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I ДЕЛ
1.Вовед

Идејата за оваа анализа на состојбата на потребите на лицата во социјален ризик во
РМ и имплементирање на Националнара стратегија за намалување на сиромаштијата
и социјалната исклученост 2010-2020 е создадена како дел од проектните активности
во рамките на реализацијата на проектот “Инклузивен пазар на труд за одржлив
развој на заедницата“1. Проектот се однесува на две различни професии преку
создавање на 2 нови програми за стручно образование и обука, и ќе се
надополни 1 постоечка програма за стручно образование и обука со модулот
оддржливост во домовите. Темите кои се насочени во акцијата се наменети за
истата целна група, млади невработени лица, од различен род, вклучувајќи и млади
луѓе од маргинализирани групи.
Почетна информативна матрица на оваа проценка е всушност анализата на
Националнта стратегија за намалување на сиромашијата и социјалната исклученост
2010-20202 во реализација на целите и резулатите. Со оглед на тоа дека Националнта
стратегија за намалување на сиромаштијата и социјалната исклученост 2010-2020 е
документ со кој се прават важни системски и структурни промени во едно општество
значајно за инклузија на лицата во социјален ризик во општеството. Со оглед на тоа
што стратегијата е при самиот крај на нејзина реализација и воедно потребата од
донесување на нова стартегија и токму оваа анализа ќе овозможи клучните чинители
и одговорни за имплементација на стратегијата би се осврнале за тоа колку од
предвидените мерки се остварени или не. Изработката на оваа анализа е наменета
да служи како еден приказ за инклузијата на лицата во социјален ризик во
општеството. Под тоа се подразбира квантитетот и квалитетот на целите и мерките
наменети за лицата во социјален ризк кон нивно вклучување во општествените текови,
нивна инклузија при образование, вработување и економско јакнење.
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Здружението на граѓани “Еко Логик“ и здружението “Хуманост“ во период од 18 месеци, почнувајќи од
19-ти декември започнаа со спроведување на проектот “Инклузивен пазар на труд за одржлив развој
на заедницата“, кој е финансиран од Европската Унија, преку Сектор за централно финансирање и
склучување договори (ЦФЦД) при Министерството за финансии на Република Македонија
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1. 2. Цели на проценката/анализата
Оваа цел е комплементарна со генералната цел на самиот проект “Инклузивен
пазар на труд за одржлив развој на заедницата“ и се однесува на:
1.2.3 Генерална цел:
- Помагање и подобрување на процесот на имплементација на стратегијата за
млади за поефикасни државни и други институции во спроведување на
политиките кои се
поврзани со невработеност на млади, социјални услуги и претприемништво, и
давање на насоки за нивно доближување кон тековни сродни ЕУ насоки и
политики, преку остварување на клучен дијалог со политички актери, граѓански
организации, бизнис заедница и други.
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2. Методологија
Анализата се потпира на информациите добиени со компјутерско пребарување на веб
страниците, информации добиени од граѓанските организации од три големи мрежи
(ИнклузиваМ, Македонска платформа против сиромаштија и Youthocracy) и други
документи на различни институции, меѓународни и национални организации, агенции,
кои што ги содржат најновите податоци во однос на политиките, законите, програмите,
службите, мерките кои се превземаат за имплементација на Националната стратегија
за намалување на сиромаштијата и социјалната исклученост 2010- 2020. Оваа
анализа не се однесува само на тековната година туку се однесува од моментот на
усвојување на стратегијата односно периодот од 2010 до 2020 и има за цел да
помогне во успешноста на имплементирање на мерките за да се постигнат
посакуваните резултати. Од моментот кога беа договорени барањата на проектните
имплементатори беа и дефинирани чекорите односно методологијата на анализата и
беше донесена концептуална рамка за видот на анализата. Беа пребарани
официјални податоци на страните на сите министерства кои се одговорни за
имплементирање на стратегијата посебно МТСП како клучно министерство, Светска
Банка, СЗО, УНИЦЕФ, УНФПА, Советот на Европа, здруженија на граѓани. Во
анализата беа вклучени документи кои беа избрани според одредени критериуми за
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1.2.4. Специфични цели се:
- Да се анализираат одредени специфични подрачја и да се утврди
правилноста/неправилноста на реалната имплементација на стратегијата
- Да се овозможи континуирана евалуација на мерките за имплементација
- Да се редифинираат нови потреби и соодветно на тоа мерки кои придонеле во
поуспешна реализација на резулатите.
- Да се утврдат недостатоците во постојната интерсекторската комуникација со
цел да се унапреди истата
- Да се изнајдат механизми за споделување на информации меѓу секторите за
овозможување на подобри услуги на старите лица
- Да се унапреди јавната свест за интеграција на старите лица во општеството

пребарување на овие области. Критериумот што се однесува на временската рамка ги
вклучува најновите достапни документи. Овој модел на анализа се базира на
дескриптивна и фактичка документираност на податоците во врска со индикаторите
кои можат да се увидат при имплементацијата на Националната стратегија за
намалување на сиромаштија и социјалната исклученост 2010-2020, и тоа се во основа
концептуалните рамки применети за оваа анализа. Ова е всушност квалитативна
анализа според повеќеслојниот модел каде најдобро се разбира по пат на
анализирање на интеракцијата на разновидните фактори и нивното различни нивоа
на влијание. Специфичниот аспект на на оваа анализа е да биде достапна и
разбирлива при што тежнее да обезбеди поголема целна група и јавно да биде
застапена. Јавно - социјалниот пристап е што тежнее да обезбеди максимална при
добивка за најголем број луѓе. Јавно-социјален пристап како научен пристап
подразбира мултидисциплинарност. Тоа подразбира постојана вклученост на сите
чинители во процесот на имплементација на стартегијата.
3.ЕКО ЛОГИК и ХУМАНОСТ
Здружението на граѓани “Еко Логик“ работи во полето на неформално образование, со
акцент на темите екологија и одржлив развој. Организацијата има спроведено разни
проекти преку кои деца, млади и возрасни се стекнале со дополнително знаења за
горенаведените теми. Во горенаведениот проект “Еко Логик“ е во улога на
координатор организација.
Здружението “Хуманост“ е пионер во Македонија во овозможувањето на нега на стари
лица. Здужение “Хуманост“ досега има реализирано голем број на проекти, како и
подготвено две верифицирани програми за образование на возрасните. Здружението
“Хуманост“ е во улога на партнер организација.
Еко Логик и Хуманост се организации кои во јуни 2017 година, добија старт ап грантови
за отпочнување на социјалното претприемништво и е дополнителна вредност за
заложбите на двете организации за развој на социјалното претприемништво,
развивање на нови профили за вработување на младите и долгорочно невработени
лица.
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Од друга страна, енергетската ефикасност и одржливоста во домовите и приватните
субјекти се тема на која многу малку индивидуи и субјекти обрнуваат внимание. Оваа
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3.1 Опис на проектот
Вонинституционалната социјална заштита и услуги за старите лица е важна тема во
ЕУ (Стратегија за активно и здраво стареење), но и во Македонија. Во моментов во
Македонија има слаб систем за вонинституционална социјална заштита и социјални
услуги за стари лица. Освен тоа, луѓето што работат во овој сектор обично работат во
таканаречената "сива економија", што значи дека истите ниту учествувале во обуки за
стручно оспособување ниту добиле соодветна потврда-сертификат за стекнати
вештини и компетенции. Земајќи ја во предвид ситуацијата, постои потенцијал за
зајакнување на социјалниот систем во врска со горенаведените теми и истовремено
намалување на невработеноста кај младите, преку обезбедување на стручно
образование и обука, воведување на социјално претприемништво и ревизија и
подобрување на државните документи-стратегии кои се поврзани со проектот .

тема е доста популарна, но исто така е многу потребна во Европската Унија, а
професијата консултант за одржливост почнува да се појавува на пазарот, особено
привлекувајќи го интересот на младите луѓе. Зелени работни места се иднината на
општествата, или како целосно независни работни места кои се занимаваат само со
прашања од животната средина, или како сегменти кои се воведуваат во различни
професии. Сепак, во Македонија недостасуваат зелени работни места на пазарот и
очигледно има голема потреба од истите. Сите единици на локалната самоуправа
имаат поглавје во нивните стратешки документи кои јасно ја наведуваат потребата од
интервенции во областа на заштитата на животната средина и зелената економија.
Без соодветно подготвени и испорачани програми за стручно образование и обука во
областите, како и без соодветно обучени и образовани поединци, овие сценарија за
зачувување на животната средина најверојатно нема да се појават.
Во однос на официјалните државни податоци, невработеноста кај младите во
Македонија е околу 47%, а младите луѓе ја напуштаат земјата поради нивната
неможност да најдат работни места кои одговараат на нивниот профил. Со други
зборови, младите се во ризик од сиромаштија и социјална исклученост што ги
нарушува нивните основни човекови права. Државата превзема дополнителни мерки
за вработување на млади, но очекуваните резултати сè уште не се целосно
постигнати, бидејќи не постои соодветна анализа на совпаѓањето на потребите на
пазарот на труд со вештини за работна сила и соодветно образование за младите.
Како кандидат за членство во Европската унија, земјата треба да ги следи европските
модели за намалување на невработеноста кај младите, што е точно објаснето во
Стратегијата 2020. Граѓанските организации секогаш имаат намера да ја следат
ситуацијата, но во исто време да предложат долгорочно решавање на проблемот
преку развој на образовни програми, обуки и подигање на кампањи за подигнување на
свеста. Единиците на локалната самоуправа обично се интересираат за соработка со
граѓанските организации, но не се секогаш подготвени директно да ангажираат млади
луѓе за активно учество во подготовката на стратешките документи на општината/ните
и различните работни групи.
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Самата акција е релевантна за секторите и областите наведени во повикот за
предлози, преку придонес во развојот на соработка на граѓанските организации со
локалните власти, бизнис секторот и креирање на нови можности за вработување на
младите, сето тоа преку вмрежување и иницирање на клучен дијалог поврзан со
реформите за интеграција во ЕУ. Проектот промовира еднакви можности и учество на
ранливите групи во општеството, особено во однос на застапеноста и лесен пристап
до вештини кои се во согласност со потребите на пазарот на трудот. Дополнително,
предложениот проект ќе ја зголеми свеста кај носителите на одлуки на локално ниво,
во врска со вработувањето на младите преку социјално претприемништво, преку
учество на активни национални мрежи на граѓански организации кои работат на
полето на граѓанска мобилизација на многу важни социјални теми. Акцијата, исто така,
вклучува активности за застапување во однос на набљудувањето на постоечката
легислатива и предлагање подобрувања кои произлегуваат од најдобрите практики на
ЕУ во соодветната област.

4. Сиромаштија и социјална исклученост
4.1 Основни податоци
Владата на Република Македонија во 2010 година ја донесе Националнатa стратегија
за намалување на сиромаштијата и социјалната исклученост во Република Македонија
за периодот 2010 - 2020 година. По донесување на стартегијата истата е ревидирана
во 2013 година. Во Националната стратегија прикажани се различните аспекти и
влијанија на појавите кои ги изразуваат сиромаштијата и социјалната исклученост.
Главна стратешка цел за намалување на сиромаштијата и социјалната исклученост во
Република Македонија е:
Намалување на сиромаштијата и социјалната исклученост во Република Македонија,
преку подобро користење и зајакнување на расположливите човечки и материјални
ресурси, подобрување на условите за живот, за работа и на општествените услови на
сите граѓани, системско и институционално содејство во функција на побрз развој,
повисок стандард, поквалитетно живеење и развиток на механизмите за социјално
вклучување на ранливите категории граѓани во локален контекст.
Во Стратегијата настојувањата, мерките и активностите се насочени кон остварување
на главната стратешка цел, усогласување на политиките во одделни области во делот
на инклузивен раст, а се концентрирани во следниве подрачја:
1. Вработување и јакнење на претприемништвото
2. Прилагодување на образованието со пазарот на трудот
3. Социјална и детска заштита, и изградба на нов социјален модел
4. Унапредување на здравствената заштита и долготрајна нега
5. Транспорт, комуникации и домување
6. Активација и зајакнување на локалните власти
7. Поддршка на ранливите групи
Аналзиата на стартегијата е направена од страна на здруженијата Хуманост и Еко
Логик во рамки на проектот „Инклузивен пазар на труд за одржлив развој на
заедницата“ финансиран од Европската Унија, преку Сектор за централно
финансирање и склучување договори (ЦФЦД) при Министерството за финансии на
Република Македонија.
Една од активностите од овој проект е активно вклучување на граѓанските организации
во анализата на државните документи односно Стратегиите за стари лица, млади, и
намалување на сиромаштијата и социјалната исклученост и остварување на
генералната цел:
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Исто така и кон остварување на една од специфичните цели: Вклучување на граѓански
организации во процесот на креирање на насоки и политики, како и подобрување и
предложување на реформи во приоритетни сектори на теми вон-институционална
грижа и социјални услуги за стари лица, како и одржливост и животна средина.
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Подобрување на државни насоки и политики поврзани со невработеност на млади,
социјални услуги и претпримеништво, и давање на насоки за нивно доближување кон
тековни сродни ЕУ насоки и политики, преку остварување на клучен дијалог со
политички актери, граѓански организации, бизнис заедница и други.

Организациите Хуманост и Еко Логик во изминатите години активно работа во полето
на овозможување на едукација (квалификација и преквалификација) и вработување на
млади и лица во социјален ризик (стари лица, долгорочно невработени лица и
припадници на маргиналзираните групи на граѓани). Целта на аналзиата на
Националните стратегии е да се дадат насоки кон имплементирање на истите (цели,
мерки и разултати), буџетирање и приближување кон Старатегијата 2020 на
Европската унија.
4.1.2 Социодемографски податоци
Врз основа на податоците од Анкетата за приходи и услови за живеење, која се
спроведува во согласност со препораките на Европската унија, Државниот завод за
статистика во 2017 година ги пресмета лаекен индикатори за сиромаштија за 2016
година. Основа на пресметките на сиромаштијата се приходите, а прагот на
сиромаштија е дефиниран на 60% од медијалниот еквивалентен приход. Според
дефинитивните податоци, во 2016 година, стапката на сиромашни лица во Република
Македонија изнесуваше 21.9%. Анализирано по типови домаќинства, стапката на
сиромаштија на домаќинствата составени од двајца возрасни со две издржувани деца
во 2016 година е 20.2%. Според најфреквентниот статус на економската активност,
стапкатата на сиромашни вработени лица е 9.0%, додека стапката на сиромашни
пензионери е 7.1%. Коефициентот „Gini“ (мерка за нееднаквоста во распределбата на
приходите) изнесува 33.6%.
Невработеноста претставува еден од најтешките социоекономски проблеми со кој се
соочуваат голем број земји во светот. Високата стапка на невработеност носи со себе
голем број други проблеми како што се: сиромаштија, социјална несигурност која пак
резултира со низок квалитет на живот на населението, исто така влијае врз
искористеноста на ресурсите и врз економскиот раст. Младоста е клучен период од
животот кога младите луѓе почнуваат со реализација на своите желби, стекнуваат
економска независност и си го наоѓаат местото во општеството. Глобалната криза со
работните места ја зголеми ранливоста на младите во поглед на: i) поголема
невработеност, ii) послаб квалитет на работните места за оние што ќе најдат
вработување, iii) поголема нееднаквост на пазарот на трудот меѓу различни групи на
млади луѓе, iv) подолг и понесигурен премин од образование на работа и v) поголема
оддалеченост од пазарот на трудот. Државниот завод за статистика објави дека
стапката на невработеност во второто тримесечје во 2018 годинава изнесува 22,6
проценти и во однос на претходниот квартал бележи намалување од 0,3 проценти.
Според објавените податоци од страна на ДЗС, невработеноста во првиот квартал
изнесувала 22,9 проценти, а во последниот квартал од 2016 година 24 проценти.
Податоците покажуваат дека бројот на активното население на второто тримесечје
изнесува 955.699 лица, од кои вработени се 739.892, а 215.807 лица се невработени.
Стапката на активност во овој период е 56,9, а стапката на вработеност 44,1 отсто.
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Кај вработените, податоците покажуваат дека најголем дел се вработени во
преработувачката индустрија 143.711 лица, потоа земјоделство, шумарство и
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Меѓу невработените, 62 проценти или 133.766 лица се мажи, а 38 проценти или 82.041
се жени. Според возраста, најмногу невработени има кај оние од 25 до 49 години и тој
број изнесува 137.859 лица или 63,9 отсто. Гледано според образованието, најмногу
невработени има меѓу лицата со средно образование од четири години 113.403 лица.

рибарство каде што се вработени 120.304 лица, а во трговијата на големо и мало
106.836 лица.
Во прилог таблеите од ДСЗ и тоа:
Т-01: Активно население и стапки на активност
Т-01: Aктивно население и стапки на активност 1)
T-01: Labour force and activity rates 1)
Вкупно
работоспособно
население
Total working age
population
2017
I 2017
IV 2017
I 2018

1 679 935
1 679 462
1 680 394
1 682 229

Активно население
Labour force
вкупно

вработени

невработени

Total

Employed

Unemployed

954 212
952 644
953 692
956 640

740 648
734 043
745 206
749 892

213 564
218 601
208 486
206 748

Стапка на
активност

Стапка на
вработеност

Стапка на
невработеност

Activity rate

Employment
rate

Unemployment
rate

56.8
56.7
56.8
56.9

44.1
43.7
44.3
44.6

22.4
22.9
21.9
21.6
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Т-02: Население на возраст од 15 години и повеќе, според економската активност
и полот

Т-02: Население на возраст од 15 години и повеќе, според економската активност и полот
T-02: Population aged 15 years and over by economic activity and gender
I тримесечје 2017 /
I quarter 2017

I тримесечје 2018 /
I quarter 2018

лица

лица

persons

persons

I 2018
-----------I 2017

структура по
пол
structure by
gender

Активно население

Labour force

Вкупно

952 644

956 640

100.0

Мажи

578 838

578 099

60.4

Жени

373 806

378 541

39.6

Вкупно

734 043

749 892

100.0

102.2 Total

Мажи

444 422

447 144

59.6

100.6 Men

Жени

289 621

302 748

40.4

104.5 Women

Вкупно

218 601

206 748

100.0

94.6 Total

Мажи

134 416

130 955

63.3

97.4 Men

Жени

84 185

75 793

36.7

90.0 Women

Вкупно

726 818

725 589

100.0

99.8 Total

Мажи

261 722

263 943

36.4

100.8 Men

Жени

465 096

461 646

63.6

100.4 Total
99.9 Men
101.3 Women

Вработени

Employed

Невработени

Unemployed

Неактивно население

Inactive population

99.3 Women

Т-03: Работоспособно население според економската активност, по возрасни
групи и по пол
T-03: Работоспособно население според економската активност, по возрасни групи и по пол
T-03: Working age population by economic activity, age groups and gender
Работна сила
Labour force

Вкупно / Total
Возраст / Age
I 2017

IV 2017

I 2018

I 2017

IV 2017

Вработени
Employed
I 2018

I 2017

IV 2017

Невработени
Unemployed
I 2018

I 2017

IV 2017

Неактивно население
Inactive population
I 2018

I 2017

IV 2017

I 2018

Вкупно / Total
Вкупно / Total
15-24

1 679 462 1 680 394 1 682 229

952 644

953 692

956 640

734 043

745 206

749 892

218 601

208 486

206 748

726 818

726 702

725 589

269 433

263 229

261 623

90 197

84 408

82 163

50 186

45 800

45 770

40 012

38 608

36 393

179 236

178 821

179 460

25-49

777 271

778 161

778 529

619 895

625 108

629 827

480 890

497 659

497 593

139 005

127 449

132 233

157 376

153 053

148 702

50-64

406 427

407 581

408 404

237 024

234 934

231 457

197 591

192 579

193 450

39 433

42 355

38 007

169 403

172 647

176 947

226 331

231 423

233 673

5 528

9 242

13 194

5 376

9 168

13 078

:

:

:

220 803

222 181

220 479

1 453 131 1 448 971 1 448 556

947 116

944 450

943 447
728 667
Мажи / Men
578 099
444 422

736 038

736 813

218 450

208 412

206 633

506 015

504 521

505 109

65 години и повеќе
65 years and over
15-64
Вкупно / Total
15-24

840 560

841 026

842 042

578 838

584 515

454 558

447 144

134 416

129 957

130 955

261 722

256 511

263 943

138 751

135 633

134 819

56 571

57 011

53 854

31 906

33 183

29 228

24 665

23 828

24 627

82 180

78 622

80 965

25-49

396 420

396 957

397 220

366 117

368 122

364 993

283 938

293 028

286 303

82 179

75 094

78 690

30 303

28 835

32 227

50-64
65 години и повеќе
65 years and over

202 741

203 338

203 758

152 914

153 010

150 340

125 407

122 048

122 817

27 508

30 961

27 523

49 827

50 328

53 418

102 648

105 098

106 244

(3 236)

6 373

8 911

(3 171)

6 299

8 795

:

:

:

99 412

98 725

97 333

15-64

737 912

735 928

735 797

575 602

578 143

569 187

441 251

448 259

438 348

134 352

129 883

130 840

162 310

157 785

166 610

Вкупно / Total

838 902

839 368

840 187

373 806

369 177

378 541

289 621

290 648

302 748

84 185

78 529

75 793

465 096

470 191

461 646

15-24
25-49
50-64

130 682
380 851

127 596
381 204

126 804
381 309

33 627
253 778

27 397
256 987

28 309
264 834

18 280
196 952

12 617
204 631

16 543
211 290

15 347
56 826

14 780
52 355

11 766
53 543

97 055
127 073

100 199
124 217

98 495
116 475

203 686

204 243

204 646

84 109

81 924

81 116

72 185

70 530

70 633

11 925

11 394

10 484

119 577

122 319

123 529

123 683

126 325

127 429

(2 292)

(2 869)

(4 282)

(2 205)

(2 869)

(4 282)

:

-

-

121 391

123 456

123 146

715 219

713 043

712 759

371 514

366 308

374 259

287 417

287 778

298 466

84 098

78 529

75 793

343 705

346 735

338 499

T-04: Работоспособно население според економската активност, по возрасни
групи и по пол - структура
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65 години и повеќе
65 years and over
15-64

8

Жени / Women

Т-04: Работоспособно население според економската активност, по возрасни групи и по пол - структура
T-04: Working age population by economic activity, age groups and gender - structure
Активно население
Labour force

Вкупно / Total
Возраст / Age
I 2017
Вкупно / Total

IV 2017

I 2018

I 2017

IV 2017

Вработени
Employed

I 2018

I 2017

IV 2017

Вкупно / Total
100.0
100.0
100.0

Невработени
Unemployed
I 2018

I 2017

IV 2017

Неактивно население
Inactive population
I 2018

I 2017

IV 2017

I 2018

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

15-24

16.0

15.7

15.6

9.5

8.9

8.6

6.8

6.1

6.1

18.3

18.5

17.6

24.7

24.6

24.7

25-49

46.3

46.3

46.3

65.1

65.5

65.8

65.5

66.8

66.4

63.6

61.1

64.0

21.7

21.1

20.5

50-64

24.2

24.3

24.3

24.9

24.6

24.2

26.9

25.8

25.8

18.0

20.3

18.4

23.3

23.8

24.4

65 години и повеќе
65 years and over
15-64

13.5

13.8

13.9

0.6

1.0

1.4

0.7

1.2

1.7

:

30.4

30.6

30.4

86.5

86.2

86.1

99.4

99.0

98.6

99.3

98.8

98.3

99.9

100.0

99.9

69.6

69.4

69.6

Мажи / Men
100.0
100.0
100.0

Вкупно / Total

:

:

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

15-24

16.5

16.1

16.0

9.8

9.8

9.3

7.2

7.3

6.5

18.3

18.3

18.8

31.4

30.7

30.7

25-49

47.2

47.2

47.2

63.3

63.0

63.1

63.9

64.5

64.0

61.1

57.8

60.1

11.6

11.2

12.2

50-64

24.1

24.2

24.2

26.4

26.2

26.0

28.2

26.8

27.5

20.5

23.8

21.0

19.0

19.6

20.2

65 години и повеќе
65 years and over
15-64

12.2

12.5

12.6

(0.6)

1.1

1.5

(0.7)

1.4

2.0

:

38.0

38.5

36.9

87.8

87.5

87.4

99.4

98.9

98.5

99.3

98.6

98.0

100.0

99.9

99.9

62.0

61.5

63.1

Вкупно / Total

Жени / Women
100.0
100.0
100.0

:

:

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

15-24

15.6

15.2

15.1

9.0

7.4

7.5

6.3

4.3

5.5

18.2

18.8

15.5

20.9

21.3

21.3

25-49

45.4

45.4

45.4

67.9

69.6

70.0

68.0

70.4

69.8

67.5

66.7

70.6

27.3

26.4

25.2

50-64

24.3

24.3

24.4

22.5

22.2

21.4

24.9

24.3

23.3

14.2

14.5

13.8

25.7

26.0

26.8

65 години и повеќе
65 years and over
15-64

14.7

15.1

15.2

(0.6)

(0.8)

(1.1)

(0.8)

(1.0)

(1.4)

-

26.1

26.3

26.7

85.3

84.9

84.8

99.4

99.2

98.9

99.2

99.0

98.6

100.0

73.9

73.7

73.3

:
99.9

100.0
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Т-05: Стапки на активност на населението по возрасни групи и по пол

Т-05: Стапки на активност на населението по возрасни групи и по пол
T-05: Activity rates of the population by age groups and gender
Стапка на активност
Activity rate
I 2017

I 2018

Стапка на
вработеност 1)
Employment rate 1)
I 2017

I 2018

Стапка на
невработеност
Unemployment rate
I 2017

I 2018

Вкупно / Total
Вкупно / Total

56.7

56.9

43.7

44.6

22.9

21.6

15-24

33.5

31.4

18.6

17.5

44.4

44.3

25-49

79.8

80.9

61.9

63.9

22.4

21.0

50-64

58.3

56.7

48.6

47.4

16.6

16.4

65 години и повеќе
65 years and over
15-64

2.4

5.6

2.4

5.6

:

:

65.2

65.1

50.1

50.9

23.1

21.9

Вкупно / Total

68.9

68.7

52.9

53.1

23.2

22.7

15-24

40.8

39.9

23.0

21.7

43.6

45.7

25-49

92.4

91.9

71.6

72.1

22.4

21.6

50-64

75.4

73.8

61.9

60.3

18.0

18.3

65 години и повеќе
65 years and over
15-64

(3.2)

8.4

(3.1)

8.3

:

:

78.0

77.4

59.8

59.6

23.3

23.0

Мажи/ Men

Жени / Women
Вкупно / Total

44.6

45.1

34.5

36.0

22.5

20.0

15-24

25.7

22.3

14.0

13.0

45.6

41.6

25-49

66.6

69.5

51.7

55.4

22.4

20.2

50-64

41.3

39.6

35.4

34.5

14.2

12.9

65 години и повеќе
65 years and over
15-64

(1.9)

(3.4)

(1.8)

(3.4)

:

-

51.9

52.5

40.2

41.9

22.6

20.3
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Т08- Активно население според школска подготовка

Т-08: Активно население според школската подготовка
T-08: Labour force by educational attainment
Школска подготовка

Активно население
Labour force
I 2017

I 2018

Вработени
Employed
I 2017

Невработени
Unemployed

I 2018

I 2017

Educational attainment

I 2018

Вкупно / Total
Вкупно

952 644

956 640

734 043

749 892

218 601

Без образование
Незавршено основно
образование
Основно образование

(3 072)
18 618

(4 895)
15 916

(1 815)
12 299

(2 728)
13 108

:
6 319

179 155

164 028

130 234

120 220

48 921

206 748 Total

3 години средно
образование
4 години средно
образование
Више образование

62 013

96 147

48 227

79 518

13 786

454 598

434 683

352 504

337 318

102 094

17 875

16 300

15 263

14 435

(2 612)

(2 168) Without education
(2 808) Incomplete primary and
lower secondary education
43 808 Primary and lower
secondary education
16 629 3 years of secondary
education
97 365 4 years of secondary
education
(1 865) Higher vocational education

Високо образование

217 313

224 670

173 702

182 565

43 612

42 105 University level education

Мажи / Men
Вкупно

578 838

578 099

444 422

447 144

Без образование

(1 954)

Незавршено основно
образование
Основно образование

11 121

134 416

(3 265)

:

(1 804)

:

8 856

6 776

6 882

(4 345)

121 779

109 481

85 067

77 154

36 712

130 955 Total
: Without education
(1 974) Incomplete primary and
lower secondary education
32 327 Primary and lower
secondary education
12 356 3 years of secondary
education
63 900 4 years of secondary
education
: Higher vocational education

3 години средно
образование
4 години средно
образование
Више образование

40 898

63 383

32 287

51 027

8 611

293 035

277 379

226 864

213 478

66 171

8 108

8 831

7 236

8 292

:

Високо образование

101 943

106 904

85 113

88 506

16 830

18 398 University level education

Вкупно

373 806

378 541

289 621

302 748

84 185

75 793 Total

:

(1 631)

:

:

:

Незавршено основно
образование

7 497

7 060

5 523

6 226

(1 974)

Основно образование

57 376

54 547

45 167

43 066

12 209

3 години средно
образование
4 години средно
образование
Више образование

21 114

32 764

15 940

28 490

5 175

161 563

157 304

125 640

123 840

35 923

9 766

7 469

8 028

6 144

(1 739)

11 481 Primary and lower
secondary education
(4 274) 3 years of secondary
education
33 465 4 years of secondary
education
: Higher vocational education

Високо образование

115 370

117 766

88 589

94 059

26 782

23 707 University level education

Жени / Women
: Without education
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: Incomplete primary and
lower secondary education

Page

Без образование

Младите лица имаат висока стапка на невработеност според официјалните податоци
на ДЗС стапката на невработеност во првиот квартал во 2018 година на лицата со
возраст од 15 до 24 години инесува 21,6 %, додека на лица со вораст на 25-29 години
изнесува 44,3%..
Стратегијата се концентрирана во следнивте седум подрачја:
1. Вработување и јакнење на претприемништвото
2. Прилагодување на образованието со пазарот на трудот
3. Социјална и детска заштита, и изградба на нов социјален модел
4. Унапредување на здравствената заштита и долготрајна нега
5. Транспорт, комуникации и домување
6. Активација и зајакнување на локалните власти
7. Поддршка на ранливите групи
Визија
Република Македонија да биде општество со намалена сиромаштија и социјална
исклученост на своите граѓани преку :
· Обезбедување на пристап на сите до ресурсите, правата и услугите кои се
неопходни за рамноправно учество во општеството и при тоа да води сметка
за заштитата и исклученоста, а борејќи се против сите форми на
дискриминација која води кон исклученост
· Активно социјално вклучување на сите, преку промовирање на рамноправно
учество на пазарот на трудот и борба против сиромаштијата и исклученоста
· Политики на социјална вклученост преку добро координирани програми и
мерки на сите нивоа на власта (централна и локална) и други релевантни
фактори со ефикасни и ефективни јавни политики, вклучувајќи економски,
фискални, образовни и тренинг стратегии и проекти.
Мисија
За кого:
Согласно со Уставот на Република Македонија, оваа стратегија е наменета за
добросостојба на сите граѓани на Република Македонија, без оглед на социјалното
потекло и видот на исклученоста, со истовремено посветување посебно внимание на
ранливите групи, како и во локален контекст.
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Мисијата на Стратегијата е да ги реализира следниве основни и битни процеси:
· Промоција и зголемување на можностите кои обезбедуваат граѓаните на
Република Македонија да учествуваат во образовните, работните и општите
социјални активности
· Справување и намалување на пречките за решавање на специфични проблеми
на социјална исклученост на посебни ранливи групи, кои се соочуваат со тие
пречки
· Промоција на социјалната вклученост кај децата и младите, со што ќе се
создадат услови за долгорочни можности за наредните генерации
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Што прави:

· Зајакнување на ранливите заедници за квалитетен живот и способност за
справување со пречки за нивна благосостојба.
Како што напоменавме погоре со Националната стратегија треба да обликуваат и
спроведуваат
политиките кои треба да доведат до остварување на целите
предвидени во Стратегијата на Европската унија за раст и развој до 2020 година што
базира на државните аспирации за Евроатлански интеграции. Исто така, се
овозможува исполнување на предусловите за започнување на процесот за
усогласување на искуствата од добрите практики и политики од Европските земји, како
и за достигнување на Милениумските развојни цели.
4.2.2 Сиромаштија
Постојат различни пристапи во дефинирањето на сиромаштијата. Според последните
дебати на европско ниво, сиромаштијата е поделена на два типа: апсолутна
(екстремна) и релативна сиромаштија.
Апсолутна или екстремна сиромаштија се однесува на недостигот од основните
потреби за преживување. На пример, недостиг од храна, чиста вода и соодветно
живеалиште, недостиг на облека или лекови и борба за опстанок. Овој тип
сиромаштија е најчест во земјите во развој, но постои и во развиените земји.
Елиминацијата на апсолутната сиромаштија е еден од главните фокуси на ООН.
Првата цел на Милениумската кампања на ООН е искоренување на екстремната
сиромаштија и гладта. Под тоа се подразбира преполовување на бројот на луѓе кои
живеат со помалку од 1 долар дневно. Сепак во земјите на ЕУ кога се зборува за
сиромаштија најчесто се мисли на релативна сиромаштија.
Релативната сиромаштија се однесува на начинот на живот и примањата кои за некои
луѓе се многу полоши од општиот стандард во дадена земја, што доведува до
потешкотии во секојдневниот живот и нивно исклучување од учество во економските,
социјалните и културните активности. Тоа секако варира од земја до земја во
зависност од стандардот на остатокот на населението. Релативната сиромаштија,
исто така, е сериозна и штетна, иако не колку апсолутната.
Во ЕУ има и друга дефиниција за релативна сиромаштија:
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4.2.3 Социјална исклученост
Терминот социјална исклученост (ексклузија) се однесува на процесот кој доведува
одредени граѓани или групи да се најдат на работ на општеството, лимитирајќи го
нивниот пристап кон ресурси и можности и ограничувајќи го нивното учество во

13

Сиромашни се сметаат луѓе чии примања и ресурси се неадекватни во однос на
стандардот кој се смета за прифатлив во средината во која живеат. Поради
сиромаштијата, тие се соочуваат и со други непријатности поради невработеноста,
ниските примања, лошото стамбено прашање, неадекватната здравствена заштита и
ограничувањата во однос на учење, културен живот, спорт и рекреација. Тие се често
исклучени од активности (економски, социјални и културни) кои им се на дофат на
другите и нивниот пристап во остварување на фундаменталните права со тоа е
ограничен.

социјалниот и културниот живот, што за последица има нивно маргинализирање и
дискриминирање.
Друг често користен термин поврзан со сиромаштијата е ранливоста. Луѓето се во
ранлива ситуација кога нивната лична благосостојба е ставена во ризик поради
недостигот од потребни ресурси, со што имаат ризик од долгови, болести, недостаток
од образование и живеат во неадекватни домови и опкружување. Сепак, не сите луѓе
кои се во ризик од социјална исклученост или ранливост се сиромашни.
4.2.4 Нееднаквост
За разлика од сиромаштијата, која се концентрира на оние кои се на самото
општествено дно, нееднаквоста покажува како ресурсите се дистрибуирани во однос
на целото население. Нееднаквоста ги отсликува разликите меѓу просечните
примања, меѓу примањата на богатите и сиромашните и е показател за тоа колку
успешно секоја земја го дистрибуира тоа што го произведува. Генерално, земјите со
висока стапка на нееднаквост имаат и повисока стапка на сиромаштија. Од ова
произлегува дека проблемот со сиромаштијата е фундаментално поврзан со
дистрибуцијата и редистрибуцијата на ресурсите во една земја.
Како се мери нееднаквоста?
Нееднаквоста во приходите во ЕУ обично се мери на два начина: односот С80/20 и
Џини коефициентот.
Односот С80/С20 е однос на вкупниот приход остварен од страна на 20% од
населението кои имаат највисоки примања со вкупниот приход на 20% од
популацијата која прима најниски приходи. Колку овој однос е поголем, толку е
поголема нееднаквоста.
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5. Видување и размислувања за имплементацијата на мерките во сите 8 подрачја
и целите на стратегијата
Подрачје 1. Вработување и јакнење на претприемништвото
Специфична стратешка цел
Подобрување на условите и можностите за вработување, јакнење на
претприемништвото и намалување на невработеноста, особено кај ранливите
категории, подобрување на стандардот на живеење и јакнење на социјалната кохезија
и одржливиот демографски развој.
Резултати:
1. Намалување на долготрајната невработеност
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Џини коефициентот ја зема предвид целокупната дистрибуција на приходите, а не
само најниските и највисоките 20% од нив. Тоа е техничка формула која ја открива
врската меѓу кумулативните давачки на популацијата подредени според нивото на
приходи и кумулативните примања од нив. Кога би постоела совршена еднаквост (сите
во општеството да имаат исти приходи) тогаш овој коефициент би бил 0%. Ако пак
сите национални приходи би стигале до рацете на една единствена личност, когаш
коефициентот би бил 100%. Колку е поголем коефициентот - поголема е нееднаквоста
во таа земја.

2. Зголемен пристап за вработување, особено за младите
3. Зголемена родова рамноправност при вработување
4. Креирање на еднакви можности при вработување за лицата со
посебни потреби
5. Креирање на еднакви можности при вработување кај постарите лица
(55-64 години)
6. Исполнување на уставното начело за правична застапеност и адекватна
застапеност при вработувањето
7. Зајакнување на претприемништвото
8. Ангажирање на социјално необезбедени лица во земјоделскиот сектор
9. Формализирање на неформалната економија
Подрачје 2. Прилагодување на образованието со пазарот на трудот
Специфична стратешка цел:
Да се обезбеди целосен опфат на учениците во основното образование, да се
обезбеди целосен опфат на учениците во средното образование, да се подигне
нивото на писменост на населението, да се подигне нивото на образование на
населението, да се овозможи образование за ранливите групи и образовниот систем
да се прилагоди на потребите на пазарот на трудот, да јакнат пазарните потенцијали
за ангажирање на работоспособно население на сите нивоа.
Резултати:
1. Сите ученици од соодветната возраст да се запишани во основно
училиште и да го завршат основното образование
2. Наставните програми (курикулумите) и учебниците се прилагодени на
потребите на децата со посебни образовни потреби
3. Работата на наставниците со децата со посебни образовни потреби е
унапредена
4. Подобрување на пристапот до образование за сите деца
5. Сите ученици да се запишуваат во средно училиште веднаш по завршување на
основното и да го завршат средното образование
6. Обезбедени се правата на сите етнички заедници согласно Охридскиот
рамковен договор во еден инегративен образовен систем со цел поддржување
на развитокот на едно кохерентно општество
7. Зголемување на бројот на нови работни места за ранливите групи
8. Оформување на инклузивен пазар на труд
9. Намалување на непријавената работна сила
10. Подобрување на положбата на жената на пазарот на труд
6. Сегашна состојба ( анализа на сегашната состојба на имплементација на
стратегијата од четири аспекти )

Специфична стратешка цел
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Подрачје 1. Вработување и јакнење на претприемништвото
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- Јавноста ( видување на граѓанските организации за сегашната состојба /извор анализа на стртегијата за намалување на сиромаштијата и социјалната исклученост
во РМ 2010-2020)

Подобрување на условите и можностите за вработување, јакнење на
претприемништвото и намалување на невработеноста, особено кај ранливите
категории, подобрување на стандардот на живеење и јакнење на социјалната кохезија
и одржливиот демографски развој.
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1. Намалување на долготрајната невработеност
Мерки:
1) Лоцирањето на причините за долготрајната невработеност и врз таа основа
предлагање на системски и други мерки за намалување на невработеноста.
2) Следење на индикатори кои детектираат ефекти од преземените активни
мерки и политики (или пак упатуваат на негативната зона на делување од
одредени политики), како предуслов за отстранување на пречките кои ја
создаваат долготрајната невработеност.
3) Донесувањето мерки со индивидуализирани програми и активни делувања,
со цел за отстранување на пречките за вработување на долготрајно
невработените кои стануваат стигматизирани и социјално исклучени.
4) Обезбедување на фреквентни информации за потребите од работна сила на
пазарот на трудот.
5) Субвенционирање на вработување на евидентираните невработени лица кои
потешко се вклучуваат на пазарот на трудот.
6) Иницијативи за јавни работи во региони во кои значителен дел од
населението е изложен на социјални ризици, а со цел работно ангажирање на
невработени лица заради стекнување на одредени практични знаења и
вештини, рамномерен регионален развој, можност за континуирано работно
ангажирање и можност за вработување, како и намалување на
сиромаштијата.
7) Зголемено користење на домашни ресурси во инвестициската изградба со
цел мултипликација на ефектите од инвестициите, бидејќи користењето на
домашни ресурси ја поттикнува економската активност и влијае на растот на
вработувањата.
8) Програми за подготовка за вработување, како и користење средства од
одделни фондови, како и од Европската унија, за обука и 21 преквалификација
на долготрајно невработените лица и нивно оспособување според потребите на
пазарот на трудот.
9) Како резултат на кризата, одделен број работници се потешко доаѓа до
работа и се во групата на долгорочно невработени лица за кои треба
дополнителни мерки и поттик за долгорочно невработените лица да бидат
прифатени на пазарот на трудот.
10) Намалување на трошоците за започнување бизнис, со што се поттикнува
поединците самостојно да отвораат фирми, а со тоа се олеснува товарот на
социјаните фондови.
Генералната оценка за првиот резултат и предвидените мерки кои треба да водат до
посакуваниот резултат не се во целост исполнети, оттука може да се заклучиме дека
состојбата на пазарот на труд е суште далеку од добра, иако се предвидени мерки со
оперативни планови, субвенции и слично, сепак главниот проблем лежи во
неинформираноста на граѓаните, неправилниот регионален развој и отварањето на

16

Резултат:

17
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нови фабрики, инвестиции во регионите на Македонија како и многу бирократски
процедури за пријавување на невработените лица во центрите за вработување како и
поделбата на активни и пасивни баратели на работа. Иако државата во соработка со
УНДП овозможува вклучување на догорочно невработените лица во општо-корисна
работа сепак заинтересираноста е мала за искористување на оваа мерка бидејќи
истата не овозможува постојано вработување на вклучените лица. Невладиниот
сектор и институции креираат програми за дополнителна доквалификација и
преквалификација сепак истите не се во целост искористени и доволно поддржани од
страна на државата, но исто и недоволно информирање на невработените лица за
можноста да бидат вклучени во истите од страна АВРМ или регионалните центри за
вработување. Лоцирано е дека кај Ромите има висок степен на невработеност, а како
причина е нискиот степен на образование и склучување на малолетничките бракови.
Новата мерка “Шанса за сите” предвидува измени и оддржливо имплементирање на
мерките но потребен е широк консензус од засегнатите страни.
Резултат:
2. Зголемен пристап за вработување, особено за младите
Мерки:
1) Поголем пристап за вработување значи можност за остварување приход и
подобар личен живот, за што надлежните институции и органи мора да
создаваат услови за социјална инклузија на граѓаните во работните и
општествените процеси.
2) Спроведување на политиките на рурален развој во кои е обезбеден
преференцијален пристап до средствата и зголемен степен на поддршка на
инвестициите на младите земјоделци. -Примена на мерката од Програмата за
рурален развој за Помош на млади земјоделци за започнување на земјоделска
дејност, во насока на преземање на земјоделско стопанство од млад
земјоделец кој започнува со вршење на земјоделска дејност по прв пат, а
паралелно со тоа и примена на мерка за Помош за напуштање на вршење на
земјоделска дејност на стари лица со обезбедена парична помош до
исполнување на условите за старосна пензија, но не повеќе од пет години, и
тоа за носители на земјоделски стопанства кои го напуштаат земјоделското
стопанство преку продажба на млад земјоделец и пред остварување на
правото на пензионирање.
3) Организирање на саеми за вработување, како места на кои би се сретнувале
понудата и побарувачката на работна сила, особено на локално ниво.
4) Создавањето на еднакви можности за вработување на младите, на
инвалидите, кај постарите вработени и сите ранливи групи. Тоа се однесува и
на создавањето на еднакви можности и за сите етнички заедници на пазарот на
трудот, односно нивна поголема застапеност онаму каде што ги има во помал
број. За таа цел, се предвидува имплементација на: правична застапеност на
етничките заедници во државната администрација, 22 единиците на локалната
самоуправа (ЕЛС) и јавните претпријатија. Реализацијата на Стратегијата за
Ромите - Декада на Ромите, која е важен активен документ, заедно со
акциските и оперативните планови можат да придонесат за остварување на
поголема социјална инклузија на оваа популација.
5) Интеграцијата на младите луѓе на пазарот на трудот, треба да се изразува
пред се со постојаното отворање на нови и на слободни работни места,
усогласување на образовниот систем со потребите на пазарот на трудот, а

особено јакнење на интересот и условите за започнување на сопствен бизнис.
Покрај тоа, со давање на поддршка за прво вработување на млади лица, со
овозможување стекнување искуство преку стажирање и практикантство се
оспособуваат поголем број млади луѓе полесно да се вработат, односно
социјално да се вклучат. Во тие рамки, за истакнување се активностите кои се
одвиваат и тоа: субвенционирање и поддршка за вработување на деца без
родители, вработување на деца без родители, работни клубови,
професионалната ориентација и друго кои треба да доведат до вработување и
до намалување на времето на чекање за прво вработување на младите лица.
Неопходни се индивидуални планови за вработување, програми за обука за
младите кои ќе започнат сопствен бизнис.
6) Воведување на менторство во обуката на младите луѓе во процесот на
работа, со цел побрзо да ги совладуваат знаењата за потребите на конкретните
работни места и за потребите на пазарот на трудот.
7) Воспоставување на оптимален сооднос меѓу сигурноста на работникот и
флексибилноста на вработувањето и отпуштањето со водење сметка за
балансот меѓу приватниот живот и работата, односно поголема флексибилност
при вработувањето особено на младите лица.
Генералната оценка за вториот резултат и предвидените мерки кои треба да водат
до посакуваниот резултат се дека иако намалување на невработеноста кај младите
лица е виско на агендата на власта, сепак процентот на невработеност кај младите е
висок. Фактите за овој процент се дека младите се повеќе, се високо образовани,
слободните работни места не се во корелација со степенот, видот и посакуваната
работа кај младите. Најголем фактор е честата миграција на младите во развиените
Европски земји. Исто така клучен проблем е нерамномерниот развој и потребата на
пазарот на трудот е несоодветна со образовниот систем. Мерките за
самовработување се искористени во одреден степен, најголемиот проблем се
бирократските процеси, менторството и одржливоста на МСП. Исто како главен
проблем е посочено дека младите се недоволно информирани за сите можности кои
ги имаат и е потребно да на локално ниво општините да превземат главна улога како
локални промотори. Кај младите во оваа година дава надеж пилотирањето на мерката
Младинска гаранција и законот за практиканство кои треба да се имплементираат во
целост за да се видат позитивните резултати.
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1) Во доменот на родовата рамноправност, неопходни се одлучни мерки за
зголемување на учеството на жените на пазарот на трудот и намалување на
разликата меѓу половите во однос на вработеност, невработеност и висина на
платата. Врз основа на систематска анализа на родовите карактеристики на
пазарот на трудот, може да се утврдуваат потребите за доквалификација, за
надминување на родовиот јаз, и за поголемо вклучување на жените во
работните процеси.
2) Со водење на активни политики за вработување, со поддршка за самовработување и со кредитирање на активни програми и мерки насочени кон
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Резултат:
3. Зголемена родова рамноправност при вработување
Мерки :

вработување на жените, може да се постигнат очекуваните резултати. Целта е
зголемување на учеството на жените во вкупниот број на вработени лица и
остварување на стапка на вработеност на жените во 2015 година од 42%. Ова
вклучува: обука, активности за поттикнување на 23 претприемничкиот дух кај
жените и за зголемување на свеста за женското претприемништво,
подобрување на статусот на жената во националната економија (на пазарот на
труд, пазарот на капитал, посебни инвестициони политики, учеството на жените
во создавањето на БДП), активности за дообразование, стручно оспособување,
преквалификација на невработени жени, вработување и самовработување,
регулирање на работно-правниот статус и статусот на земјоделец за жените од
руралните средини (жените земјоделки), како и вклучувањето на родовите
механизми на централно и локално ниво во изработка, планирање, но и
имплементација на овие мерки. Сето тоа е поддржано и во Националниот
акциски план за родова еднаквост кој е насочен кон за подобрување на
положбата на жената на пазарот на трудот.
3) Во врска со ова, се цени дека е неопходно внесување на родов концепт при
креирањето на програмите и активните мерки за вработување, со опфакање на
посебни целни групи, како: жените кои се приматели на социјална помош,
жртви на семејно насилство, жртви на трговија со луѓе, долготрајно
невработени жени, самохрани мајки, како и по основа на технолошки вишок и
стечај или по друга основа на социјална исклученост. Од родова перспектива
политиките за поголемо вработување, неопходно е да вклучуваат мерки со кои
се обезбедува: продолжување на процесот на хармонизација и усогласување
на законодавството во насока на еднакви можности на половите со
законодавството на ЕУ; подготовка на програми за образование и обука со
поголемо учество на жените, со цел создавање на поголеми можности за нивно
вработување во секторите каде се помалку застапени; поттикнување на
претприемништвото кај жените; унапредување и развој на мрежата на установи
за грижа на децата.

Мерки:
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Резултат:
4. Креирање на еднакви можности при вработување за лицата со посебни
потреби
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Генералната оценка за третиот резултат и предвидените мерки кои треба да водат до
посакуваниот резултат се дека е намален родовиот јаз, но сепак во некои случаи е
застапена дискриминацијата по однос на пол. Претпримништвото се поттикнува кај
жените, но сепак и во овој дел не се искористени мерките за самовработување од
страна на жените. Во Македонија социјалното прептриемништво предводено од
здруженијата на граѓани овозможува инклузија и економска независност на социјално
загрозените жени но исто е се потребни дополнителни мерки и програми за поддршка
на жените земјоделки бидејќи руралната сиромаштија е застапена во голем процент
на територија на РМ. Исто така за да се овозможи инклузија на жените од социјален
ризк потребни се дополнителни мерки за психо-социјална поддршка на оваа целна
група.

1) Создавањето на еднакви можности за лицата со посебни потреби,
претпоставува изработка на посебни годишни и среднорочни програми за
рехабилитација и интеграција на лицата со посебни потреби на пазарот на
трудот, со што се овозможува нивната социјална инклузија во општествени
рамки. Овие мерки неопходно е да бидат следени со финансиска поддршка на
државно и на локално ниво, која ќе биде коректор на неперфектноста на
пазарниот интерес за оваа категорија граѓани.
2) Субвенционирање на вработување на инвалидни лица со цел зголемување
на вработливоста и социјалната вклученост на оваа категорија на невработени
лица и нивно интегрирање на пазарот на трудот
Генералната оценка за четвртиот резултат и предвидените мерки кои треба да водат
до посакуваниот резултат е дека државата и покрај напорите за инклузија на лицата со
попреченост во општеството посебно на пазарот на трудот оваа мерка се
злоупотребува од страна на бизнис секторот. Нема инклузија на лицата со
попреченост, субвенциите се искористуваат односно злоупотребуваат, а лицата со
попреченост сепак не се вклучени на пазарот на труд.
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Резултат:
6. Исполнување на уставното начело за правична застапеност и адекватна
застапеност при вработувањето
Мерки:
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Резултат:
5. Креирање на еднакви можности при вработување кај постарите лица (56-64
години)
Мерки:
1) Во рамките на ранливите групи, потребно е да се имаат предвид и создавањето на
еднакви можности за раст на вработувањата кај постарите вработени (55-64 години),
кај кои стапката на вработеност изнесува 34,2%,. Транзициониот процес и нивната
несоодветна квалификација во однос на современите потреби на пазарот на трудот
(вештини и знаења, особено информатички), се главните причини за ваквата состојба.
Зголемувањето на 41% на стапка на вработеност на постарите вработени до 2015
година е предвидено како стартешка цел. Во тие рамки и примената на моделот на
флескисигурност треба да ја олесни можноста за вработување на овие лица, како и
поддршка за доквалификација или преквалификација и обуки за струки кои се барани.
2) Стареењето на популацијата може да ја зголеми стапката на вработеност, но тоа не
е решение со оглед дека се зголемува бројот на пензионери при ист или намален број
на вработени што ја налага потребата за усогласување на овие небалансирани
трендови. За Македонија тешко ќе бидат остварливи проекцииите на ЕУ за
зголемување на стапката на вработеност на лицата на возраст од 20 до 64 години на
66% од населението до 2020 година, па затоа се предлага ниво до 60%. Промени се
можни заради неповолните демографски трендови како и влијанието на кризата, а не
како резултат на растот на продуктивноста и отворањето на нови работни места.
Генералната оценка за петтиот резултат и предвидените мерки кои треба да водат до
посакуваниот резултат е дека според оперативниот план и мерките на Владата се
предвидени субвенции и поттикнување на работодавачите за вработување на оваа
категорија на граѓани но сепак мерката не е во целост искористена.
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1) Стимулирање на политики што ќе придонесуваат за зголемување на бројот
на вработувања на припадниците на помалите заедници согласно нивната
процентуална застапеност на одредено подрачје, согласно определбите од
Охридскиот рамковен договор.
2) Инвестирање во програми за стекнување специфични знаења и вештини
според барањата на пазарот на труд за таргетирани групи лица од ранливите
категории и од ралзичните етнички заедници кои се помалку застапени во
вработеноста, со што се создава инклузивност на зедниците на пазарот на
трудот.
Генералната оценка за шестиот резултат и предвидените мерки кои треба да водат
до посакуваниот резултат е дека нема доволно искористеност на креираните посебни
програми за обука на возрасните за стекнување на нови вештини и компетенции на
невработените лица. Потребен е интегриран систем за промоција и еднаква
застапеност на припаднците од помалите етнички заеднци.
Резултат:
7. Зајакнување на претприемништвото
Мерки:
1) Поддршка на правни субјекти (мали и средни претпријатија и занаетчии) за
отварање на нови работни места.
2) Зајакната промоција на нефинансиски и финансиски форми на поддршка на
претприемништвото, подигнување на јавната свест за значењето на
претприемништвото, подобрување на вештините на претприемачите, со цел
зајакнување на конкурентноста на постоечките претпријатија.
3) Поддршка за започување на сопствени бизниси и самовработување преку
обука на заинтересирани невработени лица за осознавање на
претприемништвото, изготвување на одржливи бизнис планови, помош при
регистрација на сопствен бизнис и финансиска поддршка за започнување на
бизнисот и/или финансиска поддршка за постојни бизниси на евидентирани
невработени лица кои имаат искуство во вршење на дејноста (од АП
вработување)
4) Давање помош на претприемачите за учество во проекти, навремени
информации за објавени тендери во рамки на ИПА, ФП7 и други програми и
фондови на ЕУ, до кои македонските компании и институции имаат пристап.
5) Поддршка на бизнис центрите, бизнис инкубаторите и техничкотехнолошките паркови и со зајакнување на капацитетот на постојните
регионални центри, со развој на бројни програми кои ќе обезбедат нови
деловни врски низ светот. Особено важно за развој на пазарот и на
капацитетите, е основање на нови и поддршка на постојните деловни
инкубатори, со што се обезбедуваат бројни услуги за малите и средните
претпријатија.
6) Поддршка на работењето на центрите за трансфер на технологија, исто така,
е неопходна, со цел подигање на свеста за важноста на примената на новата
технологија, полесен трансфер на новата технологија и развој на центри за
истражување и развој.
7) Со размена на искуства за развој и унапредување на претприемништвото,
менаџментот, техниките на водење на преговори, нови маркетиншки стратегии,
методи на продажба, современи техники за освојување на нови пазари и други

активности, се создаваат можности за нови работни места и за поголема
социјална инклузија.
Генералната оценка за седмиот резултат и предвидените мерки кои треба да водат
до посакуваниот резултат не е целосно формирана зошто сепак за оваа мерка
постојат одредени чекори на државата но сепак немаме информации за степенот на
реализираност.
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Генералната оценка за осмиот резултат е дека нема индикатори на исполнетост
Резултат:
9. Формализирање на неформалната економија
Мерки:
1) Трансформирање на неформалната економија во формална со активни
мерки и политики и во обем кој е контролабилен и прифатлив за пазарните
економии.
2) Јакнење на способноста на државата (и општините) за собирање данок, или
јавни приходи, што ќе создаде повеќе можности за нови работни места или за
помош на оние кои се надвор од пазарот, преку програмите за социјална
заштита.
3) Примена на искуствата од одделни земји за разните модели и методи на
трансформација на неформалната во формалната економија кои дале ефекти.
4) Обезбедување шанси на лицата кои се занимаваат со неформална или со
сива економија, да работат во официјалната економија и можности за
регистрирање на активностите со плаќање на одредени минимални даноци или
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Резултат:
8. Ангажирање на социјално необезбедени лица во земјоделскиот сектор
Мерки:
1) Зголемувањето на бројот и опфатот на лица кои ќе можат да користат
земјоделско земјиште во државна сопственост на плодоуживање (мерката
успешно се спроведува, со што категории лица корисници на право на
социјална парична помош може да се стекнат со можност за свое вработување
и вработување на членови на семејството, како и други лица)
2) Олеснување на постапката за издавање на потврди од ЦСР и соодветна
документација од Агенцијата за катастар на недвижности за социјално
необезбедени лица за добивање можност за користење на земјоделско
земјиште во државна сопственост на плодоуживање.
3) Поддршка од Министерството за земјоделие, шумарство и водостопанство,
како и Агенцијата за поттикнување и развој на земјоделството во фазата на
примарното земјоделско производство, како и во фазите на преработка и
пласман на земјоделските производи за лицата корисници на СПП.
4) Согледување на можности мерката да се примени и во други области,
дејности и гранки каде што постојат услови за давање на државен имот на
плодоуживање на социјално необезбедени лица, со обврска за вработување на
лица од ранливите категории.
5) Зајакната поддршка на нефинансиски и финансиски форми на социјално
необезбедените лица преку совети за успешно водење на агробизнис,
подобрување на вештините на овие лица со цел зајакнување на конкурентноста и
настап на пазарите.

паушали. Поединците, исто така, би имале зголемена сигурност и тоа не само
во сегашната состојба, туку, исто така, и во однос на нивните идни приходи,
како што се пензиите, осигурување за невработеност, користење на
социјалните права итн.
5) Преземање на сеопфатна студија за прецизна систематизација на
категориите на работни места кои постојат на неформалниот пазар;
карактеристиките на „формално невработените“ според: нивната позиција на
пазарот на трудот, степени на стекнато образование, етничка припадност,
место на живеење, итн.
6) Имплементирање на политика и мерки за постепен приод во регистрирањето
на „сивите“ бизниси и работи во формалниот пазар, вклучувајќи фази кои се
неопходни за „новиот“ учесник на пазарот на трудот да се справи со
финансиските оптоварувања, т.е. со реалните трошоци на формалниот пазар.
Ова може да вклучи: постепени плаќања, одлагање на плаќањето на обврските
за одреден период, давање заеми по „државно-фиксни“ стапки,
субвенционирани грантови за определени намени кои значат формализирање
на бизнисите итн.
7) За одделни бизниси кои се специфични и се поврзани со ранливите
категории, како модел може да се примени брзата и ефтина регистрација (под
посебна, најниска, дури и симболична тарифа) на нерегистрираните мали
бизниси и нивно водење во евиденција на т.н. „отворен инкубатор„ во кој во
период од три години овие бизниси би добивале поддршка и помош од
државата и локалната валст, а потоа би се префрлиле во легалните бизниси.
8) Редовните „формални“ бизниси кои веќе постојат, не треба да се остават
непривилегирани и „стигматизирани“ и без никаква компензација, заради
фактот дека тие се „редовни плаќачи“. Со цел да се одбележи нивното редовно
плаќање на даноците, треба да се преземаат одредени „финансискоиздржливи„ мерки за да се „наградат“ и истовремено придобијат како
поддржувачи на целокупната стратегија за формализација на пазарот.
9) Примена на мерките од Програмата за финансиска поддршка на
земјоделството (директни плаќања) за одделни категории носители на
земјоделско стопанство кои имаат правен статус Индивидуален земјоделец, со
цел намалување на сивата економија во земјоделството.
Генералната оценка за осмиот резултат и предвидените мерки кои треба да водат
до посакуваниот резултат е дека сепак нема сузбивање на сивата економија.
Потребни се мерки или дополнително тело кое ќе води сметка за непријавениот
платен труд кој во овој случај е на грбот на работниците.
Подрачје 2. Прилагодување на образованието со пазарот на трудот
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Да се обезбеди целосен опфат на учениците во основното образование, да се
обезбеди целосен опфат на учениците во средното образование, да се подигне
подигне нивото на писменост на населението, да се подигне нивото на образование на
населението, да се овозможи образование за ранливите групи и образовниот систем
да се прилагоди на потребите на пазарот на трудот, да јакнат пазарните потенцијали
за ангажирање на работоспособно население на сите нивоа.
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Специфична стратешка цел

Резултат
1.1.

Сите ученици од соодветна возраст да се запишани во основно училиште и
да го завршат основното образование.

Мерки:
Општи мерки
1) Доследна примена на законските барања за определување на реонот што му
припаѓа на секое училиште и обезбедување на списоци на ученици на
соодветната возраст што треба да бидат запишани во даденото основно
училиштето според реонот во кој припаѓаат.
2) Покрај примена на принципот на реонизација, училиштата да се поттикнат да
примаат и ученици од социјално загрозени семејства кои се во близина на
училиштето, но припаѓаат на друг реон (надзорот го вршат ДПИ). Опфатот на
ученици да се врши врз основа на доставени списоци од МВР до локалната
самоуправа и според теренската работа на инспекторите.
3) Фокусирање на мерки за стимулирање на запишувањето и редовното
посетување на училиштето и избегнување на мерки со кои се санкционира
незапишувањето и непосетувањето.
3.1. Стимулирање на уписи во градинки, како основа за натамошно школување,
соработка со невладини организации и со родители
3.2. Стимулирање на редовно посетување на наставата со:
- одржување на дополнителна настава (регулирано со Законот за основно
образование, член 27)
- кампања за училишно ненасилство
- советување на ученици и родители
- бесплатни учебници
- бесплатен превоз
- финансиска помош за деца со посебни потреби (превоз за ученикот и
придружбата)
- обука на наставниците
- вработување на психолози, педагози и дефектолози
- интегрирана стратегија на образование
- социјална помош за ранливи категории
- подобрување на инфарструктурните објекти (санација на санитарни јазли,
реконструкција, опремување со нагледни средства, пристапни патеки за деца
со телесен инвалидитет)
- прилагодување на курикулумите според возраста на учениците
- изучување на јазикот на заедниците.
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1) Евидентирање на бројот на децата со пречки во развојот во пописот на
населението
2) Евидентирање на децата со пречки во развојот преку обезбедување соработка
меѓу општината, здравствените и социјалните установи.
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Посебни мерки за деца со пречки во развојот

3) Обезбедување на функционална класификација на децата со пречки во
развојот (што можат да прават), наместо фокусирање единствено на
дефицитите во нивните способности (какви „оштетувања“ имаат), за да може
соодветно да се определи можноста за нивно вклучување во редовната
настава. Оваа мерка која се реализира само во специјаните училишта би
требало да се воведе и во редовните училишта
4) Вклучување на децата со пречки во развојот во специјалните паралелки и
училишта само тогаш кога е тоа од најдобар интерес на детето (неопходно за
неговиот севкупен развој)
5) Прилагодување на инфраструктурата на редовните основни училишта на
потребите на децата со пречки во телесниот развој, кои вклучуваат и
внатрешни интервенции, според Правилникот за стандарди и нормативи за
проектирање, издаден од страна на Министерството за транспорт и врски и
други светски нормативи
6) Прилагодување на софтверите на компјутерите за деца со посебни потреби во
училишта каде има потреба за тоа
7) Обезбедување дополнителни финансиски и кадровски бенифиции за редовните
основни училишта што запишуваат деца со пречки во развојот, а по потреба
вработување психолози и дефектолози во училиштата
8) Подготовка на посебни програми за основно образование на деца кои на 11-12
години не се опфатени во основното училиште, за да не чекаат до 15 години за
да се вклучат во образованието за возрасни.
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1) Обезбедување финансиски средства за задолжително вклучување на децата
Роми и децата од другите социјално загрозени семејства во јавните
предучилишни установи
2) Доделување парична помош на социјално загрозените семејства под услов да
исполнуваат определени критериуми во врска со образованието на нивните
деца (условени парични трансфери)
3) Обезбедување на дополнителни финансиски и кадровски бенифиции за
основните училишта со значителен број деца Роми
4) Зголемување на квотите за запишување и обезбедување на стипендии за
студирање на Роми на наставничките факултети, особено на оние што
подготвуваат одделенски наставници и воспитувачи
5) Намалени критериуми за упис на ученици Роми во јавните средни училишта
6) Обезбедување на стипендии во поголем обем за ученици Роми
7) Обезбедување на менторство и туторство за сите ученици/стипендисти, како и
други ученици од ромска националност од училиште во кое учат, кои ќе им
помогнат во процесот на учење и кои ќе придонесат за нивна подобра
социјализација.
8) Воведување на задолжителна дополнителна настава во текот на целата учебна
година за сите ученици што имаат проблеми во совладување на наставниот
материјал
9) Вклучување на невладиниот сектор во активности за подигање на потребата на
родителите Роми за образование на нивните деца со посебен акцент за
вклучување на девојчињата во образовниот процес
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Посебни мерки за децата Роми

10) Оспособување на наставници за работа и обука на ученици Роми

Резултат
1.2.

Наставните програми (курикулумите) и учебниците се прилагодени на
потребите на децата со посебни образовни потреби.

Мерки:
1) Прилагодување на методиката на совладување на јазикот на наставата за
потребите на децата Роми чиј мајчин јазик е ромскиот
2) Обезбедување на мултикултурен пристап во учебниците и наставните
материјали, преку вклучување на содржини за историјата, културата и
традицијата на Ромите, што ги отсликуваат во позитивно светло
3) Потребно е да се постигне доусовршување на содржините во учебниците.
4) Обезбедување на присуство на ликови и слики на деца со пречки во развојот во
учебниците и наставните материјали.
Резултат
1.3.

Работата на наставниците со децата со посебни образовни потреби е
унапредена
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1) Оспособувањето на постоечките и идните наставници да можат да ја
прилагодат наставата на потребите на децата со различни способности (и
особено со посебни образовни потреби), од различно социјално потекло и од
различна културна припадност и да ги препознаваат предрасудите што се
манифестираат кон децата со пречки во развојот и децата Роми во училишната
средина и да се борат против нив
2) Обезбедување на континуирана едукација на наставниот кадар за подигање на
свеста за родовата и етничката рамноправност и елиминирање на родовите и
етничките стереотипи и предрасуди од наставниот процес
3) Обука на наставници - ментори на ученици Роми
4) Формирање на ресурсен центар од стручни лица (на ниво на општина) за
работа со деца со посебни потреби, што ќе соработува со наставниците кои
работат со деца со посебни образовни потреби во редовната настава
5) Воведување на систем на ментори - наставници и соученици - тутори во
работата со децата со посебни образовни потреби, како и ученици од Ромската
националност кои ќе им помогнат во обраозванието и ќе придонесат за нивна
подобра социјализација
6) Примена на развиениот систем за мониторирање на работата на наставниците,
за да се обезбеди напредок во постигнувањата на децата со посебни
образовни потреби, но и да се спречи можноста за манифестирање на секаков
облик на предрасуди кон децата што се подложни на тоа
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Мерки:

7) Обезбедување на предност за вработување наставници Роми во училиштата во
кои значителен процент од учениците се припадници на ромската заедница

Резултат
1.4.

Подобрување на пристапот до образование за сите деца

Мерки:
1) Воведување на задолжителна бесплатна претучилишна година во градинките
2) Зголемување на бројот на детските градинки во руралните населени места и
спроведување на активности за отворање на групи за деца во други просторни
услови.
3) Подобрување на пристапот на децата од руралните средини до училиштата со
надминување на сите постоечки проблеми во однос на транспортот.
4) Воведување на соодветен транспорт за децата со посебни потреби, вклучувајќи
ги децата во количка, преадаптација на постоечката транспортна мрежа и
инфраструктура, како и поставување на светлечка и звучна техничка опрема
5) Преадаптација на училишните згради во насока на лесен физички пристап за
сите деца, и тоа не само до зградата туку и во самата зграда.
Резултат
2. Сите ученици да се запишуваат во средно училиште веднаш по завршувањето на
основното образование и да го завршат средното образование
Мерки:
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1) Проширување и преструктуирање на мрежата на средни училишта на начин кој
ќе ја приближи на потребите на учениците на локално ниво, со што на
учениците ќе им се понуди поголема можност за избор на средното училиште
кое ќе биде поблиску до нивниот дом
2) Врз база на проценка на растот на бројот на учениците и анализата на
потребите на пазарот на трудот, локалната самоуправа треба да ја проширува
мрежата на училишта,
3) Според потребите на работодавачите и барањата на пазарот на трудот треба
да се воведуваат нови струки и профили во средните стручни училишта.
4) Обезбедување на механизми за следење на бројот на децата што завршиле
основно образование и колку од нив се запишуваат во средно училиште преку
континуирана соработка со локалната самоуправа, следење на состојбите
преку Државниот просветен инспекторат и од податоците од електронскиот
дневник.
5) Обезбедување на компатибилност на наставните планови и програми од еден
до друг вид средно училиште за да се обезбеди хоризонтална мобилност на
учениците
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Општи мерки

Посебни мерки за децата од ранливи категории

Резултат
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Генерална оценка e системот на формално образование треба да создаде кадри кои
се конкурентни и вработливи во земјава и надвор од неа преку: Стратешко
усогласување на образовната понуда со потребите на бизнис секторот – профили и
компетенции кои се барани на пазарот на трудот на локално и национално ниво.
Бариерата која се формира е недостатокот на нови образовни програми кои се во
согласност со општествените потреби. За таа цел потребно е да се спроведе анализа
на потребните нови струки на пазарот на трудот и да се креираат нови образовни
програми кои ќе соодветствуваат на овие потреби. Како главни засегнати страни се
јавуваат надлежните министерства, средните училишта, локалната самоуправа,
граѓанскиот и бизнис секторот. Дополнителен предизвик во имплементацијата на оваа
мерка е како младите да се насочат кон оние професии кои му се потребни на
стопанството и се актуелни на пазарот на труд. Оваа препрека би можела да се
надмине доколку се нудат стипендии за младите кои би ги изучувале овие струки.
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1) Прилагодување на инфраструктурата на редовните средни училишта на
потребите на децата со пречки во телесниот развој, кои вклучуваат и
внатрешни интервенции, а не само вградување на пристапни рампи
2) Проширување на бројот на струките што се нудат во специјалните средни
училишта за децата со пречки во развојот, покрај веќе донесените за ученици
со оштетен слух и вид.
3) Обезбедување на привилегии при вработувањето на децата со пречки во
развојот по завршувањето на средното училиште, како и оформување на
проекти кои би ја поттикнале можноста за зголемување на нивото на вештини
за овие деца
4) Доделување на парична помош на социјално загрозените семејства под услов
да исполнуваат определени критериуми во врска со образованието на нивните
деца (условни парични трансфери)
5) Обезбедување на стипендии за учениците-средношколци кои потекнуваат од
семејства кои спаѓаат во ранливите категории
6) Обезбедување на дополнителни финансиски и кадровски бенефиции за
средните училишта со значителен број деца Роми, давање на бесплатни
учебници, бесплатен превоз и сметување во домови.
7) Вработување на наставници ментори во рамките на институциите и
вработување на психолози, педагози и дефектолози.
8) Воведување на задолжителна дополнителна настава во текот на целата учебна
година за сите ученици што имаат проблеми во совладувањето на наставниот
материјал
9) Вклучување на невладиниот сектор и координирање на нивните активности
насочени кон подигање на потребата на родителите Роми, Албанци и Турци за
образование на нивните женски деца, како и преку советувања и обуки на
родителите (со печатење на брошури).
10) Примена на Прирачникот за недискриминација во воспитно образовниот систем
во Република Македонија

3. Намален е процентот на неписмено население и зголемена е реалната писменост
преку оспособување на учениците за читање и пишување со разбирање.
Мерки:
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Генерална оценка е донесувањето на Законот за образование на возрасни и
воспоставувањето на новата установа Центар за образование на возрасни (ЦОВ)
беше оценето како позитивен импулс за регулирање на оваа сфера. Во таа насока
беше и констатацијата дека државата и понатаму треба да инвестира и да спроведува
квалитетни реформи во образованието на возрасните, со што и овој вид на
образование би се ставил во фокусот како подеднакво важен, наспроти досегашната
практика да се инвестира многу повеќе во образованието на младите. Во овој
продолжен период на транзиција во кој се наоѓа Македонија, невладиниот сектор
имаше клучна улога во доменот на неформалното образовние. Придонесот на
граѓанскиот сектор во развојот на неформалното образование сеуште не е доволно
препознаен и верификуван од страна на релевантните фактори и општата јавност. Не
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1) Засилување на дејноста на институциите, установите и невладиниот сектор
вклучен во образованието на возрасните во спроведување програми за базично
описменување на оние делови од населението што останале без формално
образование или не успеале да го завршат основното.
- За остварување на оваа мерка донесен е Закон за образование на возрасни и
формиран е Центарот за образование на возрасни
- донесен е Закон за отворени јавни универзитети за образование на возрасни и
се отвораат отворени јавни универзитети за образование на возрасни
- се подготвуваат програми за неформално образование на возрасни
- започнато е со базично описменување на населението
- се реализираат програми за оформување на средно образование, по
општините каде има заинтересирани, од страна на Центарот за образование на
возрасни. По полагањето на испитот се добива свидетелсво.
- за подигнување на кавлитетот на образованието за возрасни одржана е обука
за тренери (обучувачи) и наставници (ЦОВ во соработка со ДВВ).
2) Зголемен е опфатот и намалена на стапката на осипување на девојчињата од
образовниот систем особено од руралните средини и етничките заедници за
што може да се примени Законот за основно образование и Законот за средно
образовние, но и мерката советување на родителите
3) Подигање на квалитетот на образованието по мајчините јазици, со користење
пристап кој ќе биде ориентиран кон обука и стекнување на вештини за читање и
пишување со разбирање, како и печатење на соодветна литаратура за таа
намена.
4) Примена на воведените стандардизирани тестирања на национално ниво на
крајот од секој циклус на основното образование, што ќе овозможат секое
училиште да следи колку успеало да ги постигне предвидените наставни цели,
поврзани со реалното описменување на учениците.
5) Обезбедување на меѓународно споредливи мерки на стапката на писменост на
населението
6) Учество на меѓународни тестирања (ТИМСС, ПИРЛС, ПИСА), со кои се прави
споредба на квалитетот на нашето образование со другите земји.

постои квалитетна статистика, односно поставување на соодветни методологии за
прибирање, обработка и чување на статистички податоци врз основа на кои ќе се
темелат политиките и програмите кои ЦОВ како и на акредитирани Невладини
организации за неформално образование.
Резултат:
4. Зголемен е процентот на завршени средношколци кои се запишуваат на
високообразовните институции и се стекнуваат со диплома за завршено високо
образование.
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1) Преземање на сите претходно наведени мерки за зголемување на опфатот во
средното образование
• задолжително средно образование, регулирано со Законот за средно
образование
• воспотавување на базата на податоци
• соработка со локалната самоуправа, соработка на основните и средните
училишта помеѓу себе на локално ниво, соработка со ДПИ за следење
на редовноста на учениците, нивната вертикална проодност, осипување
и рано напуштање на образованието и преземање на соодветни мерки
за спречување на негативните последици, како и самоевалуација
• задолжително одржување на дополнителна настава,
• бесплатни учебници, превоз и сместување на учениците,
• обезбедување
на
разни
типови
на
стипендии
за
учениците/средношколци
• реформирање на средното стручно образование (двегодишно,
тригодишно и четоригодишно образование) воведување на атрактивни
струки и профили, воведување на занимања според потребите на
пазарот на трудот, воведување на стандарди за практична настава
• спроведување на проектот,, Моја кариера,, за практикантство
• спроведување на истражувања за утврдување на слабите страни на
образованието и нивно отстранување
2) Отстранувањето на родовите и етничките стереотипи во учебниците и
наставните материјали за основно и средно образование и воведување на
наставни содржини за родова и етничка еднаквост
Во рамките на наставните програми и учебници, постојат содржини и
активности во функција на поддршка и продлабочување на процесите на
родовата сензитивност преку содржините на образование за животни вештини.
За таа цел, обучени се 4680 наставници во основното и средното образование,
а, исто така, се изработени и прирачници за реализација на истите.
3) Обезбедување на финансиска поддршка во вид на бесплатно запишување на
факултет, обезбедување на стипендии, бесплатно сместување во студентски
домови и слично за завршените средношколци од социјално загрозените
семејства, кои постигнале висок успех и продолжуваат редовно да студираат,
опфат во дисперзираните студиски програми на факултетите.
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Мерки:

4) Прилагодување на инфраструктурата на факултетите на потребите на младите
со пречки во телесниот развој
5) Доследна примена на усогласената законска регулатива од областа на
образованието со одредбите од Законот за еднакви можности на жените и
мажите
Генерална оценка е досегашните искуства по сите параметри укажуваат дека
формално правните промени во сите стратешки документи се запишани, но во
процесот на реализација постои постојана дискрепанца и разлика односно овие
промени не се ефикасни. Ова особено однесува на процесот на соработка помеѓу
секторот на образование, бизнис заедницата и политиките и стратегиите на државата.
Не постојат реални системски достапни можности за стекнување со професионално
искуство за време и веднаш по образованието и праксата се сведува на чиста
формалност; Сеуште системот на формално образование гради кадри кои не се
конкурентни и вработливи во земјава и надвор од неа. Ваквите анализи и
истражувања во многу и се почесто се неопходни за да може континуирано да се
пратат промените кои се случуваат на пазарот на трудот и истите да се испланираат
во образовниот процес. Истите треба системски да се планираат и да бидат не само
напишани во стартегиите туку треба да има опертивни тимови од секторите
инволвирани и значајни за имплементацијата на мерката/е.
Резултат:
5. Обезбедени се услови за поврзување на средното образование и образованието
на возрасни со пазарот на трудот
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1) Прилагодување на реформираното средно стручно образование во правец на
обезбедување на доволно можности за брзо и ефикасно оспособување на
учениците за практични занимања, согласно со барањата на пазарот на трудот
и европските трендови
2) Воведување на механизми за следење на образовните потреби на пазарот на
трудот на редовна основа и објавување на тие потреби
3) Прилагодување на наставните планови на потребите на пазарот на трудот, со
воведување на атрактивни струки и профили и стандарди за практична настава
4) Воведување на нови образовни профили и одржување на брзи курсеви за
преквалификација за вработување преку АВРМ
5) Реализација на кратки курсеви за доквалификација и преквалификација во
рамките на активностите на Центарот за образование на возрасни
6) Воведување на успешни механизми за соработка со компании и вработувачи
7) Развивање на програми за преквалификација и доквалификација прилагодени
на различните целни групи, согласно со потребите на пазарот на трудот
8) Ширење на мрежата на верифицирани организации или индивидуи кои можат
да спроведуваат преквалификација и доквалификација на возрасните, согласно
со потребите на пазарот на трудот и следење на нивната работа
9) Примена на Прирачникот за верификација на посебни програми за образование
на возрасни и Прирачникот за лиценцирање на институции за образование на
возрасни, во функција на верифицирање на образовните институции
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Мерки:

10) ) Верификација на посебни програми за образование на возрасни кои водат до
добивање на сертификат
11) Обезбедување сертификатите добиени по завршената преквалификација или
доквалификација да бидат конкурентни на пазарот на трудот.
Генерална оценка е потребата од разграничување/систематизирање на разните
видови на испорачувачи на обуки, на оние од јавен интерес и оние од бизнис потреби,
при изготвувањето критериумите за лиценцирање и сертификација од страна на ЦОВ
и да се почитува принципот на конкурентност на пазарот на понудувачи на
обуки.Квалитетни услуги за образование за кариерно насочување – што се засноваат
врз системот за предвидување вештини и вклучуваат модули за правата на работното
место – им се обезбедуваат на учениците и студентите од сите нивоа на образовниот
систем (на крајот на задолжителното образование, во текот на средното образование
и во високото образование) како дел од наставната програма на државно ниво. Се
забележуваат значителни недостатоци во знаењата на наставниците за современите
трендови поврзани со наставните предмети, а таа состојба дополнително ја
усложнуваат и ниската мотивираност на наставниците и недоволно развиениот систем
за стручно усовршување и напредување во кариерата, а токму од тие причини
преовладува традиционалниот приод кон водењето на образовниот процес;
Работодавачите не се доволно мотивирани да примаат ученици на практична обука.
Препораки се воведување на систем на делумни (парцијални) квалификации,
модуларен модел на образование на возрасни и програми за возрасни со посебни
образовни потреби; воведување на механизми за поттикнување на работодавачите да
инвестираат во образованието и обуките, особено преку промовирање на партнерства
помеѓу работодавачите и давателите на образование на возрасни.
Резултат:
6. Обезбедени се правата на сите етнички заедници согласно согласно Охридскиот
рамковен договор во еден инегративен образовен систем со цел поддржување на
развитокот на едно кохерентно општество.
Мерки:
1) Преземање на активности за намалување на поделбите по етничка основа на
сите нивоа на образовниот систем, вклучувајќи ги и административните
структури
2) Организирање на воннаставни активности за учениците за подобро разбирање
и запознавање на јазиците, културата, обичаите, а се со цел подигнување на
свеста дека интегративниот образовен систем е клучен елемент за едно
кохерентно мултиетничко општество.
3) Изградба на свесност за потребите од толеранција по сите основи
4) Едукација за лицата од сите етнички заедници со почитување на разликите и
специфичностите кои постојат

Мерки:
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7. Зголемување на бројот на нови работни места за ранливите групи
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Резултат:

1) Постојано и зголемено отворање на нови работни места преку структурни
промени и динамизирање на активностите кон нови вработувања, при тоа
почитувајќи го начелото за правична и соодветна застапеност на сите
заедници, согласно со Охрдискиот рамковен договор, а собено на ранливите
групи и Ромите.
2) Препознавање на разликите и карактеристиките што произлегуваат од
пазарните барања, кои неминовно мора да ги респектираат и нивоата во
образовните, старосните и родовите карактеристики, а во насока на градење на
политика на социјална инклузија на ранливите категории граѓани.
Резултат:
8. Оформување на инклузивен пазар на труд
Мерки:
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Генерална оценката се базира на недостатокот на нови образовни програми кои се во
согласност со општествените потреби. За таа цел потребно е да се спроведе анализа
на потребните нови струки на пазарот на трудот и да се креираат нови образовни
програми како што е претприемништвото, кои ќе соодветствуваат на овие потреби.
Како главни засегнати страни во овој случај се јавуваат надлежните министерства,
средните училишта и факултети, локалната самоуправа, граѓанскиот и бизнис
секторот. Дополнителен предизвик во имплементацијата на оваа мерка е како да се
насочат кон оние професии кои му се потребни на стопанството и се актуелни на
пазарот на труд. Државните институции и бизнис секторот можат да покренат
иницијативи за намалување на квотите на преоптеретените струки и поголема
промоција на дефицитарните со усогласување на потребите. Исто така потребно е
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1) Обликување на инклузивен пазар на труд преку инвестиции во човековиот
капитал, со цел за адаптација на вештините и знаењата за современите
дигитални барања и знаења.
2) Развој на активни и превентивни мерки за пазарот на труд, преку
идентификација на потребите на пазарот, со истовремена поддршка на
барателите, нивна обука и мотивираност за активно барање на работа.
3) Поддршка на лични иницијативи за основање на мали и средни претпријатија
како највитален сегмент за отворање на нови работни места и семејни бизниси.
4) Системско оформување на социјалното претприемништво, градење на
легислатива за социјалните претпријатија и социјалната економија, за
вработување на лица од ранливите групи.
5) Зголемување на пристапот за вработување преку промоција на финансиска
поддршка со микрокредити и даночни олеснувања.
6) Развој на проекти за вработување во локалните заедници и јакнење на свеста
кај граѓаните за зголемувањето на инклузивноста на пазарот на трудот.
7) Обликување мерки и механизми за справување со пазарната сегментација,
преку промоција на адаптибилност за опстојување и унапредување на
работата, преку примена на работното законодавство и социјалниот дијалог.
8) Подобрување на пристапот до квалитетни социјални услуги и креирање на
интегрирани и координирани услуги, со вклучување на корисниците за
задоволување на индивидуалните потреби на луѓето.

интегрирање на претприемничкото образование во сите нивоа во системот на
образование. Воведување на финасиско образование како дел од основното
образование и обука. Интегрирање на претприемничкото образование и вредности во
основното, средното и високото образование. Стимулирање на развојот на достапни и
квалитетни програми за претприемништво во рамки на понудата на неформално
образование на целата територија на земјата.
Резултат:
9. Намалување на непријавената работна сила
Мерки:
1) Воспоставување на стимулации за оформување на постојан работен однос (или
пак со скратено работно време),
2) Регулирање на ангажирањето на нерезидентни работници,
3) Регулирање на односот на исплата на просечни плати и должина на работните
ангажирања
4) Постојана контрола на примената на законските мерки за непријавување на
работната сила.
Резултат:
10. Подобрување на положбата на жената на пазарот на труд

Page

1) Зајакнување на активностите од областа на превенцијата, преку едукација и
поголема информираност на жените работнички за сопствените права
2) Континуирани посети и креирање на механизми за мониторинг на
спроведување на законските одредби во случај на повреда на работничките
права
3) Обуки за родова сензибилизација на трудовата инспекција
4) Намалување на дискриминацијата врз основа на пол на пазарот на труд
(пристап до работа и на работно место) и зголемување на степенот на
имплементација на законските одредби за дискриминација врз основа на пол
5) Поголема ефикасност во имплементацијата на одредбите од Законот за
еднакви можности на жените и мажите.
6) Инкорпорирање на родовиот концепт во системот на образование и системот
за грижа на деца.
7) Унапредување и зајакнување на механизмите за родова рамноправност на
национално и локално ниво, со поголем број иницијативи за намалување на
ризикот од социјална исклученост на жените, со посебен акцент на жените од
етничките заедници и жените од руралните средини, во соработка со
невладиниот сектор.
8) Промоција и примена на механизмите за заштита во случај на нееднаков
третман на жените и мажите;
9) Унапредување на законската регулатива и стратешките документи од областа
на родовата рамноправност, со посебен акцент на мерки и политики за
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Мерки:

намалување на нееднаквостите во третманот меѓу мажите и жените и
намалување на ризикот од социјална исклученост.
Според официјалните податоци добиени од Министерството за труд и социјална
политика, а во согласност со донесените Оперативни планови во периодот 2013-2017
година, беа планирани и реализирани голем број активности во рамки на 7 поглавја од
донесената стратегија, при што може да се констатира дека имплементацијата на
Националната стратегија за намалување на сиромаштијата и социјална исклученост
не е задоволителна. Во понатамошниот текст се прикажани предвидените резултати и
бројот на мерки од вкупно предвидените по кои во изминатиов период со соодветни
активности е постапено :
Подрачје 1. Вработување и јакнење на претприемништвото
1) Намалување на долготрајната невработеност 5/10
2) Зголемен пристап за вработување, посебно за младите и за одделни ранливи групи
5/7
3) Зголемена родова рамноправност при вработувањето 3/3
(4) Креирање на еднакви можности при вработување за лицата со посебни потреби 1/
2
(5) Креирање на еднакви можности при вработување кај постарите лица (55-64 години)
0/2
(6) Исполнување на уставното начело за правична и адекватна застапеност при
вработувањето 1/2
(7) Зајакнување на претприемништвото 4/7
(8) Ангажирање на социјално необезбедени лица во земјоделскиот сектор 3/5
(9) Формализирање на неформалната економија 1/9
Вкупно 24/ 47 (51%)
2. Од 2015 година Агенцијата за поддршка на претриемништвото и Владата
започнуваат со напорите да ги прилагодат политикте на Република Македониа во
согласност со стандардите на Европската унија.
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4. Рамката на политиките за вработување во Република Македонија е дефинирана со
Програмата на Владата на Република Македонија, Програмата за реформи во
вработувањето и социјалните политики 2020 и Акциониот план за вработување на
младите 2016-2020. Со оперативнито план за активни програми и мерки за
вработување и услуги на пазарот на трудот за 2018 се утврдуваат програмите,
мерките и услугите за вработување кои ќе обезбедат создавање на нови работни
места, поддршка за креирање на нови работни места и зголемување на вработливост
на невработените лица. Со овој Оперативен план сите евидентирани невработени
лица и работодавачи имаат пристап до програмите односно мерките и услугите за
вработување. Правото за учество се определува според пропишани критериуми и
услуги. За информирање за овие мерки сите невработени лица треба да се активни
баратели на работа и тие како и работодавачите се информираат по пат на смс, е-
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3. Во 2015 година, Владата на Македонија ја донесува Националната стратегија за
вработување за периодот 2016- 2020. Стратегијата е изработена со поддршка од
Меѓународната организација на трудот (МОТ), Светска Банка и УНДП.

пошта и телефон. Главни чинители за спроведување на овој Оперативен план за
вработување се Министерството за труд и социјална политика и Агенцијата за
вработување.
Според податоците на МТСП и АВРМ за 2018 година се издвоени 987 500 000 денари
за импелемнтација на мерките за вработување. Дури 62% од мерките од оперативниот
план за вработување се реализирани за само шест месеци, а повеќе од десет мерки
се стопроцентно реализирани. Преку 4000 граѓани досега се вклучиле во некоја од
програмите и до крајот на годината очекувам целосна реализација на мерките.
Трендот на зголемување на буџетот за оперативниот план ќе продолжи и во следните
години. Планираниот опфат за 2018 година е 6410 граѓани.
5. Мерка младинска гаранција- Младинската гаранција претставува сет на Владини
мерки кои имаат за цел да гарантираат квалитетни услуги кои им се нудат на младите
во насока на вработување, континуирана едукација, доедукаиција, пракса и тренинг.
Како модел, младинската гаранција за прв пат се забележува во Финска и
Скандинавија во 80тите и 90тите години на минатиот век. Низ годините, во различни
земји се забележуваат различни облици на овој модел, согласно природата и
различните потреби на пазарот на трудот. На ниво на Европска унија, младинската
гаранција во 2012 станува дел од препораките за зголемување на вработеноста на
младите до 25 години, кои ги предложува Европската комисија, на предлог на
Европскиот совет и Европскиот парламент, до земјите членки. Според официјалните
податоци од МТСП во овоаа пилот фаза за имплементирање на младинската
гаранција се вклучиле 1979 млади лица и тоа 1026 мажи и 953 жени. Од нив 586
малди се вработиле, 705 млади се на обуки или на пракса во познати компании и 952
млади ја добиле услугата посредување при вработување.
6. Мерката за самоварботување во првата фаза во 2018 година ја искористиле 244
граѓани додека во втората фаза 206 граѓани или вкупно во 2018 мерката за
самовработување ја искористиле 450 граѓани.
- Проектите кои се спроведуваат во моментот, а се оденсуваат на имплементација на
некои од целите или мерките.
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2. Проектот „Интегрирање на етничките малцинства на пазарот на трудот преку
поттикнување на нивниот потенцијал за вработување“. Целта на овој проект
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1. Американската Агенција за Меѓународен Развој (УСАИД) во петокот го започна
Проектот за граѓанско учество (CEP), петгодишна иницијатива за поддршка на
македонскиот граѓански сектор и младинските организациикои ги вклучуваат
граѓаните, приватниот сектор и владините институции и засегнатите страни за
прашања од јавен интерес. Целта на овој проект е да овозможи на младите мажи и
жени учество во јавниот живот и процесот на донесување одлуки за прашања кои
влијаат на нивниот живот, заедниците и воопшто на македонското општество.
Проектот за граѓанско учество е имплементиран од страна на Ист Вест Менаџмент
Институт (East West Management Institute- ЕWMI), во партнерство со четири граѓански
организации: Фондацијата за интернет и општество “Метаморфозис”, Асоцијацијата за
демократски иницијативи (АДИ), Фондацијата Отворено општество- Македонија
(ФООМ), и Националниот младински совет на Македонија (НМСМ).

спроведуван од ПСМ Фондација, РОЖМ „ДАЈА“, ЗИП Институт, и Футуре 21, со што
заинтересираните студенти воедно беа се однесува на фасилитирање на процесот на
интеграција на младите луѓе од етничките малцинства во Македонија и зголемување
на нивната конкурентност на пазарот на трудот и нивните вештини за вработување и
самовработување, како и формирање нови бизниси и создавање движечка сила која
ќе овозможи континуирано градење на капацитетите и поддршка на професионалниот
развој.
3. Креирање на можности за работа за жртвите на семејно насилство во Скопје, е
проектот е спроведен од здружението ХЕРА во соработка со здружението Хуманост,
10 учеснички, жртви на семејно насилство да се стекнат со професионално знаење за
нега на стари лица во домашни услови и преку сервисни услуги во делот на
социјалното претриемништво да им овозможат сооедветно вработување и вклучување
на пазарот на трудот и нивна економска независност.
4. Проект “Инклузивен пазар на труд за одржлив развој на заедницата“ спроведуван од
здруженијата Еко Логик и Хуманост има за цел да ги подобри државни насоки и
политики поврзани со невработеност на млади, социјални услуги и претпримеништво,
и давање на насоки за нивно доближување кон тековни сродни ЕУ насоки и политики,
преку остварување на клучен дијалог со политички актери, граѓански организации,
бизнис заедница и други.
5. Од 2014 активно се работи за развивање на социјалното претпримништво како
една од моделите за вработување на ранливите категории на граѓани (долгорочно
невработени), но и помош и поддршка за ранливите групи една од целите на
стратегијата;
6. Креирање на можности за нови вработувања на жената, проект е финансиран од
Европската унија. Креирање на можности за нови вработувања на жената“ во рамки на
Оперативната програма за развој на човечки ресурси 2007-2013 (ИПА Компонента 4),
финансиран од Европската Унија кој се се имплементирал во партнерство со
Здружението Хуманост, Скопје и Австрискиот Црвен крст. Преку овој проект се
зголеми интеграцијата на долгорочно невработените жени(40) над 40 годишна возраст
на пазарот на трудот. Со проектот се придонесе и се развие и нова верификувана
програма за обука за негуватели за грижа на стари лица во домашни услови, како и се
развија знаења и вештини на долгорочно невработени жени за обезбедување на
мобилни социјални услуги за стари лица во нивите домови.

Во текот на работилницата на учесниците им беше презентирана алатка за одржлив
развој преку која тие можат да ги обработуваат своите цели, да направат своја лична
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6.1. Анализа на податоци, добиени од работилница/фокус група со користење на
алатката за иницирање на дискусија
Анализата
се
однесува
на
оддржаната
работилница
од
страна
на
Здружение “Хуманост” и Здружение “Еко- Логик” на 21.12.2018 година.
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6. Моментална состојба (анализа на состојбата преку фокус група)

проценка, анализа и согледување на придобивките, предизвиците, корисниците кои ќе
претставуваат дел од нивната цел.
6.1.1. Информации за алатаката
Главната цел на алатката е стимулирање на дискусија во насока на подобрување на
конкретната мерка преку идентификување на предизвиците и придобивките поврзани
со таа мерка сo цел примена на сеопфатен пристап во процесот на дискусија.
Откако ќе биде зададена конкретната мерка која ќе биде предмет на понатамошна
дискусија, секој тим идентификува две главни придобивки од оваа мерка. За секоја
придобивка е потребно да се определат корисниците и две можности кои оваа мерки
ги создава за корисниците. На крајот се претставуваат два можни исходи кои
произлегуваат од претставените можности.
Потоа се идентификуваат два предизвици кои произлегуваат во процесот на
имплементација на мерката. За секој предизвик се предлагаат две акции, со кои би се
надминал предизвикот и се определуваат засегнатите страни, одделно, приватни и
јавни.
· Алатката има три фази:
- Општа дискусија за вредностите и избраните вредности кои понатаму ќе се
разгледуваат;
- Идентификација на придобивките и предизвиците кои произлегуваат од избраната
вредност;
- Идентификација на влијанието на вредноста врз политиката, економијата, животната
средина и општеството.
·

Потребно време

Времето потребно за дискусија зависи од знаењето и интересот на учесникот за да
разговараат за одредена тема. Ако работилницата има за цел да се направи
сеопфатна анализа на темата, ќе бидат потребни најмалку 3 часа за да се
натпреваруваат и да се дискутираат сите чекори. Во овој период се вклучуваат кратки
паузи за кафе. Кога ќе заврши дискусијата, секој тим има 15 минути да ги презентира
своите дискусии пред другите учесници.
·

Како дејствува алатката?

Чекор 1:
На почетокот на сесијата, учесниците треба да кажат што разбираат под поимот
"вредност" и што е најважната вредност што се гледа од нивната перспектива.
Понатаму, учесниците се поделени во тимови и бројот на членовите на тимот варира
во зависност од бројот на учесници. Преку дискусија, секој тим предлага една
вредност што е важна за нив. Потоа, секоја вредност е прикажана кратко на другите
тимови и преку гласање, групата избира една вредност за која понатаму ќе разговара
секој тим. За време на гласањето, секој учесник има право да гласа за една вредност
што не е предложена од сопствениот тим.
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По изборот на одредена вредност, секој тим треба да идентификува две главни
придобивки од таа вредност. За секоја корист е неопходно да се одреди корисничката
група и двете главни можности кои се создадени од вредноста. На крајот, треба да
бидат презентирани два исхода кои произлегуваат од создадените можности.
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Чекор 2:

Потоа се идентификуваат два клучни предизвици поврзани со вредноста. За секој
предизвик се предлагаат две акции; клучниот наставен фактор и ненаучните учесници
се утврдени, или се избираат клучните актери од предложената листа, секоја од двете
страни .
Во втората фаза, белата копија од структурата на алатникот се користи како основа за
развој на дискусија. Малите налепници во различни бои се ставаат на флипчарт
хартија. Различните бои се користат за запишување на придобивките и предизвиците
и за истакнување на разликите меѓу нив. Обично, портокаловите налепници се
користат за "вредности", зелените се користат за "бенефиции", а виолетовите се
користат за "предизвиците".
Чекор 3:
Во третата фаза е неопходно да се идентификува влијанието што го има оваа
вредност врз политиката, економијата, животната средина и општеството. За секој
аспект, тимот треба да идентификува две предности и два предизвици и понатаму да
ја одреди групата корисници, создадената можност и резултатите од користа, како и
неопходните активности и клучни актери за предложениот предизвик.
Дискусија:
По завршувањето на дискусијата секој тим ги презентира клучните точки од нивната
дискусија пред другите учесници, така што сите учесници ќе имаат можност да
постават прашања и понатаму да дискутираат за презентираните вредности.
6.1.2. Резултати добиени со користење на алатката на работилницата

Во делот каде беше обработувана,анализирана и интерпретирана стратегијата за
намалување на сиромаштијата и социјална исклученост беа претставниците:
•
•
•
•

Претставник од средно училиште – 2ца претставници
Претставник од Центар за образование на возрасни – 2ца претставници
Претставник од локална самоуправа – 2ца претставници
Претставник од граѓанска организација – 2ца претставници

•

Програми за подготовка за вработување, како и користење средства од
одделни фондови, како и од Европската Унија, за обука и преквалификацација
на долготрајно невработените лица и нивно оспособување според потребите на
пазарот на труд и
Засилување на дејноста на институциите, установите и невладиниот сектор
вклучен во образованието на возрасните во спроведување програми за базично
описменување на оние делови од населението што останале без формално
образование или не успеале да го завршат основното.
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Учесниците како засегнати страни, директно или индиректно од стратегијата, работеа
парцијално во групи за одредени мерки кои произлегуваат од специфичните
стратешки цели во Националните стратегии. Во делот поврзан за сиромаштија и
социјална исклученост се работеше на мерките:

Групата која работеше на мерката “Програми за подготовка за вработување, како и
користење средства од одделни фондови, како и од Европската Унија, за обука и
преквалификација на долготрајно невработените лица и нивно оспосување според
потребите на пазарот на труд” нивна специфична цел беше Изготвување на
програма за вработување. Водени според алатката според нив:
1. Придобивки 1 би била дека лица ќе се стекнат со нови вештини и
компетенции. Корисници на оваа придобивка би виле невработените и сите
возрасни групи и тоа би придонесло за две нови можности. Едната можност е
преквалификација на учесниците во обуката и тоа би имало исход со
стручно оспособување и преквалификација на долготрајно невработените.
Втората можност е доквалификација на учесниците во обуката каде би
следело исход од користење на средства од одделни фондови и
задоволување на пазарот на трудот.
2. Придобивки 2 се сведува на намалување на невработеноста и нејзини
корисници би биле различни општествени категории, компании, граѓански
здруженија и приватни и јавни институции. Со тоа се доведува до можности
како вклучување на пазар на труд со исходи како
подобрување на
економијата и намалување на сиромаштијата и друга можност би била
можност за сопствен бизнис со исходи како добива придобивки и државата и
вработување на лица.
3. Предизвик 1 е да се отвори некое ново занимање. Поради тоа потребно е да
се превземат акции како детектирање на компетенциите каде засегнати
страни би биле невладините организации и компании. И друга акција би била
користење и обезбедување финасиски средства каде засегнати страни се
училиштата и јавните институции.
4. Наведен Предизвик 2 е вклучување во изготвување на програма. При тоа
акција би било формирање на работни групи и каде засегнати страни се
професори и стручни лица од компании. Втора акција според нив е
обезбедување средства и засегнати страни се Европската Унија и одделни
фондови.
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1. Придобивки 1 според оваа работна група е описменување на старите и
корисници би биле возрасни лица без образование. Од тоа две би произлегле
две можности, од кои една е стекнувања на нови знаења каде би следеле
исходите збогатување на описменување и унапредување на стручни
вештини. Втора можност е можност за вработување и би произлегле
исходите наоѓање на работа и намалување на сиромаштија.
2. Придобивки 2 од целта според групата е вработеност на образовните кадри.
Корисници се невработени дипломирани кадри. Можности кои произлегуваат
се можност за подобро платен труд со исходи
зголемување на
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Засилување на дејноста на институциите, установите и невладиниот сектори
вклучени во образованието на возрасните во спроведување програми за
базично описменување е цел поставена од групата која работеше и беше
засегната од мерката “Засилување на дејноста на институциите, установите и
невладиниот сектор вклучен во образованието на возрасните во спроведување
пргорами за базично описменување на оние делови од населението што останале
без формално образование или не успеале да го завршат основното”.

вработеноста и изнаоѓање на нови работни места и друга можност би била
едукативно усовршување со исходи зголемени знаења и вештини и
пренесување на здобиение искуства.
3. Предизвик 1 е поделен во две подгрупи: немање воља на институции за
вклучување и недоволона финансиска поддршка. Потребни акции според нив
се јавна кампања за подигање на свеста каде засегнати страни се медиумите,
професионални стручни кадри, невладини организации и агенции на односи со
јавност. Втора акција е лобирање за прибирање средства и засегнати страни
се фондови и фондации, поддршка од државата на централно и локално ниво
и вклучување на приватнио сектор.
4. Според нив Предизвик 2 е Недоволна заеинтересираност на стари. Потребни
акции според групата се мотивирање со индивидуална работа каде засегнати
страни се стручните работници(соц. работници, педагози, психолози) и
возрасни лица. Следна акција би требало да биде финасиски надоместоци за
вклучување и засегнати страни се МТСП, локална самоуправа, ЕУ фондови и
координативно тело за реализирање на вклучување и финансии.
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7. Препораки
Трансформација на пазаротна труд во инклузивен
• Оперативната програма за активни мерки за вработување да содржи родово
сензитивни и инклузивни мерки за вработување .
• Да се измерат ефикасноста и ефективноста на активните мерки за
вработување на лицата во социјален ризик и да се изврши нивно унапредување
во согласност со потребите на граѓаните.
• Воведување поддршка и менторство за корисниците на мерката за
самовработување, за период од најмалку една година .
• Мерките за активација (активните мерки за вработување) внимателно да се
дизајнираат, да предвидуваат специфични мерки за ранливите категории и да
таргетираат специфични категории, но и да се спроведуваат во помали групи.
• Да се изврши електронско поврзување на ЦСР и на АВРМ заради полесно
идентификување и пристап до најранливите групи.
• Да се олеснат/намалат бирократските бариери и да се олесни принципот и за
баратели на работа, понудувачи на работа и соновачи на мали и средни
претријатија.
• Обезбедување еднакви можности и олеснителни процедури за граѓанските
органзиации за како даватели на работа
• При креирање на новоте оперативни планови да се стави поголем акцент и
поголеми буџетски средства за вработување на невработените преку
обезбедување на обуки за квалификација и преквалифиација и олеснителни
околности на понудувачите на обуки во делот на образование на возрасните.
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III ДЕЛ

Овозможување подобри услови за ангажман во ГО, практика, волонтерство и
младинска работа
• Ревизија на легислативата за волонтерство и практикантство.
• Креирање правна рамка за младинска професија и нејзино препознавање.
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Заклучок- Треба да се работи по принцип на годишен оперативен план и тој да
опфаќа една цел и само неколку мерки и цела година да се работи на
буџетирање и исполнување на целта и предложените мерки. На тој начин
фокусот е јасен и би имало приоритет на потребите но и би се осигурала
реализацијата и јасната поделба на финансиските импликации помеѓу
инволвираните страни. Новата стартегија и годишниот план за имплементација
која воедно ќе ги спои сите подготвени стратегии како на пример севкупна
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7.1 Генерална препорка:
Потребна е ревизија или изготвување на нова севкупна Стратегијата за стари
лица, сиромаштија, невработеност, социјална заштита, демографија и воедно
детектирање на приортитетните мерки на годишно ниво за да може да се следи
степенот на реализација на предвидените мерки, степенот на информираност
на сите инволвирани чинители, динамиката и потребното време за реализација
на мерките. Исто така потребна е анализа на причините зошто некоја мерка се
остварува а друга не. Клучна е нова севкупна стратегија да ги изостави
досегашниот принцип на набројуваање на сите потреби на старите лица или
лицата во социјален ризик и нивно преточување на тн. мерки. Натрупаноста на
различни мерки како досегашно искуство не обезбедува нити ефективност нити
ефикасност на стратегијата туку напротив доведува до отежнување на
целокупниот процес на реализација на истата. Потребно е воспоставување
релевантно (засновано на потребите), транспарентно и одговорно јавно
финансирање на граѓанското општество и неговиот развој. Потребно е
основање на фонд за кофинансирање (во рамките на постојните државни
институции, како Националниот фонд, ЦФЦД) проекти на ГО поддржани од
донаторите (ЕУ, САД, државите-членки на ЕУ и државите со кои се потпишани
договори за билатерална соработка), како и создавање Гарантен фонд за
обезбедување средства за банките наменети за бескаматни кредити за
финансирање на проектите. Реформирање на постојниот модел на јавно
финансирање на ГО на централно и на локално ниво (со издвојување на
здруженијата и фондациите во посебна буџетска линија). Ревидирање и
усвојување на предлог-одлуката за распределба на јавните средства наменети
за финансирање на програмските активности на граѓанските организации и
фондации од 2016 година (буџетска линија 463), вклучувајќи и дефинирање на
јасна процедура и МФ, Национален фонд, Секретаријат за европски прашања,
Сектор за централно финансирање и склучување договори (ЦФЦД), средствата
(повеќегодишно финансирање и институционално финансирање, проекти и
кофинансирање на проекти одобрени од ЕУ преку националната ИПАконтрибуција).

стратегија за одржлив развој треба директно да биде буџетирана од страна на
Владата на РМ.
8. Приоритетни мерки
Според досегашната стратегија главни и приоритетни мерки за имплементирање
во периодот 2019-2020 е развивање е поддршка при развивање на
претприемништвото,
намалување
на
долготрајната
невработеност
(доболнителните обуки од верифицирани посебни програми за образование на
возрасните за стекнување со кометенции на лицата во социјален ризик), зголемен
пристап за вработување, особено за младите, самовработувањето.
Одговорни за имплементација
• Влада на Република Македонија
• Министерството за труд и социјална политика
• ЈУ Завод за социјални дејности
• Министерството за образование и наука
• Министерството за здравство
• Министерството за транспорт и врски
• Министерството за финансии
• Министерството за локална самоуправа
• Државниот завод за статистика
• Агенција за вработување на Република Македонија
• Центрите за вработување
• Агенција за млади и спорт
• Здруженијата на граѓани

Страната МТСП www.mtsp.gov.mk

•

Страната на здружението Хуманост www.humanost.org.mk

•

Страната на здружението ХЕРА www.hera.org.mk

•

Страна на здружението Еко Логик www.ecologic.mk

•

Страната на Македонска платформа против сиромаштија www.mpps.org.mk

•

Закон за социјална заштита
http://mtsp.gov.mk/WBStorage/Files/zakon_so_zastita_osnoven.pdf

•

Страна на АВРМ www.avrm.gov.mk
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Документи
Извори на податоци за обработка на анализаата

•

Агенција за млади и спорт www.ams.gov.mk

•

Документ-Предлог на граѓанските органзаиции за инти демократски реформи
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Државен завод за статистика www.stat.gov.mk
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