
2.Ковид-19 ја засили детската сиромаштија во Северна 
Македонија. Многу извесно е дека пандемијата втурна дополнителни 
16,000 деца под прагот на сиромаштијата. Ова е еднакво на 
зголемување на стапката на детска сиромаштија од сегашните 29,3 
проценти на 33,3 проценти, стапка што не е забележана во земјата 
откако се спроведува Анкетата за приходи и услови за живеење 
(2010). Предвидениот пораст е посилен од тој забележан за време 
на Глобалната финансиска криза 2009/10.

3. Ефектот од зголемување на сиромаштијата како последица од 
Ковид-19 е најсилен кај децата кои живеат во домаќинства со 3 или 
повеќе деца и каде возрасните членови на семејството имаат ниско 
ниво на завршено образование, без значителна разлика според 
полот и возраста на децата.

1. Мерките на Владата за Ковид-19 - мерки за задржување на 
работните места, олабавување на критериумите за гарантирана 
минимална помош и еднократната финансиска поддршка – ја 
омекнаа инциденцата на сиромаштија кај децата. Иако секоја од 
нив е про-децата, т.е. мерките имаат тенденција да распределат 
пропорционално поголем удел средства во домаќинства со деца, 
сепак, ниту една од мерките не беше наменета и директно насочена 
кон децата, а ефектите во полза на децата главно се водени од 
структурата на домаќинството и приходите.
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4. Најсиромашните деца може да страдаат повеќе од Ковид-19 
како резултат на комбинираните ефекти на повеќе ризици и 
неповолности, како недоволен пристап до интернет и лоши услови 
за домување, што може да биде особено важно за напредокот 
во учењето на децата во време на затворање и неработење на 
училиштата. Ваквите слабости се особено видливи кај децата од 
ромската популација.

5. Најсиромашните деца веројатно страдаат повеќе од ефектите 
од Ковид-19 со оглед на зголемената застапеност на неколку 
неповолности, како што е потхранетоста и заостанувањето во растот; 
ниската вклученост во предучилишните облици на згрижување и 
воспитание на деца; тешкотии во стекнувањето основни вештини 
за учење; ограничен пристап до санитарни јазли и чиста вода за 
пиење; и изложеност на загадувачки горива за готвење и загревање 
на домаќинствата во кои живеат.

6. Децата од еднородителски домаќинства и од домаќинства 
кои добиваат гарантирана минимална помош се соочиле со 
зголемен ризик од сиромаштија од храна во услови на прекинување 
на бесплатните оброци заради затворање на предучилишните 
и училишните установи. Затворањето на дневните центри и 
ограничувањата во движењето на згрижувачите и давателите 
на услуги го влошија квалитетот на грижата за децата со посебни 
потреби.

7. Семејното насилство се зголеми за време на Ковид-19, при што 
децата претставуваа скоро 10 проценти од жртвите. Беа пријавени 
случаи на врсничко насилство меѓу згрижените деца во облиците 
на згрижување во системот на социјална заштита. Тие веројатно 
претрпеле зголемено врсничко насилство за време на Ковид-19. 
Како резултат на рестрикциите и ограничувањата во движењето, 
зголемена е повредата на правото на видување на децата со 
родителот со кој не живеат.

8. Најсилниот ефект во полза на децата произлегува од 
олабавувањето на критериумите за добивање гарантирана 
минимална помош. Сепак, дополнителните исплати во април 
и мај 2020 година се занемарливи во споредба со теоретскиот 
потенцијал на мерката, што укажува дека напорот да се опфатат 
оние домаќинства што се најпогодени од пандемијата е недоволен.



9. Буџетските програми поврзани со деца претрпеа кратења во 
услови на мало зголемување на вкупните расходи на Владата со 
буџетскиот ребаланс од мај 2020 година. Особено некои развојни 
програми, како инклузивно образование, се соочија со сериозни 
намалувања што дополнително ги влошуваат ранливостите на 
децата и капацитетот на институциите (особено предучилишни 
и училишни установи) да се прилагодат на долготрајна криза и 
потенцијалниот нов бран на пандемијата.

10. Образовниот систем во земјата се префрли на учење од 
далечина прилично брзо по физичкото затворање на училишните 
и предучилишните установи. Сепак, спроведувањето на овој 
процес беше препуштено на самите училишта и наставници, без 
унифицирање на користените алатки и методи, што создаде 
нееднакви можности за учење кај децата.

11. Пропустите во учењето може да бидат најголеми кај деца од 
сиромашни домаќинства, деца Роми и деца со посебни потреби. 
Тие се соочија со недоволен пристап до образование, недостиг од 
квалитетна родителска поддршка и од училишна поддршка, покрај 
недоволните ресурси на многу училишта во областите каде претежно 
живеат овие деца.

12. Наставниот персонал не е соодветно подготвен за далечинско 
/ дигитално учење, и покрај селективните и индивидуалните напори 
кои создадоа брзи придобивки. Иако наставниците треба да 
користат ИКТ во процесот на предавање и учење и во училница, 
пандемијата откри дека ИКТ вештините на наставниците поврзани 
со планирање, имплементација на учење од далечина и оценување 
се недоволни за воведување учење на далечина. Ова ја засили 
потребата за брза инвестиција во вакви вештини кај наставниот 
кадар.

13. Мобилизацијата на човечките ресурси преку образовниот 
систем беше забележителна со главна цел да се помогне процесот 
на учење на децата. Најзначајните примери вклучуваат создавање 
на ТВ училницата и платформата ЕдуИно насочена кон зајакнување 
на учењето на децата од предучилишно и основно образование. 
Напорите продолжија со формирање работни групи за изготвување 
стратегија за дигитално учење.



14. Ковид-19 предизвика одложување на пристапот до 
здравствени услуги за новороденчиња, деца и мајки. Давањето 
услуги преку здравствениот систем се намали за 39% за целата 
популација, 33% за децата и 25% за мајките и новороденчињата. 
Сепак, главна причина е намалената побарувачка за неитни услуги 
заради страв од инфекција, а не евентуалното пренасочување на 
ресурсите за борба со вирусот.

15. Човечките ресурси се идентификуваат како клучен проблем 
во здравствената реакција на кризата предизвикана од Ковид-19. 
Покрај тоа, пандемијата откри недостатоци во медицинската и 
личната заштитна опрема за персоналот кој работи со инфицирана 
популација. Како резултат на тоа, нивото на заразениот медицински 
персонал е на високи девет проценти.

16. Дијагностиката и контролата на хроничните состојби и, до 
одреден степен, на менталното здравје, се најмногу запоставени 
за време на пандемијата. Наспроти тоа, репродуктивното здравје 
и здравствената заштита на новороденчињата останаа во голема 
мера недопрени, што ги ублажува ефектите од кризата врз малите 
деца.

17. Вакцинацијата за време на Ковид-19 се спроведува без 
скоро никакви одложувања, додека систематските прегледи на 
деца на училишна возраст се одложени. Ова може да предизвика 
краткорочни ефекти врз здравјето на децата, иако се очекува 
превенцијата да засили откако пандемијата ќе се смири.

18. Здравствениот систем вложи напори за целосно 
искористување на достапната технологија за време на Ковид-19. 
Докторите, главно тие од општа пракса, се определија за 
телемедицина како алтернатива за давање здравствени услуги 
лично, додека ИТ системот е адаптиран да се справи со тестирање 
и следење благи случаи на Ковид-19.


