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Што претставува инклузивна општина каде сите се добредојдени?
Рамноправноста и инклузијата на ниво на заедница се клучни аспекти на едно кохезивно
општество во кое се почитуваат разликите меѓу луѓето. За жал, многу луѓе од маргинализираните
групи и заедници, вклучувајќи ги постарите членови на општеството, лицата со попреченост и
оние кои припаѓаат на етничките, културните и сексуалните малцинства, се соочуваат со
системска дискриминација и постојани пречки или предизвици во пристапот и вклучувањето во
општествениот живот. Кога не се посветува внимание на предизвиците, тие се продлабочуваат
и стануваат сè потешки за решавање што води кон социјална ексклузија.
Општините се нивото преку кое власта е најнепосредно поврзана со граѓаните. Тоа значи дека
тие играат клучна улога во градењето на инклузивни заедници и општество. Имаат единствена
позиција во идентификување на пречки во процесот на инклузијата и следствено развивање и
применување поинклузивни практики и политики.
Оправданоста на градењето инклузивни заедници е очигледна. Рамноправноста и инклузијата
создаваат одржливи заедници каде сите членови целосно учествуваат во социјалните,
економските, политичките и културните текови на животот. Во ваквите заедници се искористува
потенцијалот на сите жители, а од тоа придобивки имаат сите.
Инклузивни заедници во кои сите се чувствуваат добредојдено се средини во кои секој граѓанин
може да биде она што е и да ги изрази сите аспекти на својот идентитет1.
Во оваа публикација која се фокусира на локалната самоуправа и животот во општината,
инклузивната заедница се дефинира како место кое е пријатно за живеење за сите жители
вклучувајќи ги и лицата со попреченост кои „можат да ги остваруваат своите права, да живеат,
учат, работат, да се разонодуваат, да се чувствуваат безбедно, каде можат да формираат
семејство и да остарат.“ 2 Таа треба да е осмислена така да им овозможи на сите членови на
заедницата да донесуваат сопствени и информирани одлуки за својот живот, своето здравје,
образование, вработување и сите други аспекти од општествениот живот.

Карактеристики на инклузивната заедница:
Следниве карактеристики на една инклузивна заедница можат да им помогнат на општините
подеднакво и рамноправно да ги вклучат сите свои граѓани:
•
•
•

Чувство на припадност: создавање можности за придонес во заедницата и учество во
процесот на донесување одлуки („Ништо за нас без нас“3)
Безбедност и доверба: намалување и отстранување на препреките, воочување на
грешките како можности за учење и подобрување;
Препознавање: уважување и наградување на учеството, поттикнување на креативноста;

1

За повеќе видете: Мултикултурен совет на Саскачуан “Алатки за инклузивни заедници во кои сите се
добредојдени”, (Канада, јули, 2017), достапно на: http://mcos.ca/wpcontent/uploads/2017/07/wic_toolkit_final_july_2017-1.pdf
2 Според Насоки за инклузивно акциско планирање на Нов Јужен Велс (Австралија, јуни, 2015), достапно на:
https://www.facs.nsw.gov.au/__data/assets/file/0004/322366/NSW-DIAP-Guidelines.PDF
3 Мото кое го создало движењето за унапредување на правата на лицата со попреченост за да изразат дека тие
самите знаат што е најдобро за нив и затоа треба да бидат консултирани за сите одлуки и политики кои се
однесуваат на нив.
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•
•
•

•
•

Различности: позитивно согледување на различните аспекти од идентитетот;
Индивидуалност: персонализирање на можностите за вклучување и учество;
Вклучување во редовните текови: намалувањето на потребата за специјализирани
програми и служби за различни категории граѓани (повозрасни лица, луѓе со попреченост
итн.);
Подигање на свеста: образование и обука за развивање на ставови и вредности на
прифаќање, вреднување, почит и поддршка;
Инклузивност: уважување на барањата и жалбите на сите граѓани и донесување одлуки
кои се во интерес на сите граѓани.

5

Мерење на инклузивноста на твојата заедница - Водич за
користење на листите за самопроценка
Зошто се потребни листи за самопроценка?
Овој Модел на инклузивна општина содржи инструменти за самопроценка, развиени со цел да
им помогнат на општините и другите засегнати локални установи, групи и поединци да ја
измерат инклузивноста на својата заедница. Инструментите се составени од тематски листи за
самопроценка, со кои локалните власти ќе можат да ги препознаат своите успешни практики и
да ги утврдат областите во кои се потребни интервенции за подобрување. Покрај инструментот
наменет за локалните власти, во прилог е даден и инструмент кој се однесува на државни
политики и иницијативи, кои иако не се во надлежност на локалната самоуправа, имаат големо
влијание врз локалните политики и практики, работата на установите и достапноста на
информации и финансиски средства. Се препорачува овој инструмент, исто така тематски
поделен, по потреба да се пополни на државно ниво (еднаш за сите општини кои се
заинтересирани за самопроценка), бидејќи ќе понуди информации за опкружувањето во кое
функционираат и делуваат општините во поглед на начините како се стремат кон инклузивност
и на степенот до кој таа се остварува.
Добивањето и одржувањето на атрибутот инклузивна општина е процес кој трае. Тоа е едно
патување без крајна цел, бидејќи не постои фаза на совршено исполнување која треба да се
постигне. Процесот бара време, јасна визија и посветеност кон остварување на конкретни цели.
Инклузивната општина во која сите се добредојдени се стреми, со тек на време да ги подобри
пристапот за сите граѓани и нивната вклученост во сите аспекти на локалниот живот. Користејќи
ги листите во одредени временски интервали, општините ќе можат да измерат дали нивните
активности и интервенции влијаеле врз подобрување на состојбите. Воедно, согледувањата
помагаат во планирањето на следните чекори за тоа како да се стигне до одредена цел, на
пример преку развивање на план за акција во определен рок.
Заедно со Моделот на инклузивна општина, листите за самопроценка се моќна алатка креирана
да го олесни процесот на промени во заедницата во насока кон тоа таа да стане попристапна и
поинклузивна за сите. Овој процес почнува со прибирање на податоци кои ја дефинираат
појдовната основа, со кои се утврдуваат слабости, пропусти или области во кои е потребна
интервенција, а врз основа на кои се планираат локални акции. Локалните самоуправи можат
да ги користат овие податоци за дефинирање на своите приоритети и заедно со општинските
совети за обезбедување буџетски или донаторски средства за истите.
Освен за прибирањето на податоци, листите за самопроценка се корисни како алатки за
отворање дискусија и градење на локални вештини и способности за промена на состојбата.
Имајќи ги предвид индикаторите, општинските совети и останатите локални чинители можат
полесно да разберат како изгледа инклузијата во практика.

Кој ја спроведува анализата?
За да се обезбеди ефективност, користењето на листите треба да е колаборативен процес во кој
учествуваат повеќе локални чинители, а кои се координирани од локалните самоуправи/власти.
Главните актери се локалните власти, граѓанскиот сектор, локалните училишта, давателите на
јавни и приватни услуги, локалната академска заедница, бизнис заедницата и локалните
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организации кои делуваат во заедницата, со поддршка на соодветните национални институции
на системот. Вклучувањето на локалните училишта, здравствените институции, центрите за
социјална работа и агенциите за вработување е клучно за успешноста на овој процес. Не треба
да се заборави клучниот аспект на учество на лицата со попреченост, нивните семејства и
организации како директни извори на информации и учесници во последователните дискусии
и процеси на градење планови за акција.
За да се оствари процесот на самопроценка, општините треба да ги следат следниве чекори:
1) Изберете еден или двајца членови на локалната администрација кои би го
координирале процесот на локално ниво. Би било добро оваа(ие) личност(и) да има(ат)
искуство во спроведување на истражувања или евалуации. Воедно, тие треба да бидат
добро запознаени со термините и концептите поврзани со инклузијата (на пример, да го
познаваат овој документ - Модел на инклузивна општина, законите и стратегиите на
државата и меѓународните конвенции).
2) Утврдете кој друг треба да биде вклучен во овој процес. Соберете тим на локални
чинители кои заеднички би ја спровеле самопроценката. Колаборативното
спроведување на самопроценката не само што ќе овозможи создавање на локални
сознанија и експертиза, туку и ќе ги зајакне локалните мрежи на практичари во чие поле
на делување е инклузијата, а воедно и ќе ги запознае локалните власти со она што веќе
се случува во заедницата. На овој начин преку вклучување на повеќе чинители, уште на
самиот почеток општините ќе практикуваат инклузивност во процесот.
Општините можат во тимот за самопроценка да преземат членови од постоечки
комисии, работни групи или тимови за инклузија (таму каде што ги има) или да побараат
од локалните институции и граѓански организации специјално да се вклучат во
спроведувањето на овој процес со свои експерти, практичари или засегнати лица и други
заинтересирани поединци.
3) Оставете доволно време (и ако е неопходно финансиски средства, иако инструментот е
така развиен да не бара дополнителни финансиски ресурси) за спроведување на
самопроценката.
4) Тимски одлучете кои ќе бидат роковите за спроведување на самопроценката. Во
зависност од структурата на тимот и достапноста на податоците, оваа анализа може да
биде доста длабинска и долготрајна, но воедно таа е мошне важна и вреди за вложеното
време и труд. Затоа, однапред дефинирајте ја целта на самопроценката, бидејќи таа ги
утврдува и документите кои треба да произлезат. Имајте на ум дека сознанијата од овој
процес можат да помогнат и во други процеси на проценка на состојбите или развивање
на локални стратегии, планови, мерки или активности.
Општинските претставници треба да одвојат време за координација на овој процес.
Спроведувањето на оваа анализа не бара нужно други финансиски ресурси, освен
доколку не се ангажираат други лица да дадат свој придонес.
5) Приберете ги и прегледајте ги резултатите од самопроценката. Еве неколку практични
препораки како да се олесни овој процес и да се направи поинклузивен:
o За секоја листа на самопроценка работете заедно со тимот за
самопроценка/работната група која е задолжена за тоа. Замолете го секој член
поединечно да ја пополни листата и потоа разговарајте заеднички за резултатите.
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o

o

o

Одржувајте консултативни средби со поширока група на претставници од
заедницата или локалните установи за да приберете информации за сите наведени
индикатори.
Најдете начин да ги дискутирате листите за самопроценка со надлежните лица од
општината, локалните институции или даватели на услуги. Побарајте од
претставниците на различните сектори во општината да ги пополнат оние делови од
листите кои им се познати и вратете ги на координаторот кој ќе биде задолжен да ги
комплетира резултатите од различните сектори.
Идентификувајте ги изворите на податоци и одлучете која методологија за
прибирање на податоците ќе ја користите (за повеќе информации, видете во делот:
Каде и како се прибираат податоците). Забележете доколку информациите и
податоците за одреден индикатор се недостапни или не можат да се најдат или
измерат.

6) Размислете на кој начин можете да ги препознаете и промовирате постоечките успешни
инклузивни практики. Промовирајте ги овие успешни приказни во рамките на
заедницата, објавете ги овие содржини на општинскиот веб сајт и/или фејсбук страница.
Документирајте ги и споделете ги – Вашата општина може да биде модел општина,
според кој другите општини ќе ги креираат своите инклузивни политики и практики, во
цела земја, па и пошироко!
7) Користете ги листите за самопроценка за да идентификувате „тесни грла“ и предизвици
кои стојат на патот на целосната инклузија во Вашата општина. Работете со тимот за
проценка на следниве аспекти:
o Прегледајте ги релевантните и постоечките информации за да разберете кои се
причините за актуелните практики;
o Истражете алтернативи преку барање совет од други општини и консултирање на
граѓанските организации во Вашата општина;
o Креирајте локални стратегии за да се подобри инклузијата фокусирајќи се на
идентификуваните предизвици;
o Развијте акциски план преку кој ќе се операционализираат овие стратегии,
вклучувајќи поставување на чекори, задачи за персоналот или за волонтери,
временски рокови, потребни ресурси и план за евалуација.
8) Поставете јасни приоритети и работете на нивно остварување. Објаснете му на
локалното население дека локалната власт не може одеднаш да одговори на сите
предизвици со инклузијата. Со тимот за проценка, изберете ги најгорливите прашања за
Вашата општина и решавајте ги прво нив. Во идните планови ќе влезат и останатите
предизвици кои сте ги идентификувале.
9) Повторувајте го процесот на самопроценка на еднакви временски интервали. Ако
општината направила долгорочни стратегии за подобрување на инклузијата и
прифаќањето на разликите, оваа алатка би требало да стане дел од работењето на
општината, да се користи редовно, еднаш годишно, еднаш во мандатот на избраните
општински претставници. Доколку планирате да изготвите Акциски план за инклузивни
активности (или веќе имате таква практика), самопроценката би можеле да ја направите
пред подготвување на планот, во средината на периодот на неговото спроведување
(како алатка за мониторирање), или на крајот (како евалуација на постигнатото).
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Што содржат листите за проценка?
Моделот на инклузивна општина содржи седум посебни листи за самопроценка, во следниве
подрачја од интерес:
1) Пристап до податоци - предуслов за инклузивни политики и услуги;
2) Пристапни заедници - рушење на бариерите за инклузија (јавни простори, услуги,
градби, домување, превоз, информации, комуникација);
3) Инклузивно образование - охрабрување на децата и младите да учат и да се развиваат;
4) Инклузивен пазар на трудот и инклузивни социјални услуги - поплочување на патот кон
рамноправно општество;
5) Инклузивни здравствени услуги - Здраво население за здрава општина;
6) Инклузивна рекреација, спорт, култура, забава и медиуми - придонес кон социјалната
кохезија;
7) Инклузивни процеси и инклузивни политики - подобрување на транспарентноста,
отчетноста и граѓанското учество.
Секоја листа за самопроценка се состои од серија квалитативни и квантитативни индикатори кои
имаат за цел да го измерат степенот на инклузивност во соодветното поле. Изборот на овие
индикатори е направен врз основа на преглед на постоечките алатки и истражувања спроведени
ширум светот во секое фокус подрачје, како и од искуства од имплементирани модели базирани
на самопроценка.
Истите подрачја се присутни и во инструментот наменет за проценка на состојбите на
национално ниво (даден во Прилог) кој се фокусира на проценка на инклузивноста на
државните политики, закони, стратегии и општи практики.

Што се индикатори?
Индикатори се мерливи манифестации на промена на една ситуација како резултат на некаква
интервенција. Индикаторите се докази за приказната што сакате да ја раскажете или за
препораките кои сакате да ги направите.
Индикаторите можат да бидат квантитативни или квалитативни. Квантитативните индикатори
се статистички мерки кои се базираат на броење на одредени единици и даваат статистички
факти. Квалитативните податоци се попродлабочени описи кои се користат за да се утврди
статусот на некоја активност, процес или резултат. Во листите за самопроценка застапени се и
двата вида индикатори бидејќи само заеднички тие даваат комплетна слика за состојбата со
инклузијата на локално ниво. На пример, таму каде што квантитативниот индикатор дава
информација за бројот или процентот од локалното население кое користи одредена услуга,
квалитативниот индикатор дава информација за политиките, процедурите, ефектите,
последиците или искуствата од корисниците во однос на постоењето и квалитетот на оваа
услуга.
Кога е возможно, податоците во склоп на секој индикатор треба да се одвојат (дисагрегираат)
во различни релевантни категории (возраст, пол, попреченост, етничка припадност, итн.). Овие
категории и методот на расчленување ќе се разликуваат во зависност од содржината на
индикаторот.
Индикаторите во овие листи се замислени да ја измерат состојбата со инклузијата интерно,
внатре во една општина или заедница. На овој начин тие им помагаат на општините да ги

9

идентификуваат моменталните локални трендови нои да направат споредба со состојбите пред
неколку години.

Како да се наоѓаат и собираат податоци?
Резултатите од процесот на самопроценка можат да бидат под влијание на типот на податоци
кои се достапни за секој од индикаторите. Постојат три вида на податоци на кои се потпираат
индикаторите во овие листи за проценка:
1) Податоци од постоечки извори, вклучувајќи ги и публикациите на Државниот завод за
статистика, податоци од јавната администрација, податоци од давателите на јавни и
приватни услуги и владините агенции;
2) Податоци кои општината веќе ги собира (со кои располага) – локални демографии,
корисници на превоз, ниво на образование на локалното население итн.
3) Податоци кои општината треба да почне да ги собира доколку тие се важни за
утврдување на состојбите, а кои не се дел од редовните процеси на собирање податоци
на локално ниво (под претпоставка дека секоја општина собира податоци како основа
за дефинирање на локални политики, активности и мерки).
Одговорите кои ќе се понудат треба да се засновани на овие податоци; важно е да се потенцира
дека локалните власти најдобро ги познаваат своите општини и се во најдобра позиција да
спроведат самопроценка во својата заедница.

Како се дефинира појдовната основа?
Проценувањето на појдовната основа (baseline) е резултат на мерење кои се спроведува за прв
пат. Таа претставува појдовна точка, мерка која ќе се користи како референца за понатамошните
мерења и споредби. Воедно, оваа мерка им овозможува на општините да го проценат
напредокот кон остварувањето на некоја цел или да ги согледаат трендовите споредувајќи ги
мерките и нивните резултати во тек на повеќе години.
За да се испита појдовната основа за секој индикатор, тимот за самопроценка треба да
разговара и да се согласи за тоа кои се можни извори на податоци, како да се најдат потребните
информации и да се приберат преостанатите податоци кои во моментот се недостапни. За да се
соберат дел од податоците, општините треба да прават локални анкети. Овој процес може да е
доста напорен и да одземе многу време, доколку општината не практикува редовни
консултации со своите граѓани, и не е во тек со нивните ставови, мислења и искуства. Понекогаш
овие податоци се достапни преку дополнување на веќе постоечките инструменти кои општината
ги користи со неколку прашања кои би произлегле од овој инструмент. За да се зголеми
ефикасноста, сите општински сектори треба да работат заедно за да направат и спроведат
периодични локални анкети во кои ќе вклучат прашања во врска со инклузијата.
Кога еднаш ќе се дефинира појдовната основа, самопроценката ќе се одвива многу полесно
бидејќи веќе ќе бидат идентификувани изворите на информации, а периодичното собирање
податоци ќе стане дел од секојдневното работење на општината.
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1. Пристап до податоци – предуслов за инклузивни политики и
услуги
Податоците за еднаквиот пристап и инклузијата се од клучно значење за креирањето политики,
донесувањето одлуки, буџетирањето, дизајнирањето програми и давањето услуги. Заедниците
што прибираат „дисагрегирани“ податоци кои се поделени во различни категории полесно ќе
ги идентификуваат недостатоците во услугите и ќе развиваат подобри планови за тоа како тие
проблеми да се решат.
Пример: При планирањето на програма ориентирана според потребите на детето, дали
општината ги зема предвид разликите меѓу момчињата и девојчињата? Или разликите меѓу
момчињата и девојчињата кои имаат попреченост или живеат во сиромаштија?
За почеток, локалните власти треба да одговорат на следниве прашања:






Со какви локални статистики или демографски податоци се располага за подобро да се
разберат луѓето или заедниците кои се соочуваат со систематска дискриминација и
пречки (земено општо, а потоа и во однос на специфични аспекти)?
Дали податоците ги отсликуваат разликите меѓу различните групи кои го сочинуваат
локалното население? Дали тие податоци се соодветно групирани во категории за да се
увидат разликите?
Дали општината се консултира со претставници на организациите кои застапуваат
различни групи (жени, млади, лица со попреченост и сл.) за да ги провери податоците
во смисла на тоа колку се ажурирани и веродостојни? На кој начин општината ги
идентификува оние групи кои се под ризик од ексклузија и што прави за да го спречи
тоа?

Добар начин за да се почне е прибирањето податоци за составот на вработените во општината.
Овој тренд ќе помогне општините да создаваат работна сила која ги отсликува разликите во
популацијата која ја застапуваат.
Корисни извори на податоци
Општините можат да користат различни извори на податоци за да добијат објективна претстава
при анализирањето на некој проблем. Што е уште поважно – општините треба и самите да
собираат податоци и да ги споредуваат со постоечките податоци со цел да направат што е
можно посоодветни политики и услуги кои им се потребни на припадниците на таа општина.
Еве неколку предлози кои општината може да ги користи како извори на податоци:
•

•

Државниот завод за статистика собира податоци на државно и локално ниво по разни
основи вклучувајќи и социјална помош и здравство, пазар на труд, ниво на образование,
родова рамноправност и слично. 4 Но, можеби не собира податоци за преваленцијата на
попреченост, граѓанската партиципација и други области на интерес на граѓаните;
Центрите за социјална работа собираат податоци за корисниците на социјална помош и
социјални услуги;

4

Темите/областите се преземени од листата објавена од Државниот завод за статистика и се достапни на
http://www.stat.gov.mk/Default.aspx
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•
•

Центрите за вработување собираат податоци за барателите на работа, нивниот пол,
образовно ниво, попреченост и професионална ориентација;
Граѓанските организации (национални или локални) собираат податоци по различни
основи во зависност на групите кои ги застапуваат (пр. бизнис можности за жени, локални
услуги за деца со попреченост итн.).

Чекор понатаму
1) Правење план за прибирање податоци релевантни на локално ниво:
Овој план треба да има јасно дефинирани цели, оперативни дефиниции и методологија за да се
обезбедат релевантни и објективни податоци. Треба да се објасни потребата за собирање на
ваков вид податоци како и целта на нивното користење (што ќе се прави со податоците откако
ќе се соберат).
Планот за собирање податоци може да идентификува конкретни области каде во општината
ненамерно се ограничени рамноправноста и инклузијата (пр. безбедноста, пристапноста,
финансиската достапност на услуги/добра, културните специфичности, семејните обврски,
вклученоста во процесот на донесување одлуки и сл.)
2) Објавување на податоците на веб сајтот на општината:
Податоците треба да бидат лесно достапни за локалното население, за тоа да може да стекне
информации и увид и да има полза од истите (на пр. да користи поволности). Податоците треба
да бидат објавени во пристапни формати: табели и текстуални резимеа. Податоците треба да
бидат претставени на обичен јазик (лесно разбирлив) и преку инфографици.
Пример: Каталогот на слободни податоци (the Open Data Catalogue) во Торонто содржи разни
податоци за тоа какви услуги нуди општината, пристапен паркинг, контакти од различни
институции и друго.5

Листа за самопроценка: Пристап до податоци
ИНДИКАТОР
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

ДА

НЕ

НЕМА
ПОДАТОК

Општината има интерен план за прибирање на податоци со јасно
дефинирани цели и индикатори
Општината редовно прибира демографски податоци и општински
статистики од различни извори (пописи, податоци од Заводот за
статистика, анкети)
На општинската интернет страница редовно се објавуваат податоци
кои се релевантни за локалното население
Општината ги користи прибраните податоци за да ги идентификува
социјално исклучените групи
Општината редовно се консултира со граѓанскиот сектор за да ја
потврди веродостојноста на податоците
Општината редовно се консултира со засегнатите граѓани/семејства за
да ја потврди веродостојноста на податоците
Податоците релевантни за локалното население се објавуваат во форма
приемчива за засегнатите граѓани

5

. За повеќе информации, посетете ја страницата: https://www.toronto.ca/city-government/data-research-maps/opendata/open-data-catalogue/.
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Податоци за населението во општината
1.

2.

3.

4.

вкупно

машки

женски

лица со
попреченост

Население според возрасна група (број)
 0-5,99 (до наполнети 6 г.)
 6-14.99 (до наполнети 15 г.)
 15-18.99 (до наполнети 19 г.)
 19-29,99
 30-39,99
 40-49,99
 50-64,99
 над 65 години
Население според етничка припадност (број или %)
 Македонци
 Албанци
 Турци
 Срби
 Роми
 Други
Граѓани кои припаѓаат на ранливи групи (број)
(на пр. лица со ХИВ/СИДА, сексуални малцинства, лица
во институции, лица под ризик од маргинализација по
било кој основ, мигранти...)
 ______________________
 ______________________
Домаќинства (број)

Прашања за размислување
1. Ако Општината има интерен план за прибирање на податоци со јасно дефинирани цели и
индикатори и редовно прибира демографски податоци и општински статистики, Ве молиме
накусо објаснете го процесот.
2. Ако не постои ваква практика, Ве молиме размислете како би можеле да почнете со овој
процес и/или предложете мерки/чекори.
3. Како ги објавувате податоците?
4. Ако не ги објавувате, Ве молиме размислете за објавување на информации во локален
информатор, интернет страница, и сл.
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2. Пристапни заедници – рушење на бариерите за инклузија
Што значи кога велиме дека една заедница е пристапна? Целосно пристапна заедница нема
пречки и обезбедува еднакви можности за сите да можат активно да се вклучат во сите сфери
на секојдневниот живот. Овие заедници вистински ги вклучуваат лицата со попреченост,
постарите лица, децата и родителите – сите кои имаат специјални потреби за пристапност.
Терминот „пристапност“ овде се однесува на тоа приватните куќи, станбените згради, јавните
простори, технологијата, програмите и услугите да бидат „ослободени од бариери, да
овозможат услови за сите лица да можат независно да ги користат”6.
Создавањето и одржувањето на вакви заедници е клучно за градењето на инклузивно
општество бидејќи и лицата со потреби за пристапност и нивните соседи и пријатели имаат
корист од живеењето во вакви заедници.
Замислете… (вежба)
За навистина да го доживеете проблемот на пристапност и инклузија, замислете дека сте
лице кое се движи со количка и сакате да одите во локалната библиотека.
Возите сопствено возило и не треба да користите јавен превоз кој е нередовен и главно
непристапен.
Се јавувате во библиотеката за да проверите и да бидете сигурни дека ќе може да влезете и
да се движите низ неа. Пристигнувате и се паркирате на паркингот, но не можете веднаш да
стигнете до влезот на библиотеката затоа што нема пристап од паркингот кон тротоарот (кој
е на повисоко ниво).
Вртите цел круг низ паркингот за да стигнете до влезот на библиотеката, и кога веќе сте таму
сфаќате дека вратата е претешка за сами да ја отворите – морате да повикате некој да ви ја
отвори.
Шалтерот е висок, но и покрај тоа делумно ја гледате библиотекарката за да ѝ го поставите
прашањето. Не можете да ги пополните формуларите за членство бидејќи Вашата количка
не ја собира под масите наменети за пополнување. Затоа повторно се враќате кај
библиотекарката и ја замолувате таа да ви го пополни формуларот.
Подготвени сте да ја платите членарината, но ви велат дека касата е на горниот кат и бидејќи
нема лифт, треба да чекате библиотекарката да ја повика касиерката да слезе со сметката за
наплата.
Додека чекате во ходникот, забележувате рекламен и информативен материјал кој
рекламира концерт во близина. Сакате да дознаете повеќе, но не можете да досегнете до
материјалите. Забележувате исто така, дека концертната сала не е пристапна за лица во
количка.
Како се чувствувате? Што би им препорачале на надлежните?

Карактеристики на пристапните заедници
• Овозможуваат интеракција и учество на сите членови,
• Ја намалуваат социјалната изолација и го подобруваат менталното здравје на постарите
лица и лицата со попреченост,
• Ги зголемуваат економските придобивки на локалните бизниси, и
• Го подобруваат физичкото здравје на сите.
6

Дефиницијата е преземена и адаптирана од: “Планирање за иднината, официјални општински планови наменети
за разни старосни групи и различни способности/попречености”, Унија на општини на Британска Колумбија (Канада,
2010)
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Отстранувањето на бариерите за пристап и инклузијата се од корист за целата заедница. Во
библиотеката која е пристапна за лица во количка полесно ќе се движи и лице со оштетен вид,
родител со дете во количка или постаро лице кое користи бастун.
Изнаоѓањето креативни решенија за да се овозможи пристап и инклузија бара внимателно и
добро осмислено планирање на интервенциите. Многу од решенијата за бариери за пристап и
инклузија не подразбираат големи финансиски издатоци.
Едно такво решение е универзалниот дизајн, односно изработката на производи, средини,
програми и услуги кои сите луѓе можат да ги користат, без потреба од адаптации или од посебен
дизајн. 7 „Универзалниот дизајн“ не исклучува асистивна технологија за одредени групи на лица
со попреченост каде тоа е неопходно.8
Овој концепт подразбира урбаните и руралните средини да бидат пристапни за сите различни
луѓе кои живеат во нив, без препреки. Задачата на локалните власти е континуирано да работи
на адаптирање и прилагодување на јавните установи и простори, за да можат сите жители
независно, едноставно, комотно и интуитивно да ги користат. Во практика ова може да значи
имплементирање на седумте начела на универзалниот дизајн9:
1. Рамноправно користење: обезбедување идентични програми, услуги и
простори/реквизити секаде каде е можно, со цел да се овозможи рамноправна позиција
за корисниците. Со ова се избегнува потенцирање на попреченоста и стигматизација, а
се подобрува ефективноста инклузивноста.
Пример: пристапните седишта во спортските стадиони се интегрирани и распределени
низ трибините, наместо да има определен дел од стадионот каде треба да седат лицата
со попреченост.
2. Флексибилност во користењето: ваквиот дизајн одговара на разновидните потреби на
различни групи корисници. Со поголема адаптибилност, им се дава избор за начините
на користење на програмите, услугите или реквизитите/просторот. Пример: постојат
неколку начини лицата да остават повратна информација за корисноста на одредени
услуги: електронски, пишано, преку телефон или на други начини.
3. Едноставно и интуитивно користење: поедноставување преку елиминација на
непотребна комплексност на производите и услугите. Познавањето на можностите,
потенцијалите и очекувањата на корисниците и начинот на нивното говорно и пишано
комуницирање (вклучувајќи свесност за различните нивоа на познавање на јазикот или
писменост) овозможува оптимално снаоѓање и користење.
Пример: Знаци кои освен текст користат и икони/слики за полесно разбирање.
4. Јасни (лесно забележливи) информации: информациите се ефективно пренесени без
оглед на условите во кои се одвива комуникацијата или сетилните можности на
корисникот. Со ова, најпотребните информации се издвојуваат и лесно се видливи.

7

Конвенција на правата на лицата со попреченост на Обединетите Нации (UNCRPD), Член 2, достапно на:
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/article-2definitions.html
8 Ibid (UNCRPD)
9 “Седум начела на универзален дизајн”, Центар за универзален дизајн (ажурирано), достапно на:
http://universaldesign.ie/What-is-Universal-Design/The-7-Principles/
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Пример: ориентациското видео за нововработените има и титли (за тие со оштетен слух).
5. Толеранција на грешки: дизајнот е така направен да ги минимизира шансите за
опасност, лош исход или неправилна употреба, а ги нагласува безбедните постапки и
начин на користење (понекогаш со експлицитни означувања).
Пример: платформата над езерото наменета за туристи има подигнат раб/ограда за да
се оневозможи лицата во количка да паднат во вода.
6. Не бара голем физички напор при користење: дизајнот не бара прекумерно напрегање
за ефикасно да се користи и да се елиминираат непотребни чекори или постапки.
Пример: Говорникот на настанот зборува на „бубица“ (микрофон кој не бара држење во
раце), за да не му се уморат рацете од држење на микрофонот.
7. Соодветна големина и простор за користење: планиран е и обезбеден доволен
простор за пристап, дофаќање, користење и мобилност, вклучувајќи и движење со
секаква асистивна технологија.
Пример: и најгорната полица во библиотеката е достапна за лице во количка; вратите на
тоалетите се доволно широки за лице во количка.
Овие седум начела можат да се користат за евалуација на постојни решенија, за подобрување
на процесот на дизајнирање на производи и услуги и за едукација на дизајнери, планери и
изведувачи/подизведувачи, но и на корисници, со цел подобрување на ефикасноста на
производите и услугите.
Чекор понатаму
Од огромна полза за сите граѓани е општината да спроведе проценка на тоа колку е пристапна
за лица со попреченост и други ранливи групи, за да увиди што е тоа што функционира во смисла
на инклузија и пристапност, а што треба да се промени и подобри. Во листата за самопроценка
(подолу) наведени се некои од можните индикатори кои можат да се користат за оваа проценка.
Локалните власти, исто така, можат да ги земат предвид следниве препораки во врска со
пристапноста:
1) Идентификување и отстранување на бариерите кои се резултат на недоволната свест кај
вработените и населението, и отсуството на решенија:
• Обезбедете обука за вработените во општината и кај локалните даватели на
услуги (здравствени, социјални, образовни и др.), за невладиниот сектори и
волонтери за подигање на свесноста околу бариерите со кои се соочуваат
нивните корисници;
• Поттикнувајте користење (и обезбедете пристап) за животни-придружници
(service animals), толкувачи на знаковен јазик и лични асистенти;
• Понудете инструкции и др. информации на Браево писмо и со јасна визуелна
сигнализација.
• Осмислете пристапни начини за давање повратни информации (усна или пишана
евалуација, картички за коментари, прашалници по email или телефонски
анкети);
• Усвојте и објавете политика за пристапност за граѓаните (корисниците и нивните
семејства, давателите на услуги, НВО-ата) да знаат што можат да очекуваат.
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2) Идентификувајте ги и отстранете ги препреките во јавниот транспорт и воведете
можности за услуги врата-до-врата:
• Барајте пристапен такси превоз: Ако општината лиценцира такси возила,
воведете правило компаниите секогаш да имаат возила кои се пристапни за
количка (или друга помош или асистивна технологија) за иста цена.
• Барајте пристапен јавен превоз: Ако општината има јавен или издава дозволи за
приватен превоз со автобус или комби возила, полека воведувајте (или
субвенционирајте) возила со низок под и без скали, или специјални транспортни
услуги за лица кои не можат да користат јавен превоз без помош. При
планирањето на ваквите услуги, консултирајте се со корисниците/граѓанските
организации.
3) Обезбедете пристапни добра, услуги и простори/установи:
• Секаде каде што е возможно, при сите набавки водете се од начелото на
пристапност во дизајнот, критериумите и карактеристиките;
• Каде што не е возможно, обезбедете писмено објаснување во тендерскиот
процес објаснувајќи ги причините за оваа одлука.
4) Обезбедете физички пристап до јавни установи и простори:
• рампи или лифтови,
• шалтери пристапни за лица во количка
• пешачки патеки, клупи и паркови,
• рекреативни патеки, игралишта и терени,
• паркинг простори,
• шалтери и чекални,
• јавни тоалети (во установи и надвор).10
5) Обезбедете пристап до информации во различни формати:
• Општинската интернет страница треба да кореспондира со широко прифатениот
ISO/IEC 40500:2012 стандард за веб пристапност.11 Ова е особено важно за новите
веб страни и за старите веб страни кои имаат нови информации/дизајн.
• Информациите од јавен интерес треба да бидат пристапни за сите членови на
заедницата. Креирајте формулари кои лесно се пополнуваат, лесно се читаат,
напишани се на едноставен јазик и достапни се во електронски формат.
• Имајте на располагање барем по една копија од сите јавни документи од
општината или организацијата на Браево писмо.
• Имајте пристап до толкувач на знаковен јазик, како дел од персоналот или на
повик.

•

Градови кои вложуваат напори да станат попристапни
Холандскиот град Бреда е европски победник во пристапност и добитник на наградата
Пристапен Град за 2019 г. Пристапноста е главната црта на четиригодишниот развоен план
на градот (2018-2021). Преку иницијативата Breda Gelijk! градот ја следи пристапноста на
услугите, и во последните три години 800 продавници и угостителски локали добиле знак за
пристапност, кој не само што ја потврдува пристапноста туку и ја подига свеста за нејзината
важност. Интернет страниците исто така добиваат потврда за својата пристапност за сите
граѓани, во однос на јазикот и пристапот, благодарејќи на тоа што во нивното осмислување
се консултираат лица со оштетен вид. Железничката станица, сите автобуси и автобуски
10

За повеќе информации посетете ја страницата: http://www.changingplaces.org/the_campaign/what_are_changing_places_toilets_.aspx
11 Преглед на Водич за пристапност на веб содржини, достапно на: https://www.iso.org/standard/58625.html
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постојки се пристапни за лица со намалена мобилност, исто како и апликациите за
навигација. Сите возачи во јавниот и приватниот превоз поминале низ обука. Особено
значајна е вклученоста на лицата со попреченост во планирање на интервенциите и
осмислување на услугите, како јавните така и приватните. Интернет страницата на
туристичкиот одбор поттикнува пристап кон спорт и рекреација, а културните установи
редовно вклучуваат лица со интелектуална попреченост во редот на уметниците и актерите,
а библиотеката организира едукација и обезбедува книги за лица со ниско ниво на
писменост.12

Листа за самопроценка: Пристапни заедници
(Јавни простори, услуги, градби, домување, превоз, информации и комуникација)
ИНДИКАТОР

ДА

НЕ

НЕМА
ПОДАТОК

1.

Општинските стратегии, акциски планови и др. документи поставуваат
цели за подобрена пристапност.
Ако да, кои: _________________________________________
2. Општината прави/има направено проценка на физичката пристапност на:
 самата општина
 јавните установи – училишта, центри за вработување, центри за
социјална работа, катастар итн.
 јавните простори и простори за рекреација – улици, тротоари, паркови,
плажи, пешачки патеки
 приватните објекти
3. Во општината се организира јавен превоз
4. Во општината постои алтернативен превоз за локалното население кое не
може да користи јавен превоз
 „Паратранзит“ – возење со придружба
 Субвенции за такси превоз
 Друг облик: __________________________
5. Општинската зграда има пристапен(ни):
 паркинг
 тротоар
 влез
 скали
 лифт
 шалтер
 тоалет
6. Општината располага со асистивна технологија
7. Општинските установи (училишта, библиотеки, здравствени домови и сл.)
располагаат со асистивна технологија
8. Општината има изработено информативни материјали во пристапни
формати (лесни за читање и со едноставен јазик, аудио, видео, на Браево
писмо, со крупен печат)
9. Интернет страницата е пристапна за лица со пречки во видот
10. Општината има вработено или има можност да ангажира толкувач на
знаковен јазик
11. Општината точно знае колку граѓани се со ограничена мобилност, каква и
каде се тие

12

За повеќе информации, видете
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=2682&furtherNews=yes
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12. Општината ги користи овие информации при планирање на постапувањето
во итни случаи
13. Општината спроведува/спровела кампања за подигање на јавната свест за
потребата и важноста на пристапноста
14. Општината спроведува истражувања за утврдување на степенот на
сатисфакција на граѓаните со пристапноста на установите и службите
15. Општината спроведува истражувања за утврдување на степенот на
сатисфакција на граѓаните со попреченост со пристапноста на установите и
службите
16. Општината поставува специфични барања за пристапност при издавање
дозволи за градба/адаптација на јавни згради или објекти
17. Општината поставува специфични барања за пристапност при издавање
дозволи за градба/адаптација на колективни згради или објекти за
домување
18. Општината поставува специфични барања за пристапност при издавање
дозволи на превозници
19. Општината нуди повластици/субвенции за полесна пристапност на услуги
(домување, превоз, едукација, медиуми, и др.)
20. Избирачките места се пристапни за лица со попреченост

Податоци за пристапност во општината

1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

број

удел/% од
вкупниот
број

Резервирани пристапни паркинг места
 блиску до јавни установи (суд, центар за социјална работа, центар за
вработување и сл.)
 близу до здравствени установи
 близу до образовни и културни установи
 блиску до банки, супермаркети, трговски центри и сл.
Јавни установи кои исполнуваат стандарди за пристапност
(влез, скали и др.)
Ве молиме наведете кои се тие:_________________________________
Објекти кои нудат приватни услуги (банки, самопослуги и сл.) кои
исполнуваат стандарди за пристапност
Ве молиме наведете кои се тие:_________________________________
Објекти за колективно домување кои исполнуваат стандарди за
пристапност
Автобуси со пристапни рампи (доколку има организиран превоз)
Комбиња со пристапни рампи (доколку има организиран превоз)
Банкомати пристапни за лица во инвалидска количка и/или оштетен слух
Толкувачи на знаковен јазик вработени/ангажирани во јавните установи

19

3. Инклузивно образование – охрабрување на децата и младите да
учат и да се развиваат
Инклузивното образование е клучно за подобрување на квалитетот на образованието за сите
деца, вклучувајќи ги и оние со попреченост, како и за развојот на едно инклузивно и праведно
општество. На лицата со попреченост треба да се гледа како на категорија на граѓани со свои
права, наместо како на лица на кои треба да им се помага. Во таа смисла правото на
инклузивното и квалитетно образование е право за сите луѓе во секој образовен потсистем.13
Инклузивните училишта се „училишта за сите“, каде децата и младите со попреченост или со
различни потреби при учењето можат да учат по сопствена динамика и на свој начин во една
стимулативна средина за учење. Овие училишта взаемно се поддржуваат со локалната
заедница, која ја препознава и цени различноста и ја вреднува инклузијата. Карактеристики на
вакво училиште се:










Училиште кое е „подготвено за учениците“ наместо да очекува учениците да бидат
„подготвени за на училиште“. На овој начин сите ученици се вклучени во редовното
образование, во редовните училници, секој ден, по цел ден.
Сите ученици се сметаат за рамноправни поединци / членови на училишната заедница, кои
развиваат значајни релации со соучениците и се вклучени во сите аспекти од училишниот
живот.
На учениците им се обезбедува наставна програма прилагодена на нивните способности,
потенцијали и потреби и диференцирано поучување, со цел остварување на образовните
цели предвидени во наставната програма.
Учениците работат во стимулативна средина, чија флексибилна структура им овозможува да
напредуваат со сопствена динамика и да соработуваат со другите ученици без оглед на
способностите, потенцијалите и потребите.
Законот за локална самоуправа пропишува дека општините (и Град Скопје) се одговорни за
основањето, финансирањето и управувањето со основните и средните училишта. Затоа тие
се во единствена позиција да ги поддржуваат сите училишта во локалната заедница да
станат инклузивни средини за учење. За да се случи ова, потребно е да се елиминираат
заблудите во врска со инклузијата – кога ученици со различни способности или образовни
потреби се само физички присутни во училиштето, а не се рамноправни учесници во
процесот на образование. Инклузивно училиште НЕ Е средина:
o каде учениците можат да се вклучат во класот само ако академски напредуваат со
исто темпо како другите деца;
o каде учениците често се извлекуваат од училницата или работат одвоено во аголот
од училницата со образовниот асистент или дефектологот, додека наставникот
работи со другите деца;
o каде Индивидуалниот образовен план кој се подготвува за ученици со посебни
потреби ги диференцира содржините од учебникот и претставува „крајна цел“ која
го ограничува нивниот потенцијал и учење;

13

За повеќе информации, видете Конвенција на Обединети нации за правата на лицата со попреченост,
Комисија за правата на лицата со попреченост, Општ коментар Бр. 4 (2016) за правото на инклузивно образование.
Достапно на: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/Gc.aspx

20

o

каде само учениците кои умеат независно да работат и добиваат високи оценки се
поттикнуваат и се сметаат за успешни.

Чекор понатаму
За да се поттикне образовната инклузија, која според Законот за основно образование (2019) е
цел која треба да се оствари до 2023 година, општините треба да го усвојат начелото дека
инклузијата е пристап и култура прифатена и спроведувана од целокупната училишна заедница
и од целата општина, која преставува најефективен начин за обезбедување на рамноправен
пристап кон образовните процеси и општествениот живот за сите деца и млади. Следниве
политики и интервенции можат да се земат предвид за подобрување на пристапот кон
квалитетно образование на локално ниво:
1) Препознавање на инклузијата и рамноправноста како обединувачки принцип кој треба
да ги води сите образовни политики, планови и практики во општината:
• Јасно изразување на општинските заложби за инклузивен образовен систем како
дел од стратешките документи за локален развој (локална стратегија за развој или
акциски план). Ако унапредувањето на инклузијата не е вткаена во мисијата и
стратешките цели на општината, но и во образовниот систем на државата, тогаш
установите и одговорните поединци нема да бидат подготвени да му се посветат на
овој процес, и тој ќе се доживува како нешто наметнато и одвоено од постоечките
развојни и стратешки цели во образованието.
• Подготвување на детален акциски план за целосна образовна инклузија во рамки
на образовната стратегија на општината во консултација меѓу градоначалникот,
советниците, образовните установи, граѓанскиот сектор (кој ги познава состојбите и
ги застапува интересите на учениците со посебни образовни потреби и нивните
семејства) и, се разбира, самите ученици со попреченост и нивните семејства.
• Определување доволни финансиски и човечки ресурси за остварување на
инклузивното образование; инклузијата е процес, а не краткорочен проект, и бара
време и финансиски средства.
2) Идентификувајте ги и постепено отстранувајте ги пречките за инклузивното
образование:
• Користете ги податоците од самопроценката за подобрување на физичката
пристапност на училишните згради и училниците.
• Повикајте се на клучните владини заложби14. Обезбедувањето пристапно,
инклузивно и квалитетно образование за децата на локално ниво, вклучувајќи ги и
учениците со попреченост е една од клучните определби на Владата.
• Информирајте ги училиштата за можни извори на средства за задоволување на
нивните потреби (можни наменски фондови, грантови кои се наменети за
инфраструктурни промени, асистивна технологија, образовни асистенти,
професионален развој на наставниот и стручниот кадар и сл.). Покрај овие можности
достапни на национално ниво или од меѓународни организации/донатори,
општините можат самите да одвојат средства за вакви иницијативи на локално
ниво.
• Спроведете проценка на потребите на училиштата од посебна поддршка; овие
потреби се менливи и најдобро е оваа проценка да се спроведе пред почетокот на
14

Закон за основно образование (http://mon.gov.mk/images/Zakon_za_osnovnoto_obrazovanie_br._161-_2019.pdf),
Проект за подобрување на социјалните услуги (http://www.mtsp.gov.mk/proekt-za-podobruvanje-na-socijalniteuslugi.nspx)
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секоја учебна година. Во координација со училиштата, обезбедете ресурси за
набавка на учебници и материјали за учење во пристапни формати и облици
(вклучувајќи и развивање на материјали на Браево писмо, печатени верзии кои се
лесни за читање, на едноставен јазик итн.).
• Идентификувајте лиценцираните превозници кои би можеле да обезбедат
транспорт пристапен за учениците со пречки во движењето и во колички.
3) Поддржувајте ги наставниците, стручните служби и раководството на училиштата:
• Во координација со акредитирани провајдери на обуки, обезбедете обука за
инклузивни пристапи во образованието за сите предучилишни установи, основни и
средни училишта (на пр. за идентификација на посебни потреби, подготовка на
ИОП, универзален дизајн за учење15, диференцирана настава и индивидуализирано
учење, соработка со семејствата, итн.).
• Промовирајте соработка меѓу наставници, стручни служби, негуватели, специјални
едукатори, родители и ученици. Поттикнете формирање и развој на локални
заедници за учење во кои активно работат и соработуваат сите важни чинители.
• Иницирајте партнерства со специјализирани социјални и образовни установи и
институции, вклучувајќи ги и универзитетите, центрите за ментално здравје,
специјалните училишта/ресурсните центри, комисиите за проценка и другите
стручни установи, и особено со граѓанскиот сектор, промовирајќи тимско
поучување, студиски групи, заеднички проценки и следење на напредокот,
студентски практики, врсничка поддршка и размена, и др.
4) Вклучете ги семејствата и членовите на заедницата како партнери:
• Соработувајте со организациите на родители или други граѓански здруженија, со
цел идентификување на децата со попреченост и со посебни образовни потреби.
Промовирајте го редовното училиште пред специјалното, како начин децата да
бидат дел од редовните текови на општеството.
• Инвестирајте во образование на возрасни наменето за родители и
старатели/згрижувачи, со цел најранливите семејства да се вклучат во
образованието на своите деца; промовирајте позитивно и одговорно родителство.
• Поттикнувајте рана интервенција пред децата да тргнат на училиште. Погрижете се
квалификувани специјални едукатори и друг персонал во домот, во градинките,
центрите за ран детски развој и дневните центри да ги поучуваат децата на Браево
писмо, знаковен јазик, ориентација и мобилност и социјални вештини – во
зависност од потребите на секое дете.
• Идентификувајте ги децата кои се вон образовниот систем а до кои тешко се
стигнува. Искористете ги сите податоци со кои располагате: анкети,
административни податоци, бази на податоци за лица со попреченост или од
граѓанските организации.

15

Види: “Пристап до училиште и средина за учење II: универзален дизајн за учење”, (Unicef, 2014), достапно на:
http://www.inclusive-education.org/sites/default/files/uploads/booklets/IE_Webinar_Booklet_11.pdf
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Во сите образовни установи во општината се применуваат процедури за
идентификација на ученици со посебни образовни потреби (ПОП), во:
 предучилишните установи
 основното образование
 средното образование
 образованието на возрасни/работно оспособување
Општината воспоставила редовна и задолжителна интерсекторска
соработка меѓу образовните, здравствените, социјалните установи во
поглед на образовна поддршка за ученици со ПОП
Општината воспоставила и поттикнува соработка меѓу формалниот и
неформалниот образовен систем (вклучувајќи провајдери на обуки,
граѓанските организации, обучувачи за работно оспособување)
Општината ги знае и применува стандардите за пристапност на
образовните објекти (паркинг, пристап, врати, тоалети, лифтови)
Општината се грижи возилата за превоз на ученици да се прилагодени
на потребите на учениците со ПОП
Општината точно знае колку деца со ПОП на училишна возраст има на
својата територија
Општината точно ги знае спецификите/видот и степенот на нивната
попреченост, и нивните потреби и можности
Општината точно знае колку ученици со ПОП се вклучени во
образовниот процес во
 предучилишните установи
 редовните основни училишта
 редовните средни училишта
 образованието на возрасни/работно оспособување
 специјалните училишта/паралелки
Училиштата редовно доставуваат податоци за учениците со ПОП до
општината
Секое дете со ПОП кое изрази желба се запишува во редовна образовна
установа. Ниедно дете не се враќа.
Образовните установи и вработените ги знаат процедурите кои треба да
се следат при запишување на ученик со ПОП
Секое училиште има дефектолог/специјален едукатор
На сите ученици со ПОП им е достапна поддршка/помош од:
 дефектолог/специјален едукатор во самото училиште
 дефектолог/специјален едукатор од друга установа во општината
 дефектолог/специјален едукатор од друга општина
 личен асистент
 образовен асистент
 асистивна технологија
 дневен центар, граѓанска организација, проект
 посебна поддршка/услуги во домашни услови
Општината помага при запишувањето на ученици со ПОП во училиште и
нивно напредување во следниот образовен потсистем
Општината има општински инспектор надлежен само за образование
Општинската инспекција ја следи вклученоста и напредувањето на
учениците со ПОП во редовните училишта
Општината се вклучува во решавање на проблеми околу запишувањето,
редовното посетување, учењето и успехот на ученици со ПОП
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18. Општината спроведува истражувања за утврдување на степенот на
сатисфакција на децата/младите/семејствата со пристапноста и/или
инклузивноста на образовните установи
19. Општината им доделува дополнителни ресурси на училиштата за
учениците со ПОП:
 финансиски средства
 персонал
 помагала, асистивна технологија

Податоци за образованието на ученици со ПОП во
општината
1. Вкупно деца на предучилишна возраст (број)
2. Вкупно деца кои посетуваат предучилишни установи
(број):
 јавни градинки
 центри за ран детски развој
 приватни градинки
 други форми на згрижување
3. Деца со ПОП кои во предучилишната установа дошле
со направена проценка на функционалност (број)
4. Деца со ПОП кај кои посебните потреби ги утврдил
персоналот од предучилишната установа (број)
5. Деца во предучилишно образование кај кои
родителите се спротивставиле на спроведување на
проценка и како резултат детето нема потреба
документација (број)
6. Вкупно деца на возраст 6-15 г. (број)
7. Вкупно ученици во редовни основни училишта (број)
8. Вкупно ученици во специјални основни училишта
(број)
9. Ученици со ПОП кои во основно училиште дошле со
направена проценка на функционалност (број)
10. Ученици со ПОП кај кои посебните потреби ги утврдил
персоналот од основното училиште (број)
11. Ученици (во основно образование) за кои училиштето
утврдило посебни потребни но родителите се
спротивставиле на спроведување на проценка и како
резултат детето нема потреба документација (број)
12. Ученици со ПОП кои го напуштиле редовното основно
образование и се префрлиле во специјални училишта
(број)
13. Ученици со ПОП кои го напуштиле редовното основно
образование и се надвор од процесот на образование
(број)
14. Вкупно деца на возраст 15-19 г. (број)
15. Вкупно ученици во редовни средни училишта (број)
16. Вкупно ученици во посебни средни училишта (број)
17. Ученици со ПОП кои во средно училиште дошле со
направена проценка на функционалност (број)
18. Ученици со ПОП кај кои посебните потреби ги утврдил
персоналот од средното училиште (број)
19. Ученици (во средно образование) за кои училиштето
утврдило посебни потребни но родителите се

вкупно

машки

женски

лица со
попреченост
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20.

21.

22.
23.
24.
25.

26.

спротивставиле на спроведување на проценка и како
резултат детето нема потреба документација (број)
Ученици со ПОП кои го напуштиле редовното средно
образование и се префрлиле во специјални училишта
(број)
Ученици со ПОП кои го напуштиле редовното средно
образование и се надвор од процесот на образование
(број)
Лица на возраст над 19 години без завршено основно
образование (%)
Ученици во основно образование кои изјавуваат дека
се чувствуваат убаво на училиште (%)
Ученици во средно образование кои изјавуваат дека
се чувствуваат убаво на училиште (%)
Ученици со ПОП во основно образование кои велат
дека се соочуваат со препреки во вклучувањето во
училишниот живот (број)
 непристапен влез во училиштето
 непристапна училница
 непристапни тоалети
 недоволно пристапни учебници
 недостаток на асистивна технологија и помагала
 недостаток на поддршка и прифаќање од
наставниците
 недостаток на поддршка и прифаќање од
соучениците
Ученици со ПОП во средното образование кои велат
дека се соочуваат со препреки во вклучувањето во
училишниот живот (број)
 непристапен влез во училиштето
 непристапна училница
 непристапни тоалети
 недоволно пристапни учебници
 недостаток на асистивна технологија и помагала
 недостаток на поддршка и прифаќање од
наставниците
 недостаток на поддршка и прифаќање од
соучениците

Податоци за образовните установи во општината
1. Предучилишни установи
2. Предучилишни установи кои ги задоволуваат стандардите за пристапност за
 пристапна рампа
 пристапен паркинг
 лифт
 тоалет
 асистивна технологија
3. Предучилишни установи со вработен дефектолог/специјален едукатор
4. Редовни основни училишта
5. Посебни основни училишта
6. Редовни основни училишта кои ги задоволуваат стандардите за пристапност за
 пристапна рампа
 пристапен паркинг

број
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 лифт
 тоалет
 асистивна технологија
7. Редовни основни училишта со вработен дефектолог/специјален едукатор
8. Редовни средни училишта
9. Посебни средни училишта
10. Редовни средни училишта кои ги задоволуваат стандардите за пристапност за
 пристапна рампа
 пристапен паркинг
 лифт
 тоалет
 асистивна технологија
11. Редовни средни училишта со вработен дефектолог/специјален едукатор
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4. Инклузивен пазар на труд и инклузивни социјални услуги –
поплочување на патот кон рамноправно општество
Социјалната заштита е особено важна алатка за унапредување на инклузивното и рамноправно
општество. Тоа бара да се одговори на разни димензии на исклучување како што се пол, етничка
припадност, географска локација и статус на попреченост. Генерално гледано, денеска во светов
се смета дека достоинствена работа е најдобар начин за остварување на целосна вклученост во
општеството и за социјална инклузија.
Социјалната заштита е клучна за постигнување на Одржливите развојни цели (Sustainable
Development Goals – SDGs16) бидејќи тие подразбираат универзален опфат со цел ниту еден
сегмент од населението да не се запостави, за што предуслов е универзалната достапност,
пристапност и адекватност на инструментите на социјална заштита и услуги.17
Работоспособното население – без оглед на способностите или социо-економскиот статус –
треба да може да се вклучи на пазарот на труд. Едно инклузивно општество треба да се стреми
да ги максимизира можностите групите кои немаат соодветен пристап целосно да го остварат
својот работен потенцијал, да придонесат и самите да имаат корист од економскиот раст. Во
инклузивните пазари на труд, барателите на работа треба да имаат:




Соодветен приход за достоинствен живот за време на потрагата по работа и во периоди
на невработеност или неактивност
Холистичка, персонализирана поддршка, вклучувајќи и активни мерки наменети за
баратели со различни и посебни потреби.
Пристап до квалитетни и достапни услуги како што се образование и обука, здравство,
домување, финансиско советување, згрижувачки услуги за деца, транспорт и сл.

Правото на социјална заштита за сите не може да биде до крај реализирано ако не доспева до
тие кои имаат најмногу потреба од него. Сите лица треба да имаат пристап до услугите за
социјална заштита без дискриминација. За да се задоволи потребата за пристапност и
ефективност на услугите за социјална заштита, властите треба редовно да ги вклучуваат
корисниците во дизајнирањето на услугите, нивната имплементација и повремена проценка на
успешноста. Инклузивната социјална заштита бара сериозни механизми на консултација меѓу
владата и корисниците, како и транспарентни, формални начини на решавање на поплаките.
Покрај тоа што општините имаат разлики во начинот на распределба на ресурси и обврски, тие
имаат важна функција во обезбедувањето на социјална заштита и помош во заедницата. Ова
може да се постигне преку акции за подобрување на условите за живеење во сиромашните
населби, организирање и поддржување на хуманитарни активности, надополнување на
помошта која ја обезбедува државата, и унапредување на локалната економија со цел не само
зголемување на приходите на општината, туку и зголемување на стапката на вработеност во
општината, а со тоа и подобрување на благосостојбата на граѓаните односно намалување на
нивната социјална зависност.

16

За понатамошни информации, видете https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300
2018 Извештај за социјалниот статус во светот (Report on the World Social Situation (RWSS)), Сектор на Обединети
Нации за економски и социјални прашања (Извршно резиме) достапно на:
https://www.un.org/development/desa/dspd/report-on-the-world-social-situation-rwss-social-policy-and-developmentdivision/2018-2.html
17
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Дури и во контекст на растечки финансиски потешкотии, условени меѓу другото од глобалната
економска и политичка криза, локалните власти ширум светот креираат и експериментираат со
дизајни и спроведување на инклузивни социјални услуги и политики и активни мерки за пазарот
на труд. Некои конкретни примери се илустрирани во следниот дел.

Чекор понатаму
•

Направете истражување за детекција на ранливите или маргинализираните групи во
општината, и анализа на нивната состојба и потреби. Тие можат да бидат долгорочно и
краткорочно невработени млади, девојки и жени, лица кои живеат во сиромаштија, лица со
разни зависности, лица со нарушено ментално здравје, лица со попреченост, припадници на
определени етнички групи, повозрасни самци и др.

•

Поддржувајте го активирањето, задржувањето и транзитирањето на граѓаните во и низ
пазарот на труд во текот на целиот нивен живот, така што ќе обезбедувате детални
информации за локални кариерни можности и наменски обуки за работно оспособување,
квалификација или напредување. Откако еднаш ќе ги се идентификуваат целните групи во
секој локален контекст, општините треба да соработуваат со училиштата, центрите за
вработување и бизнис заедницата во спроведување програми кои одговараат на потребите
на ранливите групи. Особено е важно да се осмислат начини за работно ангажирање на
младите и повозрасните лица со попреченост.
Пример: во Есен, Германија, програмата „Втора шанса за образование“ влегува во
партнерство со локална фондација за да овозможи транзиција кон работа за оние ученици
кои рано го напуштиле образованието заради нарушено ментално здравје или попреченост.
Програмата наречена „Курсот на Професор Егер“ им помага на младите со здравствени
проблеми да ги добијат потребните дипломи кои не ги стекнале поради болест, попреченост
или престој во болница. По дипломирањето, овие млади луѓе биле вклучени во двонеделно
практикантство; некои од нив продолжиле со платена работа, додека други одлучиле да го
продолжат своето образование.18

•

Во координација со центрите за вработување, заземете проактивен став во дизајнирањето и
обезбедувањето персонализирани услуги за вработување. Униформните пристапи и мерки
често не даваат посакуван резултат усогласен со потребите на ранливите групи граѓани.
Пример: Општината Наска во Шведска има воспоставено програма наречена „Ваучери за
работа“ за справување со невработеноста и социјалната ексклузија, при што граѓаните
користат „Општински ваучери“ за да изберат работа и/или провајдер на социјални услуги. Со
овој ваучер финансиран од општината, корисникот може да избере различни активности
како што е учење на шведски јазик, образование за возрасни, стручно усовршување,
практикантство и др. Овој иновативен пристап обезбедува формална поделба меѓу јавните
сервиси под локалната власт и услугите кои се под други јавни или пријатни претпријатија.
Секоја година повеќе од шест илјади граѓани се вклучуваат во оваа програма.19

•

Користете разни мерки за поттикнување на партиципација и консултативни форуми за да го
вклучите локалното население во процесот на идентификување и справување со социјалните

18

Фондација Професор Егерс: Сертифициран курс за млади возрасни со ментални проблеми во ВХС Есен, (преглед)
достапно на: https://www.vhs-essen.de/eggers/eggers-english.pdf
19 Програма: Ваучери за работа , преглед (ЕuroCities), достапно на:
http://nws.eurocities.eu/MediaShell/media/Nacka.pdf
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предизвици. Креирањето на партнерства на локално ниво околу заеднички цели има
докажан позитивен ефект во разни контексти.
Пример: Во Фландрија (Белгија), сојузната влада и Центрите за социјална заштита
воспоставиле локални платформи за консултации, на кои се собираат училишта, градинки,
здруженија кои се борат против сиромаштија, родителски организации и сл., за превентивно
и проактивно да ја детектираат скриената детска сиромаштија. Овие платформи го
поттикнале градењето на т.н. „Локални куќи на детето“ низ Фландрија, што претставуваат
локални мрежи на услуги кои работат со и за идните и сегашните родители за да обезбедат
пристап до предучилишни, образовни и социјални услуги ориентирани кон детето за сите
деца низ регионот.20 Ваква активност би била од исклучителна полза за децата со
попреченост кои не посетуваат училиште и немаат социјални вештини или
работоспособност.
•

Промовирајте рамноправност и правичност со континуирано инвестирање во социјалната
инклузија. Општините можат да ја користат својата значителна куповна моќ да обезбедат
услуги кои им помагаат на ранливите групи.
Пример: За сите договори кои чинат повеќе од 15 000 ЕУР, општината Ротердам (Холандија)
бара понудувачите да обезбедат „Социјален поврат“ во вид на можности за вработување за
лицата кои се во најнеповолна состојба на пазарот на труд, особено долгорочно
невработените и лицата со попреченост. Тоа можат да бидат вработувања на подолг рок
(подолго од 6 месеци), привремени вработувања или вработувања во социјални
претпријатија (кои наменски вработуваат лица од целната група на „Социјален поврат“).21

Листа за самопроценка: Инклузивен пазар на трудот и инклузивни социјални
услуги
ИНДИКАТОР
1.
2.
3.

4.

5.

ДА

НЕ

НЕМА
ПОДАТОК

Општината има развиено и спроведува Стратегија за социјална
инклузија, со експлицитен осврт на ранливите групи
Општината има развиено и спроведува Локален инклузивен акциски
план (ЛИАП)
Општината има развиено и спроведува Стратегија за вработување
 со потстратегија за вработување на млади
 со потстратегија за вработување на жени
 со потстратегија за вработување на лица со попреченост
Постои функционален механизам за меѓусекторска соработка во
општината во областа на
 социјалната заштита
 вработувањето и активните мерки
Постои функционален механизам за меѓусекторска соработка со други
општини, во регионот и на национално ниво во областа на
 социјалната заштита
 вработувањето и активните мерки

20

Научен преглед на услугите за превенција на и рана интервенција кај децата, Коментари - (2017), достапно на:
ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=15145&langId=en
21 Градовите на чело: Локални практики за активна инклузија во Ротердам (The EUROCITIES Network, 2013), достапно
на: http://nws.eurocities.eu/MediaShell/media/Rotterdam%20on%20the%20frontline.pdf
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6.

7.

8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.

16.

Општината има автономија/ингеренции да развива локални програми
за социјална заштита кои ги надополнуваат националните програми
 Да, ги развива и применува во практика
 Да, но не ги применува во практика
 Да, тоа се планира во иднина
 Не, и тоа не се планира во иднина
Општината има автономија/ингеренции да развива локални програми
за вработување кои ги надополнуваат националните програми
 Да, ги развива и применува во практика
 Да, но не ги применува во практика
 Да, тоа се планира во иднина
 Не, и тоа не се планира во иднина
Општината издвојува средства за финансиска помош на ранливите
групи (лица со попреченост, сиромашни семејства, бездомници)
Општината обезбедува практична и финансиска помош за баратели на
работа од ранливи групи, за полесно да најдат, задржат или да се
вратат на работа, во јавниот и приватниот сектор
Општината обезбедува практична и финансиска помош за баратели на
работа од ранливите групи со цел самовработување или развивање на
претприемнички вештини
Општината обезбедува практична и финансиска помош за основање на
општествено одговорни бизниси
Општината води евиденција за фирми кои вработуваат лица со
попреченост (фирми и заштитни друштва)
Општината води евиденција за вработени лица со попреченост ( во
фирми и заштитни друштва)
Општината субвенционира компании кои вработуваат лица со
попреченост (на пр. заштитни друштва)
Општината спроведува истражувања за утврдување на степенот на
сатисфакција на лицата со попреченост со пристапноста и
инклузивноста на пазарот на труд
Општината спроведува истражувања за утврдување на степенот на
сатисфакција на работодавачите со работата на лицата со попреченост
во нивните фирми

Социјална слика на општината
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

вкупно

машки

женски

лица со
попреченост

Домаќинства кои живеат во сиромаштија (број)
Домаќинства кои живеат во сиромаштија а кои
имаат член со попреченост (број)
Корисници на социјална помош (број)
Бездомни лица (број)
Корисници на социјални услуги (број)
 помош и нега во домот
 лична асистенција
 друго
Лица кои имаат проблеми со мобилноста а живеат
во непристапни домови (немаат рампи, има само
скали, нема лифт, нема паркинг, итн.) (број)
Вработени лица (број)
Лица со попреченост вработени во заштитни
друштва
Невработени лица (број)
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10. Работоспособно неактивно население/НВОO22
(број)
11. Образовно ниво на вработеното население (број)
 без образование
 со завршено основно образование
 со завршено средно стручно образование
 со завршено гимназиско образование
 со завршено високо образование
12. Образовно ниво на барателите на
работа/невработеното население (број)
 без образование
 со завршено основно образование
 со завршено средно стручно образование
 со завршено гимназиско образование
 со завршено високо образование
13. Образовно ниво на неактивното население (број)
 без образование
 со завршено основно образование
 со завршено средно стручно образование
 со завршено гимназиско образование
 со завршено високо образование

22

Лица кои ниту се вработени, ниту се пријавени како невработени, ниту се во процес на образование и обука (NEET
- not in employment, education or training)
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5. Инклузивни здравствени услуги - Здраво население за здрава
општина
Во контекст во кој здравјето се смета за основно човеково право, сите луѓе и сите групи треба да
имаат пристап до оние здравствени услуги кои им се потребни. Светската здравствена
организација го застапува концептот на универзален здравствен опфат, што значи дека секој
треба да има пристап до квалитетни превентивни, куративни, рехабилитациски и палијативни
услуги, кои се близу до домот и се финансиски достапни.23
За да бидат инклузивни, здравствените услуги треба да бидат ефикасни, рамноправни и
достапни24. Тие треба да се нудат врз основа на она што на луѓето им треба: тие кои имаат
најмногу потреба од здравствени услуги, треба да можат под исти услови да дојдат до нив.
Во практика, потребно е да се смени трендот на диспропорционално полошите услуги и
можности за луѓето со комплексни здравствени потреби. Ова е голем предизвик за луѓето од
маргинализираните групи кои имаат поголеми нетретирани здравствени потреби во споредба
со генералната популација. Луѓето со попреченост, на пример, многу почесто бараат
здравствени услуги од оние без попреченост. Истовремено, често пати се одбиени кога треба да
се третираат, добиваат услуги со понизок квалитет и се соочени со серија препреки во пристапот
до здравствените услуги. Дополнително, лицата со попреченост се често пати исклучени од
промотивни и превентивни здравствени акции и како резултат на тоа, почесто се жртви на
второстепени, стекнати здравствени проблеми неповрзани со нивната попреченост.25
Локалните власти можат да го подобрат пристапот до квалитетни здравствени услуги за сите
членови на заедницата, вклучувајќи ги и најранливите групи, преку ефикасно искористување на
расположливите ресурси. Можат да работат заедно со централната власт и давателите на
здравствени услуги за да се утврдат приоритетите за намалување на здравствената
нерамноправност и за да се допре до ранливите групи до кои инаку тешко се доаѓа.

Чекор понатаму
Најважната задача за локалните власти е да придонесе кон обезбедување на инклузивни,
ефикасни, рамноправни и достапни здравствени услуги. Општините треба да работат заедно со
централната власт и здравствените и социјалните служби за да можат институциите
флексибилно да одговараат на комплексните здравствени потреби на ранливите и потешко
достапните групи. Поспецифично, општината може да ги направи следниве чекори:


Идентификување ранливи и маргинализирани групи кои често имаат полош здравствен
статус, вклучително и полоша самоперцепција за сопственото здравје, животен век и
болести. Иако ранливите и маргинализираните групи лесно се идентификуваат во
заедницата, претставата за нивните потреби е честопати некомплетна.

23

Светска здравствена организација: Што значи универзален опфат? (Преглед), достапно на:
http://www.who.int/health_financing/universal_coverage_definition/en/
24 Став: Инклузивно здравје во списанието Тропска медицина и меѓународно здравје, том 17 б.ј 1 стр. 139-141
(јануари, 2012)
25 Светска здравствена организација: Попреченост и здравје (Преглед, јануари, 2018), достапно на:
http://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/disability-and-health
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И покрај тоа што специфичните податоци за здравствените потреби на маргинализираните
групи се ограничени, локалните власти и давателите на услуги можат да побараат
дополнителни извори на информации.
Локалните власти во Велика Британија, на пример, го користат инструментариумот на
Извештајот за здравствените потреби на бездомните лица развиен од Homeless Link,
што е национална мрежа на граѓански организации кои работат со бездомни лица во
Англија.26 Граѓанските организации кои работат со ранливи групи можат да бараат слични
решенија во координација со локалните власти. Ваков пристап би бил од полза и за лицата
со попреченост за кои има малку информации кај здравствените и општинските служби.
•

Идентификување на приоритети за да се намали здравствената нерамноправност и да
се подобри пристапноста и инклузивноста. Во многу случаи овие приоритети се поврзани
со отстранување на различни бариери кои ги прават здравствените услуги непристапни за
некои групи во општината. Препреките до квалитетно здравство можат да бидат високите
цени, ограничениот пристап, физичката непристапност до самата установа но и отежнатото
движење низ истата, непристапната медицинска опрема или помагала, и несоодветното
однесување на здравствените работници или нивното непознавање на спецификите на
засегнатите граѓани.
На пример, жените со потешкотии во движењето честопати не можат да направат преглед
за рак на матка или гради заради тоа што масите за преглед не се спуштаат или креваат
или мамографските прегледи можат да се спроведат само ако жената стои.

•

Користење на финансиски поволности за здравствените услуги да се финансиски
достапни. Општините можат да определат финансиски средства за определени
здравствени услуги да им бидат достапни особено на ранливите групи, вклучувајќи
пружање информации, прегледи, третман и контрола. Една од можностите кои се
применуваат во светот претставува намалување или отстранување на финансиската
партиципација за лицата од ранливите групи кои немаат можност да платат за потребните
здравствени услуги.
На пример, во Шведска, каде надлежноста за здравствените услуги е децентрализирана
на локалните власти, има горна граница за тоа колку можат да чинат здравствените услуги
како механизам за заштитен од високи давачки за истите27. Највисоката цена за
консултативна посета на лекар, на пример, е кумулативно околу 107 евра, во текот на една
година. Останатите средства се плаќаат од годишните локални здравствени буџети.

•

Промовирање на локално базирани рехабилитациски услуги. Накратко, овие услуги се
однесуваат на давање основни здравствени услуги на ранливите групи во самите нивни
локални заедници, вклучувајќи ги и сите услуги неопходни за вклучување и партиципација
во дневни активности. Секое лице кое има физичка попреченост има потреба од физичка
терапија, и таа треба да се обезбеди блиску до таму каде што живее, вклучувајќи и во
руралните средини.28

26

Алатка за процена на потребите на бездомните лица (Homeless Link), достапно на:
https://www.homeless.org.uk/our-work/resources/homeless-health-needs-audit
27 Здравствен систем во Шведска: Преглед, достапно на: https://sweden.se/society/health-care-in-sweden/
28 Рехабилитација во заедницата, Брошура, достапно на: https://sarrah.org.au/book/export/html/406
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Пример за добра пракса во ова поле е Одделот за достапни здравствени услуги,
основан од Христијанскиот медицински факултет и Болницата во Велор, Индија.
Главната цел на овој проект била да обезбеди сеопфатна мобилна рехабилитација на
лицата со сериозна попреченост. Одделот, со помош на интензивното вклучување на
заедницата, сега работи на обезбедување холистичка и квалитетна здравствена помош
на најсиромашните жители на Велор, вклучувајќи деца, мајки, хронично болни лица,
постари лица и лица со попреченост.
•

Обука за здравствените работници за подигање на свеста за различностите и начините
како да се остварат подобри здравствени резултати за лицата со комплексни социјални
и медицински потреби. Ваквата обука е поефективна ако во истата се вклучат и
претставници од ранливите групи кои уживаат висока почит и реноме кај определената
заедница, и истите потоа да се вклучат во активности наменети за информирање и
превенција.
На пример, Австралиската национална агенција за здравствено осигурување по основ на
попреченост, воспоставила тригодишна стратегија за рурални и тешко пристапни средини
за да ги дефинира начините за опфат на лицата со попреченост, нивните семејства и
заедници од руралните и тешко пристапни места во Австралија. Здравствените работници
кои работат со населението во овие места имаат постојани обуки и ресурси за
подобрување на услугите кои ги пружаат.29

Листа за самопроценка: Инклузивни здравствени услуги
ИНДИКАТОР

ДА

НЕ

НЕМА
ПОДАТОК

1.

Во случај на потреба од преглед или медицинска интервенција,
сите лица во општината можат лесно да пристапат до квалитетни
медицински услуги
2. Сите лица во општината имаат пристап до соодветни превентивни
здравствени програми
3. Јавните и приватните даватели на здравствени услуги во
општината обезбедуваат целосна физичка пристапност до и во
установите
4. Јавните и приватните даватели на здравствени услуги во
општината пружаат информации во врска со здравјето во
пристапни формати, на разбирлив/лесен за читање јазик, преку
видео и со крупен печат
5. Општината има стратегија за подобрување на здравствената
состојба на своето население
6. Општината спроведува истражувања за утврдување на степенот на
сатисфакција на лицата со попреченост со пристапноста и/или
инклузивноста на здравствените установи
7. Општината има поликлиника на својата територија
8. Сите жители имаат матичен лекар
9. Сите жители имаат матичен заболекар
10. Сите жени имаат матичен гинеколог
29

Рурални и оддалечени згрижувачи, Згрижувачи Австралија, достапно на:
http://www.caretakersaustralia.com.au/ndis-and-caretakers/support-for-families-and-caretakers/remote-and-ruralcaretakers/
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Здравствена состојба на населението во општината
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.

вкупно

машки

женски

лица со
попреченост

Деца на предучилишна возраст кои ги примиле сите
вакцини (број)
Деца во основно образование кои ги примиле сите
вакцини (број)
Деца/млади во средно образование кои ги примиле
сите вакцини (број)
Деца на предучилишна возраст кои користеле
здравствена услуга во последните 12 месеци (број)
Деца во основно образование кои користеле
здравствена услуга во последните 12 месеци (број)
Деца/млади во средно образование користеле
здравствена услуга во последните 12 месеци (број)
Бремени жени кои одат на редовна контрола (% од
сите бремени жени)
Девојки и жени кои во последните 12 месеци
користеле здравствени услуги за сексуално и
репродуктивно здравје (број)
Постари лица (над 65 години) кои изјавиле дека
користеле здравствена услуга во последните 12
месеци (број)
Лица со попреченост (функционални ограничувања)
кои изјавиле дека имале секундарен здравствен
проблем поврзан со нивната попреченост (број)
Лица со попреченост (функционални ограничувања)
кои изјавиле дека имале секундарен здравствен
проблем неповрзан со нивната попреченост (број)
Лица без здравствено осигурување (број):
 Македонци
 Албанци
 Турци
 Срби
 Роми
 Други
Лица со попреченост (број) кои изјавиле дека имаат
доволно помош во вид на:
 лична асистенција
 технички помагала/асистивна технологија
 адаптации во домот

Здравствени услуги во општината
1. Јавни здравствени установи во општината - примарно здравство (број)
2. Приватни здравствени установи во општината - примарно здравство (број)
3. Медицински лица во јавните и приватните установи во општината (број)
4. Специјалисти за работа со/здравствена заштита на лица со попреченост (број)
5. Здравствени установи (јавни и приватни, специјализирани) кои исполнуваат услови за
пристапност до и во установата (број)
6. Население кое живее во радиус од 500 метри од најблиската здравствена установа (%)
7. Население кое живее во радиус од 3 километри од најблиската здравствена установа
(%)

број или %

35

6. Инклузивна рекреација, спорт, култура, забава и медиуми –
придонес кон социјалната кохезија
Културата, спортот, уметноста и медиумите се насекаде околу нас. Тие влегуваат во секој
простор и место, во сите локации и региони и се инфилтрираат во нашиот секојдневен живот.
Затоа постои потреба можностите за забава и рекреација и содржините во медиумите да бидат
инклузивни и пристапни за сите30.
Културата, уметноста, спортот и медиумите на различни начини придонесуваат кон
општествениот живот. Добро осмислените згради, јавни простори и зелени површини,
иновативното користење на јавната уметност, внимателниот однос кон историските објекти и
локалитети, како и пристапот до разновидни услуги и поволности во урбаните и руралните
подрачја се клучни фактори за градење чувство на припадност кон заедницата31.
Помалите иницијативи како, на пример, општината да изгради и да се грижи за некое
игралиште, да реновира библиотека или да споделува информации за локални настани, можат
значително да придонесат за развој на чувството на припаѓање кон заедницата и на гордост кај
локалното население со својата заедница. Покрај тоа, вклученоста во креативни физички и
ментални активности им причинува задоволство на луѓето, придонесува за нивниот развој, за
чувството на исполнетост и го подобрува нивното здравје и благосостојба.
Слично на тоа, рамноправниот пристап до јавни информации има важна улога во создавањето
на инклузивно општество затоа што ја зголемува вклученоста во општествениот живот и
придонесува за подобро информирани граѓани. Јавните гласила треба да се стремат кон
остварување токму на оваа цел – да ги информираат сите граѓани за општествените прилики и
можности во нивната заедница.
Во овој контекст главна задача на локалните власти е да ги развиваат своите заедници во
инклузивни простори каде сите граѓани без оглед на потеклото, способностите и социјалниот
статус, можат подеднакво да се вклучат во забавни и рекреативни активности, а истовремено да
имаат добар пристап до јавни информации и локални вести.

Чекор понатаму
При планирањето на забавни и рекреативни опции кои вклучуваат аспекти од уметноста,
културата, спортот и медиумите, локалните власти и другите задолжени за ова можат да ги
имаат предвид следниве препораки и добри практики:
•

Креирајте инклузивни партнерства со јавниот, приватниот и граѓанскиот сектор.
Универзитетите, здруженијата на граѓани и фондациите, формалните и неформалните
групи можат да дадат голем придонес кон развивање вештини и таленти, и поттикнување

30

Терминот „Инклузивна забава, култура и медиуми“, користен во оваа публикација ги опфаќа активностите како
што се визуелните уметности, музика, драмски уметности, занаети, спортови, култура, забава и туризам како и
креативните индустрии (маркетинг, архитектура, дизајн, издаваштво, телевизија и радио, филм и дигитални
медиуми) и обезбедувањето установи за театар, музеи, библиотеки и архиви.
31 Престижни места – владина стратегија за подобрување на квалитетот на местата/просторите, (Велика Британија,
2009), достапно на:
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20120919161233/http://www.communities.gov.uk/documents/planningandbu
ilding/pdf/1232218.pdf
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и одржување соработка со различни групи граѓани. Соработката треба да биде
континуирана и да претставува осмислен процес во кој партнерите се трудат да дојдат до
заеднички стратегии, политики и програми.
Пример: градот Еспо (Финска) иницирал процес на широки консултации за да се создаде
Стратегијата CultureEspoo 2030.32 Културата треба да служи како алатка за промовирање на
пристапноста, безбедноста, да го поткрепува мирот и духот на заедницата, а воедно да
инспирира урбано реконструирање кое е ориентирано кон потребите на населението.
Една од мерките предвидена во оваа стратегија е „Да се слушне гласот на граѓаните“ и „Да
се вмрежуваат и создаваат партнерства“, со локалната администрација, локалните познати
и влијателни личности и креативните работници во градот.33
•

Вклучување на граѓаните во планирање и спроведување. Улогата на граѓаните не е само
на корисници за кои нешто се прави, туку и на ко-креатори кои и самите придонесуваат и
ја споделуваат и работата и одговорноста.
Пример: Во многу заедници, граѓаните споделуваат локални вести на своите блогови и на
социјалните мрежи. Невладините организации во градот Чикаго (САД), бараат локални
активисти во заедницата кои ќе известуваат за вакви содржини во своето соседство, а
воедно ќе добиваат менторство и обука за новинарство. Новинарите се со различно
искуство, но најчесто се средношколци или студенти. Тие имаат објавено свои стории во
различни локални медиуми и на своите веб страници. Локалната власт во Медвеј (Кент,
Велика Британија) отишла еден чекор понатаму со тоа што поставува уште еден ред места
за седење на сите свои главни состаноци за овие граѓани – новинари и блогери и од нив
бара да споделуваат вести на Твитер-от на општинскиот совет.34

•

Обезбедување на пристапни формати на сите информации кои се однесуваат на
културни, рекреативни и спортски активности
Пример: Во Ротердам (Холандија) сите јавни простори како и спортски и рекреативни
центри се комплетно пристапни за лица со попреченост, и како учесници и како гледачи.
Ова значи дека постојат услови за да можат и слепи луѓе да следат и играат фудбал (во
Фудбалскиот клуб Фејнорд) и тенис. Исто така, постојат инклузивни игралишта во Музејот
Маритајм и патека за скутери во Ботаничката градина. Од 2007 година, Ротердам ја има
најпристапната плажа во Холандија со бесплатни колички за движење на плажа, помагала
за одење, пристапни тоалети и пристапни патеки до доковите35.
Консултативен процес - Пример на добра практика
Добар пример за консултативен процес кој резултирал во инклузивна иницијатива е
Спортската мрежа на глувите лица во Питербороу, Велика Британија. При Анкетата за
искуствата на лицата со попреченост која во 2014 била спроведена од локална спортска
невладина организација, се открило дека главна пречка за вклучување на лицата со
оштетен слух во спортски активности е комуникацијата. Затоа оваа мрежа ги споила
претставниците од заедницата на глувите лица со организаторите на спортски и

32

CultureEspoo 2030 Strategy, достапно на: https://www.espoo.fi/enUS/Culture_and_sport/In_2030_Espoo_will_be_a_creative_and_bol(86040)
33 Ibid (CultureEspoo 2030)
34 „Општината да резервира места за граѓаните-новинари“ (напис, Гардијан, јануари 2014), достапно на:
https://www.theguardian.com/media/greenslade/2014/jan/27/citizenmedia-localgovernment
35 Visits4U студии на случај, Јавни простори без бариери, Ротердам, Холандија (2017), достапно на:
http://www.visits4u.eu/wp-content/uploads/2017/09/visits4u-case-study-Barrier-Free-Public-Spaces-RotterdamNETHERLANDS.pdf
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рекреативни активности и локални невладини организации со цел вклучување на
глувите и наглувите лица во спортски активности како играчи, тренери или волонтери.
Некои активности вклучуваат и обуки за подигнување на свеста на организаторите на
спортски активности за потребите на глувите и наглувите лица, и организација на фитнес
и тенис тренинзи пристапни за глуви и наглуви лица.

Листа за самопроценка: Инклузивна рекреација, спорт, култура, забава и медиуми
ИНДИКАТОР

ДА

НЕ

НЕМА
ПОДАТОК

1.

Општината има сектор кој работи на активности за култура,
спорт, рекреација и/или забава
2. Општинскиот совет има развиено оперативен или акциски план
за култура, спорт, рекреација и/или забава, за кој поднесува
годишен извештај
3. Општината редовно соработува со поединци, организации и
поединци на полето на културата и забавата
4. Општината редовно соработува со поединци, организации и
поединци на полето на спортот и рекреацијата
5. Општината иницира активности на полето на културата и
забавата кои вклучуваат лица со попреченост
6. Општината иницира активности на полето на спортот и
рекреацијата кои вклучуваат лица со попреченост
7. Општината спроведува истражувања за утврдување на степенот
на сатисфакција на граѓаните со пристапноста и/или
инклузивноста на спортско-рекреативните и културноуметничките и забавните настани и содржини
8. Општината има изградено/подготвено наменски простори
(објекти, игралишта, паркови) за лицата со попреченост
9. Општината има во план во иднина да изгради/подготви
наменски простори (објекти, игралишта, паркови) за лицата со
попреченост
10. Општината се труди јавните и приватните спортско-рекреативни
простори да бидат физички и финансиски пристапни за лицата со
попреченост

Податоци за вклученоста на населението во спортскорекреативни и културно-забавни активности во
општината
1. Културни работници во општината (број)
2. Спортски работници во општината (број)
3. Граѓани кои се задоволни со физичката пристапност
на спортско-рекреативните содржини и настани (%)
4. Граѓани кои се задоволни со физичката пристапност
на културно-уметничките и забавните содржини и
настани (%)
5. Граѓани кои сметаат дека спортско-рекреативните,
културно-уметничките и забавните содржини и
настани им се финансиски достапни/можат да си ги
дозволат (%)
6. Граѓани кои живеат во радиус од 500 метри од
простори наменети за рекреација и забава (%)

вкупно

машки

женски

лица со
попреченост
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7.
8.

Граѓани кои живеат во радиус од 3 километри од
простори наменети за рекреација и забава (%)
Граѓани кои изјавиле дека наишле на пречки во
вклучувањето во спортско-рекреативните, културноуметничките и забавните содржини и настани во
изминатата година (број):
 поради физичка непристапност на просторот,
настанот, опремата (број)
 поради немање пристапни информации за
настаните и содржините (број)
 поради немање пристапен превоз (број)
 поради оддалеченост од просторот/настанот
(број)

Податоци за спортско-рекреативните и културно-забавните активности во општината
1. Простори за културни настани во сопственост на општината
2. Простори за културни настани во сопственост на општината кои се пристапни за
лица со попреченост
3. Други јавни простори за културни настани
4. Други јавни простори за културни настани кои се пристапни за лица со попреченост
5. Приватни простори за културни настани
6. Приватни простори за културни настани кои се пристапни за лица со попреченост
7. Јавни спортско-рекреативни простори
8. Јавни спортско-рекреативни простори пристапни за лица со попреченост
9. Приватни спортско-рекреативни простори
10. Приватни спортско-рекреативни простори пристапни за лица со попреченост
11. Повеќенаменски надворешни простори за рекреација (паркови, зелени површини,
пешачки патеки)
12. Повеќенаменски надворешни простори за рекреација (паркови, зелени површини,
игралишта) пристапни за лица со попреченост
13. Пешачки патеки (должина)
14. Пешачки патеки пристапни, безбедни и/или обележени за лица со попреченост
(должина)
15. Велосипедски патеки (должина)
16. Велосипедски патеки пристапни, безбедни и/или обележени за лица со
попреченост (должина)
17. Локални настани (фестивали, прослави, натпревари и др. ) кои се организираат во
општината (годишно)
18. Локални настани (фестивали, прослави, натпревари и др.) кои ги организира и
финансира општината (годишно)
19. Библиотеки во општината (не во училиште)
20. Граѓански групи, здруженија и организации кои се борат за правата на лицата со
попреченост
21. Граѓански групи, здруженија и организации кои се занимаваат со спортскорекреативни и културно-забавни активности
22. Граѓански групи, здруженија и организации кои се занимаваат со спортскорекреативни и културно-забавни активности за лица со попреченост

број
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7. Инклузивни процеси и инклузивни политики: подобрување на
транспарентноста, отчетноста и граѓанското учество
„Отвореното и инклузивно креирање на политики подразбира транспарентен процес базиран
на докази кој е пристапен и одговара на потребите на широк дијапазон на граѓани.“36 На локално
ниво, надлежните имаат одговорност да одговорат на потребите и барањата на различни групи
и да создадат визија за заедничка иднина во која сите граѓани имаат свое место во едно
шаренолико и разновидно општество. Главен предизвик за локалните власти е осмислување на
конструктивно и ефективно вклучување на локалното население без разлика на нивните
социјални атрибути, со цел промовирање на активности за постигнување позитивна промена
која е мерлива и остварлива.
Прифаќањето на инклузијата како цел, за локалните власти значи изнаоѓање начини да се
слушнат мислењата на оние кои се најчесто исклучени од креирањето на политики и нивната
имплементација и вреднување. Тие треба да овозможат разговор меѓу различните чинители и
создавање на заеднички јазик за одредени проблеми и поставување на заеднички цели. Ова го
поттикнува локалното ангажирање на граѓаните, во една безбедна и пријатна атмосфера.
Ваквиот процес во кој се вклучени различни чинители овозможува интеракција меѓу луѓе со
различни перспективи и со различни функции и појдовни ставови: властите, приватниот сектор,
експертската јавност, различните социјални групи претставени преку граѓанските организации и
други.
Локалните власти можат позитивно да придонесат за развој на граѓанското општество со
овозможување на здрава клима за развој на граѓанските организации. Во ваква клима
граѓанските организации можат да преземат улога на социјални катализатори и застапници на
гласовите на оние кои вообичаено не се слушаат.
За да се овозможи холистички и мултидимензионален одговор на потребите на локалното
население, потребно е да се постават „инклузивни политики кои овозможуваат интеракција на
локално, регионално и национално ниво, вертикално искористување на ресурсите и дијалог на
хоризонтално ниво меѓу различни административни сектори“37. Улогата на локалната власт во
оваа смисла е да одржува баланс меѓу правото на учество во донесувањето одлуки и личната и
институционална одговорност кај институциите и граѓаните учесници во процесот, при тоа
стимулирајќи размена на знаења и искуства во заедницата во поширока смисла.
Главниот предизвик за локалните партнерства лежи во воспоставувањето на соодветна рамка
на политики и практики кои ќе овозможат рамнотежа меѓу надлежностите и интересите на
локалната власт и граѓанските организации, при тоа искористувајќи го потенцијалот на
граѓанското општество за доброто на ранливите групи. Во ваков контекст, локалната власт треба
да делува како „поттикнувач и аниматор“ за ангажманот на приватниот и граѓанскиот сектор за
јавно добро и јавни услуги.

36

“Поглед врз власта”, Дел 8, Отворена и инклузивна влада (OECD, 2013), достапно на https://www.oecdilibrary.org/governance/government-at-a-glance-2013_gov_glance-2013-en
37 Креирање на инклузивно општество: практични стратегии за промовирање на социјална интеграција (UNDESA,
2009), достапно на: http://www.un.org/esa/socdev/egms/docs/2009/Ghana/inclusive-society.pdf
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Чекор понатаму
Предуслов за широка партиципација во процесот на донесување одлуки, имплементација и
следење и вреднување е одговорна и пристапна власт (локална и централна) која се стреми да
ги задоволи потребите на сите свои граѓани, особено оние од ранливите групи. За да се
реализира овој потенцијал, локалните власти можат да спроведат дел од следниве меѓународно
докажани препораки:
•

Мапирајте ги релевантните локални фактори за сите групи преку свои претставници да
бидат вклучени во процесите на донесување локални политики и одлуки. Различните
ранливи и/или засегнати групи, граѓанските организации кои ги претставуваат,
експертската јавност и приватниот сектор треба да бидат вклучени во консултативни
процеси од самиот почеток. Затоа е многу важно мапирањето на локалните чинители да
се направи пред креирањето на било каква стратегија, план или спроведување на
одредени интервенции.
Главниот предизвик за локалните власти во оваа смисла е да обезбедат комплетен список
на сите граѓански организации преку кои се легитимно застапени сите групи/заедници.
Ова може да значи спроведување на првично мапирање и поттикнување на оние
незастапени или невидливи групи/заедници да формираат свои граѓански организации
(формални или неформални) кои ќе ги застапуваат нивните интереси.

•

Вклучете локални граѓански или други организации во пружањето јавни услуги. Ако се
спроведе на транспарентен и отчетен начин, со почитување на нормативните и
стандардите за квалитет, овој процес може од една страна да го зголеми опфатот на
населението со јавни услуги (здравствени, образовни, спортски, културни и др.) а воедно
да осигури соодветна застапеност на ранливите групи. Во овој процес, локалните власти (а
во определени случаи и централната), треба да бодат добро информирани за локалната
понуда на можни услуги, но и да ги прилагодат своите процедури за набавка на јавни
услуги, отворајќи се кон не-традиционални партнери. Ова се постигнува преку поголема
застапеност на грантовско финансирање (наспроти кај нас доминантното и традиционално
историско финансирање на расходи), пружање на услуги базирани во заедниците и
придавање поголема важност на социјалните придобивки од услугите38.
Пример: Во Холандија, социјални услуги и предучилишното образование, воспитание и
згрижување се обезбедуваат првенствено од граѓански организации, НВО-а, приватни
компании и социјални претпријатија преку договор со надлежните власти. Се смета дека
локалните власти не можат во исто време квалитетно да обезбедат развој на политики,
пружање услуги и контрола на квалитетот.“39

•

Буџетирање кое е партиципативно, сензитивно кон прашањето на род и попреченост, и
инклузивно. Локалните власти можат да спроведат анализа на својот буџет од аспект на
интересите на различните ранливи групи, вклучувајќи ги во овој процес граѓанските
организации и локалното население.

38

Според Стратегија за граѓанско општество, резултати од консултации, (“Locality”, 2018), достапно на:
http://locality.org.uk/wp-content/uploads/2018/05/Civil_society_strategy_Localitys_consultation_response.pdf
39 Вклучување граѓански организации во ангажирање на владини задолженија, (научен труд, European Centre for
Not-for-profit Law and the World Bank, март 2013), достапно на: http://ecnl.org/wpcontent/uploads/2015/10/Contracting-out-services-to-CSOs_ECNL-preliminary-reserach-paper.pdf
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Инклузивното и сензитивното буџетирање преставува распределување на јавни средства
да на начини кои овозможуваат рамноправност и зајакнување на ранливите групи во
процесот40. Ако транспарентно се имплементира, ваквиот пристап кон развивање и
планирање на локалниот буџет придонесува кон подобра информираност и наменски
политики, мерки и активности кои ја подобруваат состојбата на ранливите групи, меѓу нив
и на лицата со попреченост.
Пример: Градот Виена, Австрија имплементира родово-сензитивно буџетирање од 2006
година. Тие ги прегледуваат сите делови на буџетот од родова перспектива и во посебно
поглавје ги опишуваат придобивките за општината од оваа практика. Вистинска позитивна
практика, каде се гледа која е придобивката од родово сензитивното буџетирање, била
дискусијата во која се открило дека одреден спортски терен многу повеќе бил користен
од мажи и момчиња отколку од жени и девојчиња. По една подетална родова анализа
градските власти инвестирале во одделни соблекувални и ја прошириле понудата на
спортски активности попривлечни за жени41. Овој ист процес може да придонесе за
подобро согледување на потребите на лицата со попреченост во општината и
подготвување на мерки за подобрување на инклузивноста и пристапноста на локаните
услуги.

Листа за самопроценка: инклузивни процеси и инклузивни политики
ИНДИКАТОР
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ДА

НЕ

НЕМА
ПОДАТОК

Општината има стратегија или практика за вклучување на
жителите во процесите на планирање
Општината има барем еден член на персоналот кој е задолжен за
вклучување/ангажирање на граѓаните
Општината спроведува јавна дебата или консултации пред
донесување на буџетот
Општината има предвидено средства во буџетот наменети за
вклучување/консултирање на жителите
Општината ги почитува предлозите и барањата на граѓаните
Општината активно лобира пред централната власт за поголем
буџет за јавните услуги на своите граѓани
Општината има средства во буџетот наменети за соработка со
граѓанските организации
Општината споделува информации со граѓаните и со граѓанските
организации преку:
• Печатени гласила (вклучувајќи и крупен печат)
• Телефон
 Радио
 Телевизија
 Средби лице-в-лице (пр. при јавни трибини, расправи во
општината)

40

Ова толкување е изведено од веќе етаблираниот процес на родово сензитивното буџетирање, кој веќе се
применува во РС Македонија. Според Родово сензитивно буџетирање: преглед (UN Women, undated), достапно на:
https://unwomen.org.au/our-work/focus-areas/what-is-gender-responsive-budgeting/
41 “Родово сензитивно буџетирање”, прирачник на државните службеници во градот Виена (Vienna City
Administration, undated), достапно на:
https://www.wien.gv.at/english/administration/gendermainstreaming/principles/manual.html
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9.

Општината ги користи следниве платформи за консултација со
граѓаните/граѓанскиот сектор:
 Јавни расправи во општината
 Традиционални консултативни форуми (состаноци на месни
заедници, јавни/општински собири)
 Експертски фокус групи
 Граѓански панел дискусии
 Граѓански совети/комисии
 Анонимни пофалби и поплаки
10. Општината ги користи ги вклучува граѓаните/граѓанските
организации во следниве процеси
 дефинирање на проблемите во политиките, законите и
подзаконските акти
 дефинирање на локални приоритети
 давање предлози за локални услуги и програми
 информирање на јавноста и/или на посебни ранливи групи
 вреднување на ефектите од политики и програми
 спроведување на заеднички активности
 пружање јавни услуги
 следење на јавната потрошувачка
 проблеми со кои се соочуваат ранливите групи и нивни
посебни потреби
11. Општината спроведува истражувања за утврдување на степенот
на сатисфакција на граѓаните со
 нивната информираност за нови политики и закони
 нивната информираност за локални активности, можности и
програми за поддршка
 нивната вклученост во процесите на консултација
 нивната вклученост во донесување одлуки за локалниот
буџет, приоритети и програми/проекти
 нивната вклученост во спроведување на програми/проекти
 нивната вклученост во вреднување и давање повратни
информации за спроведени програми/проекти

Податоци за општината
1. Вкупен буџет на општината
2. Вкупни издатоци за
 подобрување на пристапноста
 образование
 здравство
 социјални активности
 вработување
 спортско-рекреативни активности
 културно-уметнички и забавни активности
 информирање на граѓаните
 консултации со граѓаните
 финансирање на граѓански организации и иницијативи
3. Вкупни издатоци наменети за лица со попреченост за
 подобрување на пристапноста
 образование
 здравство
 социјални активности

број или процент
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 вработување
 спортско-рекреативни активности
 културно-уметнички и забавни активности
 информирање на граѓаните
 консултации со граѓаните
 финансирање на граѓански организации и иницијативи
4. Вкупен прилив од донации и грантови (финансиска помош и непарична помош)
5. Вкупен прилив од донации и грантови наменети за лица со попреченост
(финансиска помош и непарична помош)
6. Локални граѓански организации
7. Локални граѓански организации кои работат со лица со попреченост
8. Локални граѓански организации во кои членуваат и активно работат лица со
попреченост
9. Локални граѓански организации кои работат со лица со попреченост а кои
редовно се вклучуваат во консултативни процеси
10. Локални граѓански организации кои работат со лица со попреченост а кои
пружаат јавни услуги (финансирани од државата, општината или донатори)

Податоци за населението во општината
1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.

вкупно

машки

женски

лица со
попреченост

Членови на локални граѓански организации
Членови на локални граѓански организации кои
работат со лица со попреченост
Членови на локални граѓански организации кои
работат со лица со попреченост а и самите се лица
со попреченост
Членови на локални граѓански организации кои
работат со лица со попреченост а кои редовно се
вклучуваат во консултативни процеси
Граѓани кои се задоволни од степенот на
информираност за настани, политики,приоритети и
сл.,
Граѓани кои се задоволни од квалитетот на услугите
во општината
Граѓани кои се задоволни од ефектите од
консултациите и вниманието кое општината го
посветува на нивните ставови и предлози
Граѓани кои се задоволни од напорите на општината
за подобрување на инклузивноста
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Локално инклузивно акциско планирање - Водич за општините
Зошто е потребен локален инклузивен акциски план?
„За дваесет години, човекот можеби ќе се насели на месечината. За четириесет години можеби
ќе се населиме на Марс. Во наредните 200 години можеби ќе излеземе од сончевиот систем и
ќе се упатиме кон ѕвездите. Но, во меѓувреме, би требало да можеме да стигнеме до
продавница, кино или ресторан.“ – Стивен Хокинг42
Отстранувањето на пречките кои стојат на патот на целосната инклузија на лицата од ранливите
групи, а особено на лицата сои попреченост, е комплексен процес кој бара сеопфатно
планирање. Во ова поглавје се опишани чекорите во процесот на локално инклузивно
планирање. Овој водич е корисен за општината во процесот на подготовка на локален
инклузивен акциски план (ЛИАП), во неговата имплементација и евалуација.
Ова е илустративен документ кој може да се менува според локалниот контекст во секоја
општина. ЛИАП-от може да се имплементира како самостоен документ или да се интегрира во
постоечките протоколи за планирање на работата на општината. Препорачливо е општините со
помалку искуство во локалното инклузивно планирање да го развијат првиот ЛИАП како
самостоен документ за полесна организација и водење со активностите.
ЛИАП-от треба да биде клучна алатка во планирањето на активности наменети за подобрување
на услугите за лицата со попреченост и на условите за нивна целосна социјална инклузија.

Како да се развие локален инклузивен акциски план?
Секој ЛИАП e уникатен документ кој ја опишува состојбата во општината и ги зацртува целите,
карактерот и опфатот на локалните активности наменети за лицата со попреченост. Пречките во
пристапноста треба постепено и систематски да се отстрануваат, а плановите треба да се
ревидираат во соработка со сите релевантни чинители и да ги рефлектираат приоритетите и
пречките во инклузијата кои дополнително се јавуваат.
Во овој дел се објаснети чекорите кои треба да им помогнат на општините во планирањето и
имплементирањето на локалните инклузивни акциски планови. Секоја општина треба да го
определи својот специфичен контекст на делување, постоечките процеси и протоколи на
планирање и целите, и соодветно да го прилагоди овој план.
Чекор 1: Распределете ја одговорноста за донесување одлуки
Локалното инклузивно акциско планирање треба да биде спроведено на извршно ниво за да
може потоа да стане интегрален дел од сите активности и процеси на ниво на општината. Пред
да се определи одговорноста и конкретните задолженија за развивање и спроведување на
ЛИАП-от, секоја општина треба да определи барем еден супервизор на процесот кој има
искуство со акциски планови или познавање на успешни практики,но не мора да биде запознаен
со спецификите и потребите на лицата со попреченост и градење инклузивни општини. Тоа
може да е градоначалникот, претседателот на советот, раководител на сектор или друг член на
извршниот дел од општинската администрација. Овој супервизор ќе биде одговорен за
успешноста на имплементацијата на инклузијата низ сите сектори, ќе ја преземе одговорноста
42

Цитирано во: “Enabling Everything: Scale, Disability and the Film ‘The Theory of Everything’” Disability and Society Vol.
30, No. 8, достапно на:
https://www.tandfonline.com/doi/citedby/10.1080/09687599.2015.1071942?scroll=top&needAccess=true
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и ќе ги донесе сите одлуки во врска со обезбедувањето на ресурсите, планирањето и
имплементацијата на планот.
Треба да се назначи проектен менаџер или раководител кој ќе биде задолжен за координација
и ќе има улога на главен програмски креатор во процесот на акциското планирање. Идеално,
оваа личност треба да има познавање и разбирање за инклузијата. Доколку нема такво лице во
советот на општината или другите административни сектори, тогаш назначениот проектен
менаџер треба да посети обука за инклузија или почитување на разликите во што може да
помогне локалната невладина организација со претходно искуство во инклузија, или да се
ангажира од установите кои се под надлежност на општината или таму делуваат (училишта,
здравствени или социјални установи), или пак од граѓанскиот сектор.
Дополнително, општините треба да обезбедат наменски средства за локални инклузивни
активности. Идеално, овие извори на финансирање треба да бидат идентификувани уште во
самиот процес на планирање и да бидат обезбедени што е можно поскоро. Добро е да се
истражат и други извори на финансиски средства како што се грантови, донации или средства
што ги дава централната власт, приватниот сектор или странски донатори.
Чекор 2: Поставување на мултидисциплинарна работна група
Општините треба да имаат мултидисциплинарен пристап во планирањето и имплементацијата
за да се поддржи ЛИАП-от од страна на целата општина. Секоја општина треба да формира
работна група која се состои од претставници од општината, членови од советот и луѓе со лично
или професионално знаење за инклузијата. Оваа група ќе биде одговорна заедно со проектниот
менаџер за имплементација на процесот на планирање и за креирање на нацрт верзијата на
акцискиот план.
Општините треба да бидат свесни дека инклузивните консултации, особено консултациите со
лица со попреченост, можат да траат подолго и да бараат дополнителни ресурси како што е
пристапен транспорт или презентирање на содржините на алтернативни начини, и да ги
вклучуваат и семејствата.
Чекор 3: Мапирање на релевантните организации од граѓанскиот сектор и припадници на
целните групи
За ефективно планирање треба да бидат ажурирани податоците за ранливите групи, како што
се лицата со попреченост, постарите лица, семејствата кои живеат во сиромаштија, лицата
припадници на определени малцинства и др., имено:
• Идентификување на целните групи, оние кои се соочуваат со отежнат пристап и/или
проблеми во инклузијата
• Мапирање и правење листи на граѓански организации кои ги застапуваат целните групи
или чиишто членови се припадници на целните групи
Оваа активност треба да резултира со идентификација на можностите за подобрување на
инклузијата и понатамошна соработка на работната група за ЛИАП-от со дефинираните
граѓански организации и целни групи.
Чекор 4: Мапирање на функциите на локалната власт, секторите, сервисите и изворите на
информации
За ефективен процес на локално инклузивно акциско планирање, потребно е да се има јасна
слика за оперативната средина и да се идентификуваат можностите за подобрување на
инклузијата на ниво на општина.
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За сите услуги кои ги нуди општината, направете листа на дејности, програми, простор и извори
на јавни информации. Истовремено треба да се идентификуваат типичните начини на кои се
користат овие услуги. Ова мапирање ќе им помогне на општините, членовите на советот и
администрацијата да проверат дали ги испитале сите аспекти од својата работа, за да
идентификуваат постоечки или потенцијални пречки за пристапност и инклузија, но и можности
за нивно отстранување. Овој процес може да го спроведе работната група за ЛИАП-от.
Општините можат да ги идентификуваат следниве услуги:
 услуги во врска со имот – градежни работи, одржување на патишта, пешачки и
велосипедски патеки, комуналии;
• услужни дејности во своја надлежност: рекреативни и културни активности, библиотеки,
информативни сервиси, центри за лица со попреченост, за постари граѓани, центри за
ран детски развој/градинки;
• услуги за кои е надлежна централната власт (образование, здравство, социјала работа);
• регулаторни услуги: планирање, градење, контрола на животни скитници, паркинг,
еколошки сервиси/сервиси за заштита на животната средина; греење и сл.;
• генерална администрација: информирање на јавноста, комунални услуги, справување
со наплати на јавни давачки и жалби;
• добро владеење: избори, постоечки или наменски административни и комисиски
средби и избор на членови на советот.
Откако секој сервисен сектор ќе се идентификува, треба да се определат следните аспекти:
• Идентификување на постоечките бариери и можности за подобрување на инклузијата;
• Подготовка на активности, ресурси, стратегии и пристапи за подобрување на
инклузијата;
• Преглед на податоците однос на бројноста и спецификите на ранливите групи.
Чекор 5: Раководење и одговорност
Општините треба да усвојат јасни правила за раководење за да се постават очекувањата околу
процесот на планирање и отчетноста во развивањето и имплементирањето на ЛИАП-от.
Изготвувањето на правила за раководење во оваа фаза, пред да се постават приоритетите и
активностите, го унапредува пристапот кон целосна инклузија на општината. Како резултат на
ова, надлежните органи ќе бидат подготвени да го планираат процесот и јасно да знаат што се
очекува од нив во смисла на имплементирање и известување.
Процесот на управување и отчетност може да вклучува и поединечни процеси како на пример:
• Одговорности за исполнување на планираните активности во склоп на работната
позиција;
• Квартално (полугодишно или годишно) известувања на имплементацијата на ЛИАП-от
како дел од дневниот ред на состаноците на општинскиот совет;
• Механизми за давање мислење и повратни информации за развојот и
имплементацијата на ЛИАП од граѓаните.
Чекор 6: Развивање активности за подобрување на инклузивноста
Развојот на локални инклузивни активности подразбира соработка со граѓаните и нивните
претставници. Активностите, кои се осмислуваат во координација со работната група за ЛИАП,
можат да се спроведат во повеќе приоритетни области на конкретната општина. Исто така, тие
можат да бидат во склад со националната стратегија за инклузија (или други закони и стратегии
кои ја поттикнуваат инклузијата, на пр. Законот за основно образование).
За секоја активност, ЛИАП-от треба да ги идентификува следниве аспекти:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Приоритет/фокусно подрачје,
Назив и опис на активноста,
Цел и очекувани резултати,
Целна група или публика,
Временска рамка на почеток и крај на активноста,
Кој и за што е одговорен,
Потребни ресурси за имплементација, вклучувајќи и надворешни партнерства,
Специфични и мерливи индикатори за евалуација на успешноста,
Извештај (насоки за формат и содржина).

Овие аспекти се важни и треба да бидат анализирани/дефинирани, но не е неопходно да влезат
во конечниот акциски план. Заради јасност и концизност, финалниот акциски план треба да ги
содржи описот на активноста, целта, очекуваните резултати и временската рамка на
спроведување, а по потреба (желба или можности) и други информации.
Чекор 7: Подгответе рамка за следење, евалуација и известување
Редовното следење на имплементацијата на инклузивните активности на општината ќе и
овозможи:
• да ги модифицира целите и активностите на ЛИАП-от за да можат да одговорат на
новите предизвици во полето на инклузијата,
• да се пренасочи вниманието и ресурсите кон области каде тешко се менуваат нештата,
• известувањето за инклузијата да биде точно, објективно и во дадените временски
рокови.
Акциските планови треба да содржат специфични и мерливи индикатори на успех за секоја
активност или група на активности, и треба да избегнуваат нејасни временски рамки, цели,
индикатори и одговорност. Следењето и вреднувањето треба да бидат интегрален дел од
процесот на акциско планирање за да се осигуриме дека дефинираните активности се
специфични и мерливи и дека собраните податоци се релевантни. При изработката на рамката
за следење и вреднување, работната група на ЛИАП-от треба:
• да идентификува соодветни клучни индикатори за секоја активност,
• да ги идентификува сите извори на податоци неопходни за следење на напредокот за
секоја активност, вклучувајќи и стратегии за дополнително собирање на податоци
доколку потребните податоци не се достапни,
• да ја распредели одговорноста за известување за индикаторите за секоја активност и
процесирање или резимирање на податоците,
• да побара од супервизорот (градоначалникот/висок претставник од општината) да ја
одобри рамката и да обезбеди поддршка и посветеност за нејзиното остварување на
ниво на цела општина.
ЛИАП-от е динамичен процес кој треба постојано да се прегледува и подобрува. Во најмала рака
работната група за ЛИАП-от треба да прави квартални прегледи/анализи за да се следи
напредокот, и тој да се претставува пред состаноците на советот на општината. Општинскиот
персонал треба редовно да ги прегледува активностите и да го следи напредокот како постојана
точка на дневниот ред на средбите на раководниот тим. Општините исто така, можат да прават
годишна ревизија на активностите и подобрувањата според индикаторите.
Чекор 8: Објавете го, промовирајте го и имплементирајте го планот
Откако ЛИАП-от е одобрен на сите нивоа, вклучително и од страна на општинскиот совет, тој
треба да биде објавен и промовиран и пред општинската администрација и пред пошироката
заедница. Општините треба да ги објават своите ЛИАП-и во пристапен формат и да најдат начин
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да ги споделат информациите во заедниците кои имаат посебни потреби во врска со
комуникацијата. Во зависност од потребата, тоа може да се пристапни word документи,
печатени публикации со зголемени/покрупни букви, аудио изданија, лесно читлив текст, Браево
писмо или знаковен јазик (или титли).
Успешното имплементирање на ЛИАП бара јасна поделба на одговорностите во склоп на
општинската администрација и постојана соработка и комуникација меѓу секторите, со
заинтересираните членови на општината, граѓанските организации и давателите на услуги.
За имплементација на ЛИАП-от исто така е клучно спроведувањето на сите аспектите што тој ги
пропишува. Извештаите за имплементацијата на ЛИАП-от треба да бидат вклучени во
годишните извештаи на градоначалникот или на советот на општината.

Урнек за локален инклузивен акциски план (ЛИАП)
Јавна заложба: посветеност кон инклузијата
Овој воведен дел ја декларира посветеноста на општината кон локалното инклузивно акциско
планирање. Општината може да одлучи овој дел да го напише како порака од градоначалникот
или како писмо од советот за да му даде легитимитет на документот.
Овој дел исто така може да содржи некои водечки начела од Конвенцијата на ОН за правата на
лицата со попреченост, некој исказ или политика преку кој општинскиот совет ќе даде јасна
претстава за тоа кои се приоритетите на општината.
Преглед и визија
Овој дел го објаснува контекстот во кој се подготвува овој ЛИАП. Тој може да вклучува:
• За кого и со која причина се развива овој план?
• Која е визијата на општината за инклузијата?
• Кои се чекорите преземени за подготвување на планот, вклучувајќи ги и
консултативните средби со работната група за ЛИАП-от.
Легислатива и рамка за политики
Во овој дел е илустрирано како локалната власт ја планира инклузијата во склад со
меѓународните стандарди и државните закони и политики. Во овој дел би требало да има
преглед на законската рамка усвоена од државата и сите релевантни стандарди кои се
однесуваат на инклузијата во контекст на локалното самоуправување. Овој дел нема потреба да
се подготвува за секоја општина посебно, и треба да биде резултат на периодични проценки на
состојбите за кои надлежни би биле централната власт или научно-истажувачките институции.
Прилогот (подолу) може да биде од корист при подготовката на овој преглед.
Преглед на локалната заедница
Овој дел ги опишува различните луѓе кои ја сочинуваат заедницата со цел идентификување на
приоритетните области и ранливите групи. Во овој дел може да се вклучат тековни статистики
и трендови на населението, опис на типични домаќинства од целната популација, оддалеченост
или густина на населението и профил на ранливите локални групи. Доколку овие статистички
податоци не се обезбедени на локално ниво, во овој дел може да се вклучат информации од
Државниот завод за статистика и други релевантни извори. Добро е да се обезбедат податоци
за:
• Број на лица во заедницата кои живеат со некаква попреченост,
• Број на лица на кои им треба грижа или помош во секојдневното живеење,
• Број и вид на пристапни јавни установи/градби во општината,
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•

Број и вид на програми и проекти финансирани од општината кои имаат за цел да ја
унапредат инклузијата, пристапноста и почитувањето на разликите на локално ниво.

Соработка со заедницата
Соработката на членовите на заедницата и граѓанскиот сектор е мошне важна во процесот на
вклучување на оние за кои се прави планот. Тоа значи дека тие ќе ја помагаат работата на
работната група за ЛИАП-от и ќе учествуваат во дополнителните консултативни активности со
засегнатите членови на локалното население и граѓанскиот сектор. Тие треба да бидат вклучени
и во консултациите при следењето и вреднувањето на овој план, а општината треба да ги
користи повратните информации добиени од нив.

Активности
Оваа табела е пример за тоа како може да се организираат активностите во ЛИАП-от.
Приоритет/фокус подрачје
Кое е полето на делување/група на
акции?
Целна група
За кои жители од локалното
население е наменета активноста?
Активност
Која е главната активност која се
планира во идентификуваното поле
на делување?
Цел/резултат
Кој е (идеалниот) резултат кој го
очекуваме од овие активности?
Чекори
Кои се спецификите во врска со
секоја активност?
Веројатно ќе бидат потребни повеќе
чекори за остварување на
активноста.
Клучни индикатори на успех
Кои се показателите за успех?

Пример: Пристапност


Лицата со попреченост и останатите лица со посебни потреби
во врска со пристапност
 Лица со оштетувања на видот
Адаптирање на општинската интернет страница да ги задоволува
Стандардите за електронска пристапност - Web Content
Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 AA ниво
Лицата со попреченост и останатите лица со посебни потреби во
врска со пристапност можат самостојно да пристапат кон
потребните информации како и лицата без попреченост/посебни
потреби во врска со пристапност
 Ревидирање на постоечката интернет страница на општината
 Ангажирање на консултант (или фирма) која ќе треба да
дизајнира и постави нова интернет страница
 Општинскиот ИТ сектор ќе биде обучен за WCAG за
одржување на интернет страницата





Одговорности
Кој е одговорен?
За што е секој задолжен?



Буџет





Поставување на пристапна интернет страница според
насоките на WCAG 2.0 AA ниво
Број на обучени претставници од ИКТ секторот на општината
за одржување на пристапната интернет страница
Број на корисници на општинската интернет страница во
определен период (на пр. први 6 месеци)
Процент на корисници на општинската интернет страница кои
се задоволни од нивото на пристапност (анкета)
Консултант (или фирма) за електронска пристапност
(дизајнирање, поставување и обука)
Раководител на ИКТ секторот во општината – за одржување на
интернет страницата
Грантови од Министерство за труд и социјална политика/
Министерство за локална самоуправа
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Колку средства ќе бидат потребни
за реализација и како ќе се
обезбедат?






Временска рамка
Во кој временски период ќе се
изведуваат чекорите од активноста?







Грантови обезбедени од граѓанскиот сектор за наменски
активности
Буџетски средства од ставката за набавка и одржување на ИКТ
опрема/платформи на општината
(ексел табела со детална распределба на средствата:
хонорари за консултантски услуги, електронска поддршка,
материјали и режиски трошоци за одржување на обука)
Доколку за некоја активност не се потребни дополнителни
средства (на пр. платата на лицето одговорно за одржување
на ИКТ опремата/платформата на општината и вака и така
зема плата, ова не ги зголемува значително неговите работни
обврски), истото треба да се истакне
Ревизија на постоечката интернет страница – до 15 јануари
2020
Креирање на нова пристапна интернет страница – до 15 март
2020
Тренинг за одржување на интернет страницата – од 15 мај
2020
Евалуација на користењето на интернет страницата и
сатисфакција од нејзината пристапност
Друго (по потреба)
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Прилог - Податоци и индикатори за проценка на состојбата на
државно ниво
1. Листа за самопроценка: Пристап до податоци
Податоци за населението во државата
1.

2

2.

вкупно

машки

женски

лица со
попреченост

Население според возрасна група (број)
1.1 0-5,99 (до наполнети 6 г.)
1.2 6-14.99 (до наполнети 15 г.)
1.1 15-18.99 (до наполнети 19 г.)
1.1 19-29,99
1.1 30-39,99
1.1 40-49,99
1.1 50-64,99
1.1 над 65 години
Население според етничка припадност (процент или
број)
2.1 Македонци
1.2 Албанци
1.3 Турци
1.4 Срби
1.5 Роми
1.6 Други
Ранливи групи (број)
(на пр. лица со ХИВ/СИДА, сексуални малцинства, лица
во институции, лица под ризик од маргинализација по
било кој основ, мигранти...)
3.1 ______________________
3.2 ______________________
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2. Листа за самопроценка: Пристапни заедници (Јавни простори, услуги, градби,
домување, превоз, информации и комуникација)
ИНДИКАТОР
1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

14.

ДА

НЕ

НЕМА
ПОДАТОК

Државните стратегии, акциски планови и др. документи поставуваат цели за
подобрена пристапност.
Ако да, кои: _________________________________________
Државата има јасно утврдени нормативи за пристапност до и во згради, во
јавниот превоз, и сл.
Јавните служби, државните институции, единиците на локална самоуправа,
граѓанските организации и стопанствата, се со закон обврзани да:
 да обезбедат пристапност до своите објекти (широки тротоари, паркинг,
пристапни влезови)
 да обезбедат пристапност во своите објекти (лифтови, пристапни
тоалети, шалтери итн.)
 да обезбедат информации во пристапни формати (лесни за читање и со
едноставен јазик, аудио, видео, на Браево писмо, со крупен печат)
 да обезбедат пристап до информации користејќи обучен кадар – за лица
кои користат знаковен јазик, преведувачи и слично
Државата прави/има направено проценка на физичката пристапност на:
 објектите на државната администрација
 јавните установи – училишта, агенција/центри за вработување, центри за
социјална работа, катастар итн.
 отворени јавни простори и простори за рекреација – улици, тротоари,
паркови, плажи, пешачки патеки
 приватните објекти
Објектите на државната администрација задолжително имаат пристапен:
 паркинг
 тротоар
 влез
 скали
 лифт
 шалтер
 тоалет
Државата поставува специфични барања за пристапност при планирање на
нови згради за своите институции и установи или адаптација на постоечки
Државата специфични барања за пристапност при издавање дозволи на или
склучување на договори со превозници
Државата нуди повластици или субвенции за подобрување на пристапноста
на услуги (домување, превоз, едукација, медиуми, згрижување и др.)
Избирачките места ширум државата се пристапни за лица со попреченост
Изборниот процес се грижи за поголема пристапност за лица со попреченост
(информации во пристапни формати, обука за изборни комисии, лица со
попреченост-членови на избирачки одбори или набљудувачи, итн.)
Објектите на државната администрација и институции располагаат со
асистивна технологија
Државните установи (училишта, библиотеки, здравствени домови и сл.)
располагаат со асистивна технологија
Државните институции и установи имаат изработено информативни
материјали во пристапни формати (лесни за читање и со едноставен јазик,
аудио, видео, на Браево писмо, со крупен печат)
Интернет страниците на државните институции и установи се пристапни за
лица со пречки во видот
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15. Државните институции и установи имаат вработено или ангажираат толкувач
на знаковен јазик
16. Државата точно знае колку граѓани се со ограничена мобилност, каква и
каде се тие
17. Државата ги користи овие информации при планирање на постапувањето во
итни случаи
18. Државата спроведува/спровела кампања за подигање на јавната свест за
потребата и важноста на пристапноста
19. Државата нуди субвенции и награди за подобрување на пристапноста
(физичка, финансиска, медиумска и др.)
20. Државата нуди субвенции или олеснувања за физички лица за подобрување
на пристапноста (обезбедување на помагала - колички, бастуни; царински
повластици за набавка на асистивна технологија, модификација на
просторот - поставување соодветен тоалет, лифт или пристапна рампа, и др.)

Податоци за пристапност во државата
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

број

удел/% од
вкупниот број

Резервирани пристапни паркинг места
 блиску до образовни установи
 блиску до културни установи
 блиску до здравствени установи
 блиску до специјални установи (центар за социјална работа, центар за
вработување и сл.)
 блиску до полициски станици и правосудни установи (судови, управи за
матични книги и сл.)
 блиску до други јавни установи (пошти, регулаторни агенции и сл.)
 блиску до банки, супермаркети, трговски центри и сл.
Јавни установи кои исполнуваат стандарди за пристапност (влез, скали и др.)
 образовни установи
 културни установи
 здравствени установи
 социјални установи (центар за социјална работа, центар за вработување и
сл.)
 полициски станици и правосудни установи (судови, управи за матични
книги и сл.)
 јавни установи (пошти, регулаторни агенции и сл.)
 други:_________________________________
Објекти кои нудат приватни услуги (банки, самопослуги и сл.) кои исполнуваат
стандарди за пристапност
Ве молиме наведете кои се тие:_________________________________
Објекти за колективно домување кои исполнуваат стандарди за пристапност
Автобуси со пристапни рампи
Комбиња со пристапни рампи
Банкомати пристапни за лица во инвалидска количка и/или оштетен слух
Електронски или печатени медиуми кои адаптираат содржини за лица со
попреченост
Електронски или печатени медиуми кои редовно објавуваат содржини за
живото и на лица со попреченост
Толкувачи на знаковен јазик вработени/ангажирани во јавните установи
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Податоци за мобилност на лицата со попреченост, според спроведена анкета, % од
анкетирани лица со попреченост
1. Лица со попреченост кои можат самостојно да пристапат до и да ги користат услугите на
јавните служби
2. Лица со попреченост кои можат самостојно да пристапат до и да користат јавен превоз
3. Лица со попреченост кои можат самостојно да пристапат до и да се движат на улица, во
парк
4. Лица со попреченост кои можат самостојно да пристапат до и да користат комерцијални
услуги (банки, продавници)
5. Лица со попреченост кои можат самостојно да пристапат до и да користат електронски и
печатени медиуми
6. Лица со попреченост кои можат самостојно да пристапат до и да ги користат услугите на
јавните служби

%
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3. Листа за самопроценка: Инклузивно образование
ИНДИКАТОР
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.

ДА

НЕ

НЕМА
ПОДАТОК

Воспоставени се правила и процедури за обезбедување еднакви можности,
еднаков третман и недискриминација меѓу сите ученици и студенти без
исклучок
Воспоставени се процедури за рана идентификација на лица/возрасни со
посебни образовни потреби (ПОП) во:
 предучилишните установи
 основното образование
 средното образование
 образованието на возрасни/работно оспособување
Во сите образовни установи во државата се применуваат процедури за
идентификација на ученици со ПОП, имено во:
 предучилишните установи
 основното образование
 средното образование
 образованието на возрасни/работно оспособување
Воспоставена е редовна и задолжителна интерсекторска соработка меѓу
образовните, здравствените, социјалните установи во поглед на образовна
поддршка за ученици со ПОП
Воспоставена е и се поттикнува соработка меѓу формалниот и неформалниот
образовен систем (вклучувајќи провајдери на обуки, граѓанските организации,
обучувачи за работно оспособување)
Воспоставени се нормативи за обезбедување квалитетно образование без
разлика на социо-економскиот статус и способностите за учење
Државата утврдила нормативи и стандарди за пристапност на образовните
објекти (паркинг, пристап, врати, тоалети, лифтови)
Државата утврдила нормативи и стандарди за пристапност на возилата за
превоз на ученици со ПОП
Државата точно знае колку деца на училишна возраст се со ПОП
Државата точно ги знае спецификите/видот и степенот на нивната попреченост,
и нивните потреби и можности
Државата точно знае колку ученици со ПОП се вклучени во образовниот процес
во:
 предучилишните установи
 основните училишта
 средните училишта
 образованието на возрасни/работно оспособување
 специјалните училишта/паралелки
Секое дете со ПОП кое изрази желба се запишува во редовна образовна
установа. Ниедно дете не се враќа.
Образовните установи и вработените ги знаат процедурите кои треба да се
следат при запишување на ученик со ПОП
Секое училиште има дефектолог/специјален едукатор
На сите ученици со ПОП им е достапна дополнителна поддршка/помош од
 дефектолог/специјален едукатор во самото училиште
 дефектолог/специјален едукатор од друга установа во општината
 дефектолог/специјален едукатор од друга општина
 личен асистент
 образовен асистент
 асистивна технологија
 дневен центар, граѓанска организација, проект
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 посебна поддршка/услуги во домашни услови
16. Државниот просветен инспекторат ја следи вклученоста и напредувањето на
учениците со ПОП во редовните училишта
17. Државата им доделува дополнителни ресурси на училиштата за учениците со
ПОП
 финансиски средства
 персонал
 помагала, асистивна технологија

Податоци за образовните установи во државата
1. Предучилишни установи
2. Предучилишни установи кои ги задоволуваат стандардите за пристапност за
 пристапна рампа
 пристапен паркинг
 лифт
 тоалет
 асистивна технологија
3. Предучилишни установи со вработен дефектолог/специјален едукатор
4. Редовни основни училишта
5. Посебни основни училишта
6. Редовни основни училишта кои ги задоволуваат стандардите за пристапност за
 пристапна рампа
 пристапен паркинг
 лифт
 тоалет
 асистивна технологија
7. Редовни основни училишта со вработен дефектолог/специјален едукатор
8. Редовни средни училишта
9. Посебни средни училишта
10. Редовни средни училишта кои ги задоволуваат стандардите за пристапност за
 пристапна рампа
 пристапен паркинг
 лифт
 тоалет
 асистивна технологија
11. Редовни средни училишта со вработен дефектолог/специјален едукатор
12. Високообразовни установи
13. Високообразовни установи кои ги задоволуваат стандардите за пристапност з:
 пристапна рампа
 пристапен паркинг
 лифт
 тоалет
 асистивна технологија
14. Останати регистрирани образовни установи (центри за постсредно образование,
центри за образование на возрасни, отворени граѓански универзитети за
доживотно учење, и др.)
15. Останати регистрирани образовни установи кои ги задоволуваат стандардите за
пристапност за:
 пристапна рампа
 пристапен паркинг
 лифт
 тоалет
 асистивна технологија

број
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Податоци за образованието на ученици со ПОП во државата
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.
24.

вкупно

машки

женски

лица со
попреченост

Вкупно деца на предучилишна возраст (број)
Вкупно деца кои посетуваат предучилишни установи (број):
 јавни градинки
 центри за ран детски развој
 приватни градинки
 други форми на згрижување
Деца со ПОП кои во предучилишната установа дошле со
направена проценка на функционалност (број)
Деца со ПОП кај кои посебните потреби ги утврдил персоналот
од предучилишната установа (број)
Деца во предучилишно образование кај кои родителите се
спротивставиле на спроведување на проценка и како резултат
детето нема потреба документација (број)
Вкупно деца на возраст 6-15 г. (број)
Вкупно ученици во редовни основни училишта (број)
Вкупно ученици во специјални основни училишта (број)
Ученици со ПОП кои во основно училиште дошле со направена
проценка на функционалност (број)
Ученици со ПОП кај кои посебните потреби ги утврдил
персоналот од основното училиште (број)
Ученици (во основно образование) за кои училиштето утврдило
посебни потребни но родителите се спротивставиле на
спроведување на проценка и како резултат детето нема потреба
документација (број)
Ученици со ПОП кои го напуштиле редовното основно
образование и се префрлиле во специјални училишта (број)
Ученици со ПОП кои го напуштиле редовното основно
образование и се надвор од процесот на образование (број)
Вкупно деца на возраст 15-19 г. (број)
Вкупно ученици во редовни средни училишта (број)
Вкупно ученици во посебни средни училишта (број)
Ученици со ПОП кои во средно училиште дошле со направена
проценка на функционалност (број)
Ученици со ПОП кај кои посебните потреби ги утврдил
персоналот од средното училиште (број)
Ученици (во средно образование) за кои училиштето утврдило
посебни потребни но родителите се спротивставиле на
спроведување на проценка и како резултат детето нема потреба
документација (број)
Ученици со ПОП кои го напуштиле редовното средно
образование и се префрлиле во специјални училишта (број)
Ученици со ПОП кои го напуштиле редовното средно
образование и се надвор од процесот на образование (број)
Лица на возраст над 19 години без завршено основно
образование (%)
Ученици во основно образование кои изјавуваат дека се
чувствуваат убаво на училиште (%)
Ученици во средно образование кои изјавуваат дека се
чувствуваат убаво на училиште (%)
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25. Ученици со ПОП во основно образование кои велат дека се
соочуваат со препреки во вклучувањето во училишниот живот
(број)
 непристапен влез во училиштето
 непристапна училница
 непристапни тоалети
 недоволно пристапни учебници
 недостаток на асистивна технологија и помагала
 недостаток на поддршка и прифаќање од наставниците
 недостаток на поддршка и прифаќање од соучениците
26. Ученици со ПОП во средното образование кои велат дека се
соочуваат со препреки во вклучувањето во училишниот живот
(број)
 непристапен влез во училиштето
 непристапна училница
 непристапни тоалети
 недоволно пристапни учебници
 недостаток на асистивна технологија и помагала
 недостаток на поддршка и прифаќање од наставниците
 недостаток на поддршка и прифаќање од соучениците
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4. Листа за самопроценка: Инклузивен пазар на трудот и инклузивни социјални
услуги
ИНДИКАТОР
1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.

14.

15.

3.

НЕ

НЕМА
ПОДАТОК

женски

лица со
попреченост

Државата има развиено и спроведува Стратегија за социјална
инклузија, со експлицитен осврт на ранливите групи
Државата има развиено и спроведува Стратегија за вработување
 со потстратегија за вработување на млади
 со потстратегија за вработување на жени
 со потстратегија за вработување на лица со попреченост
Постои функционален механизам за меѓусекторска соработка во
областа на
 социјалната заштита
 вработувањето и активните мерки
Постои функционален механизам за меѓуопштинска соработка во
областа на
 социјалната заштита
 вработувањето и активните мерки
Работодавачите се обврзани слободните работни места да ги
огласуваат во пристапен формат
Државата издвојува средства за финансиска помош на ранливите групи
(лица со попреченост, сиромашни семејства, бездомници)
Државата обезбедува практична и финансиска помош за баратели на
работа од ранливи групи, за полесно да најдат, задржат или да се
вратат на работа, во јавниот и приватниот сектор
Државата обезбедува практична и финансиска помош за баратели на
работа од ранливите групи со цел самовработување или развивање на
претприемнички вештини
Државата обезбедува практична и финансиска помош за основање на
општествено одговорни бизниси
Државата води евиденција за фирми кои вработуваат лица со
попреченост (фирми и заштитни друштва)
Државата води евиденција за вработени лица со попреченост ( во
фирми и заштитни друштва)
Државата субвенционира компании кои вработуваат лица со
попреченост (на пр. заштитни друштва)
Лицата со попреченост кои работат во заштитни друштва ги имаат
истите имаат работнички права (плата, членство во синдикат, заштита
од отпуштање итн.) исто како и оние кои работат на отворениот пазар
Државата спроведува истражувања за утврдување на степенот на
сатисфакција на лицата со попреченост со пристапноста и
инклузивноста на пазарот на труд
Државата спроведува истражувања за утврдување на степенот на
сатисфакција на работодавачите со работата на лицата со попреченост
во нивните фирми

Социјална слика на државата
1.
2.

ДА

вкупно

машки

Домаќинства кои живеат во сиромаштија (број)
Домаќинства кои живеат во сиромаштија а кои имаат
член со попреченост (број)
Корисници на социјална помош (број)
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4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.

Бездомни лица (број)
Корисници на социјални услуги (број)
 помош и нега во домот
 лична асистенција
 друго
Лица кои имаат проблеми со мобилноста а живеат во
непристапни домови (немаат рампи, има само скали,
нема лифт, нема паркинг, итн.) (број)
Вработени лица (број)
Лица со попреченост вработени во заштитни друштва
Невработени лица (број)
Работоспособно неактивно население/НВОO43 (број)
Образовно ниво на вработеното население (број)
 без образование
 со завршено основно образование
 со завршено средно стручно образование
 со завршено гимназиско образование
 со завршено високо образование
Образовно ниво на барателите на работа/невработеното
население (број)
 без образование
 со завршено основно образование
 со завршено средно стручно образование
 со завршено гимназиско образование
 со завршено високо образование
Образовно ниво на неактивното население (број)
 без образование
 со завршено основно образование
 со завршено средно стручно образование
 со завршено гимназиско образование
 со завршено високо образование

43

Лица кои ниту се вработени, ниту се пријавени како невработени, ниту се во процес на образование и обука (NEET
- not in employment, education or training)
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5. Листа за самопроценка: Инклузивни здравствени услуги
ИНДИКАТОР
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.
11.
12.
13.

ДА

НЕ

Државата има стратегија за подобрување на здравствената состојба на
своето население
Оваа стратегија содржи мерки кои експлицитно се однесуваат на
здравствената состојба на лицата со попреченост
Во случај на потреба од преглед или медицинска интервенција, граѓани
можат лесно да пристапат до квалитетни медицински услуги
Сите граѓани имаат пристап до соодветни превентивни здравствени
програми
Јавните и приватните даватели на здравствени услуги се обврзани да
обезбедат целосна физичка пристапност до и во установите
Јавните и приватните даватели на здравствени услуги во практика
обезбедуваат целосна физичка пристапност до и во установите
Јавните и приватните даватели на здравствени услуги пружаат
информации во врска со здравјето во пристапни формати, на
разбирлив/лесен за читање јазик, преку видео и со крупен печат
Јавните и приватните здравствени установи имаат на располагање или
пристап до толкувач на знаковен јазик
Државата спроведува истражувања за утврдување на степенот на
сатисфакција на лицата со попреченост со пристапноста и/или
инклузивноста на здравствените установи
Сите жители имаат матичен лекар
Сите жители имаат матичен заболекар
Сите жени имаат матичен гинеколог
Здравствените работници во текот на иницијалното образование
посетуваат обука за подигање на свеста за посебните потреби на лицата
со попреченост и/или работа/комуникација со нив

Здравствени услуги во државата
1. Јавни здравствени установи во примарното здравство (број)
2. Приватни здравствени установи во примарното здравство (број)
3. Медицински лица во јавните и приватните установи (број)
4. Специјалисти за работа со/здравствена заштита на лица со попреченост (број)
5. Медицински лица во јавните и приватните установи кои поминале обука за пружање
здравствени услуги на лица со попреченост (број)
6. Здравствени установи (јавни и приватни, специјализирани) кои исполнуваат услови за
пристапност до и во установата (број)
7. Здравствени установи (јавни и приватни, специјализирани) со медицинска опрема пристапна
за лица со попреченост (број)
8. Население кое живее во радиус од 500 метри од најблиската здравствена установа (%)
9. Население кое живее во радиус од 3 километри од најблиската здравствена установа (%)

Здравствена состојба на населението во државата
1.
2.
3.

НЕМА
ПОДАТОК

вкупно

машки

женски

број или %

лица со
попреченост

Деца на предучилишна возраст кои ги примиле сите
вакцини (%)
Деца во основно образование кои ги примиле сите
вакцини (%)
Деца/млади во средно образование кои ги примиле сите
вакцини (%)
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4.

Деца на предучилишна возраст кои користеле
здравствена услуга во последните 12 месеци (%)
5. Деца во основно образование кои користеле
здравствена услуга во последните 12 месеци (%)
6. Деца/млади во средно образование користеле
здравствена услуга во последните 12 месеци (%ј)
7. Бремени жени кои одат на редовна контрола (% од сите
бремени жени)
8. Девојки и жени кои во последните 12 месеци користеле
здравствени услуги за сексуално и репродуктивно
здравје (%)
9. Постари лица (над 65 години) кои изјавиле дека
користеле здравствена услуга во последните 12 месеци
(%)
10. Лица без здравствено осигурување (број):
 Македонци
 Албанци
 Турци
 Срби
 Роми
 Други
 кои живеат во град
 кои живеат на село

Здравствена состојба на лицата со попреченост, според спроведена анкета,
% од анкетирани лица со попреченост
1. Лица со попреченост (функционални ограничувања) кои изјавиле дека
имале секундарен здравствен проблем поврзан со нивната попреченост
2. Лица со попреченост (функционални ограничувања) кои изјавиле дека
имале секундарен здравствен проблем неповрзан со нивната
попреченост
3. Лица со попреченост кои изјавиле дека имаат умерени функционални
ограничувања
4. Лица со попреченост кои изјавиле дека имаат значителни функционални
ограничувања
5. Лица со попреченост кои изјавиле дека во последните 12 месеци се
соочиле со ментална болест/состојба (хронична анксиозност, хронична
депресија или друга ментална состојба/проблем)
6. Лица со попреченост кои изјавиле дека имаат доволно помош во вид на:
 лична асистенција
 технички помагала/асистивна технологија
 адаптации во домот
7. Лица со попреченост кои изјавиле дека се соочиле со дискриминација од
страна на медицински лица по основ на нивната попреченост
8. Лица со попреченост кои изјавиле дека не можеле да користат
здравствени услуги поради непристапност на здравствена установа или
опрема

вкупно

машки

женски
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6. Листа за самопроценка: Инклузивна рекреација, спорт, култура, забава и
медиуми
ИНДИКАТОР

ДА

НЕ

НЕМА
ПОДАТОК

1.

Државата има развиено стратегија и акциски план за култура, за кои се
поднесува годишен извештај
2. Државата има развиено стратегија и акциски план за спорт и
рекреација, за кои се поднесува годишен извештај
3. Државата воспоставила нормативи за физичка и финансиска
пристапност и достапност на јавните и приватните културно-забавни
простори и настани за лицата со попреченост
4. Државата воспоставила нормативи за физичка и финансиска
пристапност и достапност на јавните и приватните спортскорекреативни простори и настани за лицата со попреченост
5. Државата спроведува контрола врз примената на нормативите за
физичка достапност на јавните и приватните културно-забавни и
спортско-рекреативни простори
6. Државата редовно организира активности на полето на културата и
забавата кои вклучуваат лица со попреченост
7. Државата редовно организира активности на полето на спортот и
рекреацијата кои вклучуваат лица со попреченост
8. Државата спроведува истражувања за утврдување на степенот на
сатисфакција на граѓаните со пристапноста и/или инклузивноста на
спортско-рекреативните и културно-уметничките и забавните настани и
содржини
9. Државата има изградено/подготвено наменски простори (објекти,
игралишта, паркови) за лицата со попреченост
10. Државата има во план во иднина да изгради/подготви наменски
простори (објекти, игралишта, паркови) за лицата со попреченост

Податоци за спортско-рекреативните и културно-забавните активности во државата
1. Простори за културни настани во државна сопственост
2. Простори за културни настани во државна сопственост кои се пристапни за лица со
попреченост
3. Други јавни простори за културни настани
4. Други јавни простори за културни настани кои се пристапни за лица со попреченост
5. Приватни простори за културни настани
6. Приватни простори за културни настани кои се пристапни за лица со попреченост
7. Спортско-рекреативни простори во државна сопственост
8. Спортско-рекреативни простори во државна сопственост пристапни за лица со попреченост
9. Други јавни спортско-рекреативни простори
10. Други јавни спортско-рекреативни простори пристапни за лица со попреченост
11. Приватни спортско-рекреативни простори
12. Приватни спортско-рекреативни простори пристапни за лица со попреченост
13. Повеќенаменски надворешни простори за рекреација (паркови, зелени површини, пешачки
патеки)
14. Повеќенаменски надворешни простори за рекреација (паркови, зелени површини,
игралишта) пристапни за лица со попреченост
15. Пешачки патеки (должина)
16. Пешачки патеки пристапни, безбедни и/или обележени за лица со попреченост (должина)
17. Велосипедски патеки (должина)

број

64

18. Велосипедски патеки пристапни, безбедни и/или обележени за лица со попреченост
(должина)
19. Настани (фестивали, прослави, натпревари и др. ) кои се организираат во државата (годишно)
20. Настани (фестивали, прослави, натпревари и др.) кои ги организира и финансира државата
(годишно)
21. Библиотеки во државата (не во училиште)
22. Вкупни издатоци за култура и забава како дел од државниот буџет (%)
23. Вкупни издатоци за спорт и рекреација како дел од државниот буџет (%)
24. Граѓански групи, здруженија и организации кои се борат за правата на лицата со попреченост
25. Граѓански групи, здруженија и организации кои се занимаваат со спортско-рекреативни и
културно-забавни активности
26. Граѓански групи, здруженија и организации кои се занимаваат со спортско-рекреативни и
културно-забавни активности за лица со попреченост
27. Културни работници во државата (вкупно)
 културни работници жени
 културни работници лица со попреченост
28. Спортски работници во државата (вкупно)
 спортски работници жени
 спортски работници лица со попреченост
Податоци за вклученоста на населението во културнозабавни и спортско-рекреативни активности во државата,
според спроведена анкета, % од анкетирани лица
1. Граѓани кои се задоволни со физичката пристапност на
спортско-рекреативните содржини и настани
2. Граѓани кои се задоволни со физичката пристапност на
културно-уметничките и забавните содржини и настани
3. Граѓани кои сметаат дека спортско-рекреативните,
културно-уметничките и забавните содржини и настани
им се финансиски достапни/можат да си ги дозволат
4. Граѓани кои живеат во радиус од 1 километар од
простори наменети за рекреација и забава
5. Граѓани кои изјавиле дека наишле на пречки во
вклучувањето во спортско-рекреативните, културноуметничките и забавните содржини и настани во
изминатата година:
 поради физичка непристапност на просторот,
настанот, опремата
 поради немање пристапни информации за настаните
и содржините
 поради немање пристапен превоз
 поради оддалеченост од просторот/настанот

вкупно

машки

женски

лица со
попреченост
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7. Листа за самопроценка: инклузивни процеси и инклузивни политики
ИНДИКАТОР

ДА

НЕ

НЕМА
ПОДАТОК

1.

Државата има стратегија или практика за вклучување на жителите во
процесите на планирање
2. Државните установи имаат определено/вработено лица задолжени за
вклучување/ангажирање на граѓаните
3. Државата спроведува јавна дебата или консултации пред донесување
на буџетот
4. Државата има предвидено средства во буџетот наменети за
вклучување/консултирање на жителите
5. Државата ги почитува предлозите и барањата на граѓаните
6. Државата има средства во буџетот наменети за соработка со
граѓанските организации
7. Државата споделува информации со граѓаните и со граѓанските
организации преку:
• Печатени гласила (вклучувајќи и крупен печат)
• Телефон
 Радио
 Телевизија
 Средби лице-в-лице (пр. јавни дебати и трибини, расправи)
8. Државата ги користи следниве платформи за консултација околу
политиките и услугите со граѓаните/граѓанскиот сектор:
 Јавни расправи
 Експертски фокус групи
 Граѓански панел дискусии
 Граѓански совети/комисии
 Анонимни пофалби и поплаки
9. Државата ги користи ги вклучува граѓаните/граѓанските организации во
следниве процеси
 дефинирање на проблемите во политиките, законите и
подзаконските акти
 дефинирање на државните приоритети
 давање предлози за иновативни и поквалитетни услуги и програми
 информирање на јавноста и/или на посебни ранливи групи
 вреднување на ефектите од политиките и програмите
 спроведување на заеднички активности
 пружање јавни услуги
 следење на јавната потрошувачка
 проблеми со кои се соочуваат ранливите групи и нивни посебни
потреби
10. Државата спроведува истражувања за утврдување на степенот на
сатисфакција на граѓаните со
 нивната информираност за нови политики и закони
 нивната информираност за мерки, активности, можности и
програми за поддршка
 нивната вклученост во процесите на консултација
 нивната вклученост во донесување одлуки за локалниот буџет,
приоритети и програми/проекти
 нивната вклученост во спроведување на програми/проекти
 нивната вклученост во вреднување и давање повратни
информации за спроведени програми/проекти
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Податоци за состојбата во државата
1. Вкупен буџет на државата
2. Вкупни издатоци од буџетот (%) за
 подобрување на пристапноста
 образование
 здравство
 социјални активности
 вработување
 спортско-рекреативни активности
 културно-уметнички и забавни активности
 информирање на граѓаните
 консултации со граѓаните
 финансирање на граѓански организации и иницијативи
3. Вкупни издатоци од буџетот (%) наменети за лица со попреченост за
 подобрување на пристапноста
 образование
 здравство
 социјални активности
 вработување
 спортско-рекреативни активности
 културно-уметнички и забавни активности
 информирање на граѓаните
 консултации со граѓаните
 финансирање на граѓански организации и иницијативи
4. Вкупен прилив од донации и грантови (финансиска помош и непарична помош)
5. Вкупен прилив од донации и грантови наменети за лица со попреченост (финансиска
помош и непарична помош)
6. Граѓански организации
7. Граѓански организации кои работат со лица со попреченост
8. Граѓански организации во кои членуваат и активно работат лица со попреченост
9. Граѓански организации кои работат со лица со попреченост а кои редовно се
вклучуваат во консултативни процеси
10. Граѓански организации кои работат со лица со попреченост а кои пружаат јавни
услуги (финансирани од локални, државни или донаторски средства)

Податоци за граѓанското учество во државата
1.
2.
3.
4.

вкупно

машки

број или процент

женски

лица со
попреченост

Членови на граѓански организации
Членови на граѓански организации кои работат со лица
со попреченост
Членови на граѓански организации кои работат со лица
со попреченост а и самите се лица со попреченост
Членови на граѓански организации кои работат со лица
со попреченост а кои редовно се вклучуваат во
консултативни процеси
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Податоци за вклученоста на граѓаните во градење
инклузивни политики и услуги, според спроведена анкета,
% од анкетирани лица
1. Граѓани кои се задоволни од степенот на информираност
за настани, политики, приоритети и сл.,
2. Граѓани кои се задоволни од квалитетот на услугите
3. Граѓани кои се задоволни од ефектите од консултациите
и вниманието кое државата го посветува на нивните
ставови и предлози
4. Граѓани кои се задоволни од напорите на државата за
подобрување на инклузивноста

вкупно

машки

женски

лица со
попреченост
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