
Почитувани пратеници и пратенички на Собранието 
на Република Македонија, 

Задоволство ми е да ви го претставам осмото издание 
на Билтенот за семејно планирање на ХЕРА – 
Асоцијација за здравствена едукација и истражување. 

Една од особено важните политики што имаат 
голем потенцијал да придонесат кон унапредување 
на здравјето на мајките и на новороденчињата 
е платеното породилно отсуство. Платеното 
породилно отсуство не само што создава придобивка 
за здравјето на мајките и на новороденчињата 
туку и влијае врз намалувањето на економските и 
родовите нееднаквости, како и врз подобрувањето 
на условите за вработување. Од друга страна, 
достапноста на платеното отсуство за татковците 
ја зголемува вклученоста на мажите во грижата 
за новороденчињата и придонесува кон поголемо 
задоволство во врските што тие ги воспоставуваат 
со своите деца, што е дополнителна придобивка за 
здравјето и за благосостојбата на едно семејство. 

Во изминатата година во Македонија се отвори 
широка дебата за потребата за измени и унапредување 
на законите што го уредуваат платеното породилно 
отсуство. Во прв план е т.н. иницијатива „450 
Породилно“, која бара промена на Законот за 
работни односи и зголемување на сегашното 
породилно отсуство од 9 на 18 месеци, и тоа за сите 
мајки без разлика на бројот на новородени. Од 
друга страна, пак, голем број активистки и стручни 

лица сметаат дека продолжувањето на породилното 
отсуство ќе ги оддалечи жените уште повеќе од 
пазарот на трудот и ќе ги врати во домаќинствата. 
Според тоа, оценуваат дека иницијативата не само 
што е родоводискриминирачка за жените, туку и 
не ги препознава татковците со посебна мерка за 
задолжително платено отсуство. 

Дополнително, се истакнува и потребата од 
приспособување на нашето законодавство што ги 
уредува прашањата за отсуство од работа поради 
бременост, раѓање и родителство со директивите на 
Европската унија, за што се потребни дополнителни 
анализи и дебати пред усвојување на соодветните 
законски решенија. За овие и за некои други прашања 
поразговаравме во ова издание на Билтенот со 
неколку истакнати универзитетски професорки и 
активистки за женски права. Се надевам дека ќе ја 
увидите важноста на нивните видувања и препораки 
до вас како пратеници и пратенички, особено при 
следните иницијативи во Собранието за унапредување 
на законите и на мерките за платеното породилно 
отсуство. 

Уживајте во читањето. Како и секогаш, ги очекуваме 
вашите мислења и коментари на hera@hera.org.mk, 
а за повеќе информации следете нè на facebook.com/
hera.macedonia. 

Срдечен поздрав,

Бојан Јовановски, извршен директор 
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„Ние се залагаме за свет во кој секоја земја обезбедува постојан, инклузивен и економски 
одржлив раст и пристојна работа за сите. Неплатената грижа и домашната работа треба да 
се препознаат и вреднуваат преку обезбедување јавни услуги, инфраструктура и политика 

за социјална заштита, како и преку промовирање на заемната одговорност во рамки на 
домаќинствата и семејствата во согласност со националниот контекст“. 

Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development, 
25 – 27 September 2015 New York UN Summit
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КОЛКУ ПОСТОЈНИТЕ 
ЗАКОНИ И МЕРКИ 
ЗА ПОРОДИЛНО 
ОТСУСТВО СЕ ВО 
СОГЛАСНОСТ СО 
ПРАВАТА НА ЖЕНИТЕ 
И НА РОДИТЕЛИТЕ 
ЗА ПОДОБРА ГРИЖА 
НА ДЕЦАТА ВО 
СЕМЕЈСТВАТА?

Сегашната рамка е солидна, 

што не значи дека нема 

простор за подобрување. 

Доста проблематичен аспект 

е тоа што социјалната грижа 

и заштитата на децата се во 

постојано влошување. Условите 

во градинките се лоши, бројот на 

вработени е недоволен, а и самите 

градинки имаат опфат од само 

26 проценти. Така што, не е само 

породилното, туку има и низа 

други мерки со кои треба да се 

зафатат носителите на политики 

за да обезбедат добри услови 

за раѓање и за згрижување на 

децата. 

КОИ СЕ 
ПРЕДИЗВИЦИТЕ 
И ПОТРЕБИТЕ НА 
РОДИТЕЛИТЕ ШТО 
НЕ СЕ РЕГУЛИРАНИ 
ВО НАШЕТО 
ЗАКОНОДАВСТВО?

Мојата работа е хонорарна, 

така што јас имав можност да 

го кројам своето работно време 

во зависност од потребите 

ЗАДОЛЖИТЕЛНО ОТСУСТВО ЗА ВТОРИОТ 
РОДИТЕЛ И ПОВЕЌЕ СЕРВИСИ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ 
НА ПРАВАТА НА РОДИТЕЛИТЕ

Ана Василева, активистка за женски права

„Додека татковското отсуство може 
да се изгласа во Собрание и да почне 
од 2018, условите во градинките не 

можат да се променат преку ноќ. Тоа е 
она што мене ми недостига, системски 

мерки - градинки со добро обучен 
персонал во кои би можела да имам 

доверба кога станува збор за моите 
деца.“
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во почетните денови на 

мајчинството. Сметам дека е 

потребно воведување татковско 

родителско отсуство или отсуство 

за втор родител – кое може 

да го искористи и мајката, ако 

таткото ги земе првите девет 

месеци - оптимално три месеци, 

кое би било непреносливо. 

Постојната рамка предвидува 

можност за татковско отсуство, 

меѓутоа поради традиционалната 

поделба на родовите улоги, 

тоа многу малку се користи. 

Минатата година само 54 мажи 

искористиле породилно отсуство. 

Но, најнеопходно е подобрување 

на условите во градинките. 

Додека татковското отсуство 

може да се изгласа во Собранието 

и да почне од 2018 година, 

условите во градинките не можат 

да се променат преку ноќ. Тоа 

е она што мене ми недостига, 

системски мерки - градинки со 

доброобучен персонал во кој би 

можела да имам доверба кога 

станува збор за моите деца.

КОЛКУ ВРЕМЕНСКАТА 
РАМКА ЗА 
ПОРОДИЛНОТО 
ОТСУСТВО ОД ДЕВЕТ 
МЕСЕЦИ Е ДОВОЛНА 
И ДАЛИ Е ПОТРЕБНА 
ПРОМЕНА?

Тука има многу спротивставени 

мислења. Во дадената состојба, 

целосно ја разбирам потребата 

на мајките подолго да останат 

дома. Условите во градинките 

се лоши, а напуштен е моделот 

на семејство во заедница во кој 

останатите роднини можат да 

понудат помош и поддршка. Голем 

дел од жените што бараат подолго 

породилно отсуство работат во 

трудовоинтензивни гранки, во 

лоши услови во маркети или, пак, 

на некои чиновнички работни 

места каде што имаат мал простор 

за усовршување и напредок. 

Самите девет месеци кај нас не 

се проблем, колку што е проблем 

немањето сервиси за згрижување 

на децата и за поддршка на 

мајките. Иницијативата за 18 

месеци породилно отсуство и не 

мора да биде толку долга. Според 

мене, идеални би биле 12 месеци 

за првиот родител и уште три 

непреносливи месеци за вториот 

родител. Како мерка што би 

ги одвратила жените од долго 

породилно отсуство, би била шест 

месеци од предвидените за првиот 

родител да бидат со стопроцентна 

отплата на надоместокот на плата, 

па потоа 70 проценти доколку се 

користат и дополнителни месеци. 

Секако, да постои и можност за 

скратено работно време и работа 

од дома во првите месеци по 

враќањето на работа. Од друга 

страна стои аргументот дека 

подолго отсуство ќе ги оддалечи 

жените од пазарот на трудот. Веќе 

постои активна дискриминација 

на жените, особено кај оние што 

работат на определено време, кои 

често остануваат без работно место 

при бременост. Но, дури и ова да 

ги влоши овие проблеми, ние мора 

да се справиме со тоа. Мој впечаток 

е дека голем дел од жените што 

се против продолжување на 

породилното отсуство, не биле во 

состојба да ги остават децата во 

градинка толку рано (8 месеци). Тие 

имале услови за платена помош, 

помош од семејството или ги 

запишувале во приватни градинки, 

каде што условите се многу 

поинакви. 

КАКВИ СЕ 
ЕВРОПСКИТЕ 
ПРАКТИКИ? 

Кога станува збор за какви било 

женски права, неизбежна е 

споредбата со скандинавските 

земји. Исланд има по три 

непреносливи месеци за двајцата 

родители и дополнителни 

три месеци што можат да ги 

поделат. Во Шведска има вкупно 

шеснаесет месеци породилно 

отсуство, по три месеци за секој 

родител, а останатите се делат 

и можат да се искористат до 

12-годишна возраст на детето. 

Факт е дека сме далеку и од тој 
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ШТО БИ ИМ 
ПРЕПОРАЧАЛЕ НА 
ПРАТЕНИЦИТЕ ВО 
МАКЕДОНСКОТО 
СОБРАНИЕ 
ВО ВРСКА СО 
ЛЕГИСЛАТИВАТА 
ЗА ПОРОДИЛНОТО 
ОТСУСТВО?

менталитет и од тие економски 

услови, но таа мерка таму го 

подобри наталитетот и влијаеше 

превентивно на други мерки – 

активноста на жените на пазарот 

на трудот. 

ШТО БИ ТРЕБАЛО ДА 
ПОНУДИ ЗАКОНОТ 
ЗА ДА СЕ ПОДОБРИ 
СОСТОЈБАТА СО 
ПОРОДИЛНОТО 
ОТСУСТВО?

Одредена флексибилност во 

користењето на отсуството. 

Можност за користење работа 

со скратено работно време и 

работа од дома. Задолжително, 

односно непреносливо отсуство 

за вториот родител и скалесто 

намалување на надоместокот со 

цел секој родител да процени кое 

е идеалното време за враќање на 

работа.

Да си отворат градинка во Собранието. Да ги имаат предвид 

специфичните потреби на родителството, не само декларативно, 

туку и фактички да се залагаат за доброто на децата и на мајките. 

Да се потрудат социјалната заштита добро да ги покрие децата. 

Различни мерки, како подолго работно време на градинките, 

подобри услови, подобра исхрана во градинките - што е 

проблематично поради тие тендери и набавки на најниската 

понуда, при што децата завршуваат со конзервирана храна. 
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МЕСТО ДА ДЕБАЛАНСИРАМЕ, ГИ СКАМЕНУВАМЕ 
РОДОВИТЕ ОДНОСИ ВО СЕМЕЈСТВОТО

Мирјана Најчевска, професорка на Институтот за 
социолошки и политичко-правни истражувања при УКИМ

КОЛКУ ДЕВЕТТЕ 
МЕСЕЦИ ПОРОДИЛНО 
ОТСУСТВО СЕ 
ДОВОЛНИ И ДАЛИ Е 
ПОТРЕБНА ПРОМЕНА 
НА ВРЕМЕНСКАТА 
РАМКА?

Проблемот кај нас е во тоа 

што не се прави разлика меѓу 

родителско и мајчинско отсуство. 

Во европската регулатива има 

“maternal leave” и “parental leave”, 

разликување кое е со многу 

силна логика. Отсуството на 

мајката е поврзано со нејзиното 

заздравување по породувањето, 

со јасни медицински параметри 

колку тоа треба да трае за 

мајката да може повторно да го 

врати имунитетот, стабилноста, 

работоспособноста, како и со 

вториот параметар – доењето. Во 

моментот кога овие два елементи 

губат од важност, тогаш на сцена 

доаѓа родителското отсуство. 

Европската регулатива сè повеќе 

се фокусира на непреносливо 

татковско отсуство, кое варира 

од еден до шест месеци. Во некои 

од државите е сукцесивно, по 

завршувањето на мајчинското 

отсуство, но сè повеќе се форсира 

идејата тоа да биде паралелно. 

Кога се зборува за продолжување 

на отсуството, имам голем 

проблем затоа што кај нас, 

„Навидум, ако се погледне 
времетраењето на породилното 

отсуство, ние сме на врвот на Европа. 
Ако се има во предвид несподелувањето 

на ова отсуство и отсуството 
на обврска и мажот да стане дел 

од грижата за детето, ние сме на 
европското дно.“
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иако се употребува терминот 

родителско отсуство, всушност 

станува збор за отсуство на 

мајката кое, вака дефинирано, 

може да има повеќе негативни 

последици за жената, семејството 

и за балансирањето на семејниот 

и на работниот живот отколку 

добри страни.

КОЛКУ ПОСТОЈНИТЕ 
ЗАКОНСКИ 
РЕГУЛАТИВИ 
ЗА ПОРОДИЛНО 
ОТСУСТВО СЕ ВО 
СОГЛАСНОСТ СО 
ПОТРЕБИТЕ И 
ПРАВАТА НА ЖЕНИТЕ 
И НА РОДИТЕЛИТЕ ЗА 
ПОДОБРА ГРИЖА НА 
ДЕЦАТА?

„Или-или“ е оној прв чекор, 

кој гледаме дека почнува да 

пробива иако тоа се екстремно 

мал број случаи на мажи 

што ги заменуваат жените 

во периодот на породилно 

отсуство. Но, она што најмногу 

загрижува е тоа што не се 

разговара за споделување. 

Според истражувањата, 

жената заздравува за три или, 

максимално, за шест месеци. 

Во тој период може и треба да 

има споделено родителство, 

но потоа би било посакувано 

да се оди со поголем период 

на родителско отсуство кое 

ќе биде стриктно поврзано со 

мажот. Во извештаите што ги 

поднесувам во врска со родовата 

дискриминација има конкретно 

прашање за тоа дали има 

дел од породилното отсуство 

што е поврзан со мажот и е 

непренослив. И ние сме една од 

ретките држави во Европа што 

немаат таков период за мажот.

КОИ СЕ НАЈЧЕСТИТЕ 
ПРЕДИЗВИЦИ СО 
КОИ СЕ СООЧУВААТ 
ЖЕНИТЕ И 
РОДИТЕЛИТЕ ПО 
ПОРОДУВАЊЕТО, А 
НЕ СЕ ЗАКОНСКИ 
УРЕДЕНИ КАЈ НАС?

Тоа што се обидуваат да го 

направат во светот е балансирање 

на семејниот и на јавниот 

живот. Кога не се поставува 

како цел грижата за детето туку 

балансирањето меѓу грижата 

и јавниот живот, автоматски се 

гради цела мрежа на институции 

и процедури кои го олеснуваат 

тоа балансирање. Тука не спаѓаат 

само услужните структури, како 

предучилишните установи, 

установите за делумна грижа 

за деца, социјална поддршка..., 

туку и многу работни процедури. 

Во светот е присутна можноста 

за работа од дома. Се форсира 

и флексибилното работно 

време – можноста од собирање 

часови и денови кои би се 

користеле кога на детето му треба 

поголема грижа. Тој начин на 

размислување, низ призмата 

дека на двајцата родители 

треба да им се овозможи таков 

вид балансирање, е она што 

недостига во нашите многу крути 

и еднодимензионални закони.

Проблемот не треба да се решава 

со зголемување на времето за 

родителското отсуство, туку 

со зголемување на мрежата за 

поддршка. 

КОЛКУ НАШИТЕ 
РЕГУЛАТИВИ 
ЗА ПОРОДИЛНО 
ОТСУСТВО СЕ ВО 
СОГЛАСНОСТ СО 
ЕВРОПСКИТЕ?

Навидум, ако се погледне 

времетраењето на породилното 

отсуство, ние сме на врвот на 

Европа. Ако се има предвид 

несподелувањето на ова отсуство 

и отсуството на обврска и мажот 

да стане дел од грижата за детето, 

ние сме на европското дно. Она 

што кај нас создава привид за 

грижа за жената, всушност е 

повторување и заокружување 

на традиционалниот модел на 

поделба на улогите врз родова 
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основа. Ние го скаменуваме тој 

родоводетерминиран однос во 

семејството место да најдеме 

начин да го дебалансираме 

преку создавање услови жената 

и мажот флексибилно да можат 

да ги регулираат односите во 

семејството, со доза на присила 

мажот да стане дел од грижата 

за децата со обврските за 

непреносливо отсуство. 

КОЈА Е ВАШАТА 
ПРЕПОРАКА ДО 
МАКЕДОНСКИТЕ 
ПРАТЕНИЦИ 
ЗА ПОДОБРО 
РЕГУЛИРАЊЕ НА 
ПОРОДИЛНОТО 
ОТСУСТВО?

Мора да има непреносливо отсуство за мажот. Пожелно е да 
има одреден период на преклопување на отсуствата кога заедно 
ќе се грижат за децата. Многу е важно да се внесат елементи на 
флексибилно работно време и работа од дома секогаш кога е можно 
- што е остварливо во голем број професии. Ширење на мрежата 
на предучилишни установи и услуги кои помагаат на семејството 
во балансирањето на семејните и на професионалните обврски. 
Достапност на сервисите, можност за доаѓање помош дома, 
зајакнување на патронажната помош... Сето она што како мрежа би 
го опкружило семејството, би обезбедило родова рамноправност и 
релаксирање на можноста луѓето да се грижат и за децата и да го 
остваруваат својот јавен живот. Тука не мислам само на работата, 
туку и на бавењето со спорт, политика, учество во културниот 
живот... Не само дали некој ќе брка кариера, туку дали ќе биде 
„zoon politikon“ или човек врзан за една многу тесна и затворена 
семејна структура.
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КОНЗЕРВАТИВНИТЕ ПОЛИТИКИ ЗА 
ПОРОДИЛНОТО ОТСУСТВО ДА СЕ ЗАМЕНАТ СО 
ПОСОВРЕМЕНИ МЕРКИ

Сузана Борнарова, професорка на Институтот за социјална 
работа и социјална политика, Филозофски факултет при УКИМ

КОЛКУ ПОСТОЈНИТЕ 
ЗАКОНСКИ ОДРЕДБИ 
ЗА ПОРОДИЛНО 
ОТСУСТВО СЕ ВО 
СОГЛАСНОСТ СО 
ПОТРЕБИТЕ И ПРАВАТА 
НА ЖЕНАТА?

Породилното отсуство 

регулирано со Законот за 

здравствено осигурување како 

право на надоместок на плата 

за време на отсуство од работа 

поради бременост, раѓање 

и мајчинство постои заради 

заштита на здравјето на мајката и 

на новороденчето. Дополнително, 

работниот статус на мајката 

поради бременост, раѓање и 

родителство се штити преку 

Законот за работни односи, кој 

предвидува забрана за отказ, 

вршење одредени работи, ноќна 

и прекувремена работа, заштита 

од дискриминација, право на 

мајката-доилка и друго. Оттука, 

постојните законски одредби 

се во согласност со потребите 

и правата на мајката. Сепак, во 

услови на слаба синдикална 

организираност, несигурност 

на работата и неефикасност 

на трудовата инспекција, 

проблематична е нивната 

практична имплементација, 

особено во делот на заштита на 

работното место. 

„Некои истражувања укажуваат 
на неповолните ефекти од 

подолгите породилни отсуства врз 
партиципацијата на жената на 
пазарот на трудот во смисла на 

намалени можности за унапредување 
и промоција, ефикасност во работата, 

како и веројатност за враќање на 
пазарот на трудот.“
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ДАЛИ ЗАКОНСКИТЕ 
ОДРЕДБИ ЗА 
ПОРОДИЛНО 
ОТСУСТВО 
ПРЕТСТАВУВААТ ДЕЛ 
ОД ПОПУЛАЦИОНАТА 
ПОЛИТИКА ВО 
МАКЕДОНИЈА 
ВО НАСОКА НА 
ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА 
ФЕРТИЛИТЕТОТ? 

Популационата политика служи 

за постигнување демографски 

цели, меѓу кои и зголемување на 

фертилитетот. Во Македонија 

стапката на фертилитет во 

2016 година изнесуваше 1,5 

живородени на една жена, што 

е под стапката потребна за 

репродукција на населението 

(2,1). Оттука, сите одредби што ја 

поддржуваат жената во нејзината 

улога на мајка, вклучително и 

поволното породилно отсуство 

од аспект на времетраењето и 

висината на надоместокот, би 

можеле да имаат влијание врз 

зголемување на фертилитетот, 

но само доколку претставуваат 

дел од усогласена политика која 

ќе ја поддржува жената, но и 

мажот, во улогата на родител 

во сите сегменти: образование, 

здравство, социјална и детска 

заштита, пазар на трудот итн.

ПОСТОИ 
ИНИЦИЈАТИВА ЗА 
ПРОДОЛЖУВАЊЕ 
НА ПЕРИОДОТ 
ЗА ПОРОДИЛНО 
ОТСУСТВО. КАКОВ 
Е ВАШИОТ СТАВ ВО 
ВРСКА СО СЕГАШНАТА 
ВРЕМЕНСКА РАМКА 
ОД ДЕВЕТ МЕСЕЦИ? 
ПОТРЕБНА ЛИ Е 
ПРОМЕНА?

Сметам дека периодот од девет 

месеци породилно отсуство 

за едно дете е сосема доволен 

за целосна посветеност на 

новороденчето во првите 

месеци од животот. Од друга 

страна, пак, некои истражувања 

укажуваат на неповолните 

ефекти од подолгите породилни 

отсуства врз партиципацијата на 

жената на пазарот на трудот во 

смисла на намалени можности 

за унапредување и промоција, 

ефикасност во работата, како 

и веројатност за враќање на 

пазарот на трудот. Од таа 

причина, сметам дека треба да 

се земе предвид и оваа родова 

перспектива при покренувањето 

вакви иницијативи.

КАДЕ Е МАКЕДОНИЈА 
ВО ОДНОС НА 
ЕВРОПСКИТЕ 
ПРАКТИКИ И 
РЕГУЛАТИВИ?

Европските практики и 

регулативи во однос на 

породилните отсуства се 

различни. Се забележуваат 

неколку модели на семејна 

политика. Конзервативен модел 

со подолги породилни отсуства 

типичен за континенталните 

држави во кои повеќе се 

поддржува згрижувачката 

улога на мајката отколку 

нејзиното учество на пазарот на 

трудот и активното татковство. 

Сличен на конзервативниот е 

јужноевропскиот модел типичен 

за медитеранските држави, кој 

е ориентиран кон фамилизмот 

и доминантната улога на жената 

во однос на згрижувањето на 

децата. За либералните семејни 

политики во англосанксонските 

држави се карактеристични 

кратки породилни отсуства 

и ограничени јавни услуги за 

згрижување деца. На крајот, 

скандинавскиот модел на 

семејна политика е базиран 

на т.н. државен феминизам, 

односно силна поддршка на 

жената не само како мајка, туку 

и како работничка, како и голем 
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број одредби за вклучување на 

таткото во грижата за децата. 

Македонија, во согласност со 

досегашната семејна политика и 

мерки, без сомнение е најблиска 

до конзервативните европски 

држави.

КОИ ЗАКОНСКИ 
ИНТЕРВЕНЦИИ 
СЕ ПОТРЕБНИ ЗА 
УСОГЛАСУВАЊЕ НА 
РАБОТНИТЕ И НА 
СЕМЕЈНИТЕ ОБВРСКИ 
И ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ 
НА РОДОВАТА 
ДИМЕНЗИЈА ВО ВРСКА 
СО ПОРОДИЛНОТО 
ОТСУСТВО?

Усогласувањето на работните и 

на семејните обврски најдобро се 

постигнува преку флексибилните 

работни практики во однос 

на работното време (на 

родителот и на установите за 
згрижување деца), како и во 
однос на работното место, каде 
што дозволува природата на 
работните задачи. Дополнително, 
недостига и помош за родителите 
преку услуги: домашни 
негуватели, детски градинки, 
центри за ран детски развој. 
Мерките за запазување на 
родовата димензија, пак, се пред 
сè оние за стимулирање активно 
татковство и воведување посебни 
бенефиции – отсуства за таткото. 
Со други зборови, сегашната 
родовонеутрална политика 
(правото на породилно отсуство е 
право на родителите, со можност 
тие самите да изберат дали 
мајката и таткото ќе го користат) 
се заменува со родовоспецифична 
политика (правата се дефинираат 
како индивидуални права за 
мајката или таткото, без можност 
за избор или трансфер меѓу нив).

КОИ СЕ ВАШИТЕ 
ПРЕПОРАКИ ЗА 
ПОДОБРУВАЊЕ НА 
ЗАКОНСКАТА РАМКА 
ЗА ПОРОДИЛНО 
ОТСУСТВО?

Сметам дека конзервативната политика, со која се негува и поддржува 
улогата на жената само како мајка, а не и како работничка во исто 
време, и рестриктивната политика, поврзана со абортусот и правото 
на планирање на семејството (воведени со контроверзниот Закон 
за прекинување на бременоста од 2013 година), треба се заменат со 
посовремени и поефикасни мерки. Во однос на породилното отсуство 
може да се размислува во насока на воведување дополнително 
подолгорочно отсуство само за таткото или поделба на породилното 
отсуство на месеци само за мајката и само за таткото, со право на избор 
кој кога ќе ги користи, без можност за трансфер од едниот кон другиот 
родител. 
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Настојувајќи да ги зајакне ранливите категории 
граѓани, годинава ХЕРА – Асоцијација за 
здравствена едукација и истражување го основаше 
социјалното претпријатие „Нега плус“, кое нуди 
грижа и нега на стари и изнемоштени лица во 
домашни услови. 

Преку обучување и вработување стручни лица од 
маргинализираните заедници, „Нега плус“ ем им 
овозможува квалитетна и достоинствена зрела 
доба на оние на кои им е потребна помош ем ги 
поддржува оние што ја даваат ваквата помош; 
во нашиот случај тоа се социјално и економски 
маргинализираните Ромки на територија на град 
Скопје. 

Идејата за основање социјално претпријатие 
со ваква дејност произлезе од самите Ромки 
кои изразија подготвеност да ги надградат и 
зајакнат своите капацитети и вештини преку 
лиценцираната програма за палијативна грижа и 
нега на Министерството за образование. 

Благодарение на обостраните заложби, „Нега плус“ 
се појави на пазарот на трудот како професионален 
сервис со сертифициран кадар, со воспоставен 
систем за контрола на квалитет на испорачаните 

услуги и со флексибилни пакет-услуги кои се 
приспособуваат според можностите и потребите на 
старите лица. 

Имајќи предвид дека услугите за домашна нега и 
грижа кај нас единствено се нудат на црниот пазар, 
преку „Нега плус“ ги обединуваме негувателките 
и го институционализираме давањето грижа и 
нега во домашни услови. Така, им овозможуваме 
на Ромките да ги уживаат основните работнички 
права и ги подигаме стандардите за квалитет на 
професијата негувател, која често е потценета и 
недоволно платена. 

Со профитот остварен преку продажбата на 
услугите, „Нега плус“ ги покрива месечните 
примања на своите вработени и оперативните 
трошоци за квалитетно испорачување на услугите, 
со што директно се подобрува економската и 
личната благосостојба на Ромките и се придонесува 
кон нивната независност и еманципација.

Дополнително, се создаваат и заштеди 
кои во иднина ќе овозможат обучување на 
идните негувателки во „Нега плус“. А, преку 
намалување на трошоците за социјална заштита 
и на невработеноста на ранливите заедници ги 
помагаме и самите институции.

„Нега плус“ има желба да прерасне во силно 
социјално претпријатие кое ќе го предводи самата 
заедница. „Ние не профитираме, ние инвестираме 
во заедницата во која живееме“ и се надеваме дека 
стекнатото искуство ќе послужи како пример за 
успешно социјално претпријатие во Македонија и 
за тоа како може да се зајакне општеството преку 
конкретни и позитивни промени. 

СОЦИЈАЛНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ КАКО 
АЛТЕРНАТИВА ЗА ЕКОНОМСКО ЗАЈАКНУВАЊЕ 
НА ЖЕНИТЕ

„НЕГА ПЛУС“, НАША УСПЕШНА ПРИКАЗНА




