со меѓупартиската парламентарна 
Комисија за правата на детето, треба да го процени процесот на изготвување на 
националното законодавство за да се утврди како може да се зајакнат механизмите за 
спроведување и имплементација; и како може да се поттикне поголем придонес од широк 
спектар на чинители (вклучувајќи ги и децата и родителите).

3. Потребна е натамошна длабинска анализа на владините трошоци, со цел да се дефинираат 
областите на потенцијални заштеди од коипарите би можеле да се пренесат на буџети кои 
се однесуваат на децата, како и подобро искористување на средствата кои веќе постојат 
во рамките на постојните буџети кои се однесуваат на децата.

4. Потребно е појасно мапирање на актерите на граѓанското општество кои работат за 
децата, како и договорена стратегија за градење на нивниот капацитет и проширување 
на нивното влијание, особено проширување на нивниот број, опсегот и опфатот на 
НВО-а кои ги промовираат детските права. Донатори и меѓународни агенции треба да 
се посветат на развој на стратешки долгорочни односи со партнерите од НВО-секторот, 
што ќе вклучува практична поддршка за договорените мерки за градење на капацитети.

5. Донаторите и меѓународните агенции треба да го олеснат процесот на редовен и тековен 
придонес од граѓанското општество, а особено од страна на НВО-ата кои работат за 
децата. ИНЗ дава единствена можност за прегледување на напредокот на реформите и 
развојот, а граѓанското општество треба да се поддржи за да ја искористи оваа можност, 
наместо да чека периодичен извештај од КПД за да го коментира напредокот во однос на 
правата на децата. Процесот на известување на ИНЗ, исто така, може да обезбеди форум 
за дијалог меѓу актерите на граѓанското општество и меѓу нив и владините агенции.
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5.2. Здравје

1. Има потреба од распределување на зголемен буџет за здравство за да се приближи тој 
до просекот на ЕУ и да се направи прераспределба на средства во рамките на вкупниот 
буџет, со цел зајакнување на услугите за децата и семејствата, за да се одговори на 
препознаените разлики во индикаторите здравје и благосостојба засновани врз местото на 
живеење, социоекономскиот статус и етничката припадност. Со оглед на препознаената 
потреба за ребаланс на буџетот за здравство, детална анализа на буџетот и на ресурсите 
кои стојат на располагање би помогнала во поткрепување на натамошни реформи на 
националниот здравствен систем.

2. Оние здравствени проекти кои успешно допреле до Ромите како дел од Програмата за 
„Декада на Ромите“, на пр. кампањите за имунизација, треба да се оптимизираат за да се 
решат институционалните проблеми кои го блокираат пристапот до здравствените услуги 
за многу ромски семејства, особено отсуството на здравствено и социјално осигурување. 
Здравствените медијатори/посредници од ромско потекло треба да се достапни во сите 
општини со значително ромско малцинство, засновани врз веќе постојните пилот-места.

3. Потребна е систематска, редовна и добро насочена кампања за да се подобри практиката 
за барање на здравствени услуги од страна на бремените жени. Целта треба да вклучува (1) 
зголемување на бројот на Албанки и Ромки кои примаат антенатална грижа од лекар;(2) 
зголемување на бројот на жени кои примаат антенатална грижа барем четирипати во 
текот на бременоста, особено во предоминантно албанските, ромските и сиромашните 
заедници; (3) обезбедување квалитетно здравствено образование за новите мајки кои 
треба да се породат во сиромашните заедници; и (4) обезбедување  целосни, адекватни и 
лесно достапни услуги за антенатална грижа во секоја општина во земјата.

4. Потребно е да се алоцираат или прераспределат ресурси со кои ќе се обезбеди решавање 
на регионалните и етничките нееднаквости во стапката на доенечката смртност и стапката 
на родителската смртност. Процесот за распределба на службите за примарна здравствена 
грижа, а особено гинеколозите, треба итно да се ревидира и да се развие систем кој ќе 
обезбеди правична и еднаква распределба на медицинскиот и негувателскиот персонал 
во секоја општина. Договорот помеѓу Министерството за здравство и медицинските 
здруженија треба да се ажурира за да се обезбеди Владата да може во целост да ги 
исполни своите обврски за универзално здравство и безбедно мајчинство.

5. Капацитетот за услугите на патронажната служба (ПС) треба значително да се зголеми, не 
само во поглед на надградување на вештините и знаењето на ПС, но исто така и во поглед 
на зајакнувањето и проширувањето на покриеноста, опсегот, дофатот и квалитетот на 
услугите. Надлежностите и улогата во рамките на системот за здравје на мајката и детето 
треба да се разјаснат и ажурираат. Професионалните стандарди треба да се ажурираат,  
како и описите на работните места и да се воспостават механизми за управување и 
контрола на квалитетот. Особен приоритет е да се најде решение за отсуството на целата 
формална координација или интеракција помеѓу патронажните сестри и лекарите од 
примарната здравствена заштита (гинеколозите).
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6. Клучните индикатори за неисхранетост во земјата и понатаму го надминуваат прагот 
на СЗО дури и во 2012 година, презентирајќи ги постојните и идните проблеми во 
јавното здравство. За да се надмине ова, потребна е одржлива кампања за промовирање 
на ексклузивно доење за период од шест месеци; продолжено доење во период од две 
или повеќе години; и безбедно, правилно и адекватно комплементарно дохранување 
почнувајќи од 6-месечна возраст, како и соодветна исхрана за време на бременоста 
согласно со препораките на СЗО и УНИЦЕФ. Оваа кампања треба, исто така, да вклучува 
специјален фокус на мајките со ниско ниво на образование.

7. Службите за домашна посета треба да се зајакнат, прошират и реорганизираат за да се 
промовираат рано откривање и грижа за децата изложени на ризик во развојот заради 
исхрана.Треба да се развијат конкретни протоколи за да се обезбеди дека децата со ризик 
во развојот, идентификувани од страна на службите за домашна посета, ќе се упатуваат на 
специјализирана здравствена грижа за понатамошен третман. Додатоците во исхраната 
за деца на возраст од 6 до 24 месеци и за бремените жени треба да се вклучени во пакетот 
со есенцијални услуги за ПЗЗ. 

5.3. Ран детски развој

1. Мрежата на даватели на услуги за ран детски развој треба да се прошири за да ги вклучи 
моделите и пристапот до образование во раното детство и да се обезбеди покриеност низ 
целата земја, особено во руралните области за да се решат конкретните лингвистички и 
културни потреби на исклучените деца. Наставната програма, решенијата за управување 
и капацитетите на персоналот за образование во раното детство треба понатаму да се 
развиваат за да се исполнат потребите на сите исклучени деца. Помошниот персонал за 
образование во раното детство од помалите етнички заедници треба да се мобилизира и 
тие треба да бидат задолжителен персонал во секоја општина со значително малцинско 
население. 

2. Формулата за финансирање треба да се ревидира за да се обезбедат олеснета и подобра 
употреба на ограничените ресурси и поправичен пристап до образованието во раното 
детство. Субвенциите треба да се наменети за најмаргинализираните групи деца.

3. Моделите за инклузија на децата со различно потекло треба да се проектираат и 
имплементираат насекаде во земјата, со цел да се обезбеди вклученост на сите деца, но 
најважно е да се обезбеди дека разноликоста нема да разделува, туку ќе придонесува за 
обезбедување на подобар квалитет на образованието во раното детство.

4. Социјалните норми и однесувања поврзани со развојот на малите деца треба да се 
менуваат на општествено и институционално ниво. Родителите и семејствата треба да 
добијат информации и поддршка во однос на важноста на правилната грижа, поддршка 
и стимулации во раните години преку игра, позитивно зајакнување и ненасилна 
дисциплина. Креаторите на политиките треба да добијат информации и поддршка за 
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нагласување на социјалните и економските придобивки од иницијативите за поддршка на 
раниот детски развој и позитивниот родителски пристап. Стручните лица за ран детски 
развој треба да имплементираат програми за учење поврзани со него. Стигматизацијата 
и дискриминацијата поврзани со ромските деца и децата со попреченост треба да се 
менуваат преку застапување на почитувањето на разноликоста и инклузијата.

5. Образованието во раното детство треба да биде тесно поврзано со локалните агенции 
и стручните лица од здравството, социјалната заштита и образованието. Модулите за 
детскиот развој, здравственото образование и позитивниот родителски пристап треба да 
претставуваат суштински елементи на сите програми за образование во раното детство и 
тие треба да се поттикнуваат како ресурс на заедницата.

5.4. Образование

1. Инклузијата, особено кај децата со попреченост, треба да се заснова врз социјален модел 
кој е фокусиран на можностите а не на недостатоците. Потребна е голема реформа во 
управувањето со училиштата и образованието на наставниците, за да се воспостават 
процедури за проценка и обезбедување на училишни тимови за инклузија и индивидуална 
поддршка за децата со посебни образовни потреби. Социјалниот модел на инклузија 
предвидува наставниците и училиштата да имаат водечка улога и тие може да добијат 
поддршка од други специјалисти и институции. Секој план за училиштен развој треба 
да вклучува конкретна стратегија за запишување на деца кои не посетуваат настава.
Постојната училишна мрежа треба да се ажурира за да одговори на демографските 
движења.

2. Националните наставни програми се ревидираат водоменот на математичката и 
јазичната писменост и природните науки за 1 до 3 одделение. Реформите на наставните 
програми треба да продолжат во други области за да се обезбеди усогласување со 
меѓународните стандарди и да се обезбедат доволно можности за учениците да ги развијат 
потребните животни вештини. Согласно со националниот концепт за основно и средно 
образование, националните програми треба да обезбедат почитување на разноликоста 
и мултикултурализмот, како основа за инклузија на сите деца во квалитетен наставен 
процес. Учебниците треба да се ревидираат, а на наставниците треба да им се обезбедат 
дополнителни ресурси за да можат да ги спроведуваат наставните програми.

3. Треба да се обрне повеќе внимание на едукацијата на наставниците и да се доделат 
повеќе средства за тоа. Потребите за професионален развој на наставниците треба да 
бидат поврзани со развојот на кариерата. Треба да се усогласат потребите за обука на 
наставниците на работното место и пред тие да се вработат. Обуката за наставници треба 
да вклучува сензитивитет во однос на културите, мултикултурно предавање и начини за 
справување со предрасудите и стереотипите во одделенијата, но и како да им помогнена 
децата да ги совладаат. Бројот на наставници од етничките малцинства треба целосно да 
биде поддржан од сите чинители.
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4. Критериумите и механизмите за распределба на централниот буџет за образование до 
општините треба да бидат ревидирани за да се обезбедат поголема транспарентност и 
одлучување засновано на докази и со фокус на децата: подобро планирање на идните 
потреби и подобра дистрибуција на средствата по општините. Училиштата треба да 
примат доволно средства за да обезбедат здрава, безбедна и заштитена животна средина, 
минимални хигиенски услови и пристап за децата со физичка попреченост. Специјални 
буџети треба да се доделат на централно и локално ниво, за да се промовира и поддржи 
зголеменото присуство на маргинализираните деца, вклучувајќи ги Ромите и децата со 
попреченост.

5. Управувањето со образованието во училиштата и општините треба да се зајакне.
Сегашните иницијативи за професионализација и деполитизација на вработувањата, како 
и улогата и раководењето на директорите на училиштата, треба да се зајакнат и да се 
прошират низ целата земја.

6. Механизмите за учество на децата треба да се зајакнат.Детските управни тела и 
претставниците на децата во училишните одбори треба да се поддржат со цел да се 
обезбеди целисходно учество на децата.Треба да се воспостави најмалку еден механизам 
за поплаки приспособен за децата во секое училиште, а решавањето на таквите поплаки 
треба да биде задолжителна обврска и на училишните одбори и на детските совети.

5.5. Заштита на децата

1. МТСП треба да ги раздели обврските на ЦСР во однос на обезбедувањето стручни 
социјални услуги и управување со паричните надоместоци. Администрирањето на 
паричните надоместоци зема најголем дел од времето и ресурсите за управување на 
ЦСР и неизбежно има несакано влијание врз организациската агенда и распределбата на 
ресурсите.

2. Приоритет треба да биде градењето систематски и координиран пристап за да се спречи 
и одговори на насилството, запоставувањето и злоупотребата во овие институции, кои 
треба да бидат во позиција да ги препознаат и да реагираат на сомнежите за злоупотреба. 
Јавните кампањи за подигање на свеста за овие проблеми треба да продолжат и да се 
прошират.Треба да постои конкретна кампања насочена кон помагање на наставниците, 
медицинскиот персонал и другите професионалци, со цел да се препознаат симптомите 
на злоупотреба и соодветно да се одговори. Отворената СОС- линија треба да се 
национализира и да се прошири низ целата земја.

3. Кога се работи за децата во правосудниот систем, моделите за одвраќање (децата да се 
држат настрана од правосудниот систем) и алтернативните модели (децата да се држат 
настрана од притвор) треба понатаму да се развиваат и имплементираат.

4. Обезбедувањето екстерни служби за здравство, образование и рехабилитација за сите 
деца во притвор треба да биде приоритет и да се имплементира во практика.
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5. Итно е потребен целосен попис на децата со попреченост, како и евалуација на 
релевантноста, пристапот до услугите и квалитетот на услугите во рамките на центрите 
за целодневна грижа. Споредба помеѓу услугите обезбедени од НВО-а и владините 
агенции би била особено корисна.

5.6. Социјална политика

1. Препораките од студијата за зајакнување на социјалната заштита на децата, во однос 
на реформата на системот за надоместоци за деца, треба да бидат имплементирани во 
најкраток можен рок, особено оние поврзани со спојувањето на детскиот додаток со 
родителскиот додаток. Студијата сугерира дека спојувањето на родителскиот и детскиот 
додаток со цел да се направи нов модел би ги подобрило правилното насочување и 
покривање на најсиромашните семејства од 18 на 54 проценти и би ги зголемило ефектот 
и исплатливоста. 

2. Постои потреба за конзистентно генерирање и информирање со точни, сеопфатни и 
висококвалитетни информации поврзани со надоместоците и бенефициите.Ова треба 
да вклучува печатен материјал на релевантните јазици, како и кампањи во печатот и 
медиумите поврзани со конкретните привилегии. Информациите треба редовно да се 
ажурираат во електронските и печатените медиуми.

3. Општините и ЦСР треба, исто така, да формираат информативни центри на главните 
локации, моделирани според центрите за информирање на Ромите.

4. ЦСР треба да го имаат целиот персонал потребен да одговори на барањата.Недоволната 
екипираност со кадри е главна пречка за пристап и влијае врз целиот процес на 
пријавување. МТСП укажа дека тие веќе планираат понатаму да ги оценат адекватноста 
и распределбата на кадарот во ЦСР.

5. Потребен е транспарентен механизам за доставување поплаки и тој треба да биде основно 
место каде што сите баратели би биле информирани за резултатот од своите пријави во 
најкраток можен рок.

6. МТСП треба да ги забрза реформите што ги презема во моментов (информатички систем, 
функционална ревизија и нареден план за инвестиции, лиценцирање на персоналот 
во ЦСР, итн.) и да ги приспособи, таму каде што е тоа можно, со цел да се решаваат 
проблемите нагласени во студијата за детски надоместоци.

5.7. Учество на децата

1. Со цел да се развие вистинска култура на човекови права, од суштинско значење е децата 
и младите да бидат признаени во општеството како полноправни граѓани со еднакви 
права кои имаат општествена вредност за семејството и заедницата. Ова неизбежно 
значи олеснување на активирањето на децата и младите во јавните настапи и поддршка 
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за нив да ги изнесат своето мислење и идеи. Сите актери вклучени во развојот треба 
проактивно да го поддржат проширувањето на тековните механизми и модели со кои 
децата ги изнесуваат своите мислења и учествуваат во одлуките што ги засегаат.

2. Потребни се иницијативи за да се олеснат интеракцијата и дијалогот за етничките и 
социјалните поделби. Идеално, ова би се случило во училишниот систем, но бидејќи ова 
во моментов не се случува, иницијативите на здруженијата на граѓани би можеле да ја 
пополнат празнината.

3. Потребно е да се истражат и поддржат разни модели за учество на децата, вклучувајќи 
создавање организации со коиќе управуваат деца; механизми за формални консултации; 
комуникација со и образување на јавноста; еднократни настани и кампањи. Тие треба да 
бидат приспособливи на разните начини на работа - подготовка на програми, застапување, 
истражување, влијаење и јавно образование.

4. Особено внимание треба да се посвети на начинот на кој децата и детските проблеми се 
презентираат во печатените и електронските медиуми. Правата на децата на приватност 
продолжуваат да бидат злоупотребувани во медиумите, а проблемите и ситуациите 
поврзани со децата честопати се претставуваат на сензационалистички начин. Децата 
и младите треба да добијат поддршка во решавањето на овие проблеми и активно да ја 
формираат, проектираат и водат кампањата за подигнување на медиумските стандарди во 
однос на правата на децата. 
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Анекс 1: Методологија
1. Вовед

Оваа анализа на состојбата има za цел да даде независен придонес како основа за среднорочната 
проценка на актуелната Програма за соработка на државата 2010-2015 во 2013 година, како и 
придонес на процесот на среднорочна проценка на УНДАФ (UNDAF). Анализата придонесува 
и за Заедничката оценка на земјата од ОН, која заеднички ќе биде направена од агенциите на 
Обединетите нации во соработка со Владата и со граѓанското општество, овозможувајќи анализа 
и увид во работите кои се неопходни за дефинирање на ефективни програми за интервенција кај 
децата. Таа има за цел да го унапреди разбирањето кај креаторите на политики, партнерите и 
засегнатите страни за актуелната состојба на правата на децата во државата и со тоа да даде 
основа за изготвување на политики кои ги решаваат причините за нееднаквоста.

2. Причина и цели

Анализата на состојбата се прави со цел да се потенцираат стратешките цели за државата преку 
кои ќе се намалат разликите и ќе се решаваат отворените прашања, со што ќе се придонесе за 
изготвување на национална развојна агенда и ќе се забрза остварувањето на милениумските 
развојни цели преку правичност.

Нејзини главни цели се следниве:

• развивање подлабоко разбирање за состојбата на децата и семејствата преку анализирање 
на социјалните и економските трендови кои ги засегаат (расчленети до највисок можен 
степен според возраст, родова, етничка и урбана/рурална припадност, богатство и други 
релевантни фактори);

• утврдување и анализа на бариерите и тесните грла кои ги спречуваат загрозените деца и 
семејства да ги остварат своите права и да имаат корист од системот;

• изготвување препораки за акција преку кои ќе му се помогне на УНИЦЕФ стратешки 
да се позиционира како развоен партнер во државата со средно ниво на приходи, во 
изготвувањето на среднорочната проценка на програмата во државата, како и придонес 
кон среднорочната проценка на УНДАФ;

• доставување до Владата и до другите партнери сеопфатни информации кои се однесуваат 
на децата. Овие информации треба да содржат чувство за правичност и да се засновани 
врз докази, со цел донесување одлуки врз основа на резултати;

• придонес кон (ре)формулирање на клучните национални стратегии, така што приоритетите 
за најзагрозените деца ќе бидат интегрирани во националната развојна агенда;

• утврдување на суштинскиот недостаток на податоци и придонес кон создавање докази со 
кои ќе се подобри следењето на состојбата кај децата, особено кај најранливите групи.
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3. Концептуална рамка: користење на пристап заснован врз права

Оваа студија ги анализира постојните диспаритети од аспект на разните причинители за 
неправичност како што се родовата и етничката припадност, географската местоположба, 
богатството и способностите. Таа користи интегриран, меѓусекторски пристап и се обидува да 
ја прикаже целокупната слика за детето од аспект на човековите права, како и да даде тематски 
пристап. Клучни компоненти на извештајот се:

1. анализа на причинско-последичниот однос со цел утврдување на итните и суштинските 
причини за нееднаквоста;

2. анализа на тенденциите и улогите со цел анализирање на односите и улогите помеѓу 
телатаобврзани според законот и носителите на правата;

3. анализа на јазот во капацитетите со цел анализа на капацитетите на сите засегнати тела 
обврзани според законот и носителите на правата.

Студијата поделена по тематски области се обидува да ги утврди најважните пречки за остварување 
на правата на децата. Овие тематски области се: право на учество; адекватен животен стандард; 
развој; здравство; образование и заштита од злоупотреба, насилство и експлоатација.

Развојните предизвици се карактеризираат со итни, суштински и структурни причини кои се 
меѓусебно поврзани и кои на различни начини го попречуваат остварувањето на правата на 
детето, и тоа:

• директните причини се оние кои се најочигледни на местото на дејствување и кои ја 
дефинираат реалната форма за која се претпоставува дека би ја имала бариерата или тесното 
грло, иако ова може да биде само симптом на некоја многу подлабока причина;

• основните причини најчесто произлегуваат од неадекватни политики, законска рамка и/ 
или отсуство на ресурси;

• структурните причини се социјалните ставови и однесувањето во рамките на семејството, 
заедницата и повисоките нивоа на одлучување.

Анализирањето на недостатоците кај нормите, институциите, во правната и политичката рамка, 
како и на средината која е основа за структурните причини за нееднаквост, бара темелно познавање 
на контекстот на државата и на факторите кои ги создаваат и придонесуваат за нееднаквостите и 
социјалната исклученост. Ваквата анализа во оваа студија е направена  така што се зема предвид 
начинот на кој законите, општествените норми, традиционалните практики и институционалните 
одговори влијаат врз реализирањето на правата на децата и имплементацијата на меѓународните 
договори и препораките на релевантните тела за човекови права.

Капацитетот во овој извештај се смета дека е збир на сите фактори кои им овозможуваат на 
поединците, заедниците, институциите, организациите или државите да ги спроведуваат 
своите улоги и обврски, како нивни носители. Составни елементи на капацитетот се: знаењето; 
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вештините; мотивацијата, мандатот и овластувањата; материјалните и организациските ресурси; 
како и придружните вредности, норми и актери.199

4. Пристап и методологија

Процесот на анализа на состојбата е изготвен на начин кој овозможува инклузивност и кој 
прави локалните засегнати страни да бидат сопственицина активностите. Мултидисциплинарна 
техничка работна група со претставници од државата и граѓанското општество е основана со цел 
да се пронајдат изворите на податоци и информации, да се дефинира учеството во консултации, 
да се одредат можните учесници во фокус-групите, да се придонесе во развивањето концепциска 
рамка, да се даде придонес на разните анализи и да се даде повратен одговор за нацрт-извештајот.

Оваа анализа го применува пристапот заснован  врз човековите права, за да го процени степенот 
до кој сите деца во државата се во можност да ги уживаат своите права утврдени со националните 
и меѓународните норми. Меѓународните стандарди се содржани во Конвенцијата за правата на 
детето, Конвенцијата за елиминирање на сите видови дискриминација врз жените, Конвенцијата 
на Обединетите нации за правата на лицата со посебни потреби и други клучни меѓународни 
договори и конвенции. Анализата се заснова врз широк опфат и длабинска анализа на состојбата 
на сите деца под 18-годишна возраст кои живеат во земјата, но исто така се фокусира, што е 
можно повеќе, на оние кои се најзагрозени и маргинализирани. Во оваа последна категорија 
спаѓаат: ромските деца, децата со посебни потреби, децата во руралните области и децата од 
семејства од најнискиот економски квинтил. 

Пристапот заснован врз човекови права ја користи Конвенцијата за правата на детето како 
важен референтен документ и тој е раководен од клучните принципи на човековите права 
(универзалност, еднаквост и недискриминација, отчетност и учество). Примената на овој модел 
во македонски контекст имплицира практична заложба за (1) ставање на детето во центарот 
на процесот и (2) филтер-анализа на податоците кои се достапни низ призмата на членот 2 
од Конвенцијата.200 Ова ќе ја олесни анализата која дава сеопфатен преглед на потребите на 
маргинализираните и исклучените деца и нивните семејства, како и проценка на степенот на 
практична примена на сите четири принципи од правата на децата (најдобар интерес, опстанок 
и развој, учество и недискриминација). Претпоставките тука се дека: (а) дискриминацијата и 
социјалната исклученост се главните причини за сиромаштија и повеќекратно лишување, а не 
само симптоми; (б) фактори кои ги дефинираат лишувањето, дискриминацијата и нееднаквоста 
во македонското општество се родовата и етничката припадност, општествено-економскиот 
статус и географската локација. Особено внимание во овој извештај, исто така, се посветува и 
на однесувањето, ставовите и вредностите на семејствата, како и на традициите и културата во 
самата заедница кои влијаат врз остварувањето на детските права.

199 Дефиницијата за капацитетот се заснова врз формулацијата содржана во Анализата на состојбата во 
Виетнам, 2010
200 Во овој член се содржани четирите главни принципи на Конвенцијата за права на детето: најдобриот 
интерес на детето, недискриминација, право на живот, опстанок и развој и уважување на ставовите на детето.
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Суштината на оваа студија е анализирање врз директните, основните и структурните причини за 
постоење бариери и тесни грла кои го спречуваат или попречуваат детето да ги ужива сите свои 
права. Ваквиот пристап беше користен за да се процени капацитетот на сите клучни актери за 
исполнување на нивните обврски преку кои се обезбедуваат почитување, заштита и исполнување 
на детските права.

Користени беа повеќе консултации со сигурни извори и истражувања. Консултации беа направени 
и со Владата и со другите развојни партнери. Беа направени сите напори да се потпираме 
првенствено врз официјалните државни податоци и анализи, надополнети со документирани 
докази од други независни извори. Целта беше да се добие најсеопфатна и најобјективна 
претстава досега за состојбата на децата и семејствата во земјата денес.

Резултатите и заклучоците во оваа анализа на состојбата се засноваат врз:

• канцелариски преглед на постојните студии, извештаи, анкети, истражувања, статистички 
податоци и други информации за законската рамка, процедурите и програмите донесени од 
Владата, како и на документите и студиите од Комисијата за правата на детето, ОЕЦД, ОБСЕ, 
разните тела на ЕУ, агенции на Обединетите нации, академските институции, меѓународни и 
локални невладини организации и други извори;

• полуструктурирани интервјуа и разговори со официјални владини претставници на централно 
и општинско ниво;

• консултации со клучните развојни партнери како што се истражувачки институти, донаторски 
агенции, невладини организации, групи во заедницата и здруженија на жени и родители;

• дискусии во фокус-групи со репрезентативен примерок на деца и родители од повеќе места, 
различна етничка и социоекономска припадност;

• консултации со клучните луѓе од УНИЦЕФ и членовите на техничката работна група;

• преглед на нацрт-текстот од страна на надлежните министерства кои работат на прашања 
поврзани со децата; членовите на техничката работна група и другите родители.

Првата посета на терен во месец декември 2012 година беше средба со засегнатите страни со 
седиште во Скопје. Тука се мисли на претставници од Министерството за труд и социјална 
политика, Министерството за образование и наука, Министерството за внатрешни работи, 
Институтот за јавно здравје и Институтот за социјални работи, како и претставници од 
академската фела, невладини организации и други граѓански претставници. Главната цел на 
втората теренска посета која се реализираше од 27 јануари до 6 февруари 2013 година беше 
подобро разбирање на реалноста на давањето услуги на терен. Беа организирани средби со 
претставници од општините во Битола, Прилеп, Штип, Кочани, Гостивар и Тетово. Во однос на 
реалните механизми за давање на услуги, беа остварени посети на Меѓуопштинскиот центар за 
социјални работи во Скопје и на Центарот за социјална работа во Гостивар, потоа центрите за 
ран детски развој во Битола, Прилеп и Топаана и на училиште во Свети Николе. Локалните луѓе 
со кои се сретнавме беа особено отворени и овие средби и посети ни овозможија значителен 
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увид не само во локалните иницијативи кои се преземаат за децата туку и во тешкотиите и 
пречките со кои се соочуваат локалните даватели на услуги.

Беа организирани и средби со претставници на локалното граѓанско општество – тука се мисли на 
разговори со главните национални организации фокусирани на детето, како што се Коалицијата 
на младински организации СЕГА и Детската амбасада „Меѓаши“, како и локалните невладини 
организации кои работат со жени, со Роми, со лица со посебни потреби и со ран детски развој. 
Целосниот список на лица со кои беше разговарано е даден во Анексот 1.

При крајот на месец декември беше организирана пилот-дискусија во фокус-групи, а ист 
ваков пилот беше организиран и за родителите на почетокот од месец јануари. Како резултат 
на овие пилот-дискусии, беа дополнети прашалниците и беа изготвени материјали за обуки 
на модератори кои беа организирани во средината на месец јануари. Во текот на јануари беа 
организирани вкупно 12 дискусии во фокус-групи кои вклучуваат разни групи деца и возрасни, 
поделени по родова и етничка припадност, по место на живеење и општествено-економски 
статус. Во фокус-групите имаше околу 80 учесници, а беше организирана и посебна фокус-
група со деца со различна попреченост, со цел да добиеме увид и во нивниот статус и ситуација. 
Со оваа група управуваше експерт од невладината „Отворете ги прозорците“ и само за оваа 
група беа изготвени посебни прашања.

5. Ограничувања и пречки

Се разбира дека во изготвувањето на оваа анализа имаше пречки од аспект од временската 
рамка и ресурсите. И покрај постоењето на квалитетни студии кои се однесуваат на државата, 
некои од расположливите податоци беа недоследни, „раштркани“ или застарени. Иако државата 
има инвестирано во развојот, до ден-денес нејзина главна цел е унапредување на севкупната 
економска состојба, а не промовирање на правичноста, па како резултат на тоа некои податоци 
на национално ниво не беа доволно расчленети, особено според етничката припадност. 
Државниот завод за статистика постојано ги надградува своите капацитети за давање податоци 
согласно со стандардите и треба да му се дава поддршка во развивањето прифатлива мрежа на 
расчленети индикатори кои се однесуваат на децата. Особено ограничена е базата на податоци за 
најранливите деца – Ромите, децата со посебни потреби и сиромашните деца. Секогаш кога тоа 
е можно, овие недостатоци се јавно наведени во текстот од извештајот.

Втората главна пречка беше недоволниот број  невладини актери кои првенствено работат на 
детските права или на слични прашања. Граѓанското општество е сè уште во развој и постојат 
неколку невладини организации насочени кон децата кои дадоа свои алтернативни гледишта. 
Исто така, има многу малку организации во кои членуваат деца, така што детското учество во 
оваа анализа беше ограничено на учеството во фокус-групите. Иако овие групи беа драгоцен 
извор на информации, неопходно е значително да се прошири опфатот на механизми преку кои 
децата ќе можат да ги изразуваат своите мислења.
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Иако постои општ консензус кај сите засегнати страни околу тоа кои се директните причини за 
бариерите со кои се соочуваат семејствата кога пристапуваат до услугите кои им следуваат, помал 
степен на усогласеност постои кај основните и структурните причини. Ограничените ресурси и 
временската рамка не овозможија анализа врз основа на правата така што, наместо систематски 
да ги анализира причините на сите три нивоа за секое право поединечно, оваа студија дава што 
е можно посеопфатна слика за опсегот на причините изведена од достапните податоци и потоа 
ги анализира и категоризира низ спектарот на правата. Истото ова се однесува и за анализата на 
улогите и односите, и на капацитетите и недостатоците.
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Анекс 2: Список на клучни лица  
кои придонесле со информации

Кабинет на премиер на Поранешна Југословенска Република Македонија
Крсте Маљановски - советник на премиерот за труд и социјална политика

Кабинет на министер без портфолио Неџет Мустафа
Едис Хасан - советник на министерот

Народен правобранител
Васка Мустафа - заменик-правобранител за деца

Министерство за образование и наука
Надица Костовска - раководител на одделение за ЕУ интеграции
Митко Чешларов - раководител на сектор, Биро за развој на образование

Министерство за внатрешни работи
Лилијана Јаковчевска

Министерство за правда
Амина Адема - правен советник

Министерство за труд и социјална политика
Слободанка Лазова Здравковска 
Елена Лазовска 
Елка Тодорова

Државен завод за статистика
Виолета Крстева - раководител на сектор за социјална статистика

Завод за здравствена заштита на мајки и деца
Доктор Бранкица Младеновиќ

Институт за социјални работи
Соња Кипровска - дипломиран правник
Весна Самојловска - дипломиран психолог
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Скопски универзитет
Сузана Борнарова - професор, Институт за социјални работи и социјална политика, 
Филозофски факултет
Виолета Петроска-Бешка - професор, Филозофски факултет
Марија Доневска - професор по социологија
Марија Ралева - професор по клиничка психијатрија

Healthgrouper
Доктор Владимир Лазаревиќ - ЦЕО

„Студиорум“ - Центaр за регионални истражувања и соработка
Неда Милевска - извршен директор

Порака
Виолета Димовска

Коалиција на младински организации СЕГА
Зоран Илиески - директор
Томислав Гајтаноски - административен и финансиски менаџер

ЦОР
Доктор Надица Јанева

Прва детска амбасада во светот „Меѓаши“ 
Драги Змијанац - извршен директор

„Отворете ги прозорците“
Радмила Стојковска Алексова - дефектолог

„Сумнал“, здружение за развој на ромската заедница во Македонија
Стојанка Димковска-Станче - заменик-претседател/координатор на образовната програма

Канцеларија на Европската комисија во Скопје
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United Nations Children’s Fund (UNICEF)
Orce Nikolov 74, 1000 Skopje
Tel: +389 2 3231150
Fax: +389 2 3231151
e-mail: skopje@unicef.org
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