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1. Цел на анкетата и опис на методологијата
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1.1 Цел на анкетата и опис на методологијата

Цел на анкетата

Главната цел на оваа Анкета е 

испитување на знаењата, 

ставовите и практиките на 

општата јавност за вклучување 

на децата со попреченост во 

Македонија. 

Наодите од анкетата имаа за 

цел да бидат употребени како 

првични податоци (baseline 

data) и за обезбедување на 

информации за комуникациска 

кампања за адресирање на 

евентуални стереотипи и 

негативни ставови кои 

претставуваат пречка за 

децата со попреченост да го 

заземаат вистинското место во 

општеството. 

Опис на методологијата

Период на собирање на податоци

• 29 септември – 20 октомври, 2014

Целна група

• Општата јавност во Република Македонија, 15+

Метода на собирање на податоци

• Лице-во-лице интервјуа во домот на испитаниците

• CAPI техника (Директни интервјуа со помош на 

компјутер)

Примерок

• Национално репрезентативен примерок по возраст, 

пол, место на живеење (урбано/рурално), етничка 

припадност, статистички регион

Големина на примерокот

• Н=1000 испитаници
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2. Преглед на клучните наоди
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Клучни наоди – Слободни асоцијации за децата со попреченост

• Спонтаните асоцијации на општата јавност во однос на децата со 

попреченост се првенствено “тага, сочувство, жал”, и тоа за скоро една 

третина од испитаниците.  

• Најчесто користен термин за деца со попреченост е - “деца со посебни 

потреби” (31%). Останатите термини што се користат вклучуваат 

“хендикепирани деца” (17%), “деца со пречки во развојот” (15%) и “деца со 

попреченост” (11%).  
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Клучни наоди – Свесност за децата со попреченост

• Повеќе од 70% од општата јавност ги класификуваат децата со очигледни пречки 

(слепило, глувост, недостиг на дел од телото) и децата со нарушувања (Даунов 

синдром, аутизам, интелектуална попреченост) како деца со попреченост.  

• Значаен број на испитаници (45%) знаат (познаваат) некое дете со попреченост –

било да се работи за сосед (21%), роднини (9%), дете на пријатели (9%) или дете 

од училиште (4%). 

• Од испитаниците кои знаат (познаваат) дете со попреченост, само половина (52%) 

имаат почест (најмалку еднаш месечно) контакт со нив.

• Од испитаниците кои имаат деца, само 21% одговориле дека нивните деца се 

дружат со некој (дете или возрасен) со попреченост. 

• Само-оценетото ниво на свесност за децата со попреченост е релативно ниско 

(2,47 просечна оценка). Мнозинството (42%) изјавија дека “знаат многу малку”; или 

“нешто” (41%).

• Скоро половина од испитаниците (43%) веруваат дека, помеѓу деца на возраст до 

18 години во земјата, од 0,2 до10% се деца со попреченост. 

• Само една третина (30%) од општата јавност веруваат дека е можно дете со 

потешка/подолгорочна попреченост да стане познат уметник, бизнисмен, успешен 

политичар или државник.
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Клучни наоди – Ставови кон децата со попреченост – 1/3

• Додека нивото на социјална дистанца варира зависно од природата на попреченост и 

блискоста на односот/врската, генерално, резулатите од анкетата покажуваат високо 

ниво на стигматизација, т.е. социјална дистанца во однос на децата со попреченост. 

• Најголемата социјална дистанца се забележува во однос на децата со аутизам и 

Даунов синдром. На пример, за една петтина од општата јавност не е прифатливо 

дете со аутизам (22%), Даунов синдром да им биде сосед. 

• За повеќе од половина од населението е неприфатливо децата со Даунов синдром 

(53%), децата со аутизам (53%), слепи деца (53%), деца кои не го разбираат говорниот 

јазик (50%), глуви деца (52%) и деца со интелектуална попреченост (52%) да “одат во 

исто училиште/градинка”. 

• Како што природата на односот/врската станува поблиска/подлабока (т.e. однос на 

“соученик”, “пријател”, “емоционална врска” и “сопружници”), нивото на одбивање се 

зголемува за сите видови нарушувања/попреченост. На пример, скоро за сите 

испитаници (89%) не е прифатливо да се биде во сопружничка врска со особа која не 

го разбира говорниот јазик. 

• Генерално земено, испитаниците со повисоко ниво на информации за децата со 

попреченост и испитаниците со почести контакти со оваа група на деца поверојатно е 

дека повеќе ги прифаќаат децата со попреченост во споредба со оние со пониско ниво 

на информации и испитаниците со не толку чест контакт или без контакт со овие деца. 



UNICEF |  Knowledge, Attitude & Practices (KAP) Survey towards  Inclusion of Children with Disabilities | November 2014 10

Клучни наоди – Ставови кон децата со попреченост – 2/3

• Додека скоро половина од испитаниците (49%) веруваат дека децата со попреченост 

можат подеднакво да придонесуваат на општеството како и останатите граѓани, сепак, 

значителен процент (55%) веруваат дека, без оглед на нивните напори и напорите на 

нивните семејства, децата со попреченост не можат потполно да се интегрираат во 

општеството.

• Во однос на моделите на разбирање на попреченост кои преовладуваат, само една 

третина од населението гледа на попреченост преку Социјалниот модел – т.е. само 30% 

веруваат дека бариерите во околината, како што се физичките и оние што ги создаваат 

луѓето преку ставови и стереотипи треба да се отклонат за децата со попреченост да се 

вклопат во општеството. Медицинскиот модел на попреченост е модел што преовладува 

кај 44% од испитаниците кои се согласуваат со изјавата дека на децата со попреченост 

им треба медицинска грижа, услуги за рехабилитација и посебни услуги за да се вклопат 

во општеството. Една четвртина од општата јавност (25%) ги жалат децата со 

попреченост, и сметаат дека на нив им треба помош и средства за да се вклопат во 

општеството најдобро што можат (Добротворен модел).

• Поголема е веројатност дека испитаниците со повисоко ниво на информираност за 

децата со попреченост ќе ја разберат попреченоста преку Социјалниот модел, додека 

оние со пониско ниво на информации најверојатно ќе ја разберат попреченоста преку 

Добротворниот модел.

• Сепак, голем дел од испитаниците кои се поинформирани (45%) како и оние со почест 

контакт со деца со попреченост (42%), попреченоста ја разбираат преку Медицинскиот 

модел. 
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Клучни наоди – Ставови кон децата со попреченост – 3/3

• Мнозинството од испитаниците (66%) веруваат дека е “делумно

можно” дете до попреченост да води независен и продуктивен 

живот ако добие поддршка. Само мал дел (16%) веруваат дека 

тоа е “целосно можно”. 

• Според мислењето на општата јавност, просечно дете во 

Македонија (дете без попреченост) е со самодоверба, независно, 

прифатено од други деца, весело, има сигурна иднина, 

оптимистично е и храбро. 

• Од друга страна, мнозинството од испитаниците го опишуваат 

детето со попреченост како несигурно, зависно од другите, 

неприфатено од другите деца, без еднакви можности со другите 

деца, тажно, со несигурна иднина, песимистично и плашливо. 

• Испитаниците со повисоко ниво на информираност и оние со 

почести контакти со деца со попреченост имаат малку 

попозитивна перцепција за типично дете со попреченост. 
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Клучни наоди – Образование на децата со попреченост

• Резултатите за ставовите кон образованието укажуваат 

дека мнозинството (81%) од населението го поддржува 

сегрегираниот образовен систем – околу 48% веруваат 

дека децата со попреченост треба да посетуваат 

специјални училишта, а 33% веруваат дека тие треба да 

посетуваат редовни училишта, но во посебни, 

специјални паралелки. 

• Дел од испитаниците кои го поддржуваат инклузивното 

образование е значително мал – само 4% од 

испитаниците веруваат дека децата со попреченост 

треба да посетуваат редовно училиште, а 12% сметаат 

дека децата со попреченост треба да одат во редовно 

училиште, но да посетуваат само одредени часови 

заедно со другите деца. 

• Добар дел – половина – од испитаниците ги разбираат 

придобивките од инклузивното образование како за 

децата со попреченост така и за останатите деца. 

• Но сепак, 60% од испитаниците сметаат дека дури и 

кога ќе завршат со школување, децата со попреченост 

ќе имаат помалку шанси да се вработат во споредба со 

другите граѓани со исто ниво на образование.
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Клучни наоди – Семејства и деца со попреченост

• Иако една третина од испитаниците (32%) не се 

согласуваат дека за децата со попреченост е подобро 

да бидат сместени во специјални институции, кои 

имаат експерти специјално обучени за да се грижат за 

нив, отколку да бидат со своите семејства, повеќе 

луѓе (41%) веруваат дека за овие деца е подобро да 

бидат сместени во специјални институции токму 

заради оваа причина. Од друга страна, 52% од 

испитаниците веруваат дека доколку дете со 

попреченост е оставено без родителска грижа, 

подобро е да се смести во семејство кое ќе го посвои, 

отколку да се стави во институција.

• Мнозинството од испитаниците (79%) веруваат дека 

државата треба да обезбеди и финансиски средства и 

бесплатни услуги за семејствата со деца со 

попреченост. 

• Најголемиот дел од испитанитиците (81%) се 

согласуваат со  можноста лицата со попреченост  да 

не плаќаат за услуги за кои лицата без попреченост  

треба да плаќаат. Само 3% не се согласуваат со ова, 

додека 15% одговориле дека делумно се согласуваат. 



UNICEF |  Knowledge, Attitude & Practices (KAP) Survey towards  Inclusion of Children with Disabilities | November 2014 14

Клучни наоди – Вклучување на децата со попреченост во општеството

• Нивото на свесност за Конвенцијата на ОН за правата 

на децата (56% од испитаниците се свесни за истата) 

е повисоко од свесноста за Конвенцијата на ОН за 

правата на лицата со попреченост (36% од 

испитаниците слушнале за оваа Конвенција). 

• Мнозинскиот дел од општата јавност (62%) верува 

дека децата со попреченост ги немаат истите 

можности и шанси за развој на личниот потенцијал 

како останатите деца.

• Првите три пречки за создавање подобри услови за 

живот и развој на децата со попреченост се: 1) 

недостаток на доволен број на добро обучени 

професионалци и институции кои ќе работат со 

децата со попреченост (44%), 2) недостаток на 

интерес од страна на државата за оваа работа (38%) 

и 3) недостаток на средства на локално и/или 

државно ниво (35%).

• Недоволно знаење на граѓаните за проблемите на 

децата со попреченост е споменато од страна на 26% 

а предрасудите на граѓаните спрема нив го 

споменале 24%. 
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3. Детални резултати по тематски делови (Вкупно)

3.1 Слободни асоцијации за децата со попреченост
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3.1 Слободни асоцијации за децата со попреченост

Оваа прва тематска целина ги вклучува наодите кои се однесуваат на слободните асоцијации на 

општата јавност во врска со децата со попреченост, како и на термините кои најчесто се користат 

за оваа група на деца. 

Она што следува се клучните наоди во овој дел а потоа и графичка презентација со интерпретации. 

Анализите се направени и во однос на прво-споменатите (спонтаните) асоцијации како и сите 

добиени одговори.

• Спонтаните асоцијации на општата јавност во однос на децата со попреченост се првенствено 

“тага, сочувство, жал”, и тоа за скоро една третина од испитаниците, но исто така и “љубов, 

посебно внимание, грижа, помош, хуманизам”. Само 1% од сите испитаници одговорија дека 

нивната прва асоцијација за децата со попреченост е “дете е дете, сите деца се исти”. 

• Сите споменати спонтани асоцијации се воглавно во согласност со мислењето дека 

ситуацијата на децата со попреченост е трагична, тие и нивните семејства се сожалуваат, и 

дека им треба сочувство на другите луѓе и посебна грижа. 

• Најчесто користен термин за деца со попреченост е - “деца со посебни потреби” (31%). 

Останатите термини што се користат се “хендикепирани деца” (17%), “деца со пречки во 

развојот” (15%) и “деца со попреченост” (11%). Скоро околу една четвртина од испитаниците 

одговорија дека ги користат термините како ”инвалиди, јадни, несреќни деца, болни деца, 

ретардирани (заостанати)/дефектни деца” дури и ”ненормални деца”. 

• Само 2% го користат терминот “деца (како останати деца)” за деца со способности под 

просечните способности на деца на нивна возраст. 
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3.1.1 Слободни асоцијации за децата со попреченост (прво-споменати)
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многу, едноставно кажете ми што ви доаѓа на памет прво!- %, База:  n=1000, Повеќе одговори

Прво-споменатите (спонтани) 

асоцијации за децата со 

попреченост на скоро една 

третина од општата јавност (31%) 

се “тага, сочувство, жал”, по што 

следува “деца со попреченост, 

ментална и физичка” (14%). 

Понатамошни спонтано 

споменати асоцијации се 

однесуваат на спротивни чувства 

како “љубов, посебно внимание, 

грижа, помош, хуманизам”  

(7%), но исто така и на “потребна 

помош на секој начин и во секое 

време” (4%).
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3.1.2 Слободни асоцијации за децата со попреченост (сите одговори)
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Тага, сочувство, жал

Деца со попреченост, ментална и физичка 

Љубов, посебно внимание, грижа, помош, …

Потребна помош на секој начин во секое време

Деца на кои секогаш им треба помош од …

Луѓе со физички аномалии/инвалиди

Деца со посебни потреби и барања

Болест, болни деца

Потребна финансиска и друг вид на помош

Недостаток на соодветни услови за живеење, …

Несигурност, несигурен живот, тежок живот

Специјални обуки, специјално образование 

Проблем за семејството

Жал за родителите

Несреќни деца, осамени

Безнадежност, песимизам, страв

Даунов синдром, аутизам, церебрална парализа

Деца родени со аномалии, проблеми 

Непријатно, неубаво чувство

Заостанати деца

Глуви деца, слепи деца

Специјална група на деца 

Дете е дете, сите деца се исти

Болка

Личност од мојата околина, моја ќерка 

Нема одговор

A1 . Што прво ви доаѓа на памет кога размислувате за оваа група на деца? Не размислувајте 

многу, едноставно кажете ми што ви доаѓа на памет прво!- %, База:  n=1000, Повеќе одговори

Сите спонтани асоцијации се 

слични на прво-споменатите: “тага, 

сочувство, жал” (32%), “деца со 

попреченост, ментална и физичка” 

(14%). 

Останатите спонтано споменати 

асоцијации се однесуваат на 

“љубов, посебно внимание, грижа, 

помош” (8%), но и на “потребна 

помош на секој начин во секое 

време” (5%) како и “деца на кои 

секогаш им треба помош од 

другите” (4%).
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3.1.3 Најчесто користени термини за деца со попреченост (спонтани 

одговори) 

31
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Деца со посебни потреби

Хендикепирани деца

Деца со пречки во развојот

Деца со попреченост

Инвалидни деца, инвалиди, деца со 
инвалидитет

Жални, несреќни деца, гревчиња 

Болни деца, болни, нездрави

Ретардирани деца, ментално 
ретардирани деца, физички

Деца со дефекти, дефектни деца

Деца (како и секој друг, не постои 
никаква разлика)

Ненормални 

Друго

A2 . Дали може  да ми кажете кој израз најчесто вие лично го користите за деца 

чии физички, ментални и сетилни способности се под просечните способности 

на деца на нивна возраст? Како би ја нарекле оваа група на деца? - %, База:  

n=1000 

Најчесто користен термин за деца со 

попреченост е - “деца со посебни 

потреби” (31%). Останатите термини 

што се користат се “хендикепирани 

деца” (17%), “деца со пречки во развојот” 

(15%) и “деца со попреченост” (11%). 

Скоро една четвртина од испитаниците 

одговорија дека ги користат термините 

како ”инвалиди, јадни, несреќни деца, 

болни деца, ретардирани 

(заостанати)/дефектни деца” дури и 

”ненормални деца”. 

Само 2% го користат терминот “деца 

(како останати деца)” за деца со 

способности под просечните 

способности на деца на нивна возраст. 
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3. Детални резултати по тематски делови (Вкупно)
3.2 Свесност за децата со попреченост
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3.2 Свесност за децата со попреченост 1/2

Овој тематски дел имаше за цел да обезбеди информации за свесноста на општата јавност за децата со 

попреченост, пред сé, во однос на тоа како ја препознаваат оваа група на деца, која група и припаѓа а која 

не на група на деца со попреченост, самопроценка на знаењето за нив, фреквенција и видови на лични 

контакти, како и во однос на нивото на информираност за оваа група на деца. Исто така, испитаниците беа 

прашани дали знаат колку деца на возраст до 18 години во земјата се со попреченост како и да именуваат 

некоја позната личност со попреченост било од Македонија или од друга земја. 

Во продолжение следуваат клучни наоди во овој дел и графичка презентација за секое прашање со 

соодветни коментари. 

• Децата со попреченост првенствено се препознаваат по нивниот целокупен физички изглед како и по 

некои видливи показатели на попреченоста, како говорните функции, проблеми со движењето и 

одењето, целокупното однесување, особено во интеракција со другите луѓе (пр. изрази на лицето, 

смеењето), слухот и видот.

• Повеќе од 70% од општата јавност ги класификуваат децата со очигледни пречки (слепило, глувост, 

недостиг на дел од телото) и децата со нарушувања (Даунов синдром, аутизам, интелектуална 

попреченост) како деца со попреченост. Помалку е веројатно дека општата јавност ќе ги класификува 

како деца со попреченост децата со скриена попреченост како астма (25%) и оштетувања како 

пелтечење (20%). 

• Повеќе од половина од испитаниците (55%) не знаат (не познаваат) ниедно дете со попреченост. Но 

сепак, значителен број (45%) познаваат вакво дете – било да се работи за сосед (21%), роднини (9%), 

дете на пријатели (9%) или дете од училиште (4%). 

• Од испитаниците кои знаат (познаваат) дете со попреченост, само половина (52%) имаат почест 

(најмалку еднаш месечно) контакт со нив; една третина (32%) имаат контакт понекогаш (од еднаш во 

2-3 месеци до помалку од еднаш годишно); додека 16% од оние што знаат дете со попреченост 

немаат никакав контакт со нив.
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3.2 Свесност за децата со попреченост 2/2

• Една третина од испитаниците кои знаат деца со попреченост 

се гледаат со нив на улица, во соседството, 29% се дружат со 

нив, т.е. играат и разговараат. 

• Од испитаниците кои имаат деца, само 21% одговорија дека 

нивните деца се дружат со некој (дете или возрасен) со 

попреченост; мнозинството (79%) одговорија дека нивното дете 

никогаш не се дружело со некој со попреченост. 

• Само-оценетото ниво на свесност за децата со попреченост е 

релативно ниско (2,47 просечна оценка). Мнозинството (42%) 

изјавија дека “знаат многу малку”; или “нешто” (41%).

• Од друга страна, 10% одговорија дека “не знаат ништо” за оваа 

група на деца, додека, само 8% изјавија дека “знаат многу” или 

“исклучително многу” за децата со попреченост.

• Скоро половина од испитаниците (43%) веруваат дека, помеѓу 

деца на возраст до 18 години во земјата, од 0,2 до10% се деца 

со попреченост, додека помал процент (15%) веруваат дека тој 

процент е помеѓу 11-20%, а 6% од 23-45%. Останатите 36% не 

знаат колкав е тој процент. 

• Само една третина (30%) од општата јавност верува дека е 

можно дете со потешка/подолгорочна попреченост да стане 

познат уметник, бизнисмен, успешен политичар или државник.
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3.2.1 Препознавање на дете со попреченост (прво-споменато)

B1. Како препознавате дете со попреченост? Што е тоа што одредува дека е со 

попреченост? База:  n=1000, Повеќе одговори

Децата со попреченост првенствено 

се препознаваат по целокупниот 

физички изглед (29%), но и по 

неуромускулните и функциите на 

движењето како што се проблемите 

во одењето, движењето (11%). 

Останатите прво-споменати 

показатели наведени како нешто по 

што се познава дека дете има 

определена попреченост се 

говорните функции (10%) како и 

однесувањето на детето (8%), лицето 

и мимиките што ги прави (6%).

Помал процент од испитаниците 

споменаа дека тие го познаваат 

детето со попреченост по определен 

физички хендикеп, доколку на детето 

му помага некој друг, ако е слепо, но 

и по начинот на комуникација со 

другите и физичките и психичките 

вештини кои се резултат на 

несоодветниот развој.
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Целокупен физички изглед

b799 - Неуромускулни и функции на движењето, 
неспецифицирани 

b399 - Говорни функции, неспецифицирани

Однесување

Лице, израз на лицето, мимики

Физички хендикеп, дете со попреченост

e399 - Поддршка и односи, неспецифицирани

b210 - Функции на видот

d349 - Комуникација - продуцирање, друго 
специфицирано и неспецифицирано 

Послаби физички и психички вештини како 
резултат на несоодветниот развој 

Физички проблеми, психички развој различен од 
нормалните деца

e599 - Услуги, системи и политики, 
неспецифицирани

Начин на кој те гледаат - длабоко, чудно

b230 - Функции на слухот

e120 - Производи и технологија за лична 
внатрешна и надворешна мобилност и …

b199 - Ментални функции, неспецифицирани 

Не знае
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3.2.2 Препознавање на дете со попреченост (сите одговори)

B1. Како препознавате дете со попреченост? Што е тоа што одредува дека е со попреченост? 

База:  n=1000, Повеќе одгвори

Целокупниот физички 

изглед е нешто што 43% од 

испитаниците го споменаа 

како карактеристика по која 

препознаваат едно дете со 

попреченост. Останатите 

карактеристики се 

говорните функции (38%), 

тешкотии во одењето, 

движењето (37%), 

однесувањето (22%), но и 

лицето на детето и 

мимиките што ги прави, 

функции на слухот и видот, 

како и комуникацијата со 

другите (8%). Очигледната 

помош и поддршка од 

другите е исто така нешто 

што одредува дека се 

работи за дете со 

попреченост (8%). 
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b230 - Функции на слухот

b210 - Функции на видот

d349 - Комуникација - продуцирање, друго специфицирано и неспецифицирано 

e399 - Поддршка и односи, неспецифицирани

Начин на кој те гледаат - длабоко, чудно

b163 Основни когнитивни функции

Послаби физички и психички вештини како резултат на несоодветниот развој 

b199 - Ментални функции, неспецифицирани 

Физички проблеми, психички развој различен од нормалните деца

Емоционални проблеми и неурамнотеженост

e599 - Услуги, системи и политики, неспецифицирани

Обликот на очите

e120 - Производи и технологија за лична внатрешна и надворешна мобилност …

b310 - Гласовни функции

Eпилепсија, Даунов синдром, аутизам

Глувонеми

b789 Функции на движењето, друго специфицирано и неспецифицирано 

Насмевка

b330 Течен говор и ритам на говорните функции 

Понизок раст

Поголема тежина 

Не знае
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3.2.3 Групи на деца кои ПРИПАЃААТ и кои НЕ ПРИПАЃААТ на категоријата 

на деца со попреченост (детален преглед – сите одговори)

B2. Според вашето мислење, до кој степен секоја од следните групи на деца и припаѓа на категоријата деца со попреченост?- %. База:  n=1000

Ознаки: ограничувања во однос на активностите (A); здравствена состојба (H); скриена попреченост (H-H); и оштетувања (I)
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Глуви деца (I)
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3.2.4 Групи на деца кои ПРИПАЃААТ и кои НЕ ПРИПАЃААТ на категоријата на 

деца со попреченост (преглед на одговорите “не припаѓа“ и “припаѓа“)

B2. Според вашето мислење, до кој степен секоја од следните групи на деца и припаѓа на категоријата деца со попреченост?- %. База:  n=1000

Ознаки: ограничувања во однос на активностите (A); здравствена состојба (H); скриена попреченост (H-H); и оштетувања (I) 

Повеќе од 70% од општата јавност ги класификуваат децата со очигледни пречки (слепило, глувост, 

недостиг на дел од телото) и децата со нарушувања (Даунов синдром, аутизам, интелектуална 

попреченост) како деца со попреченост. Помалку е веројатно дека општата јавност ќе ги класификува како 

деца со попреченост децата со скриена попреченост како астма (25%) и оштетувања како пелтечење 

(20%).
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Глуви деца (I)

Деца со аутизам (H)

Деца без дел од телото (I)

Деца со интелектуална попреченост (H)

Деца со потешкотии во движењето или користењето 
на делови од телото (A)

Деца кои не го разбираат говорниот јазик (A)

Деца со постојани тешкотии во интеракција со 
врсниците и во однесувањето (A)

Деца со постојани потешкотии во учењето и 
разбирањето (A)

Деца со оштетувања на видот (диоптер поголем од  
+ /- 10) или оштетувања на слухот (I)

Деца со епилепсија (H-H)

Деца со астма (H -H)

Деца кои пелтечат (I)

Не припаѓа (1+2) Припаѓа (4+5)

Просечна 

оценка

4,34

4,51

4,19

4,38

4,05

3,98

3,73

3,72

3,34

3,15

3,06

3,21

2,40

2,24
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3.2.5 Групи на деца кои ПРИПАЃААТ и кои НЕ ПРИПАЃААТ на 

категоријата на деца со попреченост (просечни оценки*)

B2. Според вашето мислење, до кој степен секоја од следните групи на деца и припаѓа на категоријата деца со попреченост?- %. База:  n=1000

Ознаки: ограничувања во однос на активностите (A); здравствена состојба (H); скриена попреченост (H-H); и оштетувања (I)

Ако се споредат просечните оценки, првите пет (5) групи на деца, со просечна оценка повисока од 4, кои јавноста ги 

категоризира како деца со попреченост се: деца со Даунов синдром и аутизам, слепи и глуви деца, и деца без дел 

од телото.

Деца со астма и оние кои пелтечат се на последното место на оваа листа со просечните оценки помали од 3. 

4.51

4.38

4.34

4.19

4.05

3.98

3.73

3.72

3.34

3.21

3.15

3.06

2.40

2.24

1 3 5

Деца со Даунов синдром (H)

Деца со аутизам (H)

Слепи деца (I)

Глуви деца (I)

Деца без дел од телото (I)

Деца со интелектуална попреченост (H)

Деца со потешкотии во движењето или користењето на 
делови од телото (A)

Деца кои не го разбираат говорниот јазик (A)

Деца со постојани тешкотии во интеракција со врсниците 
и во однесувањето (A)

Деца со епилепсија (H-H)

Деца со постојани потешкотии во учењето и разбирањето 
(A)

Деца со оштетувања на видот (диоптер поголем од  + /-
10) или оштетувања на слухот (I)

Деца со астма (H -H)

Деца кои пелтечат (I)

*Средната вредност или просечната оценка се пресметува за прашањата кои содржат скала во одговорите. Средната вредност, или 

просечната оценка се пресметува со собирање на оценките/поените од скалата и со делење на вкупниот износ со бројот на поените.
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3.2.7 Познавање на дете со попреченост

Повеќе од половина од испитаниците (55%) не знаат (не познаваат) ниедно дете со 

попреченост.

Сепак, значителен број (45%) знаат (познаваат) некое дете со попреченост – било да 

се работи за сосед (21%), роднини (9%), дете на пријатели (9%) или дете од училиште 

(4%). 

45%

55%

Да

Не

B3. Дали  знаете некое дете со попреченост? - % База:  n=1000 

21

9

9

4

0.1

2

0 20 40 60 80 100

Соседи

Роднини

Дете на пријател

Пријател од училиште

Дете на колега

Друго

B3. Дали  знаете некое дете со попреченост? Да, кој? - % База:  n=449
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3.2.8 Фреквенција и видови на лични контакти со децата со 

попреченост

Од испитаниците кои знаат 

(познаваат) дете со попреченост, 

само половина (52%) имаат почест 

(најмалку еднаш месечно) контакт 

со нив; околу една третина (32%) 

имаат контакт понекогаш (од 

еднаш во 2-3 месеци до помалку 

од еднаш годишно); додека 16% 

од оние што знаат дете со 

попреченост немаат никаков 

контакт со нив. 

Една третина од испитаниците кои 

знаат деца со попреченост се 

гледаат со нив на улица, во 

соседството, 29% се дружат со 

нив, т.е. играат и разговараат. 

B4. Колку често имате лични контакти со деца со попреченост?- %, База:  n=449

11
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7
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7
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Дневно 

Неколку пати неделно

Еднаш неделно

Неколку пати месечно

Еднаш месечно

Еднаш на 2-3 месеци

Еднаш во 6 месеци

Еднаш годишно

Поретко од еднаш годишно

Немам никаков контакт со деца со попреченост  

33

29
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На улица, во соседството

Се дружиме (разговараме, играме)

Само се поздравуваме

На училиште

Близок конакт - дете, блиски роднини

Нормална комуникација - за да не се …

Друго

B5. Каков е тој контакт? - %, База: n=379

Почест контакт

52% 

Не толку чест контакт

32%

Без контакт 16%
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3.2.9 Дружење со лице со попреченост

Од испитаниците кои имаат деца, само 

21% одговорија дека нивните деца се 

дружат со некој (дете или возрасен) со 

попреченост. Мнозинството од нив 

(79%) одговорија дека нивното дете 

никогаш не се дружело со некој со 

попреченост. 

14%

54%

32% Да

Не

Немам 
деца

B6. Дали вашето дете некогаш се дружело со некоj (дете или 

возрасен) со попреченост?- %, База: n=1000 

21%

79%

Да Не

B6. Дали вашето дете некогаш се дружело со некоj (дете или 

возрасен) со попреченост?- %, База: n=682 – испитаници кои 

имаат деца
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3.2.10 Ниво на информираност за децата со попреченост

10%

42%

41%

6%

1,6%

Не знам ништо   

Знам многу 
малку 

Знам нешто

Знам многу

Знам 
исклучително 
многу

B7. Земајќи ги сите работи предвид, што мислите колку добро сте 

информирани за деца со попреченост?-%, База:  n=1000 

Само-оценетото ниво на свесност за децата со попреченост е релативно ниско (2,47 

просечна оценка). Мнозинството (42%) изјавија дека “знаат многу малку”; или “нешто” 

(41%).

Од друга страна, 10% одговорија дека “не знаат ништо” за оваа група на деца, додека, 

само 8% изјавија дека “знаат многу” или “исклучително многу” за децата со 

попреченост.

52

41

7
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Не знам ништо или малку (1+2)

Знам нешто

Знам многу или исклучително многу 
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B7. Земајќи ги сите работи предвид, што мислите колку добро сте 

информирани за деца со попреченост?-%, База:  n=1000 

Просечна 

оценка
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Повисоко ниво на 

информираност

48%

Пониско ниво на 

информираност

52%
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3.2.11 Процент на деца со попреченост помеѓу деца на возраст до 18 

години во Македонија

43%

15%

6%

36%

0,2-10% 11-20% 23-45% Не знае/Одбива да одговори

B8. Според вашето мислење, помеѓу деца на возраст до 18 години, 

отприлика кој процент се деца со попреченост  во Македонија? - %, 

База:  n=1000 

Скоро половина од испитаниците 

(43%) веруваат дека, помеѓу деца на 

возраст до 18 години во земјата, од 

0,2 до10% се деца со попреченост, 

додека помал процент (15%) 

веруваат дека тој процент е помеѓу 

11-20%, а 6% од 23-45%. 

Останатите 36% не знаат колкав е тој 

процент. 

.
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3.2.12 Можат ли децата со попреченост да станат славни?

46% од општата јавност верува дека е 

можно дете со потешка/подолгорочна 

попреченост да стане познат уметник, 

бизнисмен, успешен политичар или 

државник, додека 43% не веруваат дека 

тоа е можно.

46%

43%

11%

Да, можно е

Не, не е можно

Не знае/Одбива да 
одговори

B9. Дали мислите дека е можно дете со потешка попреченост 

да стане познат уметник, бизнисмен, успешен политичар или 

државник еден ден во Македонија?- %, База:  n=1000 
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3.2.13 Познати личности со попреченост

6

4

1

1

1

1

1

1

1

3

80

0 20 40 60 80 100

Саша Матиќ

Лудвиг Ван Бетовен

Роза Мојсовска

Стиви Вондер

Стивен Хокинг

Реј Чарлс

Андреа Бочели

Оливера Накова Биковска

Оскар Писториус

Друг

Не знае/Одбива да одговори

B10. За кои познати луѓе со попреченост од Македонија или од други земји 

сте слушнале?- %, База:  n=1000, Повеќе одговори

Свесноста на општата јавност за 

познати личности со попреченост, од 

Македонија и од други земји, е на ниско 

ниво. 

Мнозинството од анкетираните 

испитаници (80%) не можеа да се сетат 

на никој или немаат слушнато за некоја 

позната личност со попреченост, било од 

земјата или од надвор. 

Од останатите 20%, 6% го споменаа

српскиот фолк пејач Саша Матиќ а 4% 

Бетовен.

Меѓу останатите познати личности со 

попреченост, испитаниците го споменаа 

Стиви Вондер, Хокинг, Реј Чарлс, Андреа 

Бочели, Писториус, но и Македонките, 

Роза Мојсовска, сликарка, и Оливера 

Накова Биковска, освојувач на златниот 

медал во пукање со воздушен пиштол на 

Паролимпијадата во Лондон. 
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3. Детални резултати по тематски делови (Вкупно)
3.3. Ставови кон децата со попреченост
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3.3 Ставови кон децата со попреченост 1/3

Третата тематска целина во анкетата беше фокусирана на добивање на информации за ставовите на 

луѓето кон децата со попреченост. Истото беше истражено преку серија на прашања, вклучувајќи ја и 

анализата на прифатливостa на определените нивоа на блискост со децата со попреченост, што би 

требало да направат државата и општеството и дали тие напори ќе влијаат врз интеграцијата на оваа 

група на деца во општеството, одделните модели на попреченост беа разгледани, како и мислењето на 

општата јавност за тоа кој треба да се приспособи – децата со попреченост, или општеството и 

околината. Оваа тематска целина исто така вклучи и добивање на мислењето на луѓето за тоа дали 

децата со попреченост можат да станат независни и продуктивни на возрасни години и опис на 

просечно дете и дете со попреченост во Македонија. 

Во продолжение е преглед на клучните наоди во овој дел од анкетата како и графичка презентација со 

интерпретација на прикажаните податоци. 

• Прифатливоста на односите со различни групи на деца со попреченост е оценета преку шест (6) 

различни нивоа на “блискост”: 1) Соседи, 2) Познаници, 3) Соученици (градинка или училиште), 4) 

Пријатели, 5) Емоционална врска и 6) Сопружници. 

• Додека нивоата на социјална дистанца се разликуваат во зависност од природата на попреченоста 

и блискоста на односот/врската, генерално земено, резултатите на анкетата покажуваат високо 

ниво на стигматизација, т.е. социјална дистанца во однос на децата со попреченост. 

• Најголемата социјална дистанца се забележува во однос на децата со аутизам и Даунов 

синдром. На пример, за една петтина од општата јавност не е прифатливо дете со аутизам 

(22%), Даунов синдром (21%) да им биде сосед. 

• За повеќе од половина од испитаниците е неприфатливо децата со Даунов синдром (53%), 

децата со аутизам (53%), слепи деца (53%), деца кои не го разбираат говорниот јазик (50%), 

глуви деца (52%) и деца со интелектуална попреченост (52%) да “одат во исто 

училиште/градинка”. 
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3.3 Ставови кон децата со попреченост 2/3

• Како што природата на односот/врската станува поблиска/подлабока (т.e. однос на “соученик”, 

“пријател”, “емоционална врска” и “сопружници”), нивото на одбивање се зголемува за сите 

видови на нарушувања/попреченост. На пример, скоро за сите испитаници (89%) не е 

прифатливо да се биде во сопружничка врска со особа која не го разбира говорниот јазик. 

• Мнозинството од општата јавност (92%) се согласува дека државата и општеството би требало 

да направат се што е можно да обезбедат еднакви можности за деца со попреченост, без оглед 

на цената. Додека 42% не се согласуваат со изјавата - без оглед колку државата и општеството 

се обидуваат и колку средства инвестираат, не можат многу да им помогнат на децата со 

попреченост – сепак една третина (31%) веруваат дека не може многу да се направи. 

• Додека скоро половина од испитаниците (49%) веруваат дека децата  со попреченост можат 

подеднакво да придонесуваат на општеството како и останатите граѓани, сепак, значителен 

процент (55%) веруваат дека без оглед на нивните напори и напорите на нивните семејства, 

децата со попреченост не можат потполно да се интегрираат во општеството.

• Во однос на моделите на разбирање на попреченост кои преовладуваат, само една третина од 

населението гледа на попреченост преку Социјалниот модел – т.е. Само 30% веруваат дека 

бариерите во околината, како што се физичките и оние што ги создаваат луѓето преку ставови 

и стереотипи треба да се отклонат за децата со попреченост да се вклопат во општеството. 

Медицинскиот модел на попреченост е модел кој преовладува кај 44% од испитаниците кои се 

согласуваат со изјавата дека на децата со попреченост им треба медицинска грижа, услуги за 

рехабилитација и посебни услуги за да се вклопат во општеството. Една четвртина од општата 

јавност (25%) ги жалат децата со попреченост, и сметаат дека на нив им треба помош и 

средства за да се вклопат во општеството најдобро што можат (Добротворен модел).
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3.3 Ставови кон децата со попреченост 3/3

• Според мислењето на повеќе од половина од анкетираната 

општа јавност (58%), општеството и околината треба да се 

прилагодат кон децата со попреченост. 

• Мнозинството од испитаниците (66%) веруваат дека е 

“делумно можно” дете со попреченост да води независен и 

продуктивен живот ако добие поддршка. Само мал дел 

(16%) веруваат дека тоа е “целосно можно”. 

• Мислењето што преовладува во јавноста е дека децата со 

попреченост се разликуваат од просечните деца во однос на 

сите атрибути, и тоа кон понегативни описи.  

• Според мислењето на општата јавност, просечно дете во 

Македонија (дете без попреченост) е со самодоверба, 

независно, прифатено од други деца, весело, има сигурна 

иднина, оптимистично е и храбро. 

• Од друга страна, мнозинството од испитаниците, дете со 

попреченост го опишуваат како несигурно, зависно од 

другите, неприфатено од другите деца, без еднакви 

можности со другите деца, тажно, со несигурна иднина, 

песимистично и плашливо. 
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3.3.1 Ставови кон децата со попреченост – Прифатливост на односите 

– НИВОА НА БЛИСКОСТ

Сопружници

Емоционална врска

Пријатели

Соученици

Познаници

Соседи

Б
л

и
с
к
о

с
т
 н

а
 о

д
н

о
с
и

т
е

Живее во иста населба/ улица со вашето 

дете

Оди во исто училиште / градинка  со вашето 

дете

Оди во ист клас / група со вашето дете

На повозрасни години се мажи / се жени со 

вашето дете

На повозрасни години во емоционална 

врска со вашето дете

Се дружи / се игра со вашето дете

Прифатливоста на односите со различните групи на деца со попреченост е оценета 

преку шест (6) различни нивоа на “блискост”: 1) Соседи, 2) Познаници, 3) Сооченици 

(градинка или училиште), 4) Пријатели, 5) Емоционална врска и 6) Сопружници.
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3.3.2 Ставови кон децата со попреченост – Прифатливост на односите

(детален преглед)

Да 

живее 

во иста 

населба

/ улица 

со 

вашето 

дете

Оди во 

исто 

училиш

те / 

градинк

а  со 

вашето 

дете

Оди во 

ист 

клас / 

група 

со 

вашето 

дете

Се 

дружи / 

се игра 

со 

вашето 

дете

На 

повозра

сни 

години 

во 

емоцио

нална 

врска 

со 

вашето 

дете

На 

повозра

сни 

години 

се мажи 

/ се 

жени со 

вашето 

дете

Ниеден 

од 

односите 

не е 

прифатли

в за мене

Не знам 

за ова 

група/ не 

сакам да 

одговара

м

Деца со постојани потешкотии во учењето и 

разбирањето (A)
79 54 43 48 10 7 6 5

Деца со интелектуална попреченост (H) 76 42 30 36 4 3 10 6

Деца со постојани тешкотии во интеракција 

со врсниците и во однесувањето (A)
76 47 35 38 5 3 8 8

Слепи деца (I) 77 40 29 38 7 4 9 7

Деца со аутизам (H) 63 32 24 30 2 2 14 15

Деца со Даунов синдром (H) 64 32 23 30 4 2 14 15

Деца со оштетувања на видот (диоптер 

поголем од  + /- 10) или оштетувања на 

слухот (I)

82 66 59 60 22 16 5 4

Глуви деца (I) 77 42 32 42 8 6 9 6

Деца кои не го разбираат говорниот јазик (A) 72 41 30 35 4 2 11 9

Деца кои пелтечат (I) 81 66 59 61 25 19 4 5

Деца со астма (H -H) 79 66 59 60 28 23 6 7

Деца со епилепсија (H-H) 70 46 38 38 8 5 10 11

Деца со потешкотии во движењето или 

користењето на делови од телото (A)
79 57 48 51 6 5 7 5

Деца без дел од телото (I) 74 50 42 45 6 5 11 8

C1. Сега ќе ви прочитам неколку групи на деца што постојат. За секоја од нив, ве молам да ми кажете кои од наведените ситуации се прифатливи за вас 

лично. %. База:  n=1000, Повеќе одговори, Ознаки: ограничувања во однос на активностите (A); здравствена состојба (H); скриена попреченост (H-H); и 

оштетувања (I) 

Додека нивоата на 

социјална дистанца се 

разликуваат во зависност од 

природата на попреченоста 

и блискоста на 

односот/врската, генерално 

земено, резултатите на 

анкетата покажуваат високо 

ниво на стигматизација, т.е. 

социјална дистанца во однос 

на децата со попреченост. 

Најголемата социјална 

дистанца се забележува во 

однос на децата со аутизам 

и Даунов синдром, како и во 

однос на децата со 

интелектуална попреченост, 

и децата со постојани 

тешкотии во интеракцијата 

со врсниците и во 

однесувањето. 

Во помал степен, но сепак 

неприфатливи, се и 

поблиските односи со деца 

со одредени очигледни 

оштетувања (I) (слепило, 

глувост, без дел од телото).
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3.3.3 Ставови кон децата со попреченост – Прифатливост на односите

(сите одговори)

79
76 76 77

63 64

82

77

72

81
79

70

79

74

54

42

47

40

32 32

66

42 41

66 66

46

57

50

43

30

35

29

24 23

59

32
30

59 59

38

48

42

48

36
38 38

30 30

60

42

35

61 60

38

51
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8
6 6

7
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2 2

16

6
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19
23

5 5 5

0
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Деца со 
постојани 

потешкотии во 
учењето и 

разбирањето 
(A)

Деца со 
интелектуална 
попреченост 

(H)

Деца со 
постојани 

тешкотии во 
интеракција со 

врсниците и 
во 

однесувањето 
(A)

Слепи деца (I) Деца со 
астма (H)

Деца со 
Даунов 

синдром (H)

Деца со 
оштетувања 

на видот 
(диоптер 

поголем од  + 
/- 10) или 

оштетувања 
на слухот (I)

Глуви деца (I) Деца кои не го 
разбираат 
говорниот 
јазик (A)

Деца кои 
пелтечат (I)

Деца со астма 
(H -H)

Деца со 
епилепсија (H-

H)

Деца со 
потешкотии во 

движењето 
или 

користењето 
на делови од 

телото (A)

Деца без дел 
од телото (I)

Соседи Познаници Соученици Пријатели Емоционална врска Сопружници

аутизам

C1. Сега ќе ви прочитам неколку групи на деца што постојат. За секоја од нив, ве молам да ми кажете кои од наведените ситуации се прифатливи за вас лично. 

%. База:  n=1000, Повеќе одговори, Ознаки: ограничувања во однос на активностите (A); здравствена состојба (H); скриена попреченост (H-H); и оштетувања (I) 

За поголемиот дел од јавноста (во просек околу 75%) прифатливо е да имаат ‘далечен’ однос, како на пример сосед со децата 

со пропеченост. Како што природата на односот/врската станува поблиска/подлабока (т.е. односот на “соученик”, “пријател”, 

“емоционална врска” и “сопружник”), нивото на одбивање се зголемува за сите видови на оштетувања/попреченост.

Најмалку прифатливи се поблиски односи со децата со Даунов синдром и аутизам, но и со деца кои не го разбираат говорниот 

јазик и кои имаат постојани тешкотии во интеракцијата со врсниците и во однесувањето. 
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3.3.4 Ставови кон децата со попреченост – Прифатливост на односите -

Соседи

Живее во иста населба/ улица со 

вашето дете

ДА, односот е 

прифатлив %

НЕ, односот НЕ Е 

прифатлив %

Деца со оштетувања на видот (диоптер поголем од  + /- 10) или оштетувања на слухот (I) 82 14

Деца кои пелтечат (I) 81 14

Деца со постојани потешкотии во учењето и разбирањето (A) 79 16

Деца со астма (H -H) 79 14

Деца со потешкотии во движењето или користењето на делови од телото (A) 79 16

Слепи деца (I) 77 16

Глуви деца (I) 77 17

Деца со интелектуална попреченост (H) 76 18

Деца со постојани тешкотии во интеракција со врсниците и во однесувањето (A) 76 16

Деца без дел од телото (I) 74 18

Деца кои не го разбираат говорниот јазик (A) 72 19

Деца со епилепсија (H-H) 70 19

Деца со Даунов синдром (H) 64 21

Деца со аутизам (H) 63 22

C1. Сега ќе ви прочитам неколку групи на деца што постојат. За секоја од нив, ве молам да ми кажете кои од наведените ситуации се прифатливи за вас 

лично. %. База:  n=1000, Повеќе одговори, Ознаки: ограничувања во однос на активностите (A); здравствена состојба (H); скриена попреченост (H-H); и 

оштетувања (I) 

Да се има подалечен однос на “сосед” е прифатливо за 70% и повеќе од граѓаните без оглед на видот на 

пропеченост на детето. Најприфатливо е да се биде “сосед” со децата со оштетувања на видот (диоптер поголем 

од  + /- 10) или оштетувања на слухот и со оние кои пелтечат. 

Исклучок се деца со Даунов синдром и аутизам, кои се прифатливи како “соседи“ за само околу 2/3 од граѓаните.
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3.3.5 Ставови кон децата со попреченост – Прифатливост на односите -

Познаници

Оди во исто училиште / градинка  

со вашето дете

ДА, односот е 

прифатлив %

НЕ, односот НЕ Е 

прифатлив %

Деца со оштетувања на видот (диоптер поголем од  + /- 10) или оштетувања на слухот (I) 66 30

Деца кои пелтечат (I) 66 29

Деца со астма (H -H) 66 27

Деца со потешкотии во движењето или користењето на делови од телото (A) 57 38

Деца со постојани потешкотии во учењето и разбирањето (A) 54 41

Деца без дел од телото (I) 50 42

Деца со постојани тешкотии во интеракција со врсниците и во однесувањето (A) 47 45

Деца со епилепсија (H-H) 46 43

Деца со интелектуална попреченост (H) 42 52

Глуви деца (I) 42 52

Деца кои не го разбираат говорниот јазик (A) 41 50

Слепи деца (I) 40 53

Деца со аутизам (H) 32 53

Деца со Даунов синдром (H) 32 53

C1. Сега ќе ви прочитам неколку групи на деца што постојат. За секоја од нив, ве молам да ми кажете кои од наведените ситуации се прифатливи за вас 

лично. %. База:  n=1000, Повеќе одговори, Ознаки: ограничувања во однос на активностите (A); здравствена состојба (H); скриена попреченост (H-H); и 

оштетувања (I) 

Како што природата на односот станува поблиска/подлабока, универзумот на деца со попреченост кои не се 

прифатливи за определени односи/врски се зголемува. 

За повеќе од половина од населението е неприфатливо децата со Даунов синдром (53%), децата со аутизам 

(53%), слепи деца (53%), деца кои не го разбираат говорниот јазик (50%), глуви деца (52%) и деца со 

интелектуална попреченост (52%) да “одат во исто училиште/градинка”. 
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3.3.6 Ставови кон децата со попреченост – Прифатливост на односите -

Соученици

Оди во ист клас / група со вашето 

дете

ДА, односот е 

прифатлив %

НЕ, односот НЕ Е 

прифатлив %

Деца со оштетувања на видот (диоптер поголем од  + /- 10) или оштетувања на слухот (I) 59 36

Деца кои пелтечат (I) 59 36

Деца со астма (H -H) 59 36

Деца со потешкотии во движењето или користењето на делови од телото (A) 48 47

Деца со постојани потешкотии во учењето и разбирањето (A) 43 52

Деца без дел од телото (I) 42 53

Деца со епилепсија (H-H) 38 57

Деца со постојани тешкотии во интеракција со врсниците и во однесувањето (A) 35 60

Глуви деца (I) 32 63

Деца со интелектуална попреченост (H) 30 65

Деца кои не го разбираат говорниот јазик (A) 30 65

Слепи деца (I) 29 66

Деца со аутизам (H) 24 71

Деца со Даунов синдром (H) 23 72

C1. Сега ќе ви прочитам неколку групи на деца што постојат. За секоја од нив, ве молам да ми кажете кои од наведените ситуации се прифатливи за вас 

лично. %. База:  n=1000, Повеќе одговори, Ознаки: ограничувања во однос на активностите (A); здравствена состојба (H); скриена попреченост (H-H); и 

оштетувања (I) 

Во врска со односот на “соученик”, најмалку прифатливи се децата со Даунов синдром, аутизам, слепи и глуви 

деца, децата кои не го разбираат говорниот јазик, децата со интелектуална попреченост и децата со епилепсија, но 

и децата со постојани тешкотии во интеракцијата со врсниците и во однесувањето. 
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3.3.7 Ставови кон децата со попреченост – Прифатливост на односите

- Пријатели

Се дружи / се игра со вашето дете

ДА, односот е 

прифатлив %

НЕ, односот НЕ Е 

прифатлив %

Деца кои пелтечат (I) 61 34

Деца со оштетувања на видот (диоптер поголем од  + /- 10) или оштетувања на слухот (I) 60 35

Деца со астма (H -H) 60 35

Деца со потешкотии во движењето или користењето на делови од телото (A) 51 44

Деца со постојани потешкотии во учењето и разбирањето (A) 48 47

Деца без дел од телото (I) 45 50

Глуви деца (I) 42 53

Деца со постојани тешкотии во интеракција со врсниците и во однесувањето (A) 38 57

Слепи деца (I) 38 57

Деца со епилепсија (H-H) 38 57

Деца со интелектуална попреченост (H) 36 59

Деца кои не го разбираат говорниот јазик (A) 35 60

Деца со аутизам (H) 30 65

Деца со Даунов синдром (H) 30 65

C1. Сега ќе ви прочитам неколку групи на деца што постојат. За секоја од нив, ве молам да ми кажете кои од наведените ситуации се прифатливи за вас 

лично. %. База:  n=1000, Повеќе одговори, Ознаки: ограничувања во однос на активностите (A); здравствена состојба (H); скриена попреченост (H-H); и 

оштетувања (I) 

Како “пријатели”, најмалку прифатливи се децата со Даунов синдром и аутизам, децата со интелектуална 

попреченост, епилепсија, слепи и глуви деца, и децата со постојани потечкотии во интеракцијата со врсниците и 

во однесувањето. 
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3.3.8 Ставови кон децата со попреченост – Прифатливост на односите –

Емоционална врска

На повозрасни години во 

емоционална врска со вашето 

дете

ДА, односот е 

прифатлив %

НЕ, односот НЕ Е 

прифатлив %

Деца со астма (H -H) 28 65

Деца кои пелтечат (I) 25 70

Деца со оштетувања на видот (диоптер поголем од  + /- 10) или оштетувања на слухот (I) 22 74

Деца со постојани потешкотии во учењето и разбирањето (A) 10 85

Глуви деца (I) 8 86

Деца со епилепсија (H-H) 8 81

Слепи деца (I) 7 86

Деца со потешкотии во движењето или користењето на делови од телото (A) 6 89

Деца без дел од телото (I) 6 86

Деца со постојани тешкотии во интеракција со врсниците и во однесувањето (A) 5 87

Деца со интелектуална попреченост (H) 4 90

Деца со Даунов синдром (H) 4 81

Деца кои не го разбираат говорниот јазик (A) 4 87

Деца со аутизам (H) 2 83

C1. Сега ќе ви прочитам неколку групи на деца што постојат. За секоја од нив, ве молам да ми кажете кои од наведените ситуации се прифатливи за вас 

лично. %. База:  n=1000, Повеќе одговори, Ознаки: ограничувања во однос на активностите (A); здравствена состојба (H); скриена попреченост (H-H); и 

оштетувања (I) 

Можноста да се биде во емоционална врска во иднина, помеѓу детето на испитаникот и дете со попреченост, не е 

прифатлива за мнозинството од анкетираните испитаници (од 65 до 90% од испитаниците одговорија дека 

можната идна емоционална врска на нивното дете со дете со попреченост не е прифатлива за нив.)
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3.3.9 Ставови кон децата со попреченост – Прифатливост на односите

- Сопружници

На повозрасни години се мажи / 

се жени со вашето дете

ДА, односот е 

прифатлив %

НЕ, односот НЕ Е 

прифатлив %

Деца со астма (H -H) 23 70

Деца кои пелтечат (I) 19 76

Деца со оштетувања на видот (диоптер поголем од  + /- 10) или оштетувања на слухот (I) 16 80

Деца со постојани потешкотии во учењето и разбирањето (A) 7 88

Глуви деца (I) 6 88

Деца со епилепсија (H-H) 5 84

Деца со потешкотии во движењето или користењето на делови од телото (A) 5 90

Деца без дел од телото (I) 5 87

Слепи деца (I) 4 89

Деца со интелектуална попреченост (H) 3 91

Деца со постојани тешкотии во интеракција со врсниците и во однесувањето (A) 3 89

Деца со аутизам (H) 2 83

Деца со Даунов синдром (H) 2 83

Деца кои не го развираат говорниот јазик (A) 2 89

C1. Сега ќе ви прочитам неколку групи на деца што постојат. За секоја од нив, ве молам да ми кажете кои од наведените ситуации се прифатливи за вас 

лично. %. База:  n=1000, Повеќе одговори, Ознаки: ограничувања во однос на активностите (A); здравствена состојба (H); скриена попреченост (H-H); и 

оштетувања (I) 

Во врска со најблискиот однос и можноста во иднина сопственото дете да се мажи/жени со дете со попреченост, 

нивото на прифатливост е исклучително ниско. Најприфатлив е ваквиот однос со децата со астма и децата кои 

пелтечат. Сите останати групи на деца со попреченост не се прифатливи како идни сопружници на сопственото 

дете на испитаниците. 
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3.3.10 Ставови во општеството кон децата со попреченост (преглед на 

одговорите “не се согласувам“ и “се согласувам“)

C2. Сега ќе ви прочитам неколку изјави. Ве молам изразете го степенот на согласност со секоја од изјавите користејќи скала од 1 до 5 каде што 1 

значи воопшто не се согласувам, а 5 значи потполно се согласувам. %. База:  n=1000

Мнозинството од општата јавност (92%) се согласува дека државата и општеството би требало да направат се што е можно 

да обезбедат еднакви можности за деца со попреченост, без оглед на цената. Додека 42% не се согласуваат со изјавата - без 

оглед колку државата и општеството се обидуваат и колку средства инвестираат, не можат многу да им помогнат на децата со 

попреченост – една третина (31%) веруваат дека не може многу да се направи.

Додека скоро половина од испитаниците (49%) веруваат дека децата со попреченост можат подеднакво да придонесуваат на 

општеството како и останатите граѓани, сепак, значителен процент (55%) веруваат дека без оглед на нивните напори и 

напорите на нивните семејства, децата со попреченост не можат потполно да се интегрираат во општеството.

2
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92
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49
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Државата и општеството би требало да 
направат се што е можно да обезбедат еднакви 
можности за деца со попреченост, без оглед на 

цената.

Без оглед колку децата со попреченост  и 
нивните семејства се трудат, тие деца не можат 

потполно да се интегрираат во општеството, 
како останатите деца.

Децата со попреченост можат подеднакво да 
придонесуваат на општеството исто како и 

останатите граѓани.

Без оглед колку се обидуваат и колку средства 
инвестираат, државата и општеството  не можат 
многу да им помогнат на децата со попреченост.

Не се согласувам (1+2) Се согласувам (4+5)

Просечна 

оценка

4,42

3,49

3,44

2,81
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3.3.11 Ставови во општеството кон децата со попреченост – Модели на 

попреченост

Во однос на моделите на разбирање 

на попреченост кои преовладуваат, 

само една третина од населението 

гледа на попреченост преку 

Социјалниот модел – т.е. само 30% 

веруваат дека бариерите во 

околината, како што се физичките и 

оние што ги создаваат луѓето преку 

ставови и стереотипи треба да се 

отклонат за децата со попреченост 

да се вклопат во општеството. 

Медицинскиот модел на попреченост

е модел што преовладува кај 44% од 

испитаниците кои се согласуваат со 

изјавата дека на децата со 

попреченост им треба медицинска 

грижа, услуги за рехабилитација и 

посебни услуги за да се вклопат во 

општеството. 

Една четвртина од општата јавност 

(25%) ги жалат децата со 

попреченост, и сметаат дека на нив 

им треба помош и средства за да се 

вклопат во општеството најдобро 

што можат (Добротворен модел).

Ги жалам децата 
со попреченост, 
на нив им треба 

помош и
средства за да се 

вклопат во 
општеството 
најдобро што 

можат.
- ДОБРОТВОРЕН 

МОДЕЛ 

25%

На децата со 
попреченост  им 

треба 
здравствена 
грижа, услуги

за 
рехабилитација 

и посебни услуги 
за да се вклопат 
во општеството.
- МЕДИЦИНСКИ 

МОДЕЛ

44%

Треба да се 
отстранат сите 

бариери во 
околината, 

физичките и
оние што ги 

создаваат луѓето 
преку ставови и 
стереотипи за да 

се вклопат 
децата со 

попреченост  во 
општеството. 
- СОЦИЈАЛЕН 

МОДЕЛ 

30%

Не знае/Одбива да 
одговори 

1%

C3. Која од следниве 3 изјави е најблиска до вашето мислење.- %. База:  n=1000
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3.3.13 Ставови во општеството кон децата со попреченост – Кој треба 

да се прилагоди?

Според мислењето на повеќе од 

половина од анкетираната 

општа јавност (58%), 

општеството и околината треба 

да се прилагодат кон децата со 

попреченост, додека 40% 

веруваат во спротивното, т.е. 

дека со помош на семејството и 

околината, децата со 

попреченост треба да се 

прилагодат на животот во 

општеството. 

Децата со 
попреченост, 
со помош на 

семејството и 
околината 
треба да се 

прилагодат на 
животот во 

општеството.

40%

Општеството 
и околината 
треба да се 

прилагодат на 
детето со 

попреченост, 
земајќи ги во 
предвид сите 

негови 
потреби.

58%

Не знае/Одбива 
да одговори 

2%

C4. Која од следниве 2 изјави е поблиска до вашето мислење.- %. База:  n=1000
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3.3.14 Деца со попреченост – независни и продуктивни на возрасни 

години

Мнозинството од испитаниците 

(66%) веруваат дека е “делумно 

можно” дете со попреченост да води 

независен и продуктивен живот ако 

добие поддршка. Само мал дел 

(16%) веруваат дека тоа е “целосно 

можно”. 

16%

66%

17%

2%

ЦЕЛОСНО можно. ДЕЛУМНО  можно НЕ е можнo Не знае/Одбива да одговори 

C5. Колку е можно дете со попреченост да порасне и да води  независен и продуктивен 

живот ако добие поддршка од стручните лица, институциите и од општеството? - %. 

База:  n=1000
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3.3.15 Какво е просечно дете во Македонија? 

C6. Користејќи ги следните парови од особини, обидете се да опишете ПРОСЕЧНО ДЕТЕ во Македонија (просечно дете БЕЗ попреченост) - %. База:  n=1000

Според мислењето на општата јавност, просечно дете во Македонија (дете без попреченост) е со 

самодоверба, независно, прифатено од други деца, весело, има сигурна иднина, оптимистично е и 

храбро. 

10

19

8
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9
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11

9

82

68

79

78
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73

74
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1-Несигурно

1-Зависно од другите

1-Неприфатено од другите деца

1-Нема еднакви можности како другите деца

1-Тажно

1-Несигурна иднина

1-Песимистично

1-Плашливо

Збир (1+2+3) Збир (5+6+7)

Просечна 

оценка 

5,75

5,25

5,84

5,79

5,75

5,27

5,59

5,56

7-Со самодоверба

7-Независно

7-Прифатено од другите деца

7-Има еднакви можности како 

другите деца

7-Весело

7-Сигурна иднина

7-Оптимистично

7-Храбро
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3.3.16 Дете со попреченост во Македонија 

C7. Сега врз основа на она што го знаете или си претпоставувате, користејќи ги истите парови од особини, обидете се да опишете ДЕТЕ СО ПОПРЕЧЕНОСТ 

во Македонија. - %. База:  n=1000

Според најголемиот процент од анкетираните испитаници, дете со попреченост во Македонија е 

несигурно, зависно од другите, неприфатено од другите деца, без еднакви можности со другите 

деца, тажно, со несигурна иднина, песимистично и плашливо.

85

87

65

75

67

78

63

65

8

8

16

10

17

8

19

14

0 20 40 60 80 100

1-Несигурно

1-Зависно од другите

1-Неприфатено од другите деца

1-Нема еднакви можности како другите деца

1-Тажно

1-Несигурна иднина

1-Песимистично

1-Плашливо

Збир (1+2+3) Збир (5+6+7)

Просечна 

оценка

2,12

1,90

2,92

2,56

2,92

2,47

3,05

2,91

7-Со самодоверба

7-Независно

7-Прифатено од другите деца

7-Има еднакви можности како 

другите деца

7-Весело

7-Сигурна иднина

7-Оптимистично

7-Храбро
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3.3.17 Просечно дете СПОРЕДЕНО со дете со попреченост во 

Македонија (просечни оценки)

C6. Користејќи ги следните парови од особини, обидете се да опишете ПРОСЕЧНО ДЕТЕ во Македонија (просечно дете БЕЗ попреченост) и C7. Сега врз основа 

на она што го знаете или си претпоставувате, користејќи ги истите парови од особини, обидете се да опишете ДЕТЕ СО ПОПРЕЧЕНОСТ во Македонија–

Просечна оценка (скала од 1 до 7), База:  n=1000

Мислењето што преовладува во јавноста е дека децата со попреченост се разликуваат од 

просечните деца во однос на сите атрибути, и тоа кон понегативни описи.  

5.7

5.2

5.8 5.8 5.8
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5.6 5.6

2.1
1.9
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7

1-Несигурно/7-Со  самодоверба 1-Зависно од другите/7-Независно 1-Неприфатено од другите деца/7-
Прифатено од другите деца

1-Нема еднакви можности како 
другите деца/7-Има еднакви 
можности како другите деца

1-Тажно/7-Весело 1-Несигурна иднина/7-Сигурна 
иднина

1-Песимистично/7-Оптимистично 1-Плашливо/7-Храбро

Просечно дете Дете со попреченост
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3. Детални резултати по тематски делови (Вкупно)
3.4. Образование на децата со попреченост 



UNICEF |  Knowledge, Attitude & Practices (KAP) Survey towards  Inclusion of Children with Disabilities | November 2014 56

3.4 Обрзование на децата со попреченост

Четвртиот тематски дел од анкетата се однесуваше на мислењата и ставовите на анкетираната јавност во однос на 

образование на децата со попреченост – дали овие деца треба да одат во редовни или специјални училишта. 

Во продолжение e преглед на клучните наоди а потоа и графичка презентација со соодветната интерпретација на 

податоците. 

• Резултатите за ставовите кон образованието укажуваат дека мнозинството од испитаниците (81%) го 

поддржува сегрегираниот образовен систем – околу 48% веруваат дека децата со попреченост треба да 

посетуваат специјални училишта, а 33% веруваат дека тие треба да посетуваат редовни училишта, но во 

посебни, специјални паралелки. 

• Делот на испитаниците кои го поддржуваат инклузивното образование е значително мал – само 4% од 

испитаниците веруваат дека децата со попреченост треба да посетуваат редовно училиште, а 12% сметаат 

дека децата со попреченост треба да посетуваат редовно училиште, но само одредени часови да посетуваат 

заедно со другите деца. 

• Добар дел – половина – од испитаниците ги разбираат придобивките од инклузивното образование како за 

децата со попреченост така и за другите деца - 50% се согласуваат дека ако децата со попреченост посетуваат 

настава во редовни училишта, тоа има позитивно влијание врз нивниот развој; 55% се согласуваат дека на тој 

начин се подобруваат социјални вештини, толеранција и почит кон различности на другите деца како и 

разбирањето на оваа група на деца.

• Но сепак, 60% од испитаниците сметаат дека дури и кога децата со попреченост ќе завршат со школување, 

имаат помалку шанси да се вработат во споредба со другите граѓани со исто ниво на образование.

• Поддршката на сегрегираниот систем може да се поврзе со мислењето кое преовладува (62% од испитаниците 

веруваат) дека е многу подобро за развојот на децата со попреченост да посетуваат специјализирани 

училишта; дека (48% од испитаниците веруваат во ова) наставниците ќе мора да им посветуваат повеќе 

внимание и така останатите деца ќе бидат запоставени; и дека (54% од испитаниците веруваат во ова) 

училиштата во Македонија немаат оспособен и обучен кадар за работа со деца со попреченост. 
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3.4.1 Редовни или специјални училишта?

D1. Според вашето мислење, како треба да се пристапи на образованието за деца со 

попреченост? Ќе ви прочитам неколку опции и ќе ве замолам да ја одберете онаа која 

најдобро го опишува вашиот личен став.- %. База:  n=1000 
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Треба да посетуваат СПЕЦИЈАЛНИ 
УЧИЛИШТА 

Треба да посетуваат РЕДОВНИ УЧИЛИШТА, 
но во посебни СПЕЦИЈАЛНИ ПАРАЛЕЛКИ 

Треба да посетуваат РЕДОВНИ УЧИЛИШТА 
но да посетуваат само ОДРЕДЕНИ ЧАСОВИ 

ЗАЕДНО со другите деца 

Треба да посетуваат РЕДОВНИ УЧИЛИШТА и 
да посетуваат РЕДОВНИ ЧАСОВИ со другите 

деца. 

Не знам/Немам мислење за ова 

Резултатите за ставовите кон 

образованието укажуваат дека 

мнозинството од населението 

(81%) го поддржува сегрегираниот 

образовен систем – околу 48% 

веруваат дека децата со 

попреченост треба да посетуваат 

специјални училишта, а 33% 

веруваат дека тие треба да 

посетуваат редовни училишта, но 

во посебни, специјални паралелки. 

Делот на испитаниците кои го 

поддржуваат инклузивното 

образование е значително мал –

само 4% од испитаниците 

веруваат дека децата со 

попреченост треба да посетуваат 

редовно училиште, а 12% сметаат 

дека децата со попреченост треба 

да посетуваат редовно училиште, 

но само одредени часови да 

посетуваат заедно со другите 

деца. 
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3.4.2 Редовни или специјални училишта? Што ако….. (детален преглед 

– сите одговори)

D2. Сега ќе ви прочитам неколку изјави. Ве молам оценете до кој степен се согласувате со секоја од изјавите користејќи скала од 1 до 5, каде 1 = 

Воопшто не се согласувам и 5 = Потполно се согласувам. - %. База:  n=1000
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Ако децата со попреченост  посетуваат настава во редовни 
училишта, тоа има позитивно влијание врз нивниот развој.

Македонија во моментов има поважни проблеми од  
вклучување на деца со попреченост во редовните училишта.

Добро е за децата со попреченост  да посетуваат редовни 
училишта затоа што на тој начин другите деца се здобиваат 
со социјални вештини, толеранција и почит кон различности.

Дури и кога децата со попреченост  ќе завршат со 
школување, имаат помалку шанси да се вработат во 

споредба со другите граѓани со исто ниво на образование.

Вклучувањето на децата со попреченост  во редовните 
училишта ќе придонесе за подобро разбирање на деца со 

попреченост од страна на нивните врсници.

Многу подобро за развојот на децата со попреченост е да 
посетуваат специјализирани училишта отколку да 

посетуваат редовни училишта.

Ако децата со попреченост посетуваат часови во редовни 
училишта, тогаш наставниците ќе мора да им посветуваат 

премногу внимание и така останатите деца ќе бидат 
запоставени.

Училиштата во Македонија немаат оспособен и обучен 
кадар (наставници, дефектолози) за работа со деца со 

попреченост.

Воопшто не се согласувам Не се согласувам Ниту се согласувам ниту не се согласувам 

Се согласувам Потполно се согласувам Не знае/Одбива да одговори

Просечна

оценка

3,55

2,56

3,62

3,70

3,61

3,75

3,59

3,58
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3.4.3 Редовни или специјални училишта? Што ако….. (преглед на “не 

се согласувам“ и “се согласувам“)

D2. Сега ќе ви прочитам неколку изјави. Ве молам оценете до кој степен се согласувате со секоја од изјавите користејќи скала од 1 до 5, каде 1 = Воопшто не 

се согласувам и 5 = Потполно се согласувам. - %. База:  n=1000

Добар дел – половина – од испитаниците ги разбираат придобивките од инклузивното образование како за децата со попреченост 

така и за другите деца - 50% се согласуваат дека ако децата со попреченост посетуваат настава во редовни училишта, тоа има 

позитивно влијание врз нивниот развој; 55% се согласуваат дека на тој начин се подобруваат социјални вештини, толеранција и 

почит кон различности на другите деца како и разбирањето на оваа група на деца. 

Но сепак, 60% од испитаниците сметаат дека дури и кога децата со попреченост ќе завршат со школување, имаат помалку шанси 

да се вработат во споредба со другите граѓани со исто ниво на образование.

Поддршката на сегрегираниот систем може да се поврзе со мислењето кое преовладува (62% од испитаниците веруваат) дека, за 

развојот на децата со попреченост, е многу подобро да посетуваат специјализирани училишта; дека (48% од испитаниците 

веруваат во ова) наставниците ќе мора да им посветуваат повеќе внимание и така останатите деца ќе бидат запоставени; и дека 

(54% од испитаниците веруваат во ова) училиштата во Македонија немаат оспособен и обучен кадар за работа со деца со 

попреченост.
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Ако децата со попреченост  посетуваат настава во редовни училишта, тоа 
има позитивно влијание врз нивниот развој.

Македонија во моментов има поважни проблеми од  вклучување на деца со 
попреченост во редовните училишта.

Добро е за децата со попреченост  да посетуваат редовни училишта затоа 
што на тој начин другите деца се здобиваат со социјални вештини, 

толеранција и почит кон различности.

Дури и кога децата со попреченост  ќе завршат со школување, имаат 
помалку шанси да се вработат во споредба со другите граѓани со исто ниво 

на образование.

Вклучувањето на децата со попреченост  во редовните училишта ќе 
придонесе за подобро разбирање на деца со попреченост од страна на 

нивните врсници.

Многу подобро за развојот на децата со попреченост е да посетуваат 
специјализирани училишта отколку да посетуваат редовни училишта.

Ако децата со попреченост посетуваат часови во редовни училишта, тогаш 
наставниците ќе мора да им посветуваат премногу внимание и така 

останатите деца ќе бидат запоставени.

Училиштата во Македонија немаат оспособен и обучен кадар (наставници, 
дефектолози) за работа со деца со попреченост.

Не се согласувам (1+2) Се согласувам (4+5)

Просечна

оценка

3,75

3,70

3,59

3,62

3,61

3,58

3,55

2,56
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3. Детални резултати по тематски делови (Вкупно)
3.5 Семејства и деца со попреченост
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3.5 Семејства и деца со попреченост

Овој тематски дел беше дизајниран да обезбеди информации за ставовите на испитаниците во однос на 

семејствата и децата со попреченост. Прашањата беа дефинирани со цел да се добие мислењето на луѓето за 

семејставата со деца со попреченост, но и за тоа дали тие треба да добиваат бесплатни услуги или 

финансиска помош, или и двете, како и дали финансиската помош која моментално ја добиваат овие 

семејства треба да се зголеми или намали, и дали тие би требало да плаќаат или не за одделни услуги. 

Она што следува е преглед на клучните наоди во овој дел а потоа и графичка презентација со соодветни 

коментари на прикажаните податоци. 

• Иако една третина од испитаниците (32%) не се согласува дека за децата со попреченост е подобро да 

бидат сместени во специјални институции, кои имаат експерти специјално обучени за да се грижат за нив, 

отколку со своите семејства, повеќе луѓе (41%) веруваат дека за децата со попреченост е подобро да 

бидат сместени во специјални институции токму заради оваа причина. Од друга страна, 52% од 

испитаниците веруваат дека доколку дете со попреченост е оставено без родителска грижа, подобро е да 

се смести во семејство кое ќе го посвои, отколку да се стави во институција.

• Додека голем процент од испитаниците (71%) чувствуваат жал за семејствата со деца со попреченост, 

75% веруваат дека останатите деца, кои растат во такви семејства, научуваат да бидат погрижливи и 

потолерантни. Но сепак, скоро една третина (32%) веруваат дека во семејствата со деца со попреченост, 

останатите деца се често запоставени. 

• Мнозинството од испитаниците (79%) веруваат дека државата треба да обезбеди и финансиски средства 

и бесплатни услуги за семејствата со деца со попреченост; 10% веруваат дека е подобро државата да 

обезбедува само бесплатни услуги а 9% сметаат дека е подобро да дава само финансиска поддршка.

• Поголемиот дел од испитаниците (81%) се согласуваат со  можноста лицата со попреченост да не плаќаат 

за услуги за кои лицата без попреченост треба да плаќаат (пр. автобус, градинка, паркинг, партиципација 

за здравствени услуги, субвенции за вработување, субвенции за комунални услуги). Само 3% не се 

согласуваат со ова, додека 15% одговориле дека делумно се согласуваат. 
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3.5.1 Семејства и деца со попреченост (детален преглед – сите 

одговори)

E1. Сега ќе ви прочитам неколку изјави. Ве молам изразете до кој степен се согласувате со секоја од изјавите на скала од  1 до 5, каде што 1 = 

Воопшто не се согласувам, и  5 = Потполно се согласувам. - %. База:  n=1000
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За децата со попреченост е подобро да бидат сместени во 
специјални институции, отколку со своите семејства, бидејќи 
овие институции имаат експерти кои се специјално обучени 

за да се грижат за нив..

Останатите деца, кои растат во семејства со деца со 
попреченост, научуваат да бидат погрижливи и 

потолерантни.

Доколку дете со попреченост  е оставено без родителска 
грижа, подобро е да се смести во семејство кое ќе го посвои, 

отколку да се стави во институција.

Жал ми е за семејствата со деца со попреченост, бидејќи 
тие се жртви на несреќна случајност.

Во семејствата каде што растат деца со попреченост, 
останатите деца се често запоставени.

Родителите  често завземаат премногу заштитнички став 
спрема детето со попреченост, така што тоа води до 

изолација на тоа дете од други деца. 

Воопшто не се согласувам Не се согласувам Неодлучен Се согласувам Потполно се согласувам Не знае/Одбива да одговори

Просечна 

оценка

3,10

4,01

3,60

4,00

2,90

3,48
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3.5.2 Семејства и деца со попреченост ? (преглед на “не се 

согласувам“ и “се согласувам“)

Иако една третина од испитаниците (32%) не се согласува дека за децата со попреченост е подобро да бидат 

сместени во специјални институции, кои имаат експерти специјално обучени за да се грижат за нив, отколку со 

своите семејства, повеќе луѓе (41%) веруваат дека за децата со попреченост е подобро да бидат сместени во 

специјални институции токму заради оваа причина. Од друга страна, 52% од испитаниците веруваат дека доколку 

дете со попреченост е оставено без родителска грижа, подобро е да се смести во семејство кое ќе го посвои, 

отколку да се стави во институција.

Додека голем процент од испитаниците (71%) чувствуваат жал за семејствата со деца со попреченост, 75% 

веруваат дека останатите деца, кои растат во такви семејства, научуваат да бидат погрижливи и потолерантни. Но 

сепак, скоро една третина (32%) веруваат дека во семејствата со деца со попреченост, останатите деца се често 

запоставени. 
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За децата со попреченост е подобро да бидат сместени во специјални 
институции, отколку со своите семејства, бидејќи овие институции имаат 

експерти кои се специјално обучени за да се грижат за нив..

Останатите деца, кои растат во семејства со деца со попреченост, 
научуваат да бидат погрижливи и потолерантни.

Доколку дете со попреченост  е оставено без родителска грижа, подобро 
е да се смести во семејство кое ќе го посвои, отколку да се стави во 

институција.

Жал ми е за семејствата со деца со попреченост, бидејќи тие се жртви 
на несреќна случајност.

Во семејствата каде што растат деца со попреченост, останатите деца 
се често запоставени.

Родителите  често завземаат премногу заштитнички став спрема детето 
со попреченост, така што тоа води до изолација на тоа дете од други 

деца. 

Не се согласувам (1+2) Се согласувам (4+5)

E1. Сега ќе ви прочитам неколку изјави. Ве молам изразете до кој степен се согласувате со секоја од изјавите на скала од  1 до 5, каде што 1 = 

Воопшто не се согласувам, и  5 = Потполно се согласувам. - %. База:  n=1000

Просечна 

оценка

4,01

4,00

3,60

3,48

3,10

2,90
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3.5.3 Бесплатни услуги или финансиска поддршка за семејствата со 

деца со попреченост – да или не?

Мнозинството од 

испитаниците (79%) веруваат 

дека државата треба да 

обезбеди и финансиски 

средства и бесплатни услуги 

за семејствата со деца со 

попреченост; 10% веруваат 

дека е подобро државата да 

обезбедува само бесплатни 

услуги а 9% сметаат дека е 

подобро да дава само 

финансиска поддршка.

Мал процент (2%) одговорија 

дека не треба да дава 

ниедно од двете. 

10%

9%

79%

2%
0,6%

Подобро е државата да дава само бесплатни услуги
Подобро е државата да дава само финансиска поддршка
Државата треба да дава и бесплатни услуги и финансиска помош
Државата не треба да дава ниедно од двете
Не знае/Одбива да одговори 

E2. Според вашето мислење, дали е подобро државата да обезбеди бесплатни услуги или да 

дава финансиска помош за  семејствата со деца со попреченост  да ги платат тие услуги? -

%. База:  n=1000
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3.5.4 Да се зголеми или да се намали моменталната финансиска 

поддршка за семејствата со деца со попреченост?

Моменталната финансиска 

поддршка која државата ја 

обезбедува на семејствата со 

деца со попреченост во износ 

од 4.200 денери месечно за 

секое дете со попреченост би 

требало да се зголеми според 

мнозинството од испитаниците

(88%).

9% сметаат дека би требало да 

се задржи на исто ниво, додека 

само 1% мислат дека државата 

треба да го намали износот кој 

моментално го дава на 

семејствата со деца со 

попреченост. 

88%

1% 9%

2%

Да ја зголеми Да ја намали

Да ја задржи на исто ниво Не знае/Одбива да одговори 

E3. Според вашето мислење, дали државата треба  да ја зголеми/намали 

финансиската поддршка за семејствата со деца со попреченост – моментално таа 

изнесува околу 4,200 денари месечно за секое дете со попреченост?- %. База:  

n=1000
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3.5.6 Дали лицата со попреченост треба да плаќаат или не за одделни 

услуги? 

Поголемиот дел од 

испитанитиците (81%) се 

согласуваат со  можноста 

лицата со попреченост да не 

плаќаат за услуги за кои лицата 

без попреченост треба да 

плаќаат (пр. автобус, градинка, 

паркинг, партиципација за 

здравствени услуги, субвенции 

за вработување, субвенции за 

комунални услуги). Само 3% не 

се согласуваат со ова, додека 

15% одговориле дека делумно 

се согласуваат. 

81%

3%

15%

1%

Да Не Делумно се согласувам Не знае/Одбива да одговори

E4 Дали се согласувате со  можноста лицата со попреченост  да не плаќаат за услуги за 

кои вие  треба да плаќате (пр. автобус, градинка, , паркинг, партиципација за 

здравствени услуги, субвенции за вработување, субвенции за комунални услуги)? - %. 

База:  n=1000
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3. Детални резултати по тематски делови (Вкупно)
3.6 Вклучување на децата со попреченост во 

општеството
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3.6 Вклучување на децата со попреченост во општеството

Шестиот дел од анкетата е поврзан со правата на децата со попреченост, дали истите се 

почитуваат или не, но и со тоа кои се главните пречки за создавање на подобри услови за децата 

со попреченост. 

Во продолжение e даден преглед на клучните наоди во овој дел но и графички презентации со 

интерпретација на податоците. 

• Нивото на свесност за Конвенцијата на ОН за правата на децата (56% од испитаниците се 

свесни) е повисоко од свесноста за Конвенцијата на ОН за правата на лицата со попреченост 

(36% од испитаниците слушнале за оваа Конвенција). 

• Мнозинството од општата јавност (62%) веруваат дека децата со попреченост ги немаат истите 

можности и шанси за развој на личниот потенцијал како останатите деца.

• Првите три пречки за создавање на подобри услови за живот и развој на децата со 

попреченост се: 1) недостаток на доволен број на добро обучени професионалци и институции 

кои ќе работат со децата со попреченост (44%), 2) недостаток на интерес од страна на 

државата за оваа работа (38%) и 3) недостаток на средства на локално и/или државно ниво 

(35%).

• Недоволно знаење на граѓаните за проблемите на децата со попреченост е споменато од 

страна на 26% а предрасудите на граѓаните спрема нив го споменале 24%. 
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3.6.1 Свесност за Конвенциите на ОН

Нивото на свесност за Конвенцијата на ОН за правата на децата (56% од 

испитаниците се свесни) е повисоко од свесноста за Конвенцијата на ОН за правата 

на лицата со попреченост (36% од испитаниците слушнале за оваа Конвенција). 

56%

44%

Конвенција на ОН за правата на децата

Да

Не

F1. Дали сте слушнале за конвенцијата на ОН за правата на децата?- %. 

База:  n=1000

36%

64%

Конвенција на ОН за правата на лицата со 
попреченост

Да

Не

F2. Дали сте слушнале за конвенцијата на ОН за правата на лицата со 

попреченост?- %. База:  n=1000
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3.6.2 Почитување на правата на децата и децата со попреченост

Генерално, правата на децата 

во Македонија се почитуваат 

според скоро половина од 

испитаниците (44%). Сепак, 20% 

одговорија дека истите не се 

почитуваат или воопшто не се 

почитуваат, а една третина од 

сите испитаници (34%) е 

“неутрална”.

Додека 42% сметаат дека 

правата на децата со 

попреченост се почитуваат во 

помал степен од правата на 

останатите деца, 11% мислат 

дека тие права се почитуваат во 

поголем степен. Според 39%, 

правата на децата со 

попреченост се почитуваат исто 

колку и правата на останатите 

деца во земјата.

F3. Според вашето мислење, колку се почитуваат правата на децата во Македонија?- %, База:  

n=1000
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Воопшто не се почитуваат

Воглавно не се почитуваат

И да и не

Воглавно се почитуваат

Потполно се почитуваат

Не знае/Одбива да одговори 
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39

42

8
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Правата на децата со попреченост се почитуваат 
во ПОГОЛЕМ степен отколку правата на 

останатите деца

Правата на децата со попреченост се почитуваат 
ИСТО колку и правата на останатите деца

Правата на децата со попреченост се почитуваат 
во ПОМАЛ СТЕПЕN отколку правата на 

останатите деца

Не знае/Обива да одговори

F4. Дали мислите дека правата на децата со попреченост  се почитуваат помалку, исто или 

во поголем степен од правата на останатите деца?- %, База: n=1000
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3.6.3 Можности и шанси за развојот на личниот потенцијал на децата 

со попреченост 

Мнозинството од општата јавност (62%) не се согласуваат дека децата со попреченост 

ги имаат истите можности и шанси за развој на личниот потенцијал како останатите 

деца, додека 26% се согласуваат.

26%

62%

12%

Да Не Не знае/Одбива да одговори

F5. Според вашето мислење, дали децата со попреченост  ги имаат 

истите можности и шанси за развој на личниот потенцијал како и 

останатите деца во Македонија?- %. База:  n=1000
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3.6.4 Главни пречки за создавање на подобри услови за деца со 

попреченост

44

38

35

32

28

26

24

19

8

2
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Недостаток на доволен број на добро обучени 
професионалци и институции кои ќе работат со 

децата со попреченост 

Недостаток на интерес од страна на државата 
за оваа работа

Недостаток на средства на локално и/или 
државно ниво 

Отсуство на јасна државна/локална стратегија 
за унапредување на позицијата на децата со 

попреченост 

Несоодветен закон кој ги регулира работите во 
врска со децата со попреченост 

Недоволно знаење на граѓаните за проблемите 
на децата со попреченост

Предрасуди на граѓаните спрема децата со 
попреченост 

Недостаток на интерес од страна на граѓаните 
за оваа работа

Постоење на поважни проблеми во државата, 
кои се поприоритетни и треба први да се 

решат

Не знае/Одбива да одговори

F6. Што мислите кои се ГЛАВНИТЕ ПРЕЧКИ за создавање подобри услови за живот и развој 

на децата со попреченост  и нивното вклучување (инклузија) во социјалниот живот во 

Македонија? - %. База:  n=1000, Максимум 3 одговори

Првите три пречки за 

создавање на подобри услови 

за живот и развој на децата со 

попреченост се: 1) недостаток 

на доволен број на добро 

обучени професионалци и 

институции кои ќе работат со 

децата со попреченост (44%), 

2) недостаток на интерес од 

страна на државата за оваа 

работа (38%) и 3) недостаток 

на средства на локално и/или 

државно ниво (35%).

Недоволно знаење на 

граѓаните за проблемите на 

децата со попреченост е 

споменато од страна на 26% а 

предрасудите на граѓаните 

спрема нив го споменале 24%. 
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3.7.5 Степен на одговорност на поединци/институции (детален преглед 

– сите прашања & просечни оценки)

G6. Сега ќе ви прочитам листа со институции и поединци и ќе ве замолам да ми кажете до која мера по ваше мислење е секој од долунаведените 

одговорен за подобрувањето на состојбата на децата со попреченост  и нивно вклучување во поширокото општество. Оцена 1 значи дека 

мислите дека поединците / институциите треба да имаат минимална или никаква одговорност за вклучувањето на овие децата, додека 5 значи 

дека мислите дека наведените поединци / институции треба да имаат максимална или целосна одговорност за вкучувањето на децата со

попреченост . - %. База:  n=1000
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3
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33
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0
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1

0
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1
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1
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Власти на локално ниво

Власти на државно ниво 

Образовен систем и образовни институции

Здравствен систем

Систем за социјална заштита

Родители и роднини на децата со попреченост 

Граѓани на Република Македонија, сограѓани, соседи, 
итн.

НВО и здруженија на граѓани

Медиуми

Минимална до никаква одговорност Мала одговорност Делумна одговорност

Голема одговорност Максимална до целосна одговорност Не знае/одбива да одговори

Просечна 

оценка

4,04

4,29

4,24

4,36

4,41

4,38

3,75

3,96

3,89
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3.7.6 Степен на одговорност на поединци/институции (преглед на “никаква или 

минимална одговорност“ и “голема или целосна одговорност“)

G6. Сега ќе ви прочитам листа со институции и поединци и ќе ве замолам да ми кажете до која мера по ваше мислење е секој од долунаведените одговорен за 

подобрувањето на состојбата на децата со попреченост  и нивно вклучување во поширокото општество. Оцена 1 значи дека мислите дека поединците / 

институциите треба да имаат минимална или никаква одговорност за вклучувањето на овие децата, додека 5 значи дека мислите дека наведените поединци 

/ институции треба да имаат максимална или целосна одговорност за вкучувањето на децата со попреченост . - %. База:  n=1000

Мнозинството од испитаниците веруваат дека првенствено системот за социјална заштита (87%), потоа државата 

(86%), родителите и роднините на децата со попреченост (86%), здравствениот систем (85%) и образовниот систем 

и училиштата (83%) се институции кои имаат голема или целосна одговорност за подобрувањето на состојбата на 

децата со попреченост и нивното вклучување во поширокото општество. 

Во помал степен, оваа одговорност ја делат локалните власти (74%) и НВО и здруженијата на граѓани (71%), додека 

медиумите (65%), граѓаните, сограѓаните, соседите (62%) се најмалку одговорни за подобрувањето на состојбата на 

децата со попреченост и нивното вклучување во поширокото општество.
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Просечн

а оценка
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3,96
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4. Детални резултати (дисагрегирани)

4.1 Фреквенција на контакт
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4.1.1 Ставови во општеството за децата со попреченост – Модели на 

попреченост

Почест контакт со децата со 

попреченост резултира со поголема 

поддршка на општата популација на 

Социјалниот модел на попреченост

(33% во однос на 31% на оние со не 

толку чест контакт).

Сепак, најголем процент од луѓето 

(повеќе од 40%), без оглед на тоа 

колку често имаат контакт со децата со 

попреченост, го поддржуваат 

Медицинскиот модел на попреченост,

т.е. ставот дека на децата со 

попреченост им треба медицинска 

грижа, услуги за рехабилитација и 

други посебни услуги за да се вклопат 

во општеството. 

Споредено со оние со не толку чест 

контакт и оние без никаков контакт (45%), 

помал процент (42%) од оние со почест 

контак со децата со попреченост го 

поддржуваат Медицинскиот модел на 

попреченост. 

C3. Која од следниве 3 изјави е најблиска до вашето мислење. - %. База:  n=1000
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Ги жалам децата со попреченост, на нив им 
треба помош и средства за да се вклопат во 

општеството најдобро што можат. -
ДОБРОТВОРЕН МОДЕЛ

На децата со попреченост  им треба здравствена 
грижа, услуги за рехабилитација и посебни 
услуги за да се вклопат во општеството. -

МЕДИЦИНСКИ МОДЕЛ

Треба да се отстранат сите бариери во 
околината, физичките и оние што ги создаваат 

луѓето преку ставови и стереотипи за да се 
вклопат децата со попреченост  во општеството. 

- СОЦИЈАЛЕН МОДЕЛ

Не знае/Одбива да одговори

Не толку чест контакт Почест контакт Без контакт
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4.1.2 Ставови во општеството за децата со попреченост – Кој треба да се 

прилагоди? 

Испитаниците кои имаат контакт со 

деца со попреченост повеќе го 

поддржуваат ставот (над 60%) дека 

општеството и околината треба да 

се прилагодат на децата 

попреченост од испитаниците без 

никаков контакт (54%).

C4. Која од следниве 2 изјави е поблиска до вашето мислење.? - %. База:  n=1000 
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4.1.3 Деца со попреченост – независни и продуктивни на возрасни години

Што почест контакт имаат со децата 

со попреченост, тоа луѓето повеќе 

веруваат дека е можно тие да водат 

независен и продуктивен живот на 

возрасни години.

C5. Колку е можно дете со попреченост да порасне и да води  независен и продуктивен 

живот ако добие поддршка од стручните лица, институциите и од општеството?- %. 

База:  n=1000
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4.1.4 Просечно дете во Македонија (просечни оценки)

Фреквенција на контакт

Вкупно
Почест 

контакт

Не толку 

чест 

контакт

Без

контакт

Атрибути Пр.оценка Пр.оценка Пр.оценка Пр.оценка

1-Несигурно/7-Со  самодоверба 5,75 5,64 5,90 5,74

1-Зависно од другите/7-Независно 5,25 5,16 5,30 5,27

1-Неприфатено од другите деца/7-Прифатено 

од другите деца
5,84 5,71 5,87 5,87

1-Нема еднакви можности како другите деца/7-

Има еднакви можности како другите деца
5,79 5,47 5,95 5,86

1-Тажно/7-Весело 5,75 5,46 5,85 5,84

1-Несигурна иднина/7-Сигурна иднина 5,27 4,94 5,32 5,38

1-Песимистично/7-Оптимистично 5,59 5,55 5,68 5,56

1-Плашливо/7-Храбро 5,56 5,48 5,59 5,58

C6. Користејќи ги следните парови од особини, обидете се да опишете ПРОСЕЧНО ДЕТЕ во Македонија (просечно дете БЕЗ попреченост) - %. База:  n=1000

Перцепцијата на просечно дете 

е скоро иста, без оглед на тоа 

колку често се има контакт со 

деца со попреченост.
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1-Нема еднакви можности како 
другите деца/7-Има еднакви 
можности како другите деца

1-Тажно/7-Весело 1-Несигурна иднина/7-Сигурна 
иднина

1-Песимистично/7-Оптимистично 1-Плашливо/7-Храбро

Вкупно Почест контакт Не толку чест контакт Без контакт
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4.1.5 Дете со попреченост (просечни оценки)

Фреквенција на контакт

Вкупно 
Почест 

контакт

Не толку 

чест 

контакт

Без

контакт

Атрибути Пр.оценка Пр.оценка Пр.оценка Пр.оценка

1-Несигурно/7-Со  самодоверба 2,12 2,03 2,10 2,16

1-Зависно од другите/7-Независно 1,90 2,04 1,87 1,84

1-Неприфатено од другите деца/7-Прифатено 

од другите деца
2,92 3,11 2,84 2,87

1-Нема еднакви можности како другите деца/7-

Има еднакви можности како другите деца
2,56 2,61 2,55 2,54

1-Тажно/7-Весело 2,92 2,88 2,77 3,00

1-Несигурна иднина/7-Сигурна иднина 2,47 2,24 2,38 2,59

1-Песимистично/7-Оптимистично 3,05 3,17 3,03 3,00

1-Плашливо/7-Храбро 2,91 3,15 2,95 2,78

C7. Сега врз основа на она што го знаете или си претпоставувате, користејќи ги истите парови од особини, обидете се да опишете ДЕТЕ 

СО ПОПРЕЧЕНОСТ во Македонија. - %. База:  n=1000
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1-Нема еднакви можности како 
другите деца/7-Има еднакви 
можности како другите деца

1-Тажно/7-Весело 1-Несигурна иднина/7-Сигурна 
иднина

1-Песимистично/7-Оптимистично 1-Плашливо/7-Храбро

Вкупно Почест контакт Не толку чест контакт Без контакт

Фреквенцијата на контактот со 

деца со попреченост не влијае 

врз перцепцијата на луѓето за 

тоа какво е дете со 

попреченост – скоро е иста без 

оглед на колку често се има 

контакт со овие деца. 
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4. Детални резултати (дисагрегирани)

4.2 Ниво на информираност
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4.2.1 Дружење со лице со попреченост

Поголем процент од испитаниците (22%) со повисоко ниво на информираност за 

децата со попреченост одговориле дека нивното дете се дружело со лице со 

попреченост споредено со испитаниците со пониско ниво на информираност.

B6. Дали вашето дете некогаш се дружело со некоj (дете или возрасен) со 

попреченост? - %, База: n=1000 

8

62

31

22

46

33

0 20 40 60 80 100

Да

Не

Немам деца

Пониско ниво на информираност Повисоко ниво на информираност



UNICEF |  Knowledge, Attitude & Practices (KAP) Survey towards  Inclusion of Children with Disabilities | November 2014 83

4.2.2 Ставови во општеството кон децата со попреченост – Модели на 

попреченост

Повисокото ниво на информираност 

за децата со попреченост резултира 

со поголема поддршка во јавноста на 

Социјалниот модел на попреченост.

Сепак, најголем процент од луѓето 

(повеќе од 40%), без оглед на тоа 

колку често имаат контакт со децата 

со попреченост, го поддржуваат 

Медицинскиот модел на попреченост, 

т.е. ставот дека на децата со 

попреченост им треба медицинска 

грижа, услуги за рехабилитација и 

други посебни услуги за да се 

вклопат во општеството. 

Добротворниот модел на попреченост 

повеќе го поддржуваат луѓето со 

послаба информираност за децата со 

попреченост – 32% споредено со 

18% од оние со поголема 

информираност.
C3. Која од следниве 3 изјави е најблиска до вашето мислење.- %. База:  n=1000

32

43

24

0.6

18

45

37

0.2

0 20 40 60 80 100

Ги жалам децата со попреченост, на нив им 
треба помош и средства за да се вклопат во 

општеството најдобро што можат. -
ДОБРОТВОРЕН МОДЕЛ

На децата со попреченост  им треба 
здравствена грижа, услуги за рехабилитација и 

посебни услуги за да се вклопат во 
општеството. - МЕДИЦИНСКИ МОДЕЛ

Треба да се отстранат сите бариери во 
околината, физичките и оние што ги создаваат 

луѓето преку ставови и стереотипи за да се 
вклопат децата со попреченост  во 

општеството. - СОЦИЈАЛЕН МОДЕЛ

Не знае/Одбива да одговори

Пониско ниво на информираност

Повисоко ниво на информираност
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4.2.3 Ставови во општеството кон децата со попреченост – Кој треба да се 

прилагоди? 

Мнозинството од испитаниците (2/3) 

со повисоко ниво на информираност 

за децата со попреченост го 

поддржуваат мислењето дека 

општеството и околината треба да 

се прилагодат на детето со 

попреченост. 

46

52

2

33

65

2

0 20 40 60 80 100

Децата со попреченост, со помош на 
семејството и околината треба да се 

прилагодат на животот во општеството.

Општеството и околината треба да се 
прилагодат на детето со попреченост, 

земајќи ги во предвид сите негови потреби. 

Не знае/Одбива да одговори

Пониско ниво на информираност Повисоко ниво на информираност

C4. Која од следниве 2 изјави е поблиска до вашето мислење.- %. База:  n=1000 
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4.2.4 Деца со попреченост – независни и продуктивни на возрасни години

Нивото на информираност повторно 

има влијание врз мислењето на 

луѓето за тоа дали децата со 

попреченост можат да станат 

независни и продуктивни на 

возрасни години.

Што е повисоко нивото на 

информираност за овие деца, тоа 

луѓето повеќе веруваат дека дете со 

попреченост може да води 

независен и продуктивен живот на 

возрасни години. 

C5. Колку е можно дете со попреченост да порасне и да води  независен и продуктивен 

живот ако добие поддршка од стручните лица, институциите и од општеството?- %. 

База:  n=1000

13

62

22

3

19

69

11

0.4

0 20 40 60 80 100

ЦЕЛОСНО можно

ДЕЛУМНО  можно

НЕ е можнo

Не знае/Одбива да одговори

Пониско ниво на попреченост Повисоко ниво на попреченост
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4.2.5 Просечно дете во Македонија (просечни оценки)

Ниво на 

информираност

Вкупно
Повисоко 

ниво

Пониско 

ниво

Атрибути Пр.оценка Пр.оценка Пр.оценка

1-Несигурно/7-Со  самодоверба 5,75 5,76 5,73

1-Зависно од другите/7-Независно 5,25 5,37 5,14

1-Неприфатено од другите деца/7-Прифатено од 

другите деца
5,84 5,84 5,83

1-Нема еднакви можности како другите деца/7-

Има еднакви можности како другите деца
5,79 5,77 5,80

1-Тажно/7-Весело 5,75 5,76 5,75

1-Несигурна иднина/7-Сигурна иднина 5,27 5,25 5,29

1-Песимистично/7-Оптимистично 5,59 5,78 5,41

1-Плашливо/7-Храбро 5,56 5,62 5,50

C6. Користејќи ги следните парови од особини, обидете се да опишете ПРОСЕЧНО ДЕТЕ во Македонија (просечно дете БЕЗ попреченост) - %. База:  n=1000

Едно просечно дете е перцепирано 

скоро исто од страна на луѓето со 

поголема информираност за децата 

со попреченост како и од оние со 

пониско ниво на информираност. 

Сепак, може да се забележи малку 

попозитивна перцепција кај 

поинформираните испитаници. 

1

2

3

4

5

6

7

1-Несигурно/7-Со  самодоверба 1-Зависно од другите/7-Независно 1-Неприфатено од другите деца/7-
Прифатено од другите деца

1-Нема еднакви можности како 
другите деца/7-Има еднакви 
можности како другите деца

1-Тажно/7-Весело 1-Несигурна иднина/7-Сигурна 
иднина

1-Песимистично/7-Оптимистично 1-Плашливо/7-Храбро

Вкупно Повисоко ниво на информираност Пониско ниво на информираност
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4.2.6 Дете со попреченост (просечни оценки)

Ниво на 

информираност

Вкупно
Повисоко 

ниво

Пониско 

ниво

Атрибути Пр.оценка Пр.оценка Пр.оценка

1-Несигурно/7-Со  самодоверба 2,12 2,24 2,00

1-Зависно од другите/7-Независно 1,90 1,90 1,89

1-Неприфатено од другите деца/7-Прифатено од 

другите деца
2,92 3,20 2,66

1-Нема еднакви можности како другите деца/7-

Има еднакви можности како другите деца
2,56 2,73 2,40

1-Тажно/7-Весело 2,92 3,06 2,79

1-Несигурна иднина/7-Сигурна иднина 2,47 2,54 2,40

1-Песимистично/7-Оптимистично 3,05 3,15 2,95

1-Плашливо/7-Храбро 2,91 3,11 2,71

Испитаниците со повисоко ниво на 

информираност за децата со 

попреченост имаа малку 

попозитивна перцепција за едно 

дете со попреченост – го 

опишуваат како пооптимистично, 

похрабро, со малку поголема 

самодоверба и малку поприфатено 

од другите деца од испитаниците 

со пониско ниво на информираност 

за нив. 

1

2

3

4

5

6

7

1-Несигурно/7-Со  самодоверба 1-Зависно од другите/7-Независно 1-Неприфатено од другите деца/7-
Прифатено од другите деца

1-Нема еднакви можности како 
другите деца/7-Има еднакви 
можности како другите деца

1-Тажно/7-Весело 1-Несигурна иднина/7-Сигурна 
иднина

1-Песимистично/7-Оптимистично 1-Плашливо/7-Храбро

Вкупно Повисоко ниво на информираност Пониско ниво на информираност

C7. Сега врз основа на она што го знаете или си претпоставувате, користејќи ги истите парови од особини, обидете се да опишете ДЕТЕ СО ПОПРЕЧЕНОСТ 

во Македонија. - %. База:  n=1000
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4.2.7 Вообичаени начини на информирање за децата со попреченост

H1. На кој начин вообичаено се информирате за тековни настани или општи 

работи?- %. База:  n=1000, Повеќе одговори

Најголемите разлики во однос на 

начинот на кој вообичаено се 

информираат луѓето помеѓу 

испитаниците со повисоко и оние со 

пониско ниво на информираност за 

децата со попреченост се забележува во 

однос на информациите добиени од 

пријателите и семејството и од 

интернет/веб страниците. Така, повисок 

процент од испитаниците кои се повеќе 

информирани вообичаено се 

информираат од пријатели и семејството 

како и од интернет/веб страниците 

споредено со послабо информираните 

испитаници. 
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40
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21
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Домашни ТВ станици

Интернет/социјални мрежи (Facebook, Twitter 
или др.)

Информации добиени од пријатели и 
семејство

Интерент/веб страници

Странски ТВ станици

Домашни печатени весници

Домашни радио станици

Списанија, професионални публикации

Странски печатени весници

Странски радио станици

Пониско ниво на информираност Повисоко ниво на информираност



UNICEF |  Knowledge, Attitude & Practices (KAP) Survey towards  Inclusion of Children with Disabilities | November 2014 89

4. Детални резултати (дисагрегирани)

4.3 Демографија
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4.3.1 Степен на информираност за децата со попреченост– пол, 

етничка припадност, место на живеење, возраст (просечни оценки)

2.47 2.43 2.50

1

3

5

Вкупно Машко Женско

Пол

Не се забележуваат поголеми разлики во нивото на информираност на општата јавност врз 

основа на полот, етничката припадност, местото на живеење и возраста. 

Сепак, доколку се споредат просечните оценки, малку поинформирани се жените, останатите 

етнички групи во однос на Македонците и Албанците, т.е. Албанците споредено со 

Македонците, луѓето кои живеаат во градски средини и општата јавност на возраст од 50-54

год.

2.47 2.31 2.50 2.54 2.46 2.57 2.38

1

3

5

Total 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60+

Возраст

B7. Земајќи ги сите работи предвид, што мислите колку добро сте информирани за деца со попреченост? База: n=1000 - Просечни оценки

2.47 2.44 2.50 2.61

1

3

5

Вкупно Македонци Албанци Други

Етничка припадност

2.47 2.51 2.41

1

3

5

Вкупно Урбано Рурално

Место на живеење
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4.3.2 Степен на информираност за децата со попреченост –

образование, регион (просечни оценки)

2.47

2.27

2.37

2.27

2.42

2.58

2.68

3.50

1 3 5

Вкупно

Недовршено основно училиште

Завршено основно училиште

Недовршено средно училиште

Завршено средно училиште

Виша школа

Дипломски студии (факултет)

Постдипломски студии 
(магистратура, докторат)

Образование

B7. Земајќи ги сите работи предвид, што мислите колку добро сте информирани за деца со попреченост? База: n=1000 - Просечни оценки

2.47

2.43

2.23

2.46

2.49

2.47

2.59

2.60

2.45

1 3 5

Вкупно

Вардарски

Источен

Југозападен

Југоисточен

Пелагониски

Полог

Североисточен

Скопје 

Регион

Нивото, т.е. степенот на информираност на јавноста расте со степенот на 

образованието – што е повисок степенот на образование, се зголемува и степенот на 

информираност за децата со попреченост. 

Што се однесува до различните статистички региони во земјата, не постојат поголеми 

разлики во нивото на информираноста за децата со попреченост. Малку 

поинформирани се луѓето кои живеаат во Североисточниот и Полошкиот регион врз 

основа на сопствената евалуација на испитаниците за нивното ниво на 

информираност за оваа група на деца. 
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4.3.3 Можат ли децата со попреченост да станат познати? – Пол, 

етничка припадност, место на живеење, возраст

45 47
43 42

11 11

0

20

40

60

Машко Женско

Пол

Да, можно е  

Не, не е можно

Не знае/Одбива да одговори

45
49 49 49 50

3838 40 41 41 44
49

17
11 11 10 6

13

0

20

40

60

15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60+

Возраст

Да, можно е  Не, не е можно Не знае/Одбива да одговори

54

28

44
38

53
48

8

19

8

0

20

40

60

Македонец Албанец Друго

Етничка припадност

Да, можно е  

Не, не е можно

Не знае/Одбива да одговори

Малку повеќе од мажите, жените веруваат дека децата со попреченост можат да станат 

познати. Во однос на етничката припадност, Македонците повеќе од останатите етнички 

групи веруваат во ова, како и луѓето кои живеат во урбаната средина, на возраст од 20-59 

години споредено со најмладите, односно најстарите испитаници. 

53

3837

50

10 12

0

20

40

60

Урбано Рурално

Место на живеење

Да, можно е  

Не, не е можно

Не знае/Одбива да одговори

B9. Дали мислите дека е можно дете со потешка попреченост да стане познат уметник, бизнисмен, успешен политичар или државник еден ден во 

Македонија? - %, База:  n=1000 
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4.3.4 Можат ли децата со попреченост да станат познати? –

образование, регион

35

55

33

48
53

36

66

47

60

42

57

37 36

49

28

40

5 3
10

16 12 15
7

13

0
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60

Вардарски Источен Југозападен Југоисточен Пелагониски Полог Североисточен Скопје 

Регион

Да, можно е  Не, не е можно Не знае/Одбива да одговори

Луѓето со постдипломски и дипломски студии веруваат повеќе од останатите дека 

децата со попреченост можат еден ден да станат познати во Македонија, како и луќето 

кои живеат во Североисточниот регион споредено со останатите седум статистички 

региони. 
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Недовршено основно 
училиште

Завршено основно 
училиште

Недовршено средно 
училиште

Завршено средно 
училиште

Виша школа Дипломски студии 
(факултет)

Постдипломски студии 
(магистратура, докторат)

Образование

Да, можно е  Не, не е можно Не знае/Одбива да одговори

B9. Дали мислите дека е можно дете со потешка попреченост да стане познат уметник, бизнисмен, успешен политичар или државник еден ден во 

Македонија? - %, База:  n=1000 
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4.3.5 Ставови во општеството кон децата со попреченост – пол

C2. Сега ќе ви прочитам неколку изјави. Ве молам изразете го степенот на согласност со секоја од изјавите користејќи скала од 1 до 5 каде што 1 значи 

воопшто не се согласувам, а 5 значи потполно се согласувам – Просечни оценки

Жените малку повеќе се согласуваат со дадените изјави од мажите. 

4.42

3.49

3.44

2.81

4.40

3.44

3.42

2.78

4.45

3.54

3.46

2.84

1 3 5

Државата и општеството би требало да 
направат се што е можно да обезбедат еднакви 
можности за деца со попреченост, без оглед на 

цената.

Без оглед колку децата со попреченост  и 
нивните семејства се трудат, тие деца не можат 

потполно да се интегрираат во општеството, 
како останатите деца.

Децата со попреченост можат подеднакво да 
придонесуваат на општеството исто како и 

останатите граѓани.

Без оглед колку се обидуваат и колку средства 
инвестираат, државата и општеството  не можат 
многу да им помогнат на децата со попреченост.

Вкупно Машко Женско



UNICEF |  Knowledge, Attitude & Practices (KAP) Survey towards  Inclusion of Children with Disabilities | November 2014 95

4.3.6 Ставови во општеството кон децата со попреченост – етничка 

припадност

C2. Сега ќе ви прочитам неколку изјави. Ве молам изразете го степенот на согласност со секоја од изјавите користејќи скала од 1 до 5 каде што 1 значи 

воопшто не се согласувам, а 5 значи потполно се согласувам – Просечни оценки

Различните етнички групи имаат малку поразлични ставови во однос на децата со попреченост. 

Македонците и другите етнички групи сметаат дека државата и општеството би требало да направат се 

што е можно да обезбедат еднакви можности за деца со попреченост, без оглед на цената. Од друга 

страна, Албанците веруваат повеќе од останатите дека без оглед колку се обидуваат и колку средства 

инвестираат, државата и општеството  не можат многу да им помогнат на децата со попреченост. 

4.42

3.49

3.44

2.81

4.50

3.49

3.43

2.65

4.19

3.50

3.50

3.36

4.51

3.52

3.37

2.43

1 3 5

Државата и општеството би требало да направат 
се што е можно да обезбедат еднакви можности 

за деца со попреченост, без оглед на цената.

Без оглед колку децата со попреченост  и нивните 
семејства се трудат, тие деца не можат потполно 

да се интегрираат во општеството, како 
останатите деца.

Децата со попреченост можат подеднакво да 
придонесуваат на општеството исто како и 

останатите граѓани.

Без оглед колку се обидуваат и колку средства 
инвестираат, државата и општеството  не можат 
многу да им помогнат на децата со попреченост.

Вкупно Македонец Албанец Друго
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4.3.7 Ставови во општеството кон децата со попреченост – место на 

живеење

C2. Сега ќе ви прочитам неколку изјави. Ве молам изразете го степенот на согласност со секоја од изјавите користејќи скала од 1 до 5 каде што 1 значи 

воопшто не се согласувам, а 5 значи потполно се согласувам – Просечни оценки

Луѓето кои живеат во урбаните и руралните области се согласуваат скоро во иста мера дека децата 

со попреченост можат подеднакво да придонесуваат на општеството.

Од друга страна, се чини дека луѓето во урбаните средини се малку попесимистични и се 

согласуваат дека без оглед колку се обидуваат и колку средства инвестираат, државата и 

општеството  не можат многу да им помогнат на децата со попреченост. Тие исто така повеќе се 

согласуваат дека без оглед колку децата со попреченост  и нивните семејства се трудат, тие деца 

не можат потполно да се интегрираат во општеството, како останатите деца. 
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2.81

4.45

3.43

3.46

2.66

4.39

3.57

3.42

3.00

1 3 5

Државата и општеството би требало да 
направат се што е можно да обезбедат еднакви 
можности за деца со попреченост, без оглед на 

цената.

Без оглед колку децата со попреченост  и 
нивните семејства се трудат, тие деца не можат 

потполно да се интегрираат во општеството, 
како останатите деца.

Децата со попреченост можат подеднакво да 
придонесуваат на општеството исто како и 

останатите граѓани.

Без оглед колку се обидуваат и колку средства 
инвестираат, државата и општеството  не можат 
многу да им помогнат на децата со попреченост.

Вкупно Урбано Рурално
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4.3.8 Ставови во општеството кон децата со попреченост – возраст

C2. Сега ќе ви прочитам неколку изјави. Ве молам изразете го степенот на согласност со секоја од изјавите користејќи скала од 1 до 5 каде што 1 значи 

воопшто не се согласувам, а 5 значи потполно се согласувам – Просечни оценки

Не се забележуваат поголеми разлики на луѓето во однос на децата со попреченост врз основа на нивната 

возраст. Она што може да се зебележи е дека испитаниците на возраст од 30-49 год. сметаат државата и 

општеството би требало да направат се што е можно да обезбедат еднакви можности за деца со 

попреченост, без оглед на цената, а најстарите испитаници (60+) веруваат дека тие напори нема да им 

помогнат на децата со попреченост потполно да се интегрираат во општеството како останатите затоа што 

не се согласуваат дека тие можат подеднакво да придонесуваат на општеството како останатите граѓани. 
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3.49

3.44

2.81

4.36

3.41

3.47

2.90

4.39

3.31

3.45

2.53

4.48

3.46

3.46

2.86

4.47

3.53

3.49

2.84

4.38

3.50

3.43

2.91

4.42

3.69

3.36

2.89

1 3 5

Државата и општеството би требало да направат се што е можно 
да обезбедат еднакви можности за деца со попреченост, без оглед 

на цената.

Без оглед колку децата со попреченост  и нивните семејства се 
трудат, тие деца не можат потполно да се интегрираат во 

општеството, како останатите деца.

Децата со попреченост можат подеднакво да придонесуваат на 
општеството исто како и останатите граѓани.

Без оглед колку се обидуваат и колку средства инвестираат, 
државата и општеството  не можат многу да им помогнат на децата 

со попреченост.

Вкупно 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60+
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4.3.9 Ставови во општеството кон децата со попреченост –

образование

C2. Сега ќе ви прочитам неколку изјави. Ве молам изразете го степенот на согласност со секоја од изјавите користејќи скала од 1 до 5 каде што 1 значи 

воопшто не се согласувам, а 5 значи потполно се согласувам – Просечни оценки

Луѓето со повисоко образование (последипломски студии) се согласуваат повеќе од останатите дека државата и 

општеството би требало да направат се што е можно да обезбедат еднакви можности за деца со попреченост, без 

оглед на цената, но не се согласуваат толку многу како останатите дека тие напори ќе бидат без резултати. Што е 

повисок степенот на образование, тоа повеќе луѓе мислат дека децата со попреченост можат подеднакво да 

придонесуваат на општеството како и останатите граѓани. 
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3.49

3.44
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4.07
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3.07

4.36

3.63
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3.03
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2.95
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4.75
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1 3 5

Државата и општеството би требало 
да направат се што е можно да 

обезбедат еднакви можности за деца 
со попреченост, без оглед на цената.

Без оглед колку децата со 
попреченост  и нивните семејства се 
трудат, тие деца не можат потполно 
да се интегрираат во општеството, 

како останатите деца.

Децата со попреченост можат 
подеднакво да придонесуваат на 

општеството исто како и останатите 
граѓани.

Без оглед колку се обидуваат и колку 
средства инвестираат, државата и 
општеството  не можат многу да им 
помогнат на децата со попреченост.

Вкупно Недовршено основно училиште Завршено основно училиште

Недовршено средно училиште Завршено средно училиште Виша школа

Дипломски студии (факултет) Постдипломски студии (магистратура, докторат)
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4.3.10 Ставови во општеството кон децата со попреченост – регион

C2. Сега ќе ви прочитам неколку изјави. Ве молам изразете го степенот на согласност со секоја од изјавите користејќи скала од 1 до 5 каде што 1 значи 

воопшто не се согласувам, а 5 значи потполно се согласувам – Просечни оценки

Луѓето од Источниот регион се повеќе за тоа дека државата и општеството би требало да направат се што е можно 

да обезбедат еднакви можности за деца со попреченост, без оглед на цената. Од друга страна пак, луѓето во 

Вардарскиот регион не веруваат дека тие напори ќе придонесе многу за интеграција на децата со попреченост во 

општеството, додека тие и луѓето од Полошкиот регион сметаат дека не може многу да се направи со цел да им се 

помогне на децата со попреченост. Луѓето од Североисточниот регион се согласуваат малку повеќе од луѓето кои 

живеаат во другите региони дека децата со попреченост можат подеднакво да придонесат на општеството како 

останатите граѓани. 
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4.74

4.05
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3.13
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4.47
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4.43

3.38
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1 3 5

Државата и општеството би требало да 
направат се што е можно да обезбедат 

еднакви можности за деца со попреченост, без 
оглед на цената.

Без оглед колку децата со попреченост  и 
нивните семејства се трудат, тие деца не 

можат потполно да се интегрираат во 
општеството, како останатите деца.

Децата со попреченост можат подеднакво да 
придонесуваат на општеството исто како и 

останатите граѓани.

Без оглед колку се обидуваат и колку средства 
инвестираат, државата и општеството  не 
можат многу да им помогнат на децата со 

попреченост.

Вкупно Вардарски Источен Југозападен Југоисточен Пелагониски Полог Североисточен Скопје 
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4.3.11 Ставови во општеството кон децата со попреченост – модели на 

попреченост – пол, етничка припадност

Жените ги жалат децата со попреченост 

повеќе од мажите и поголем процент од 

нив мислат дека на нив им требаат помош 

и средства за да се вклопат во 

општеството (Добротворен модел). Од 

друга страна пак, мажите сметаат дека на 

децата со попреченост им треба 

здравствена грижа, услуги за 

рехабилитација и останати посебни услуги 

за да се вклопат во општеството 

(Медицински модел). Во однос на 

Социјалниот модел, мажите и жените 

подеднакво се согласуваат дека треба да 

се отстранат сите бариери во околината, 

физичките и оние што ги создаваат луѓето 

преку ставови и стереотипи за децата со 

попреченост да се вклопат во 

општеството.

Врз основа на етничката припадност, 

најголем процент од сите етнички групи се 

согласуваат со Медицинскиот модел, и тоа 

Албанците повеќе од Македонците и 

другите етнички групи. Од друга страна, 

Албанците се во помал број за 

отстранување на бариерите во околината, 

физичките и оние што ги создаваат луѓето 

преку ставови и стереотипи за да се 

вклопат децата со попреченост  во 

општеството (Социјален модел). 
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Ги жалам децата со попреченост, на нив им треба 
помош и средства за да се вклопат во општеството 

најдобро што можат. - ДОВРОТВОРЕН МОДЕЛ

На децата со попреченост  им треба здравствена 
грижа, услугиза рехабилитација и посебни услуги за да 

се вклопат во општеството. - МЕДИЦИНСКИ МОДЕЛ

Треба да се отстранат сите бариери во околината, 
физичките и оние што ги создаваат луѓето преку 
ставови и стереотипи за да се вклопат децата со 

попреченост  во општеството. - СОЦИЈАЛЕН МОДЕЛ

Не знае/Одбива да одговори 

Машко Женско

C3. Која од следниве 3 изјави е најблиска до вашето мислење? - %. База:  n=1000
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Ги жалам децата со попреченост, на нив им треба помош 
и средства за да се вклопат во општеството најдобро што 

можат. - ДОБРОТВОРЕН МОДЕЛ

На децата со попреченост  им треба здравствена грижа, 
услугиза рехабилитација и посебни услуги за да се 
вклопат во општеството. - МЕДИЦИНСКИ МОДЕЛ

Треба да се отстранат сите бариери во околината, 
физичките и оние што ги создаваат луѓето преку ставови и 

стереотипи за да се вклопат децата со попреченост  во 
општеството. - СОЦИЈАЛЕН МОДЕЛ

Не знае/Одбива да одговори 

Македонец Албанец Друго



UNICEF |  Knowledge, Attitude & Practices (KAP) Survey towards  Inclusion of Children with Disabilities | November 2014 101

4.3.12 Ставови во општеството кон децата со попреченост – модели на 

попреченост- место на живеење, регион

Луѓето кои живееат во урбаните области 

се повеќе за Социјалниот модел од оние 

кои живеат во руралните делови на 

Македонија, додека тие повеќе ги жалат 

децата со попреченост на кои, според 

нив, им требаат помош и финансиски 

средства за да се вклопат во 

општеството (Добротворен модел). 

Сепак, најголем процент од луѓето и во 

урбаните и во руралните средини (44%) 

се согласуваат дека на децата со 

попреченост им треба здравствена 

грижа, услуги за рехабилитација и други 

посебни услуги за да се вклопат во 

општеството (Медицински модел).

Преку анализата по статистичките 

региони, најголем процент од 

испитаниците кои живеат во 

Североисточниот регион му припаѓаат 

на Добротворниот модел на 

попреченост, оние во Полог се 

согласуваат со изјавата која го 

карактеризира Медицинскиот модел, 

додека луќето од Југозападниот регион 

се за отстранување на на бариерите во 

околината, физичките и оние што ги 

создаваат луѓето преку ставови и 

стереотипи за да се вклопат децата со 

попреченост  во општеството (Социјален 

модел).
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Ги жалам децата со попреченост, на нив им треба помош и 
средства за да се вклопат во општеството најдобро што 

можат. - ДОБРОТВОРЕН МОДЕЛ

На децата со попреченост  им треба здравствена грижа, 
услуги за рехабилитација и посебни услуги за да се вклопат 

во општеството. - МЕДИЦИНСКИ МОДЕЛ

Треба да се отстранат сите бариери во околината, 
физичките и оние што ги создаваат луѓето преку ставови и 

стереотипи за да се вклопат децата со попреченост  во 
општеството. - СОЦИЈАЛЕН МОДЕЛ

Не знае/Одбива да одговори 

Урбано Рурално

C3. . Која од следниве 3 изјави е најблиска до вашето мислење? - %. База:  n=1000
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Ги жалам децата со попреченост, на нив им треба 
помош исредства за да се вклопат во општеството 

најдобро што можат. - ДОБРОТВОРЕН МОДЕЛ

На децата со попреченост  им треба здравствена 
грижа, услугиза рехабилитација и посебни услуги за 

да се вклопат во општеството. - МЕДИЦИНСКИ 
МОДЕЛ

Треба да се отстранат сите бариери во околината, 
физичките ионие што ги создаваат луѓето преку 
ставови и стереотипи за да се вклопат децата со 

попреченост  во општеството. - СОЦИЈАЛЕН 
МОДЕЛ

Вардарски Источен Југозападен Југоисточен Пелагониски Полошки Североисточен Скопје
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4.3.13 Ставови во општеството кон децата со попреченост – модели на 

попреченост - образование

Добротворниот модел на попреченост го 

поддржуваат помалку образовани луѓе –

што е повисок степенот на образование, 

тоа е помала поддршката на овој модел. 

Медицинскиот модел на попреченост 

повеќе  го поддржуваат луѓето со 

завршено вишо школо и последипломски 

студии. 

Социјалниот модел го поддржуваат 

испитаниците со повисоко образование, 

со завршени дипломски и последипломски 

студии.
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Ги жалам децата со попреченост, на нив им треба 
помош и средства за да се вклопат во 

општеството најдобро што можат. -
ДОБРОТВОРЕН МОДЕЛ

На децата со попреченост  им треба здравствена 
грижа, услуги за рехабилитација и посебни услуги 
за да се вклопат во општеството. - МЕДИЦИНСКИ 

МОДЕЛ

Треба да се отстранат сите бариери во околината, 
физичките и оние што ги создаваат луѓето преку 
ставови и стереотипи за да се вклопат децата со 

попреченост  во општеството. - СОЦИЈАЛЕН 
МОДЕЛ

Не знае/Одбива да одговори 

Недовршено основно училиште Завршено основно училиште

Недовршено средно училиште Завршено средно училиште

Виша школа Дипломски студии (факултет)

Постдипломски студии (магистратура, докторат)

C3. . Која од следниве 3 изјави е најблиска до вашето 

мислење? - %. База:  n=1000
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4.3.14 Ставови во општеството кон децата со попреченост – модели на 

попреченост - возраст

Поддршката на Социјалниот модел 

се намалува со возраста на 

испитаниците. Најголем процент од 

испитаниците, особено оние на 

возраст од 40 и повеќе години го 

поддржуваат Медицинскиот модел 

на попреченост и се согласуваат 

повеќе од помладите (20-39 год) 

дека на децата со попреченост им 

треба здравствена грижа, услуги за 

рехабилитација и други посебни 

услуги за да се вклопат во 

општеството.

Најмладото анкетирано население 

(15-19 год) е исто така повеќе за 

овој модел отколку испитаниците на 

возраст од 20-39 год, но помалку 

споредено со луѓето на возраст од 

40 год и постари. 

20

45

33

2

27

39

34

0

25

40

35

0

22

48

30

1

27

46

26

0

28

47

24

0

0 20 40 60 80 100

Ги жалам децата со попреченост, на нив им треба 
помош и средства за да се вклопат во 

општеството најдобро што можат. -
ДОБРОТВОРЕН МОДЕЛ

На децата со попреченост  им треба здравствена 
грижа, услуги за рехабилитација и посебни услуги 
за да се вклопат во општеството. - МЕДИЦИНСКИ 

МОДЕЛ

Треба да се отстранат сите бариери во околината, 
физичките и оние што ги создаваат луѓето преку 
ставови и стереотипи за да се вклопат децата со 

попреченост  во општеството. - СОЦИЈАЛЕН 
МОДЕЛ

Не знае/Одбива да одговори 

15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60+

C3. . Која од следниве 3 изјави е најблиска до вашето 

мислење? - %. База:  n=1000



UNICEF |  Knowledge, Attitude & Practices (KAP) Survey towards  Inclusion of Children with Disabilities | November 2014 104

4.3.15 Ставови во општеството кон децата со попреченост – Кој треба 

да се прилагоди? - Пол, етничка припадност

Жените повеќе од мажите сметаат 

дека со помош на семејството и 

околината децата со попреченост 

треба да се прилагодат на животот 

во општеството, додека поголем 

процент од мажите сметаат дека 

општеството и околината треба да 

се прилагодат на детето со 

попреченост, земајќи ги во предвид 

сите негови потреби.

Што се однесува до различните 

етнички групи кои живеат во 

Македонија, Албанците повеќе ја 

поддржуваат изјавата со помош на 

семејството и околината децата со 

попреченост треба да се 

прилагодат на животот во 

општеството, додека Македонците 

повеќе од останатите етнички групи 

се согласуваат дека општеството и 

околината треба да се прилагодат 

на детето со попреченост, земајќи 

ги во предвид сите негови потреби.
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41

57
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Децата со попреченост, со помош на семејството 
и околината треба да се прилагодат на животот 

во општеството.

Општеството и околината треба да се 
прилагодат на детето со попреченост, земајќи ги 

во предвид сите негови потреби.

Не знае/Одбива да одговори

Машко Женско

C4. Која од следниве 2 изјави е поблиска до вашето мислење? - %. База:  n=1000 
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Децата со попреченост, со помош на семејството 
и околинататреба да се прилагодат на животот 

во општеството.

Општеството и околината треба да се 
прилагодат на детето со попреченост, земајќи ги 

во предвид сите негови потреби.

Не знае/Одбива да одговори 

Македонец Албанец Друго
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4.3.16 Ставови во општеството кон децата со попреченост – Кој треба да се 

прилагоди? – место на живеење, регион

Луѓето кои живеат во урбаните 

делови, и оние во Вардарскиот 

регион се согласуваат повеќе 

од оние од руралните средини и 

од останатите региони дека 

дека општеството и околината 

треба да се прилагодат на 

детето со попреченост, земајќи 

ги во предвид сите негови 

потреби.

Испитаниците кои живеат во 

Полошкиот регион повеќе од 

останатите се согласуваат дека, 

со помош на семејството и 

околината, децата со 

попреченост треба да се 

прилагодат на животот во 

општеството.

36

61
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54
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Децата со попреченост, со помош на семејството 
и околината треба да се прилагодат на животот 

во општеството.

Општеството и околината треба да се 
прилагодат на детето со попреченост, земајќи ги 

во предвид сите негови потреби.

Не знае/Одбива да одговори 

Град Село

C4. Која од следниве 2 изјави е поблиска до вашето мислење? - %. База:  n=1000 
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Децата со попреченост, со помош на семејството 
и околината треба да се прилагодат на животот 

во општеството.

Општеството и околината треба да се 
прилагодат на детето со попреченост, земајќи ги 

во предвид сите негови потреби.

Не знае/Одбива да одговори 

Вардарски Источен Југозападен Југоисточен Пелагониски Полошки Североисточен Скопје
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4.3.17 Ставови во општеството кон децата со попреченост – Кој треба 

да се прилагоди? - образование

Испитаниците со завршено вишо 

школо и универзитет како поблиско 

до нивното мислење го посочија 

мислењето дека општеството и 

околината треба да се прилагодат 

на детето со попреченост.
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38

50
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Децата со попреченост, со помош на семејството 
и околината треба да се прилагодат на животот 

во општеството.

Општеството и околината треба да се прилагодат 
на детето со попреченост, земајќи ги во предвид 

сите негови потреби.

Не знае/Одбива да одговори 

Недовршено основно училиште Завршено основно училиште

Недовршено средно училиште Завршено средно училиште

Виша школа Дипломски студии (факултет)

Постдипломски студии (магистратура, докторат)

C4. Која од следниве 2 изјави е поблиска до вашето 

мислење? - %. База:  n=1000 
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4.3.18 Ставови во општеството кон децата со попреченост – Кој треба 

да се прилагоди? - возраст

Испитаниците на возраст од 20-29 и 

40-49 сметаат дека општеството и 

околината треба да се прилагодат 

на детето со попреченост повеќе од 

останатите возрасни групи.

Генерално земено пак, мислењето 

дека општеството и околината треба 

да се прилагодат на детето со 

попреченост го поддржуваат сите 

испитаници без оглед на возраста.
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40
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Децата со попреченост, со помош на семејството 
и околината треба да се прилагодат на животот 

во општеството.

Општеството и околината треба да се прилагодат 
на детето со попреченост, земајќи ги во предвид 

сите негови потреби.

Не знае/Одбива да одговори 

15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60+

C4. Која од следниве 2 изјави е поблиска до вашето 

мислење? - %. База:  n=1000 
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4.3.19 Редовни или специјализирани училишта? Што ако… – пол

D2. Сега ќе ви прочитам неколку изјави. Ве молам оценете до кој степен се согласувате со секоја 

од изјавите користејќи скала од 1 до 5, каде 1 = Воопшто не се согласувам и 5 = Потполно се 

согласувам.. – Просечни оценки

Полот не влијае значително врз 

мислењето на општата јавност 

во врска со инклузивното 

образование. Единствена мала 

разлика се гледа во тоа што 

малку повеќе жени отколку мажи 

мислат дека децата со 

попреченост ќе имаат помалку 

шанси да се вработат кога ќе 

завршат со школување, дека за 

нив е подобро да одат во 

специјализирани училишта, 

затоа што ако посетуваат 

редовни училишта, останатите 

деца ќе бидат запоставени, и 

затоа што редовните училишта 

во Македонија немаат оспособен 

кадар за работа со овие деца. 
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Ако децата со попреченост  посетуваат настава во 
редовни училишта, тоа има позитивно влијание врз 

нивниот развој.

Македонија во моментов има поважни проблеми од  
вклучување на деца со попреченост во редовните 

училишта.

Добро е за децата со попреченост  да посетуваат 
редовни училишта затоа што на тој начин другите 

деца се здобиваат со социјални вештини, 
толеранција и почит кон различности.

Дури и кога децата со попреченост  ќе завршат со 
школување, имаат помалку шанси да се вработат во 

споредба со другите граѓани со исто ниво на 
образование.

Вклучувањето на децата со попреченост  во 
редовните училишта ќе придонесе за подобро 

разбирање на деца со попреченост од страна на 
нивните врсници.

Многу подобро за развојот на децата со 
попреченост е да посетуваат специјализирани 

училишта отколку да посетуваат редовни училишта.

Ако децата со попреченост посетуваат часови во 
редовни училишта, тогаш наставниците ќе мора да 

им посветуваат премногу внимание и така 
останатите деца ќе бидат запоставени.

Училиштата во Македонија немаат оспособен и 
обучен кадар (наставници, дефектолози) за работа 

со деца со попреченост.

Вкупно Машко Женско
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4.3.20 Редовни или специјализирани училишта? Што ако… – етничка 

припадност

D2. Сега ќе ви прочитам неколку изјави. Ве молам оценете до кој степен се согласувате со секоја од 

изјавите користејќи скала од 1 до 5, каде 1 = Воопшто не се согласувам и 5 = Потполно се 

согласувам.. – Просечни оценки

Повеќе или помалку, сите 

етнички групи во Македонија 

се согласуваат со истото во 

однос на тоа дали децата со 

попреченост треба да одат 

во редовни или 

специјализирани училишта. 

Мали разлики во мислењето 

можат да се забележат во 

поголемиот број на Албанци 

од останатите дека 

Македонија во моментов 

има поважни проблеми од  

вклучување на деца со 

попреченост во редовните 

училишта, како и со тоа дека 

училиштата во Македонија 

немаат оспособен кадар за 

работа со овие деца. 
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Ако децата со попреченост  посетуваат настава 
во редовни училишта, тоа има позитивно 

влијание врз нивниот развој.

Македонија во моментов има поважни 
проблеми од  вклучување на деца со 
попреченост во редовните училишта.

Добро е за децата со попреченост  да 
посетуваат редовни училишта затоа што на тој 
начин другите деца се здобиваат со социјални 
вештини, толеранција и почит кон различности.

Дури и кога децата со попреченост  ќе завршат 
со школување, имаат помалку шанси да се 
вработат во споредба со другите граѓани со 

исто ниво на образование.

Вклучувањето на децата со попреченост  во 
редовните училишта ќе придонесе за подобро 
разбирање на деца со попреченост од страна 

на нивните врсници.

Многу подобро за развојот на децата со 
попреченост е да посетуваат специјализирани 

училишта отколку да посетуваат редовни 
училишта.

Ако децата со попреченост посетуваат часови 
во редовни училишта, тогаш наставниците ќе 
мора да им посветуваат премногу внимание и 
така останатите деца ќе бидат запоставени.

Училиштата во Македонија немаат оспособен и 
обучен кадар (наставници, дефектолози) за 

работа со деца со попреченост.

Вкупно Македонец Албанец Друго



UNICEF |  Knowledge, Attitude & Practices (KAP) Survey towards  Inclusion of Children with Disabilities | November 2014 110

4.3.21 Редовни или специјализирани училишта? Што ако… - место на 

живеење

D2. Сега ќе ви прочитам неколку изјави. Ве молам оценете до кој степен се согласувате со 

секоја од изјавите користејќи скала од 1 до 5, каде 1 = Воопшто не се согласувам и 5 = 

Потполно се согласувам.. – Просечни оценки

Луѓето кои живеат во урбаните средини 

се повеќе за вклучување на децата со 

попреченост во редовните училишта од 

оние од руралните места. Имено, тие 

повеќе се согласуваат дека ако децата 

со попреченост  посетуваат настава во 

редовни училишта, тоа има позитивно 

влијание врз нивниот развој, 

останатите деца би се здобиле со 

социјални вештини, толеранција и 

почит кон различностите, подобро би ги 

разбирале децата со попреченост. Од 

друга страна, тие не се согласуваат 

толку колку луѓето од руралните 

средини дека за развојот на децата со 

попреченост е подобро да посетуваат 

специјализирани училишта.

3.55

2.56

3.62

3.70

3.61

3.75

3.59

3.58

3.62

2.52

3.65

3.67

3.67

3.69

3.58

3.57

3.46

2.60

3.58

3.74

3.52

3.84

3.60

3.60

1 3 5

Ако децата со попреченост  посетуваат настава 
во редовни училишта, тоа има позитивно 

влијание врз нивниот развој.

Македонија во моментов има поважни проблеми 
од  вклучување на деца со попреченост во 

редовните училишта.

Добро е за децата со попреченост  да 
посетуваат редовни училишта затоа што на тој 
начин другите деца се здобиваат со социјални 
вештини, толеранција и почит кон различности.

Дури и кога децата со попреченост  ќе завршат 
со школување, имаат помалку шанси да се 
вработат во споредба со другите граѓани со 

исто ниво на образование.

Вклучувањето на децата со попреченост  во 
редовните училишта ќе придонесе за подобро 

разбирање на деца со попреченост од страна на 
нивните врсници.

Многу подобро за развојот на децата со 
попреченост е да посетуваат специјализирани 

училишта отколку да посетуваат редовни 
училишта.

Ако децата со попреченост посетуваат часови 
во редовни училишта, тогаш наставниците ќе 
мора да им посветуваат премногу внимание и 
така останатите деца ќе бидат запоставени.

Училиштата во Македонија немаат оспособен и 
обучен кадар (наставници, дефектолози) за 

работа со деца со попреченост.

Вкупно Град Село
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4.3.22 Редовни или специјализирани училишта? Што ако… - возраст

D2. Сега ќе ви прочитам неколку изјави. Ве молам оценете до кој степен се согласувате со секоја од изјавите користејќи скала од 1 до 5, каде 1 = Воопшто не 

се согласувам и 5 = Потполно се согласувам.. – Просечни оценки

Постарите луѓе (60+) сметаат 

повеќе од останатите возрасни 

групи дека Македонија во 

моментов има поважни 

проблеми од вклучување на 

деца со попреченост во 

редовните училишта, оние на 

возраст од 30-39 години, малку 

повеќе од останатите, мислат 

дека е добро за децата со 

попреченост  да посетуваат 

редовни училишта затоа што 

на тој начин другите деца се 

здобиваат со социјални 

вештини, толеранција и почит 

кон различности.

3.55

2.56

3.62

3.70

3.67

2.56

3.66

3.66

3.66

2.56

3.70

3.50

3.61

2.45

3.77

3.74

3.43

2.49

3.53

3.73

3.53

2.59

3.52

3.77

3.46

2.69

3.56

3.79

1 3 5

Ако децата со попреченост  посетуваат 
настава во редовни училишта, тоа има 
позитивно влијание врз нивниот развој.

Македонија во моментов има поважни 
проблеми од  вклучување на деца со 
попреченост во редовните училишта.

Добро е за децата со попреченост  да 
посетуваат редовни училишта затоа што на 

тој начин другите деца се здобиваат со 
социјални вештини, толеранција и почит кон 

различности.

Дури и кога децата со попреченост  ќе 
завршат со школување, имаат помалку 

шанси да се вработат во споредба со другите 
граѓани со исто ниво на образование.

Вкупно 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60+
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4.3.22 Редовни или специјализирани училишта? Што ако… - возраст 

(продолжение)

D2. Сега ќе ви прочитам неколку изјави. Ве молам оценете до кој степен се согласувате со секоја од изјавите користејќи скала од 1 до 5, каде 1 = Воопшто не 

се согласувам и 5 = Потполно се согласувам.. – Просечни оценки

Се забележува дека луѓето 

на 60 години и постари се 

малку повеќе против 

вклучувањето на децата во 

редовните училишта од 

останатите возрасни групи. 

3.61

3.75

3.59

3.58

3.60

3.57

3.46

3.67

3.62

3.66

3.46

3.61

3.67

3.76

3.63

3.58

3.51

3.78

3.61

3.60

3.61

3.75

3.66

3.51

3.61

3.90

3.67

3.56

1 3 5

Вклучувањето на децата со попреченост  во 
редовните училишта ќе придонесе за 

подобро разбирање на деца со попреченост 
од страна на нивните врсници.

Многу подобро за развојот на децата со 
попреченост е да посетуваат 

специјализирани училишта отколку да 
посетуваат редовни училишта.

Ако децата со попреченост посетуваат 
часови во редовни училишта, тогаш 

наставниците ќе мора да им посветуваат 
премногу внимание и така останатите деца ќе 

бидат запоставени.

Училиштата во Македонија немаат оспособен 
и обучен кадар (наставници, дефектолози) за 

работа со деца со попреченост.

Вкупно 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60+



UNICEF |  Knowledge, Attitude & Practices (KAP) Survey towards  Inclusion of Children with Disabilities | November 2014 113

4.3.23 Редовни или специјализирани училишта? Што ако… -

образование

D2. Сега ќе ви прочитам неколку изјави. Ве молам оценете до кој степен се согласувате со секоја од изјавите 

користејќи скала од 1 до 5, каде 1 = Воопшто не се согласувам и 5 = Потполно се согласувам.. – Просечни оценки

3.55

2.56

3.62

3.70

3.61

3.75

3.59

3.58

3.79

3.64

3.93

3.60

3.80

3.73

3.33

3.86

3.45

2.57

3.55

3.74

3.52

3.86

3.68

3.55

3.63

2.78

3.69

3.60

3.81

3.65

3.49

3.53

3.58

2.58

3.61

3.72

3.58

3.74

3.59

3.53

3.76

3.00

3.83

3.90

3.93

3.80

3.56

3.85

3.45

2.26

3.62

3.63

3.58

3.77

3.59

3.69

3.50

2.38

3.50

3.63

3.63

3.13

3.38

3.86

1 3

Ако децата со попреченост  посетуваат настава во редовни 
училишта, тоа има позитивно влијание врз нивниот развој.

Македонија во моментов има поважни проблеми од  
вклучување на деца со попреченост во редовните 

училишта.

Добро е за децата со попреченост  да посетуваат редовни 
училишта затоа што на тој начин другите деца се 

здобиваат со социјални вештини, толеранција и почит кон 
различности.

Дури и кога децата со попреченост  ќе завршат со 
школување, имаат помалку шанси да се вработат во 

споредба со другите граѓани со исто ниво на образование.

Вклучувањето на децата со попреченост  во редовните 
училишта ќе придонесе за подобро разбирање на деца со 

попреченост од страна на нивните врсници.

Многу подобро за развојот на децата со попреченост е да 
посетуваат специјализирани училишта отколку да 

посетуваат редовни училишта.

Ако децата со попреченост посетуваат часови во редовни 
училишта, тогаш наставниците ќе мора да им посветуваат 

премногу внимание и така останатите деца ќе бидат 
запоставени.

Училиштата во Македонија немаат оспособен и обучен 
кадар (наставници, дефектолози) за работа со деца со 

попреченост.

Вкупно Недовршено основно училиште

Завршено основно училиште Недовршено средно училиште

Завршено средно училиште Виша школа

Дипломски студии (факултет) Постдипломски студии (магистратура, докторат)

Испитаниците со недовршено 

основно образование, малку 

повеќе од другите, се 

согласуваат дека  

посетувањето на настава во 

редовни училишта од страна 

на децата со попреченост, би 

имало позитивно влијание врз 

нивниот развој. Исто така, 

вклучувањето на децата со 

попреченост во редовни 

училишта е добро, бидејќи ќе 

им овозможи на другите деца 

да се здобијат со социјални 

вештини, толеранција и почит 

кон различности. 

Од друга страна, овие 

испитаници мислат дека 

Македонија во моментов има 

поважни проблеми од 

вклучувањето на децата со 

попреченост во редовните 

училишта. 

Испитаниците со недовршено 

основно училиште, но и оние 

кои имаат завршено 

постдипломски студии, се 

согласуваат во однос на 

прашањето за недостаток на 

оспособен и обучен кадар 

(наставници, дефектолози) за 

работа со деца со 

попреченост.
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4.3.24 Редовни или специјализирани училишта? Што ако… – регион

D2. Сега ќе ви прочитам неколку изјави. Ве молам оценете до кој степен се согласувате со секоја од 

изјавите користејќи скала од 1 до 5, каде 1 = Воопшто не се согласувам и 5 = Потполно се согласувам.. –

Просечни оценки 

Жителите од Вардарскиот 

регион помалку од 

жителите во другите 

региони, мислат дека 

децата со попреченост 

треба да бидат вклучени во 

регуларни училишта. 

Жителите пак од 

Полошкиот регион, повеќе 

од другите веруваат дека 

училиштата во Македонија 

немаат оспособен и обучен 

кадар (наставници, 

дефектолози) за работа со 

деца со попреченост.

3.55

2.56

3.62

3.70

3.61

3.75

3.59

3.58

3.57

3.22

3.73

4.13

3.70

4.27

4.02

3.92

3.00

2.14

3.01

3.85

3.00

4.01

3.36

2.89

3.62

2.44

3.76

3.41

3.63

3.31

3.12

3.49

3.60

3.17

3.74

4.00

3.73

4.17

3.84

4.06

3.57

2.53

3.49

4.00

3.47

3.52

3.72

3.62

3.40

2.47

3.44

3.65

3.46

3.96

3.59

4.12

3.38

2.57

3.66

3.38

3.72

3.23

3.37

3.00

3.81

2.47

3.85

3.58

3.84

3.75

3.69

3.54

1 3 5

Ако децата со попреченост  посетуваат 
настава во редовни училишта, тоа има 
позитивно влијание врз нивниот развој.

Македонија во моментов има поважни 
проблеми од  вклучување на деца со 
попреченост во редовните училишта.

Добро е за децата со попреченост  да 
посетуваат редовни училишта затоа 

што на тој начин другите деца се 
здобиваат со социјални вештини, 

толеранција и почит кон различности.
Дури и кога децата со попреченост  ќе 
завршат со школување, имаат помалку 
шанси да се вработат во споредба со 

другите граѓани со исто ниво на 
образование.

Вклучувањето на децата со 
попреченост  во редовните училишта ќе 

придонесе за подобро разбирање на 
деца со попреченост од страна на 

нивните врсници.

Многу подобро за развојот на децата со 
попреченост е да посетуваат 

специјализирани училишта отколку да 
посетуваат редовни училишта.

Ако децата со попреченост посетуваат 
часови во редовни училишта, тогаш 

наставниците ќе мора да им 
посветуваат премногу внимание и така 
останатите деца ќе бидат запоставени.

Училиштата во Македонија немаат 
оспособен и обучен кадар (наставници, 

дефектолози) за работа со деца со 
попреченост.

Вкупно Вардарски Источен Југозападен Југоисточен Пелагониски Полошки Североисточен Скопје
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4.3.25 Семејства или специјализирани институции? – пол

E1. Сега ќе ви прочитам неколку изјави. Ве молам изразете до кој степен се согласувате со секоја од 

изјавите на скала од  1 до 5, каде што 1 = Воопшто не се согласувам, и  5 = Потполно се согласувам. 

База:  n=1000, Просечни оценки

Мислењето на мажите и жените во 

однос прашањето дека децата со 

попреченост е подобро да бидат 

сместени во специјални 

институции, отколку со своите 

семејства се разликува 

незначително.

Сепак, жените повеќе се 

согласуваат во однос на мажите 

дека останатите деца кои растат во 

семејства со деца со попреченост, 

научуваат да бидат погрижливи и 

потолерантни, како и доколку 

детето со попреченост е оставено 

без родителска грижа, подобро е 

да се смести во семејство кое ќе го 

посвои, отколку да се смести во 

институција. Исто така, тие повеќе 

во однос на мажите веруваат дека 

родителите често завземаат 

премногу заштитнички став спрема 

детето со попреченост, така што 

тоа води до изолација на тоа дете 

од други лица. 

3.10

4.01

3.60

4.00

2.90

3.48

3.09

3.96

3.52

3.97

2.86

3.44

3.11

4.06

3.67

4.03

2.95

3.52

1 3 5

За децата со попреченост е подобро да 
бидат сместени во специјални институции, 
отколку со своите семејства, бидејќи овие 

институции имаат експерти кои се специјално 
обучени за да се грижат за нив..

Останатите деца, кои растат во семејства со 
деца со попреченост, научуваат да бидат 

погрижливи и потолерантни.

Доколку дете со попреченост  е оставено без 
родителска грижа, подобро е да се смести во 

семејство кое ќе го посвои, отколку да се 
стави во институција.

Жал ми е за семејствата со деца со 
попреченост, бидејќи тие се жртви на 

несреќна случајност.

Во семејствата каде што растат деца со 
попреченост, останатите деца се често 

запоставени.

Родителите  често завземаат премногу 
заштитнички став спрема детето со 

попреченост, така што тоа води до изолација 
на тоа дете од други деца. 

Вкупно Машко Женско
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4.3.26 Семејства или специјализирани институции? – етничка 

припадност

E1. Сега ќе ви прочитам неколку изјави. Ве молам изразете до кој степен се согласувате со секоја од 

изјавите на скала од  1 до 5, каде што 1 = Воопшто не се согласувам, и  5 = Потполно се согласувам. База:  

n=1000, Просечни оценки

Албанците, повеќе од другите се 

согласуваат во однос прашањето 

дека за децата со попреченост е 

подобро да бидат сместени во 

специјални институции, отколку 

со своите семејства, бидејќи 

овие институции имаат експерти 

кои се специјално обучени за да 

се грижат за нив. Тие, исто така 

се согласуваат повеќе од 

другите етнички групи дека во 

семејствата каде што растат 

деца со попреченост, останатите 

деца се често запоставени, како 

и дека родителите често 

завземаат премногу заштитнички 

став спрема детето со 

попреченост, што води до 

изолација на детето од други 

лица. 

3.10

4.01

3.60

4.00

2.90

3.48

2.87

4.12

3.61

4.03

2.74

3.43

3.74

3.70

3.61

3.99

3.34

3.62

3.01

4.10

3.44

3.81

2.82

3.40

1 3 5

За децата со попреченост е подобро да 
бидат сместени во специјални институции, 
отколку со своите семејства, бидејќи овие 

институции имаат експерти кои се специјално 
обучени за да се грижат за нив..

Останатите деца, кои растат во семејства со 
деца со попреченост, научуваат да бидат 

погрижливи и потолерантни.

Доколку дете со попреченост  е оставено без 
родителска грижа, подобро е да се смести во 

семејство кое ќе го посвои, отколку да се 
стави во институција.

Жал ми е за семејствата со деца со 
попреченост, бидејќи тие се жртви на 

несреќна случајност.

Во семејствата каде што растат деца со 
попреченост, останатите деца се често 

запоставени.

Родителите  често завземаат премногу 
заштитнички став спрема детето со 

попреченост, така што тоа води до изолација 
на тоа дете од други деца. 

Вкупно Македонец Албанец Друго
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4.3.27 Семејства или специјализирани институции? – место на 

живеење

E1. Сега ќе ви прочитам неколку изјави. Ве молам изразете до кој степен се согласувате со секоја од 

изјавите на скала од  1 до 5, каде што 1 = Воопшто не се согласувам, и  5 = Потполно се согласувам. 

База:  n=1000, Просечни оценки

Според мислењето на жителите 

од руралната средина, децата со 

попреченост е подобро да бидат 

сместени во специјални 

институции, отколку со своите 

семејства, бидејќи овие 

институции имаат експерти кои 

се специјално обучени за да се 

грижат за нив, но исто така тие 

веруваат дека родителите често 

завземаат премногу заштитнички 

став спрема детето со 

попреченост, а тоа води до 

изолација на детето од други 

лица. 

Тие, исто така повеќе се 

согласуваат, отколку жителите во 

урбана средина, дека 

семејствата со деца со 

попреченост се жртви на 

несреќна случајност. 

3.10

4.01

3.60

4.00

2.90

3.48

2.96

4.04

3.55

3.95

2.87

3.45

3.29

3.97

3.66

4.08

2.94

3.52

1 3 5

За децата со попреченост е подобро да 
бидат сместени во специјални институции, 
отколку со своите семејства, бидејќи овие 

институции имаат експерти кои се специјално 
обучени за да се грижат за нив..

Останатите деца, кои растат во семејства со 
деца со попреченост, научуваат да бидат 

погрижливи и потолерантни.

Доколку дете со попреченост  е оставено без 
родителска грижа, подобро е да се смести во 

семејство кое ќе го посвои, отколку да се 
стави во институција.

Жал ми е за семејствата со деца со 
попреченост, бидејќи тие се жртви на 

несреќна случајност.

Во семејствата каде што растат деца со 
попреченост, останатите деца се често 

запоставени.

Родителите  често завземаат премногу 
заштитнички став спрема детето со 

попреченост, така што тоа води до изолација 
на тоа дете од други деца. 

Вкупно Град Село
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4.3.28 Семејства или специјализирани институции?– возраст

E1. Сега ќе ви прочитам неколку изјави. Ве молам изразете до кој степен се согласувате со секоја од 

изјавите на скала од  1 до 5, каде што 1 = Воопшто не се согласувам, и  5 = Потполно се согласувам. 

База:  n=1000, Просечни оценки

Колку што се постари 

испитаниците, толку повеќе се 

согласуваат дека децата со 

попреченост е подобро да бидат 

сместени во специјални 

институции, отколку со своите 

семејства, бидејќи овие 

институции имаат експерти кои 

се специјално обучени за да се 

грижат за нив, и повеќе 

чувствуваат жал за семејствата 

со деца со попреченост, бидејќи 

се жртви на несреќна случајност. 

Со зголемувањето на старосната 

граница, исто така се зголемува 

и согласноста на испитаниците 

дека во семејствата каде што 

растат деца со попреченост, 

останатите деца се често 

запоставени. 

3.10

4.01

3.60

4.00

2.90

3.48

3.30

3.91

3.53

3.89

2.89

3.34

2.90

3.95

3.52

3.78

2.70

3.47

3.01

4.11

3.56

4.01

2.79

3.59

3.15

4.02

3.67

4.06

2.92

3.40

3.11

4.04

3.70

4.08

3.01

3.44

3.23

4.00

3.58

4.15

3.12

3.56

1 3 5

За децата со попреченост е подобро да бидат 
сместени во специјални институции, отколку со 

своите семејства, бидејќи овие институции 
имаат експерти кои се специјално обучени за 

да се грижат за нив..

Останатите деца, кои растат во семејства со 
деца со попреченост, научуваат да бидат 

погрижливи и потолерантни.

Доколку дете со попреченост  е оставено без 
родителска грижа, подобро е да се смести во 

семејство кое ќе го посвои, отколку да се стави 
во институција.

Жал ми е за семејствата со деца со 
попреченост, бидејќи тие се жртви на несреќна 

случајност.

Во семејствата каде што растат деца со 
попреченост, останатите деца се често 

запоставени.

Родителите  често завземаат премногу 
заштитнички став спрема детето со 

попреченост, така што тоа води до изолација 
на тоа дете од други деца. 

Total 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60+
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4.3.29 Семејства или специјализирани институции?– образование

E1. Сега ќе ви прочитам неколку изјави. Ве молам изразете до кој степен се согласувате со секоја од изјавите 

на скала од  1 до 5, каде што 1 = Воопшто не се согласувам, и  5 = Потполно се согласувам. База:  n=1000, 

Просечни оценки

Помалку едуцираните 

лица, повеќе од другите, 

мислат дека децата со 

попреченост е подобро да 

бидат сместени во 

специјални институции, 

отколку со своите 

семејства, бидејќи овие 

институции имаат 

експерти кои се 

специјално обучени за да 

се грижат за нив.

Лицата кои немаат 

довршено основно 

училиште се согласуваат 

повеќе од другите, дека 

дека во семејствата каде 

што растат деца со 

попреченост, останатите 

деца се често 

запоставени. 

3.10

4.01

3.60

4.00

2.90

3.48

3.86

3.71

3.46

4.13

3.86

4.00

3.41

3.93

3.45

4.14

3.03

3.54

3.37

3.81

3.54

3.74

3.00

3.20

2.98

4.06

3.59

4.02

2.83

3.48

3.25

4.13

3.79

4.03

3.10

3.68

3.10

3.99

3.70

3.93

2.87

3.45

2.63

4.00

3.38

4.13

2.88

3.38

1 3 5

За децата со попреченост е подобро да бидат 
сместени во специјални институции, отколку со своите 

семејства, бидејќи овие институции имаат експерти 
кои се специјално обучени за да се грижат за нив..

Останатите деца, кои растат во семејства со деца со 
попреченост, научуваат да бидат погрижливи и 

потолерантни.

Доколку дете со попреченост  е оставено без 
родителска грижа, подобро е да се смести во 

семејство кое ќе го посвои, отколку да се стави во 
институција.

Жал ми е за семејствата со деца со попреченост, 
бидејќи тие се жртви на несреќна случајност.

Во семејствата каде што растат деца со попреченост, 
останатите деца се често запоставени.

Родителите  често завземаат премногу заштитнички 
став спрема детето со попреченост, така што тоа води 

до изолација на тоа дете од други деца. 

Total Недовршено основно училиште
Завршено основно училиште Недовршено средно училиште
Завршено средно училиште Виша школа
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4.3.30 Семејства или специјализирани институции?– регион

E1. Сега ќе ви прочитам неколку изјави. Ве молам изразете до кој степен се согласувате со секоја од изјавите 

на скала од  1 до 5, каде што 1 = Воопшто не се согласувам, и  5 = Потполно се согласувам. База:  n=1000, 

Просечни оцени

Жителите од Југоисточниот и 

Полошкиот регион, повеќе 

од жителите од другите 

региони веруваат дека е 

подобро децата со 

попреченост да бидат 

сместени во специјални 

институции, отколку со 

своите семејства, бидејќи 

овие институции имаат 

експерти кои се специјално 

обучени за да се грижат за 

нив. Испитаниците од 

Вардарскиот регион повеќе 

чувствуваат жал за 

семејствата со деца со 

попреченост, бидејќи се 

жртви на несреќна 

случајност, но и се 

согласуваат повеќе дека 

родителите често завземаат 

премногу заштитнички став 

спрема детето со 

попреченост, а тоа води до 

изолација на детето со други 

лица. 

3.10

4.01

3.60

4.00

2.90

3.48

3.48

4.13

3.20

4.62

3.43

4.12

3.00

4.37

3.65

3.99

2.58

3.33

3.32

3.75

3.39

3.38

2.35

2.93

3.52

4.17

3.84

4.40

3.26

3.98

2.75

3.66

3.45

4.36

2.38

3.13

3.56

4.02

3.87

4.28

3.12

3.81

3.14

3.56

3.42

3.95

3.04

3.51

2.76

4.17

3.65

3.71

3.05

3.40

1 3 5

За децата со попреченост е подобро да бидат сместени 
во специјални институции, отколку со своите семејства, 

бидејќи овие институции имаат експерти кои се 
специјално обучени за да се грижат за нив..

Останатите деца, кои растат во семејства со деца со 
попреченост, научуваат да бидат погрижливи и 

потолерантни.

Доколку дете со попреченост  е оставено без родителска 
грижа, подобро е да се смести во семејство кое ќе го 

посвои, отколку да се стави во институција.

Жал ми е за семејствата со деца со попреченост, бидејќи 
тие се жртви на несреќна случајност.

Во семејствата каде што растат деца со попреченост, 
останатите деца се често запоставени.

Родителите  често завземаат премногу заштитнички став 
спрема детето со попреченост, така што тоа води до 

изолација на тоа дете од други деца. 

Вкупно Вардарски Источен Југозападен Југоисточен Пелагониски Полошки Североисточен Скопје
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5. Демографски податоци
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5.1 Демографски податоци – Пол, етничка припадност, место на 

живеење, возраст, статистички регион

49.8

50.2

Пол %

Машкo Женскo

66

25

9

Етничка припадност %

Македонец Албанец Друго

57

43

Место на живеење %

Урбано Рурално

9.4

19.1

18.0

17.5

15.5

20.5

0 10 20 30 40

15-19

20-29

30-39

40-49

50-59

60+

Возраст %

6

10

11

9

12

14

9

29

0 10 20 30 40

Вардарски регион

Источен регион

Северозападен регион

Југоисточен регион

Пелагонски регион

Полошки регион

Североисточен регион

Скопски регион

Статистички регион %
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5.2 Демографски податоци – Образование, приход, занимање

2

13

6

56

4

19

0.8

0 10 20 30 40 50 60

Недовршено основно училиште

Завршено основно училиште

Недовршено средно училиште

Завршено средно училиште

Виша школа

Дипломски студии (факултет)

Постдипломски студии 
(магистратура, докторат)

Образование %

0.2

1

6

9

16

14

10

11

5

4

2

24

0 10 20 30 40

Без приход во последниот месец

До 6000 МКД

6001-12000 МКД

12001-18000 MKD

18001-24000 MKD

24001-30000 MKD

30001-36000 MKD

36001-42000 MKD

48001-54000 MKD

54001-60000 MKD

Повеќе од  60000 МКД

Не знае /Одбива да одговори

Приход %

1

5

3

0.2

4

8

3

9

6

6

1

6

8

8

0.2

15

17

0 10 20 30 40 50 60

Извршни/административни/менаџерски 
занимања

Професионалци

Сопственик на малопродажно место или 
ланец на продажни места или претпријатие

Големи или средни претпријатија, 
сопственици или управители 

Техничари, средно ниво/ниско администрација

Службеници 

Продавачи, претставници на продажба

Квалификувани работници

Други работници

Услужни и обезбедувачки работници

Сопственици на мали фарми/управители

Ученик

Студент

Домаќинка

На породилно одсуство

Пензионер

Моментално невработен

Занимање %


