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IRIS NETWORKing – Здруженија на граѓани 
за обезбедување на заштита во услови на  
миграција
Период на спроведување: Декември 2017-Април 2021

Водечки апликант: Иницијатива за развој и соработка (ИДЦ) (Србија); Партнери: АСБ (Германија), ЛИР ЦД (Босна и 

Херцеговина), Отворена порта - Ла Страда (Поранешна Југословенcка Република Македонија), Иницијатива АРСИС (Албанија) 

и СОС Подгорица (Црна Гора).

Место на спроведување на проектот: Србија, Германија, Босна и Херцеговина, Поранешна Југословенска Република 

Македонија, Албанија и Црна Гора.

Општа цел на проектот: Да ги поттикне граѓанските здруженија да бидат ефективни, одговорни и независни чинители и да 

го подобрат нивниот капацитет за дијалог со владите кои влијаат на политиките и процесите на донесување одлуки.

Специфични цели на проектот: а) да се зголеми влијанието на граѓанското општество преку зајакнување на 
капацитетите на граѓанските здруженија-даватели на услуги за активно вклучување во управувањето со миграцијата, 

б) да се вклучат во структуриран  дијалог со владите на сите нивоа за промовирање на вклученоста на граѓанските 

организации во процесите на донесување одлуки и реформи, со цел да се подобри испораката на услуги за мигрантите.

Целна група: 1) Членките на IRIS мрежа; 2) Најмалку 200 претставници на граѓанските организации-даватели на 

социјални услуги; 3) Најмалку 20 здруженија на граѓани; 4) Ранливи и маргинализирани групи и поединци 

вклучувајќи ги сите категории на мигранти;

5) 10 ресорни министерства за социјална заштита и управување со миграции во регионот на Западен Балкан; 6) 200 јавни 

службеници; 7) Национални и ЕУ носители на одлуки во земјите; 8) Најмалку 20 новинари од медиумите; 9) Јавноста;

Крајни корисници: 1) Министерства задолжени за управување со миграцијата и спроведување на политиките за социјална 

заштита; 2) Одделенијата задолжени за соработка со граѓанското општество во 5 земји од Западен Балкан; 3) Локална 

самоуправа во Западен Балкан ; 4) Граѓански организации  кои обезбедуваат социјални услуги; 5) институции на ЕУ, разни 

мрежи, организации и засегнати страни вклучени во процесите на социјално вклучување и прашања поврзани со миграцијата; 

6) медиуми; 7) Корисници на социјалните услуги на локално ниво.

Резултати: 1. Зголемен квалитет на социјалните и правните услуги што ги обезбедуваат граѓанските организации преку 

активности за градење капацитети; 2. Зголемена отпорност и социјална кохезија на локалните заедници преку иницијативи за 



мрежно поврзување на граѓанското општество; 3. Зајакната национална / регионална координација на ГО и јавни институции 

во управувањето со миграцијата; 4. Влијание на реформските процеси во Западен Балкан, со цел да се подобри испораката 

на услуги за мигрантите.

Главни активности: Столб 1. Градење на капацитети, Столб 2. Влијание врз политиката; Столб 3. Зголемување на свеста

За мрежата ИРИС
Мрежата ИРИС, основана во 2012 година, е единствената регионална мрежа која ги спојува граѓанските организации кои 

обезбедуваат социјални услуги во Југоисточна Европа, се состои од 7 национални мрежи од Србија, Хрватска, Босна и 

Херцеговина, поранешна Југословенска Република Македонија, Косово* и Албанија,  составена од 203 организации членки 

кои обезбедуваат различни видови на социјални услуги на различни ранливи групи: лица со попреченост, деца и млади во 

ризик, жртви на насилство, стари лица и мигранти.

ИРИС има за цел да ја зајакне улогата на граѓанските организации даватели на социјални услуги низ цела Југоисточна Европа 

и да обезбеди дека овие организации се признаени како еднакви партнери од страна на јавниот сектор. Покрај тоа, ИРИС се 

стреми да постигне подинамично граѓанско општество кое активно учествува во јавната дебата за демократијата, човековите 

права, социјалната инклузија и владеењето на правото и со капацитетот да влијае врз процесите на креирање политики 

и процесите на донесување одлуки.Мрежата се стреми да постигне поголема посветеност  и капацитет на граѓанските 

организации, да им даде глас на граѓаните и влијание врз процесите на реформи во јавниот сектор преку анализа, следење 

и застапување.
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РЕЗИМЕ

Прашањата за миграцијата и бегалците станаа многу важна 

тема последните неколку години. Во текот на 2015 бегалската 

криза беше во фокусот на политичките и медиумските 

извештаи. Програмата на Обединетите нации за одржлив 

развој 2030 година за прв пат го признава придонесот на 

миграцијата кон одржливиот развој. Миграцијата е меѓу  

секторско прашање, релевантно за сите Цели на одржливиот 

развој (SDG), 11 од 17 вкупно цели содржат цели и индикатори 

кои се релевантни за миграцијата или мобилноста.

Во Македонија, според УНЦХР, само во периодот од 

септември до ноември 2015 година 428.597 лица минале низ 

границите на таканаречената Балканска рута, која ги однела 

овие лица до нивните посакувани дестинации во западна 

Европа. Помеѓу 19 јуни 2015 година и 7 март 2016 година, 

според Министерството за внатрешни работи, 477.856 

бегалци и мигранти ја искажаа својата намера да аплицираат 

за азил во Македонија. Ова вклучувало 148.245 (31%) деца, 

од кои 18.349 (4%) биле регистрирани како непридружувани 

деца. Жените и децата сочинуваат 49% од регистрираниот 

проток на бегалци.

Препознавајќи ја важноста на кризата, по март 2016 година 

беше дадена нова димензија на меѓуагенциска соработка на 

владино ниво, но исто така и на соработката со невладиниот 

сектор   како важен и интегрален дел од системот за одговор 

на хуманитарната криза. Многу меѓународни клучни 

учесници како УНХЦР, ИОМ, УНИЦЕФ, УНФПА и Црвен 

крст значително придонесоа за поддршка на локалните и 

националните засегнати страни и  граѓанските организации 

– Отворена порта / Ла Страда, Македонското здружение 

на млади правнци  Легис, Нун и др. во спроведувањето на 

меѓународното право и процедури и изнаоѓање соодветни 

оперативни и регулаторни решенија за различни теми во 

врска со мигрантите, бегалците и барателите на азил. Значајно 

влијание во поддршката за развој на инфраструктурата 

и обезбедување на хуманитарни, социјални, правни и 

здравствени услуги, исто така, имаат неколку меѓународни 

организации: Danish Refugee Council (DRC), Catholic Relief 

Services (CRS), Jesuit Relief Services (JRC), OXFAM, Save the 

Children и СОС Детско село.

Бројот на  мигранти и бегалци кои што транзитираат во 

денешно време во Македонија е стабилен, и е надополнет 

со лица кои бараат азил и оние кои го отфрлиле азилот 

од земјите на ЕУ, и истиот претставува предизвик за 

општествениот систем во Македонија да се справи со нив и 

да им обезбеди неопходни социјални услуги.

Според тоа, пристапот до достапните социјални услуги на 

мигрантите е клучен за оние кои транзитираат и оние кои 

имаат намера да останат во Македонија. Недостатокот на 

целосен преглед на услугите што ги даваат граѓанските 

организации државните институции е очигледен. Затоа, треба 

да се изготви Водич кој ќе служи како систем за упатување 

/ обезбедување на социјални услуги на ранливите групи, 
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вклучувајќи мигранти, а што ќе го користат лиценцираните 

субјекти – граѓански организации и даватели на социјални 

услуги.

Во тој контекст, создадовме листа на достапни социјални 

услуги (на крајот од документот) за ранливите групи во 

неколку области - здравство, образование, храна итн. која 

што граѓанските организации кои работат со ранливите 

групи можат да ја користат како Водич за да им помогнат 

на луѓето на кои им е потребна помош и да им обезбедат 

соодветна заштита откако ќе бидат идентификувани. 
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Врз основа на податоците, може да се извлечат следните 

заклучоци:

1. Според новата законодавна рамка, правата за користење 

на услугите се категоризираат како: лице кое бара азил, 

лице со доделен статус на азил и лице со субсидијарна 

заштита. Оттаму, претставници на владините институции 

опишаа дека во оваа нова законодавна рамка правата 

за користење на социјалните услуги се поделени во три 

категории. Овие три типа на лица може да ги користат 

достапните социјални услуги кога ќе им биде доделен 

статус.

2. Владините институции се управувани врз основа на 

неколку суштински законски  рамки за обезбедување на 

социјални услуги. Најзастапени се: Законот за социјална 

заштита, Законот против семејното насилство и Законот 

за меѓународна заштита на лица кои бараат азил и СОП-

Стандардни оперативни процедури за 4 категории: 

за ранливи групи, непридружувани деца, за жртви на 

насилство и за жртви на трговија со луѓе. Граѓански 

организации, кои обезбедуваат услуги за ранливите 

групи, опишаа дека нивните главни стратешки документи 

се нивни сопствени долгорочни стратегии или стратешки 

приоритети.

3. Податоците за тоа каков вид на услуги на мигранти 

и бегалци би можеле да обезбедат граѓанските 

организации и општините за ранливите групи и бегалци, 

се разликуваат. Многу интервјуа покажуваат дека многу 

услуги зависат од финансиите. Повеќето од услугите 

што ги нудат ГО ги пополнуваат празнините во системот 

како што се образованието за ранливите деца, на 

пример, децата Роми и децата на улица  ги подготвуваат 

за предучилишно образование и им обезбедуваат 

менторство.

4. Проектите за обезбедување на услуги кои ги  

спроведуваат граѓанските организации најчесто 

се поддржани од донатори Сепак, во текот на 

истражувањето  при собирањето податоци за социјални 

услуги ,една општината беше дадена како пример за 

позитивна пракса која што ги поддржала овие услуги. 

5. Следниве позитивни практики беа нагласени во текот 

на истражувањето во однос на  справувањето со случаи 

на ранливи групи  како и за случаи во системите за 

социјална заштита:

(i) добра координација помеѓу граѓанските организации, 

особено во итни активности и добар професионализам 

меѓу активистите;

(ii) окупациските  активности и психолошката прва 

помош за возрасни се сметаат за најзначајниза луѓето 

додека транзитираат;

(iii) меѓусекторската соработка се смета за добра 

практика, особено во справувањето со сложените случаи 

на траума; специјален водич треба да му се обезбеди 
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на лицата кои работат на терен со цел  соодветно 

справување и упатување на идентификуваните случаеви

(iv) Образованието, заедно со окупациските  активности, 

позитивно влијае на психофизичката благосостојба на 

децата.

(v) подигнување на свеста кај локалните граѓани за 

прашањето на миграцијата и мигрантите. 
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МЕЃУНАРОДНА И ДОМАШНА
ПРАВНА РАМКА

Република Македонија ја ратификуваше Конвенцијата за 

бегалци од 1951 година и Протоколот од 1967 година, како 

и Конвенцијата за статусот на лица без државјанство од 1954 

година и Меѓународниот пакт за граѓански и политички 

права (МПГПП) (International Covenant on Civil and Political 

Rights (ICCPR)) од 1994 година, односно 2001 и 1995 година. 

Македонија е единствената земја на Западен Балкан која сé 

уште не ја ратификуваше Конвенцијата за намалување на 

бездржавјанство(Convention on reduction of statelessness). Во 

1996 година, Македонија го ратификуваше Меѓународниот 

пакт за економски, социјални и културни права (МПЕСКП) 

(International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights) 

(ICESCR)), во 1996 година, односно во 2001 и 1992 година.

Препознавајќи ја важноста на прашањето за миграцијата, 

Македонија создаде сопствен миграциски профили 

за периодот 2015-2020 година, кои беа креирани од 

меѓуминистерската група за миграциона политика составена 

од претставници на 12 институции и четири меѓународни 

организации, според Службен весник, 2008/2015: 

Министерство за внатрешни работи, Министерство за труд 

и социјална политика, Министерство за надворешни работи, 

Министерство за економија, Секретаријат за прашања на ЕУ, 

Државен завод за статистика, Министерство за образование, 

МАРРИ -Регионален цента, ИОМ и УНФПА.

Миграциона политика, исто така, ја одразува позицијата на 

Собранието на РМ. Поради важноста на интеграцијата на 

бегалците, Министерството за труд и социјална политика 

(МТСП) формира меѓуминистерска група за интеграција на 

бегалци и странци, каде приоритетите исто така вклучуваа и 

подготовка на нацрт Стратегија за интеграција на бегалците 

и странци за периодот 2017-2027 година, кој е сé уште во 

консултативен процес.

Според Законот за социјална заштита, на сите бегалци, 

лица кои бараат азил и лица под супсидијарна заштита 

им е достапна основна социјална заштита, постојана 

социјална заштита, медицинска нега и еднократна парична 

помош. Пристапот и уживањето на социјалните права е 

еднаков со оние што им се нудат на македонските граѓани. 

Медицинската помош за оваа целна група во центрите за 

заштита главно ја обезбедува Црвениот крст во соработка со 

Министерството за здравство. Центрите за социјална работа 

(ЦСР) се одговорни за управување со социјалната заштита 

на предметите и Центарот за интеграција е одговорен да 

обезбеди соодветни информации и да ги поддржи бегалците 

во подготовката и поднесувањето на нивната апликација за 

социјална помош.

Лица под хуманитарна заштита, жртви на трговија со луѓе, 

признати бегалци и лица под супсидијарна заштита и странски 

државјани со постојан престој имаат целосен пристап до 

социјалните права. Последната анализа од Македонското 

здружение на млади правници (МЗМП) (2016) опишува 

дека согласно член 53 од Законот за азил и привремена 
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заштита, признаениот бегалец од денот на доставувањето на 

одлуката за признавање на статусот на признаен бегалец е 

еднаков со граѓаните на Република Македонија во однос на 

остварувањето на правата од социјална заштита утврдени со 

Законот за социјална заштита.

Правото на парична социјални помош, признаениот бегалец 

или странец може да ги остварува преку локалните центри 

за социјална работа во период од една или две години. По 

тој период признатите бегалци се еднакви на македонските 

граѓани во однос на сите права од социјална заштита. Членот 

47 од Законот за социјална заштита предвидува дека висината 

на социјалната помош за нејзиниот корисник изнесува 2.334 

денари или 38 евра. За секој член на семејството, основната 

сума се зголемува со коефициент 0.37, но до 5 членови. 

Лицата под супсидијарна заштита и признаените бегалци 

во Република Македонија во однос на остварувањето 

на нивните права на социјална помош се еднакви со 

македонските граѓани и овие права се дадени во Законот за 

азил и привремена заштита и Законот за социјална заштита 

на Република Македонија.

Одредбите на другите закони со кои се уредуваат права на 

лица кои бараат азил, лица со признаен статус на бегалец или 

супсидијарна заштита се дел од Законот за основна управна 

постапка, Законот за управни спорови, Законот за странци, 

Законот за социјална заштита, Законот за вработување 

и работни места за странци, Законот за државјанство на 

Република Македонија и јавните политики како што се: 

Стратегија за бегалци и странци во Република Македонија 

2008-2015.

Сепак, анализата и искуствата покажуваат дека доколку 

само еден член на семејството не поседува статус и со тоа 

не поседува (личен идентификациски број) ЕМ број, целото 

семејство не може да го остварува своето право на социјална 

помош во Македонија.

Системот на социјална заштита во Македонија се состои 

од институции, организации, мерки, активности и форми 

кои се реализираат во рамките на остварувањето на 

правата и обезбедувањето услуги на граѓаните од областа 

на социјалната заштита. Системот се надградува преку 

професионална работа во институциите за социјална заштита, 

имплементација на развојни програми, професионална 

обука на работници која зависи од потребите на крајните 

корисници, преку меѓународните стандарди, следење на 

случувањата и планирање на работата, водење на евиденција, 

како и преку спроведување на надзор и истражувачка работа 

во оваа област.

Во Република Македонија има 30 центри за социјална работа 

од кои 27 меѓуопштински и 3 општински. Професионални 

работници во Центарот за социјална работа работат со 

граѓаните и со семејството, имаат службени должности и 

задачи за да помогнат во животните тешкотии и проблеми во 

индивидуалниот живот, партнерските односи, предбрачните 

и брачните односи, односите меѓу родителите и децата, 

одговорното родителство и планирање на семејството, да 

им понудат заштита на жртвите на семејно насилство и жртви 

на трговија со луѓе, да обезбедат заштита на социјалните 

права, обично во вид на парични надоместоци и да даваат 

други совети и советодавни услуги за прашања од значење 

Социјални услуги во Македонија
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Стратешки документи
за обезбедување на социјални услуги

за развојот и социјализацијата на личноста и реализација и 

промоција на односите во семејството.

Во прилог на обезбедување на социјални услуги, Центрите 

за социјална работа, исто така, го водат системот на парична 

помош. Социјалните услуги се уредени воглавно со закони за 

социјална заштита, малолетничка правда и одредени аспекти 

од Кривичниот законик и може да се поделат во три широки 

категории:

• Превентивни услуги

• Услуги за грижа и советување

• Законски и заштитни должности

Државните  институции се управувани преку неколку 

суштински законски рамки за обезбедување на социјални 

услуги. Најзастапени се: Законот за социјална заштита, Законот 

против семејното насилство и Законот за меѓународна 

заштита на лица кои бараат азил и standardno operativni 

procedure  за 4 категории: за ранливи групи, непридружувани 

деца, за жртви на насилство и за жртви на трговија со луѓе. 

Потоа, неколку клучни стратегии насочени кон бегалци или 

луѓе кои транзитираат, како што е стратегијата за интеграција 

на бегалците 2008-2015 и новата нацрт стратегија - Стратегија 

за интеграција на бегалци и странци 2017-2027.

Нацрт Стратегијата (2017-2027) се заснова врз систематски 

пристап, земајќи го предвид поширокиот концепт на јавни 

политики фокусирани на социјалните прашања. Стратегијата 

е основа и се состои од развиен национален акционен план, 

давајќи конкретни мерки и активности за постигнување на 

целите на Стратегијата. Целни групи на Стратегијата се: лица 

со признаен статус на бегалец и лица под супсидијарна 

заштита, лица кои бараат азил како корисници на мерки за 

рана интеграција и лица со постојан престој или странци со 

привремен престој.

Општините имаат сопствена програма за социјална 

заштита 2011-2028. Неколку општини исто така подготвија 

акциони планови за одредени социјални или здравствени 

приоритети. Како сличен акционен план беше акционен 

план за сексуално и репродуктивно здравје во случај на 

кризи 2018-2019 во Општина Бутел како дел од градот 

Скопје, а под ова општинско владеење припаѓа Центарот за 

азиланти, Скопје. Таа одобри акционен план за сексуално и 

репродуктивно здравје за 2018-2019 година.
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ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ЗА
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
Реализацијата на социјалната заштита во Република 

Македонија во 2017/18 година се  заснова врз Законот 

за социјална заштита, Законот за семејство, Законот за 

спречување и  заштита од семејно насилство, Законот 

за вработување на инвалидни лица, Законот за  у п о т р е б а 

на знаковен јазик, Законот за инвалидски организации, 

Законот за цивилни  инвалидни лица од војна, 

кривичните закони и други закони и подзаконски акти со кои 

се  уредуваат правата и услугите на социјалната 

заштита. Врз основа на ова, Владата на  Р е п у б л и к а 

Македонија додели финансиска поддршка за социјална 

заштита за шест  потпрограми: Центри за социјална 

работа, институционална и неинституционална  з а ш т и т а , 

социјални / парични трансфери, условни трансфери, 

реконструкција на одредени  институции и други социјални 

права за ранливи групи.

На пример, во потпрограмата N054 се планирани вкупно 

26.400.000 денари од основниот буџет наменет за исплата 

на права на лицата со признаен статус на бегалец, лица под 

супсидијарна заштита и баратели на азил, надоместување 

на правата на внатрешно раселените лица и лицата кои 

се вратени врз основа на договори за повторен прием. 

Локалната самоуправа игра важна улога во поддршката на 

социјалните услуги. Сепак, досега, локалната самоуправа 

во областа на социјалната заштита покажа симболична 

поддршка и “локалната власт не е директен дистрибутер на 

социјални услуги за ранливите групи граѓани, но во некои 

случаи поддржува претходно воспоставени социјални услуги 

преку покривање на трошоците за храна, превоз, комунални 

услуги итн. Повеќето општини во рамките на своите буџети 

предвидуваат средства за социјална заштита кои се во опсег 

од 0,3% до 1% од основниот буџет (не сметајќи ги додатоците 

од централниот буџет) ‘’ ( Борнарова, 2013).

Исто така, последниот истражувачки преглед покажува дека 

на локално ниво, сите 80 општини и градот Скопје во буџетот 

за 2016 година предвиделе вкупно 341,382,241 денари 

или 5,550,930 евра за финансиски трансфери за граѓански 

организации (буџетска линија 463). Ова е само 0,76% од 

вкупните консолидирани буџети на општините и градот Скопје 

за истата година. Но, општините дури и не го искористија 

целиот износ, бидејќи на невладините организации им 

беа доделени 273.047.048 денари или 4.439.789 евра, што 

претставува 80% од планираните средства. Спорт како област 

е најмногу финансиран од општинскиот локален буџет. Сите 

други области имаат исклучително мал удел, кој се движи од 

4,72% за социјална заштита и инклузија до минимум 0,08% 

во областа на здравството (Центар за граѓански иницијативи, 

2016).
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Табела 1: Структура на финансиски средства за ГО од локална самоуправа за 2016 година. (Извор: Центар за граѓански 

иницијативи, 2016).
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Во однос на добрите и најдобрите практики во справувањето 

со ранливите групи воопшто, како и случаите на ранливи 

групи како мигранти, учесниците беа охрабрени да ги изразат 

своите идеи за препораки. Анализата на нивните одговори 

во овој поглед откри два типа препораки - препораки 

за професионалци кои обезбедуваат социјални услуги и 

препораки за институциите на национално и локално ниво.

• Клучната препорака се фокусира на подобар пристап 

до социјалните услуги на ранливите групи, преку 

обезбедување доволно информации за достапните 

услуги и зголемување на бројот на социјални услуги во  

општините.

• Зголемување на социјалните услуги на локално ниво во 

јавно приватно партнерство помеѓу граѓанскиот сектор 

и локалната самоуправа. Со новиот Закон за социјална 

заштита, кој треба да стапи во сила во јануари 2019 година, 

предвидено е многу социјални услуги да бидат склучени 

со т.н. социјални договори со Владата на Р. Македонија, 

каде што ГО, верска организација и други правни лица 

можат да обезбедуваат разни социјални услуги.

Ова ќе даде можност за долгорочна одржливост на 

социјалните услуги.

• инклузивно образование за баратели на азил и нивните 

деца и обезбедување на часови за учење на официјалните 

јазици.

• • целосен пристап до медицински и здравствени услуги 

за баратели на азил на примарно ниво

• идентификација на субјекти кои можат да учествуваат 

и да управуваат со социјалните услуги за одредени 

целни групи, на пример, за деца-мигранти или деца без 

придружба. Оние кои ќе бидат во директен контакт со 

децата и ќе промовираат заштита на децата, вклучувајќи 

идентификација на сексуално и родово насилство, 

културна сензибилизација, справување со доверливи 

информации, механизми за упатување и управување со 

случаи.

• алтернативни услуги за ранливите групи кои може да ги 

понуди граѓанскиот сектор со добро обучен персонал 

кој ќе обезбеди квалитет на услуги во согласност со веќе 

дефинираните стандарди. Слични примери се службите 

базирани во заедницата за лица со посебни потреби или 

т.н. групни домови. Овие  услуги се поддржани од страна 

на МТСП, но раководени од акредитирани граѓански 

организации.

• локалните општини треба да бидат повидливи и да 

покажат сопствено лидерство во воспоставување на 

услуги за социјална заштита на локално ниво, воведувајќи  

пристап на учество на локалните заедници.

• постои силна потреба  за спроведување на активности 

за подигнување на свеста на населението  за мигрантите 

кои транзитираат и за лицата кои бараат азил, со што ќе се 

превенирата  ксенофобични убедувања или однесувања 

кај населението.

ПРЕПОРАКИ
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• активности за промоција на свеста за интеграција и 

приспособување на мигрантите во земјата и лицата 

кои бараат азил преку различни услуги, како што се 

вклучување на младински активисти во волонтерски 

активности со оваа ранлива група, особено во социјални 

активности.

• едукација и обука за професионалци во секој од 

секторите кои се занимаваат со разни видови ранливи 

групи на тема социјални услуги за ранливи групи.
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Подолу е листа на сите идентификувани социјални услуги 

достапни во Македонија. Во основа листата е направена со 

цел да се таргетираат сиромашните и ранливите групи и да се 

развијат политики и мерки за справување со сиромаштијата 

според Министерството за труд и социјална политика. 

Како најважни области за ранливите групи се изучуваат: 

образование, вработување, заштита на стари лица, жртви на 

семејно насилство, лица со инвалидност, Роми и мигранти:

КРАТОК ВОДИЧ ЗА ПРАВА НА ПРИСТАП
ДО УСЛУГИ 

Бегалци Баратели на
азил

Лица со 
одобрен статус 
на азил

Лица со
супсидијарна
заштита

Здравство Да, во транзитни центри место за интервенција 
достапно и во Лојане Да Да Да

Сместување Да, во транзитни центри
Привремено Да Да Да

Образование Многу мал број на активности Основно Да Да

Вработување Не Не Да Да

Социјална 
помош Не Да Да Да

Услуги од 
социјална работа 
и заштита

Да Да Да Да

Бесплатна 
правна помош Да Да Да Да

Повторно 
соединување на 
семејство

Да Да Да Да
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Со цел да ја поддржи најранливата категорија на лица, 

почнувајќи од 2007 година, Македонија воведе и 

континуирано го имплементира проектот “Народни кујни”. 

Во овој период повеќе од 50 народни кујни со повеќе од 60 

места за дистрибуција на храна се отворени на територијата 

на Република Македонија, а околу 3.500 луѓе месечно ги 

користат услугите од овој проект.

ЈАВНИ КУЈНИ

Основа- Позадина Обезбедување на храна за најранливи лица и семејства. Проектот се имплементира од 
март 2007 година и во моментот има кујни со повеќе од 4000 корисници.

Целна група

Лица кои не се во можност да си подготват храна и да се хранат, и кои се корисници на 
следните права:
• Социјална парична помош;
• Постојана парична помош.

Услови за пристап
• Да се корисници на едно по погоре наведените права и да се во особен ризик;
• Да се согласат на користење на храна од народните кујни;
• Да се во можност сами да ја земат храната.

Бенефиции Подготвена храна за сите членови на семејството пет дена во неделата, од понеделник до 
петок.

Потребни документи за 
пријавување Список на корисници на храна од јавни кујни подготвен од страна на ЦСР.

Институции одговорни за 
имплементација

• Центар за социјална работа
• Министерство за труд и социјална политика
• Црвен крст
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ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ ЗА РАНЛИВИ ГРУПИ

Услуги за промовирање на здравје
Основа Позадина Обезбедување на директни услуги за заштита на сексуално и репродуктивно здравје и ХИВ / СИДА и 

промовирање на младински пријателски сервиси за млади и адолесценти.

Тело за имплементација ГО ХЕРА – Асоцијација за здравствена едукација и истражување.

Целна група Млада популација, особено една од ранливите и маргинализирани заедници, како што е ромската 
заедница.

Бенефиции

Младински центар "Сакам да знам" – Водно
Младинскиот центар "Сакам да знам" како дел од услугите на ХЕРА, кој се наоѓа во амбулантата 
Водно, е отворен секој ден од 10:00 до 17:00 часот (понеделник, среда, петок) и од 12 до 19.00 часот 
(вторник и четврток) и ги нуди следните услуги:
• гинеколошки прегледи и советувања (дијагностика на сексуално преносливи инфекции, 

препишување на терапија и контрацепција, ехо прегледи);
• дерматолошки и венеролошки прегледи (криотерапија, дијагностика на сексуално преносливи 

инфекции, препишување на терапија);
• тестирање за ХИВ;
• психолошко советување;
• врсничка едукација / едукација со педагог
• дистрибуција на кондоми и едукативни материјали.
Младински центар "Сакам да знам" – Шуто Оризари
Младинскиот центар "Сакам да знам", како дел од сервисите на ХЕРА, кој се наоѓа во амбулантата 
Шуто Оризари, е отворен секој ден од 10:00 до 17:00 часот и ги нуди следните услуги:
• гинеколошки прегледи и консултации (дијагностика на сексуално преносливи инфекции, 

администрирањена терапија и контрацепција, ехо прегледи);
• дерматолошки и венеролошки прегледи (криотерапија, дијагноза на сексуално преносливи 

инфекции, препишување на терапија);
•  испитувања, советување и имунизација со училишен лекар;
• тестирање за ХИВ;
• психолошко советување;
• врсничка едукација;
• дистрибуција на кондоми и едукативни материјали

Потребни документи за 
пријавување Лично барање до Младинскиот центар "Сакам да знам" - Шуто Оризари и Водно.



21

Прв семеен центар

Мобилна гинеколошка амбуланта

Позадина

Центарот е прв специјализиран центар за советување кој нуди психолошко-социјална поддршка 
и советување на семејства кои се во конфликтни односи, во кои е извршено акутно насилство 
или се случило семејно насилство во изминатиот период. Услугите ги нуди професионален тим на 
психотерапевти кои, преку психолошко-социјален третман врз основа на соодветна техника на 
психотерапија, поединечно ги зајакнуваат  сите членови на семејството.

Центарот работи секој работен ден од 11:00 до 19:00 часот. Приемот на клиенти се врши во текот на 
работното време, додека состаноците со психотерапевти се одржуваат од 17:00 до 20:00 часот.

Првиот семеен центар на Град Скопје се наоѓа на ул. Костурски Херои (порано 29 ноември) бр. 50, 
во близина на Вучко зад Универзалната сала.

Тело за имплементација ГО ХЕРА – Асоцијација за здравствено образование и истражување.
Контакт телефон: 02/3200 007

Целна група Семејства кои се во конфликтни односи, во кои е извршено акутно насилство или семејно 
насилство..

Бенефиции Услугите што ги нуди овој Центар се засновани врз принципите на доверливост и приватност и се 
бесплатни.

Позадина

Услугата на Мобилна гинеколошка амбуланта за сексуално и репродуктивно здравје (СРЗ) 
функционира од 2013 година. Нејзината цел е да го подобри пристапот и квалитетот на услугите 
од областа на сексуалното и репродуктивното здравје кај жените од тешко достапните популации 
(сексуални работници - СР и корисници на дрога со вбризгување - КДВ), како и жени од рурални 
средини кои имаат ограничен пристап или воопшто немаат пристап до гинеколошки услуги.
Услугата Мобилна амбуланта строго ги почитува принципите на доброволност, доверливост, 
приватност и возрасна граница во нејзината работа. Сите услуги се нудат бесплатно. 
ХЕРА ги спроведува теренските активности во соработка со партнерски организации во 10 градови 
од државата: Куманово (здружение ПУЛС), Тетово (здружение ЦРУЈЖ), Гостивар (здружение ХЕЛП), 
Охрид и Струга (здружение ОПЦИЈА), Прилеп, Битола (здружение ВИА ВИТА), Делчево и Виница 
(здружение КХАМ), Струмица (здружение ИЗБОР). Детални информации за теренските смени во 
градовите (ден, час и локација) можат да се добијат од локалната граѓанска организација.

Тело за имплементација ГО ХЕРА – Асоцијација за здравствено образование и истражување.
Контакт телефон: 02/3200 007

Целна група Жени од рурални области кои имаат ограничен пристап  или воопшто немаат пристап до 
гинеколошки услуги.
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Програма за поддршка на комерцијални 
сексуални работници

Позадина

Промоција и подобрување на правата на сексуалните работници и нивните семејства 
во Македонија со цел да се подобри нивниот здравствен, социјален и економски статус 
преку обезбедување на услуги, зајакнување на заедницата, зголемување на капацитетот на 
професионалци, истражување, застапување и лобирање.

Тело за имплементација ГО ХОПС  - Проект Опции за здрав живот Скопје.

Целна група Лица кои нудат сексуални услуги во Скопје, Струмица, Гостивар и Охрид.

Услови за пристап Активностите се направени за лица кои нудат сексуални услуги.

Бенефиции

1) Развој на активности за превенција на ХИВ / СИДА и СПИ кај СР.
• печатени и усни информации за безбеден секс и побезбедно однесување (превенција од ХИВ 

/ СИДА и СПИ, соодветна употреба на кондоми, контрацепција, безбедно вбризгување и сл.;
• дистрибуција на бесплатни кондоми и лубриканти;
• дистрибуција на чиста опрема за вбризгување за СР кој исто така вбризгува дрога;
• печатени и усни информации за безбедно вбризгување и штетни последици од употребата на 

дрога;
• истражување на областа, поврзување со локалната заедница и воспоставување нови контакти 

со скриена и тешко достапна популација.
2) Развој на активности за превенција од ХИВ / СИДА и СПИ меѓу клиентите на сексуалните 

работници
• дистрибуција на бесплатни кондоми;
• дистрибуција на печатени материјали за безбеден секс и побезбедно однесување (правилна 

употреба на кондоми, ХИВ / СИДА, СПИ, тестирање);
• доброволно и доверливо советување и тестирање за ХИВ на теренска работа.

Бенефиции

Во мобилната амбуланта можат да се добијат следниве гинеколошки услуги:
• гинеколошки преглед
• ехо преглед
• Папаниколау тест
• тестирање за кламидија
• аплицирање на интраутеринска влошка - спирала
• орална хормонска контрацепција
• итна контрацепција
• брзи тестови за бременост
• бесплатен третман за СПИ
• советување за модерна контрацепција, планирање на семејство и прекин на бременост
• превентивно советување за ХИВ
• дистрибуција на бесплатни кондоми, лубриканти, и едукативни материјали.
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Програма за намалување на штетите

Бенефиции

3) Развој на услуги за социјална помош и советување
• помагање во постапките за добивање лични карти (информации и финансиска помош од фонд 

за документи);
• информации и консултации за добивање социјална помош;
• информации и консултации за добивање на здравствено осигурување;
• контакти со релевантни институции во име на клиентот, посредување, придружување на 

клиенти во релевантните институции и помагање во постапките;
• психолошко-социјална поддршка;
• посета на клиенти во нивните домови, контакти со семејството итн .;
• работа со деца на сексуални работници (неписменост, помагање во домашна работа, 

зајакнување на социјални и лични вештини).
4) Развој на услуги за медицинска помош и советување;
5) Развој на услуги за правна помош и советување;
6) Следење на трендовите поврзани со сексуалната работа во Македонија, имплементирање на 

квантитативни и квалитативни истражувања во однос на темата, застапување и лобирање;
7) Услуги во рамките на центарот за сексуални работници:
• тоалети;
• туш;
• перење на облека;
• бесплатни оброци;
• работилници за убавина (фризура, шминка, маникир, педикир);
•  врснички сесии и едукативни работилници;
• групна социјална работа;
• други групни активности;
• услуги од социјална работа и правен советник.

Потребни документи за 
пријавување Нема потреба од документи за пријавување.

Позадина

Програмата за намалување на штетите е примарна програма на ГО ХОПС. Програмата е насочена 
кон намалување на штетата поврзана со дрога, а пред сé за намалување на ризикот од: ХИВ / СИДА, 
хепатитис Б, Ц и други крвни и сексуално преносливи болести, предозирање, други здравствени 
последици, социјални последици.
1) Програма за теренска работа - Примарната цел на теренските програми е да се стигне до 

одредена популација на корисници кои не ги користат или ги користат центрите многу ретко: 
Роми, комерцијални сексуални работници кои користат дроги, како и тешко достапни клиенти

2) Размена на опрема за вбризгување и дистрибуција на кондоми - Употребата на стерилна 
опрема за вбризгување е најдобриот начин за спречување на ширењето на ХИВ / СИДА кај 
интравенски корисници на дрога. 
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Позадина

3) Едукација и информации - Во рамките на програмата за намалување на штети, тимот на ХОПС 
нуди едукација и информации за: видови на дрога и последици од нивното користење, ХИВ / 
СИДА, хепатитис Б, Ц и други крвни и сексуално преносливи болести, безбедно вбризгување, 
безбеден секс , помош во случај на предозирање итн. За таа цел, едукативен материјал, 
брошури и летоци се печатат и се дистрибуираат бесплатно.

4) Медицинска поддршка - Медицинскиот тим нуди основна медицинска помош за намалување 
на последиците од долгорочно и несоодветно вбризгување:
• чистење на рани, лекување на апсцеси
• советување за подигнување на свеста за здравјето
• советување за ХИВ / СИДА, хепатитис Б, Ц и други крвни и сексуално преносливи 

болести
• доброволно и доверливо советување и тестирање за ХИВ / СИДА
• информирање за видови третмани што постојат во државата.

5) Социјални услуги - Тимот од 4 социјални работници ги обезбедува следните услуги на терен и 
во центрите:
• услуги и поддршка за остварување на социјалните права (право на социјална помош, 

здравствено осигурување итн.)
• помош при издавање на потребни документи
• поврзување со здравствени и социјални институции и сместување 
• обезбедување на информации поврзани со вработување
• контакти со семејствата на клиентите итн.

Тело за имплементација ГО ХОПС – Проект Опции за здрав живот Скопје1

Целна група Популација на корисници на дрога

Услови за пристап Корисници на оваа услуга треба да се лица кои користат дроги.

Бенефиции

•	 размена на стерилна опрема за вбризгување;
•	 бесплатни кондоми;
•	 услуги и советување од лекар;
•	 услуги, информирање и советување од социјални работници;
•	 услуги и советување од правен професионалец;
•	 едукација за ХИВ / СИДА, хепатитис и други крвни и сексулано преносливи инфекции;
•	 доброволно и доверливо советување и тестирање за ХИВ;
•	 едукација за безбедно вбризгување и безбеден секс;
•	 едукација во врска со предозирање и превенција;
•	 информации за видови на третмани;
•	 информации за видови на дроги и последици од нивното користење Сите услуги се бесплатни 

и анонимни.

Потребни документи за 
пријавување

Нема потреба од документи за пријавување
Лично обраќање во еден од центрите или до организацијата.
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Дневно и привремено прифаќање и грижа 
за бездомници/бездомнички семејства

Позадина Целта е да се обезбеди дневно и привремено прифаќање и грижа за бездомници / бездомнички 
семејства

Целна група Бездомници.

Услови за пристап

• лице без постојано, соодветно место за живеење;
• отсутен од дома подолго од еден месец;
•  нема социјална помош;
• нема постојан приход - експлицитна сиромаштија.

Позадина Целта е да се обезбеди дневно и привремено прифаќање и грижа за бездомници / бездомнички 
семејства

Целна група Бездомници.

Услови за пристап

• лице без постојано, соодветно место за живеење;
• отсатен од дома подолго од еден месец;
•  нема социјална помош;
• нема постојан приход - експлицитна сиромаштија.

Бенефиции

• соодветно место за живеење и спиење;
• хигиенски услуги;
•  облека, обувки и храна;
• поддршка во обезбедување лична документација и остварување на правата;
• советувалишта;
• примарна здравствена заштита.

Потребни документи за 
пријавување Лични и здравствени документи, доколку ги има.

Институции одговорни за 
имплементација

Центар за социјална работа, Црвен крст.



Поддршка за бездомници

Позадина

Поддршка и помош на бездомници кои живеат на територијата на Скопје. Програмата има 
два дела: лична хигиена, промена на облека, обезбедување оброк, медицинска и психолошка 
поддршка и втор програмски дел е засолниште со капацитет од 8 до 16 кревети за ранлива 
категорија на лица. Можат да останат во засолништето до 5 дена.

Тело за имплементација Црвен крст на Град Скопје

Целна група Бездомници кои живеат на територијата на Скопје

Услови за пристап Станицата работи два дена во неделата и засолништето е отворено според потребите на 
корисниците 24 часа. Локацијата на станицата е во Момин Поток. 02/3139578

Бенефиции

• одржување на хигиената;
• промена на облека;
• фризерски услуги;
• оброк;
• медицинска помош - лекови;
• психолошка помош;
• сместување.

Потребни документи за 
пријавување Барање.
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Обезбедување заштита за жртви на 
домашно насилство

Основа

Одговорно лице придружува жртва во Засолништето за жртви на семејно насилство 
на основниот Центар за социјална работа со копија од документацијата (Одлука за 
сместување, наод и мислења од стручниот тим и план за индивидуална работа со жртвата 
изготвен од страна на ЦСР).

Целна група

Жртва може да биде секој член на семејството, без оглед на полот и возраста. 
• сопружник;
• дете;
• постари членови на семејството и
• старатели (членови на семејството) чие правно својство е делумно или целосно 

отповикани.



27

Услови за пристап

Жртви на семејно насилство може да бидат упатени до Центарот / Засолништето според 
следниве критериуми:
• доколку има постоечка опасност и закана за животот и здравјето;
• поради физичка сила, закана или заплашување од страна на друг член на семејството;
• доколку во семејството нема можности да се прифатат жртвата и нејзините деца.

Бенефиции

По поднесување на барањето, Центарот врши евалуација преку проценка на потребите на 
жртвата и приоритетите за интервенција. Врз основа на евалуацијата, наодот и мислењето, 
експертскиот тим подготвува план за активности што треба да се преземат и соодветни 
мерки за заштита на жртвата со цел да се надминат / намалат последиците од насилството, 
да се зајакне чувството за себеси - лична доверба и доверба во други лица и да се создадат 
услови за функционална вклученост на жртвата во секојдневните општествени и работни 
активности. 
1)  насока во соодветното советување;
2) помош во насока на продолжување на редовното образование (кога во семејството 

има дете кое следи редовно образование);
3) информирање на органот за гонење, во случаи кога е неопходно да се преземат 

одредени мерки против сторителот: итно преземање на рестриктивна мерка 
(забрана за секаков вид на комуникација, одземање на оружје), итно отстранување 
од семејството и други случаи кои бараат соработка со органите за спроведување на 
законот 

4) Обезбедување потребна правна помош и застапување;
5) започнува постапка пред надлежен суд врз основа на проценка на експертскиот тим;
6) доколку е потребно, доставува барање до Судот за изрекување на привремена 

мерка за заштита која е во функција на заштита на жртвата од сторителот на семејно 
насилство;

7) презема други мерки кои се потребни за решавање на проблемот.

Потребни документи за 
пријавување

Пред упатување во засолниште треба да се обезбедат следниве документи: 
• донесување одлука од страна на експертскиот тим за упатување на жртвата во 

засолништето;
• жртвата треба да ја прифати и да ја пополни Изјавата за согласност за сместување во 

засолниште за лица жртви на семејно насилство;
• одлука, подготвена од страна на адвокатот на соодветниот ЦСР со која жртвата се 

упатува на привремено сместување во засолништето, со назначен временски период 
за сместување и наведениот начин за упатување на жртвата и

• информирање на вработените во Засолништето. 

Институции одговорни за 
имплементација Центар за социјални работи и ГО
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Центар/Прифатилиште за жртви
на трговија со луѓе и сексуално насилство

Позадина

Отворена порта управува со прифатилиште за сместување на жртви на трговија со луѓе 
од 2005 година. Освен безбедно сместување, во прифатилиштето се обезбедуваат сите 
услуги од програмата за директна помош и поддршка. Сместувањето на корисниците е на 
доброволна основа, а засолништето е од отворен тип. Објектот се наоѓа на тајна адреса и 
се вработени професионалци од различни професии како што се социјални работници, 
педагози и психолози. Работата се извршува во смени и овозможува 24 часовно работење. 
Програмата се спроведува во форма на индивидуално советување и групна терапија како 
и едукативни и професионални работилници.

Целна група
Малолетни и возрасни женски лица 
• жртви на трговија со луѓе (жени)
• жртви на сексуално насилство (жени)

Услови за пристап
• идентификација како потенцијална жртва или жртва на трговија со луѓе од страна на 

надлежните органи (МТСП и МВР)
• идентификација како жртва на сексуално насилство од страна на одговорните органи

Бенефиции

• соодветно место за сместување до шест месеци кое е сигурно и безбедно
• хигиенски средства; облека, обувки и храна;
• психо-социјални советодавни сервиси;
• специјализирани психијатриски услуги (доколку е потребно)
• примарна здравствена заштита.
• бесплатна правна помош
• вклучување во образовен процес и / или алтернативно образование
• подготовка за вклучување на пазарот на трудот

Потребни документи за 
пријавување

• одлука подготвена од адвокатот на соодветниот ЦСР со која жртвата се упатува 
на привремено сместување во засолништето, со назначен временски период за 
сместување и наведени достапни услуги кои треба да се обезбедат во засолништето

•  информирање на вработените во Засолништето.
• согласност за сместување и вклучување во програма за помош потпишана од страна 

на жртвата или нејзиниот старател (доколку е малолетна)

Институции одговорни за 
имплементација Отворена порта и МТСП
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Сместување во мали групни домови
со или без поддршка

Позадина

Грижата е обезбедена на начин кој  најмногу наликува на живеење во семејство и опфаќа 
поддршка за обука за самостојно живеење, нивно вклучување во заедницата, одржување 
контакти со блиски роднини во зависност од потребите на луѓето сместени во малите 
групни домови . Поддршката  страна на стручниот кадар за корисниците во малиот групен 
дом е со различен интензитет, континуирана, минимална до нејзиното прекинување во 
зависност од способноста на луѓето да живеат и функционираат независно.

Целна група

• дете без родители или родителска грижа;
• дете со воспитно-социјални проблеми, со интелектуална или телесна попреченост;
• лице со интелектуална или телесна попреченост, кое нема соодветни услови за 

живеење со своето семејство, нема семејство или
• поради други причини, тој / таа има потреба од сместување во мал групен дом.
Во мали групен дом може да се сместат најмногу десет лица од различен пол.

Услови за пристап Нема соодветни услови за живеење во сопствениот дом.

Бенефиции
Сместување, храна, обука, здравствена заштита, психолошко-социјална поддршка.
Нивото на поддршка се утврдува според потребите, видот и нивото на попреченост на 
корисникот.

Потребни документи за 
пријавување

• барање (нема посебен формулар);
• извод на родени;
• уверение за државјанство;
• потврда од Управата за јавни приходи за материјалната состојба на семејството;
• потврда дека родителите се корисници на парична помош и постојана парична 

помош и
• медицинска белешка од општа здравствена установа за здравствена состојба.

Институции одговорни за 
имплементација ЦСР, Црвен Крст, Министерство за труд и социјална политика
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Дневна и привремена грижа

Позадина

Дневни центри за грижа претставуваат социјални услуги насочени кон заедницата.
Право на дневна и привремена грижа претставува деинституционализирана форма на 
грижа за луѓе кои се во позиција на социјален ризик.
Дневни центри за грижа функционираат како форма на заштита на деца со умерена и 
тешка интелектуална попреченост.
Сите дневни центри за грижа се лоцирани во урбани средини, што овозможува лесна 
соработка со други институции на локално ниво (детски градинки, училишта, здравствени 
установи) и интеграција дница.

Целна група

• постари и инвалидни лица;
• лица со умерена и тешка интелектуална попреченост;
• лица со физичко нарушување;
• деца со физички нарушувања;
• деца од улица
• лица кои користат - злоупотребуваат дроги или други психотропни супстанции;
• лица кои злоупотребуваат алкохол;
• бездомници и
• жртви на семејно насилство.

Услови за пристап Лица кои биле изложени на социјален ризик и потребна им е дневна или привремена 
грижа.

Бенефиции

Дневни центри за грижа обезбедуваат дневна грижа, работни активности, професионална 
терапија и други активности за корисниците поради нивно вклучување во секојдневниот 
живот, како и работа со нивните семејства и со локалната заедница. Корисниците живеат 
во Дневниот центар одреден број часови во текот на денот (поголемиот дел од времето - 8 
часа).
Во Центарот за лица - жртви на семејно насилство, корисникот може да остане 6 
месеци, а потоа престојот може да се продолжи за уште 6 месеци, додека во Центарот за 
бездомници временската рамка зависи од потребите на корисникот.

Потребни документи за 
пријавување

Барање (нема формулар);
1) документи за личен статус на корисникот;
2) доколку има потреба, наод и оценка од стручен орган или кој било друг документ за 

здравствениот статус на корисникот и
3) изјава од родителот со која дава согласност за неговото дете да се згрижи во 

дневниот центар.
Центарот за социјална работа донесува одлука во рок од 30 дена.

Институции одговорни за 
имплементација

ЦСР, МТСП, Сектор за социјална заштита, ГО ПОРАКА, локална самоуправа, Центар за 
правата на децата. 



31

1. http://indicators.ohchr.org/ 

2. Колекција на спогодби на Обединетите нации, 4. Конвенција за намалување на бездржавност, Њујорк, 30 август 1961 г. Достапно 
на: https://treaties.un.org/ pages/viewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=v-4&chapter=5&clang=_en 

3. http://indicators.ohchr.org/

4. http://www.mtsp.gov.mk/content/pdf/strategii 

5. Службен весник на Република Македонија бр. 79/2009; 36/2011; 51/2011; 166/2012; 15/2013; 79/2013; 164/2013; 187/2013; 
38/2014; 44/2014; 116/2014; 180/2014; 33/2015; 72/2015; 104/2015; 150/2015; 173/2015; 192/2015 и 30/2016

6. MYLA, (2016)Пристап до социјална заштита и натурализација, За бегалци и лица под супсидијарна заштита во Република 
Македонија.

7. Службен весник на Република Македонија бр. 67/1992, 8/2004, 98/2008, 158/2011 and 55/2016

8.  Димитриевска В. (2011), ГИЗ, Обезбедување на социјални услуги во Македонија. Какви се и какви треба да бидат.

9. Борнарова, С., Богоевска, Н., (2012). Анализа на локални капацитети и потреби за развој на социјални услуги за ранливи групи 
(за четири општини: Гостивар, Ресен, Кочани, и Петровац), Скопје: УНДП-Скопје 

10. Фондација Еберт, Канцеларија Скопје, Спасовска, С.,(2007). Реформа на социјална заштита во Македонија: Тековна состојба, 
реформски процеси, и предизвици. Во Борнарова С., (уредник). 

11. Тековни случувања во социјална заштита и социјална работа – професионализација, деинституционализација и реформи. 

12. Извештај за човечки развој 2001. Социјлана ексклузија и несигурност на луѓе во ПЈРМ

13. Светска банка (1999). Фокусирање на сиромашните – Главен извештај.

14. Закон за социјална заштита (Службен весник на Република Македонија бр.  36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013), Закон за 
заштита на деца (Службен весник на Република Македонија бр.  23/2013)

15. Закон за семејство (Службен весник на Република Македонија бр.  80/92, 9/96, 38/2004, 33/2006, 84/2008, 67/2010, 156/2010, 
39/2012,2016 

16. Закон за финансирање на локална самоуправа (Службен весник на Република Македонија бр. 61/2004) 

17. Закон за Град Скопје (Службен весник на Република Македонија бр. 55/2004, 158/2011) 

18. УН Жени, Проценка на полови на бегалците и миграцијата во Србија и ПЈР Македонија, јануари 2016, стр. 17, (во текстот 
цитирано како УН Жени). http://www2.unwomen.org/~/media/field%20office%20eca/attachments/publications/ country/serbia/
gender%20assessment%20of%20the%20refugee%20and%20migration%20crisis%20in%20serbia.pdf?v=1&d=20160112T163308 

19. Документ за политика за усогласеност помеѓу заинтересирани страни за подобри социјални услуги  (2016), европски фонд за 
Балканот, Миграција, социјални услуги и интеграција. 

БИОГРАФИЈА:







Овој проект е финансиски поддржан од Европската унија.

Facebook /irissnetworkwww.iris-see.eu iris@iris-see.eu Twitter /IRISsNetwork

IRIS NETWORKing
Здруженија на граѓани  за обезбедување на заштита во услови на  миграција

Мрежата ИРИС

Прирачник за систем на
упатување / обезбедување на социјални

услуги на мигранти во поранешна
Југословенска Република Македонија

Водечки партнер за проектот
Иницијатива за соработка и развој (ИДЦ), Србија  - посветена на
социјалната и економската вклученост на обесправените категории на население и на 
заштита на нивните човекови права.
www.idcserbia.org
admin@idcserbia.org
Facebook /idc.serbia

Партнери на проектот
ASB SEE, Германија  - Arbeiter Samariter Bund - е активно вклучен во програмата за 
враќањето и реинтеграција на бегалци и раселени лица, социо-економско вклучување 
на маргинализираните групи, обезбедување на транзициска вклученост на Ромите и 
зајакнувањето на граѓанското општество во Југоисточна Европа.
www.asb-see.org
asb.serbia@asb-see.org

ЛИР ЦД, Босна и Херцеговина, - сака да придонесе да се осигури дека политиките и 
програмите за социо-економски развој се соодветни и ефикасни.
www.lircd.org 
lircd@blic.net

Отворена Порта, Поранешна Југословенска Република Македонија  – е организација 
посветена на борба против насилството и трговијата со луѓе, која има за цел да изгради 
општество како место во кое човековите права се широко почитувани и сите граѓани 
имаат еднакви можности за социо-економска независност. 
www.lastrada.org.mk 
lastrada@lastrada.org.mk

Социјална организација за поддршка на младите (АРСИС), Албанија  –  обезбедува 
квалитетни програми за деца во ранливи ситуации, млади во неповолна положба, 
маргинализирани жени и семејства, преку воспоставување силни и влијателни односи 
со владините тела и  граѓанските организации.
www.arsis-al.org
arsistirana@gmail.com

СОС Подгорица, Црна Гора  - о обезбедува услуги за поддршка на жени и деца кои се 
жртви на насилство, образовни програми и јавно застапување, со цел да создаде 
ефикасен социјален  систем и друг вид на систем за заштита на жртвите на насилство.
www.sospodgorica.me
sos_pg@t-com.me
Facebook /sostelefonpodgorica
Twitter /sospodgorica


