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Прирачникот е дел од програмата „Спречување на родово 

базирано насилство и дискриминација меѓу лицата со попре
ченост од јавната установа Бања Банско“, дел од заедничкиот 
проект „Градење на локален модел на деинституционализација” 
имплементиран од страна на 4те агенции на Обединети Нации 
во земјава: UN Women, UNFPA, UNICEF и UNDP и има за цел да 
обезбеди теоретски информации и практични работилници за 
спроведување на едукации за и со лица со попреченост од областа 
на родово базирано насилство. Наменет е за персонални асистенти, 
професионалци и други даватели на услуги кои работат со лица со 
попреченост. 

Прирачникот е поделен во седум подрачја. Првите две подрачја 
даваат краток преглед на два меѓународни договори Конвенција за 
правата на лицата со попреченост и Конвенција на Совет на Европа 
за спречување и борба против насилство врз жените и семејното 
насилство, позната и како Истанбулска конвенција. Конвенцијата 
за правата на лицата со попреченост бара да се промовираат, 
заштитуваат и да се обезбеди целосно уживање на човековите 
права од страна на лицата со попреченост и да се обезбеди 
целосна еднаквост пред законот. Истанбулската конвенција го 
третира елиминирањето на насилството врз жените. Конвенцијата 
претставува сеопфатен инструмент кој е правнообврзувачки и 
ги опфаќа сите форми на насилство врз жената. Конвенцијата се 
потпира на разбирањето дека насилството врз жените и девојките 
навлегува во сите аспекти на општественото живеење и е одраз на 
нееднаквите односи на моќ коишто постојат меѓу мажите и жените. 
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ВОВЕД

8
Третото подрачје нуди општи насо
ки за спроведување на едукациите, 
односно работилниците, нагласу
вајќи го значењето од воспоста
вување на соодветна комуника
ција со учесниците и примена на 
соодветен речник. Четвртото под
рачје го обработува концептот на 
независно и самостојно живеење 
преку претставување на принци
пите и карактеристиките на сер
висите на поддршка кои лицата со 
попреченост ги користат и воедно 
ги опишува бариерите со кои се 
соочуваат лицата со попреченост 
при остварувањето на правото 
на независен живот. Петтото под
рачје го претставува концептот на 
еднаквост, дискриминација и соод
ветно приспособување. Шестото 
подрачје го обработува родово ба
зирано насилство меѓу девојките 
и жените со попреченост, додека 
седмото подрачје ја претставува 
сексуалната злоупотреба кај де
војките и жените со попреченост. 
Во четврто, петто, шесто и седмо 
подрачје предложени се повеќе ра

1 World Health Survey. (2002-2004). Retrieved from http://www.who.int/healthinfo/
survey/en/. 

ботилници, кои обучувачите можат 
да ги реализираат за време на еду
кациите со лицата со попреченост. 
Секоја работилница е означена со 
име кое соодветствува на пробле
матиката која ја разработува, одре
дени се целите кои учесниците тре
ба да ги постигнат по завршување 
на работилниците, означено е вре
метраењето на секоја работилни
ца, наведени се методите на рабо
та кои може да се применуваат во 
текот на работилницата, набројани 
се материјалите кои се потребни за 
реализирање на активностите, по
сочен е изворот од кој е преземена 
работилницата и претставени се 
насоките за спроведување на ра
ботилницата. 

Според податоците од Светска 
здравствена организација (СЗО), 
речиси 15 % од светското населе
ние живее со некоја форма на по
преченост.1 Оваа стапка може да 
биде повисока во општества во кои 
има некој конфликт или природна 
непогода. Лицата со попреченост 
се меѓу наjранливите и социјално 

http://www.who.int/healthinfo/survey/en/
http://www.who.int/healthinfo/survey/en/
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исклучени групи во општеството. 
Во поголем број земји од OECD  
Организацијата за економска со
работка и развој жените имаат по
голема инциденца на попреченост 
во споредба со мажите.2 

Со оглед на застапеноста на меди
цинскиот и милосрдниот пристап 
кон граѓаните со попречност, како 
и преголемата наметната заштит
на капа, најчесто жените и девојки
те со попреченост се изложени на 
поголема исклученост и изолира
ност. Со таквиот општествен при
стап, и интерсекциската дискри
минација, граѓаните со попрече
ност, особено жените и девојките 
со попреченост се соочуваат со 
повеќе ограничувања во однос на 
изборот на местото на живеење 
како и условите за живеење. До
толку повеќе што таквиот пристап 
придонесува кон поголем ризик од 
институционализација и систем
ско институционално насилство, 
вклучувајќи сексуално насилство, 
злоупотреба и вознемирување. 

2 Factsheet on Persons with Disabilities Enable. (n.d.). Retrieved from https://www.
un.org/development/desa/disabilities/resources/factsheet-on-persons-with-
disabilities.html. 

Исто така, културните норми и 
вредности може да го ограничат 
изборот и контролата на жените и 
девојчињата со попреченост врз 
нивните услови за живеење, да ја 
ограничат нивната автономија, да 
ги принудат да живеат во одреде
ни животни услови, да бараат да 
ги потиснат сопствените потреби 
и наместо тоа да им бидат намет
нати и да преземат одредени улоги 
во семејството. Ова ги зголемува 
ризиците за нивна заштита, вклу
чувајќи ги и ризиците за родово ба
зирано насилство (РБН). РБН прет
ставува феномен што е силно по
врзан со родовата нееднаквост и 
продолжува да се евидентира како 
најчесто прекршувано човеково 
право во сите општества. РБН е на
силство насочено кон личноста по
ради нејзиниот род. И мажите и же
ните доживуваат РБН, но најголем 
дел од жртвите се жени и девојки 
(“What is genderbased violence”, 
2019). За жените и девојките со по
преченост, родот и попреченоста ја 
зголемува нивната ранливост на 

 9

https://www.un.org/development/desa/disabilities/resources/factsheet-on-persons-with-disabilities.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/resources/factsheet-on-persons-with-disabilities.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/resources/factsheet-on-persons-with-disabilities.html
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насилство. Причините за РБН врз 
лицата со попреченост се исти како 
и за лицата без попреченост:

 ¼ ЗЛОУПОТРЕБА  
НА МОЌ;
 ¼ НЕЕДНАКВОСТ;
 ¼ НЕПОЧИТУВАЊЕ.

За многу жени и девојки доживу
вањето на РБН е во релација со 
други нееднаквости. 

Ова го вклучува притисокот пре
дизвикан од мнозинството во 
општеството врз основа на расата, 
религијата, годините, класната при
падност, сексуалната ориентација и 
попреченоста. Сите придонесуваат 
за натамошно маргинализирање и 
резултира со помала моќ и поран
лив статус во врските, домаќин
ствата и општеството за жените и 
девојките кои имаат некаква попре
ченост. Повеќето жени и девојки со 
попреченост имаат долга историја 
на дискриминација и одземање 
на моќта од страна на нивните се
мејства, згрижувачи, партнери, па 
дури и даватели на услуги (“Building 

Capacity for Disability Inclusion in 
GenderBased Violence Programming 
in Humanitarian Settings A Toolkit for 
GBV Practitioners”, 2015). Девојки
те и младите жени со попреченост 
имаат поограничен пристап до 
здравствени сервиси и асистивна 
технологија во споредба со мом
чињата со попреченост. Исто така, 
тие имаат и помали можности да 
добијат образование или работно 
оспособување, кое ќе ги им овоз
можи да најдат соодветно вра
ботување (UNICEF, 2013). Освен 
тоа, девојките и младите жени со 
попреченост, во споредба со мом
чињата и мажите со попреченост, 
повеќе се доживуваат себеси како 
лица со попреченост и градат нега
тивна слика за себе, односно нега
тивна самоперцепција. Ова може 
ги направи поранливи за штетни 
социјални интеракции. Младите 
девојки со попреченост признава
ат дека се поотворени да прифатат 
партнер кој ги малтретира или зло
употребува, со цел само да имаат 
партнер (Chappell, 2014). Некои де
војки имаат изјавено дека потреба
та да бидат сакани била поважна 

10
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од потребата да практикуваат без
беден секс (Wazakili, 2006). Иако 
лицата со попреченост низ целиот 
свет се соочуваат со препреки при 
остварување на своите права, де
војките и жените со попреченост 
значајно се изложени на насил
ство. Девојчињата и момчињата со 
попреченост во голема мера се ис
клучени од образованието и здрав
ствените услуги, дискриминирани 
се во нивните заедници и заробени 
во циклусот на сиромаштија и на
силство. Во светски рамки, девој
чињата го носат најголемиот товар 
од овие прекршувања. Една глобал
на студија3 на Фондот за население 
на Обединетите нации (УНФПА) от
крива дека девојчињата и младите 
жени со попреченост се соочуваат 
со десетпати поголема изложеност 
кон родово базирано насилство от
колку лицата без попреченост. Де
војките со интелектуална попрече
ност се особено ранливи на сексу
ално насилство. Одредени студии 
покажуваат дека жените и девојки
те со попреченост се изложени на 

3 UNFPA, 2018. Young persons with disabilities: Global study on ending gender-based 
violence, and realising sexual and reproductive health and rights. Retrieved from 
https://www.unfpa.org/publications/young-persons-disabilities 

поголем ризик од сексуално насил
ство и експлоатација во споредба 
со жените со типичен развој и ма
жите со попреченост. Насилството 
врз жените и девојките со попре
ченост се јавува дома, но и во ин
ституции, училишта, здравствени 
установи и други јавни и приватни 
места и се карактеризира со ши
рок спектар на сторители (United 
Nations, 2017). 

Одредени истражувања покажу
ваат дека жените со попреченост 
пријавуваат повисока стапка на 
сите типови на насилство, во спо
редба со нивните врсници без по
преченост. Сторителите варираат 
и вклучуваат различни членови на 
семејството (Astbury & Walji, 2013). 
Документирано е дека лицата со 
попреченост се во поголем ризик 
од РБН, вклучувајќи сексуално на
силство, во споредба со лицата без 
попреченост. Помеѓу лицата со по
преченост, жените и девојките се 
во поголем ризик од РБН, во спо
редба со момчињата и мажите со 

https://www.unfpa.org/publications/young-persons-disabilities
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попреченост, кои исто така се жрт
ви на насилство (Mitra, Mouradian 
& Diamond, 2011). Во таа насока 
потребно е да се работи со жените 
и девојките со попреченост со цел 
да им се обезбеди поддршка да 
развијат моќ самите да носат ин
формирани одлуки за сервисите и 
помошта што ја добиваат (“Building 
Capacity for Disability Inclusion in 
GenderBased Violence Programming 
in Humanitarian Settings A Toolkit for 
GBV Practitioners”, 2015). Стратеги
ите за адресирање на насилството 
врз лицата со попреченост мора да 
обезбедат закони и програми изго
твени на начин што ќе одговорат на 
РБН. Во продолжение се наведени 
основните елементи за ефективен 
одговор на РБН:

 ¼ При давањето на сите 
сервиси и услуги мора да се 
применува пристап заснован 
врз човековите права и да 
се почитува достоинството 
на лицата со попреченост;

 ¼ Сервисите треба да ги 
почитуваат разликите и 
да ги прифатат лицата со 
попреченост како лица 

кои имаат права врз иста 
основа како и лицата без 
попреченост;

 ¼ Сервисите мора да ја 
унапредат родовата 
еднаквост;

 ¼ Сервисите мора да бидат 
сензитивни согласно 
возраста и можностите на 
лицата со секаков вид на 
попреченост;

 ¼ Сервисите мора да 
обезбедат таков пристап 
кој ја става на прво место 
жртвата, и мора да бидат 
пристапни за прифаќање на 
жртвите со секаков тип на 
попреченост.

РБН може да се јави во повеќе раз
лични форми, но основата на сите 
е во нееднаквата моќ во врските 
и односите. Дискриминаторските 
родови стереотипи, дополнети со 
предрасуди и стигма во однос на 
попреченоста, го сочинуваат ризи
кот од насилство врз лицата со по
преченост. Во таа насока, превени
рањето на насилството врз лицата 
со попреченост мора да ги опфати 
сите форми на дискриминација за 
да биде успешно (UNFPA, 2018).



Конвенција за
правата на 
лицата со 
попреченостI.
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1.1. Разбирање на 
Конвенцијата за правата  
на лицата со попреченост 

Зошто беше  
потребна конвенција?
Лицата со попреченост сѐ уште се гледаат како „објекти“ за 
згрижување или за медицински третман отколку како иматели на 
права. Одлуката да се донесе универзален инструмент за човекови 
права, специфичен за лицата со попреченост, произлезе од фактот 
дека и покрај тоа што се однесува на сите човекови права, на 
лицата со попреченост во практиката сѐ уште им се оспоруваат 
нивните основни права и слободи што повеќето луѓе ги прифаќаат 
здраво за готово. Во основа, Конвенцијата нагласува дека лицата 
со попреченост ги уживаат истите човекови права како и секој друг 
човек и дека се способни да ги водат своите животи како полноправни 
граѓани кои може да дадат значаен придонес во општеството, ако 
им се обезбедат еднакви можности како и на другите луѓе.

1.2. Историја 
Конвенцијата за правата на лицата со попречност (КПЛП) и 
Факултативниот Протокол се меѓународени инструменти усвоени на 
13 Декември во 2006 година, од страна на Обединетите нации. Тоа 
е првиот правно обврзувачки документ на меѓународно ниво со кој, 
покрај заштита, се бара од државите да ги гарантираат и обезбедат 
и правата на лицата со попреченост врз еднаква основа со другите 
лица без попреченост. 
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Во изработката на самата Кон
венција, лицата со попреченост 
и нивните организации одиграа 
клучна улога во преговарањето и 
формулирањето на Конвенцијата 
под слоганот „Ништо за нас без нас!“ 

Во изработката на самата Конвенција 
учествуваа и претставници од Полио 
Плус на двете ад хок средби на 
Комитетот при Обединетите нации 
(4та и 6та сесија). Како официјални 
претставници на државата на 6та ад 
хок средба претставниците на Полио 
Плус доставија две интервенции 
(во областа на образованието и 
вработувањето) кои се  прифа 
 тени и се дел од сегашниот инте
грален текст на Конвенцијата. 

Република Северна Македонија при
стапи кон ратификување на КПЛП 
и нејзиниот Факултативен протокол 
во 2011 година. Со пристапувањето 
кон ратификацијата, Македонија се 
обврза дека во целост ќе пристапи 
кон нејзино спроведување. 

Со самиот чин на ратификација, од
редбите од КПЛП се составен дел 
на домашниот правен систем, а со 
тоа државата презема обврска за  

почитување, заштита и гарантирање 
на човековите права. Оваа обврска 
бара од државата да преземе соод
ветни законски, административни, 
буџетски, судски и други мерки во 
правец на целосна реализација на 
човековите права на лицата со по
преченост. 

1.3. Цел на 
Конвенцијата 
за правата 
на лицата со 
попреченост
Член 1 од Конвенцијата за правата 
на лицата со попреченост нагласува  
дека целта на Конвенцијата е „да го 
промовира, заштити и овозможи  
целосното и еднакво уживање на  
човековите права и основните  
слободи од страна на лицата со  
попреченост и да го промовира  
почитувањето на нивното достоин
ство“.
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1.4. Опсегот  
на Конвенцијата 
за правата 
на лицата со 
попреченост
Конвенцијата ги промовира и за
штитува човековите права на лица
та со попреченост во економскиот, 
социјалниот, политичкиот, правниот 
и културниот живот. Таа повикува 
на недискриминаторски третман и  
еднаквост во пристапот до правдата, 
во третманот од страна на судовите 
и политиката, како и во преземање
то на административна задача со  
обезбедување неопходно разумно, 
процедурално и соодветно на воз
раста приспособување во образо
ванието, здравствената грижа, во 
работната средина, во семејниот  
живот, културните и спортските  
активности и учеството во политич
киот и јавниот живот. 

Конвенцијата посочува на гле
дање на прашањето на попрече
ност исклучиво од аспект на чо
вековите права. Таа обезбедува 

дека сите лица со попреченост 
се признати пред законот. Исто 
така, таа ги забранува тортурата, 
експлоатацијата, насилството и зло
употребата, а ги заштитува жи вотот, 
слободата и безбедноста на лицата 
со попреченост, нивната слобода за 
движење и изразување и ја почитува 
нивната приватност.

1.5. Дефинирање  
на попреченоста
Конвенцијата не го дефинира ек
сплицитно зборот „попреченост“; 
но Преамбулата на Конвенцијата 
го официјализира фактот дека „по
преченоста“ е вклучувачки концепт 
(субпара. (е)). Ниту Конвенцијата не 
го дефинира терминот „лица со по
преченост“. Како и да е, со догово
рот државата треба да ги вклучи во 
општеството лицата кои имаат дол
горочна психичка попреченост, мен
тално, интелектуално или сетилно 
нарушување, а кои соочени со нега
тивните ставови или психички преч
ки, не можат целосно да учествуваат 
во општеството (член 1). 



ПРИРАЧНИК ЗА ОБУКА НА ПЕРСОНАЛНИ АСИСТЕНТИ И ДРУГИ 
ДАВАТЕЛИ НА УСЛУГИ НА ЛИЦА СО ПОПРЕЧЕНОСТ 

  17
Признанието дека „попреченост“ е 
концепт на вклучување го официја
лизира фактот дека општеството 
и можностите што тоа ги има не се 
постојани. Следствено, Конвенција
та не изложува ригидно гледиште за 
„попреченост“, туку дава еден дина
мичен пристап кој трпи повремени 
приспособувања со текот на време
то, без разлика на различните соци
оекономски моменти.

1.6. Пристап 
на човекови 
права кон 
оневозможеноста 
и лицата со 
попреченост
Предизвиците за обезбедување 
ефективно учество на лицата со  
попреченост постојат насекаде, но 
постои и сѐ поголема свесност за 
тие предизвици. Според извештаите 
на Светската здравствена органи
зација и Светската банка, се проце
нува дека една милијарда луѓе, или 

околу 15 % од населението во светот, 
живеат со попреченост (World Health 
Organisation & World Bank, 2011). Исто 
така, во извештајот на Економскиот 
и социјален совет на Организацијата 
на обединетите нации (ООН) 
(Полио+, 2013) за вклучување на 
попреченоста во развојната агенда, 
се истакнува дека глобалните 
трендови, како и стареењето на 
населението и порастот на хронич
ните здравствени состојби ќе дове
дат до тоа сѐ поголем број луѓе да 
бидат засегнати од некој вид на 
попреченост. Историјата на лицата 
со попреченост е обременета со 
различни пристапи заговарани 
и наметнати од заедницата без 
попречност. Оттука, и самите држави 
преземаат различни активности за 
да ги „нормализираат“ лицата кои 
не се вклопуваат во општествениот 
стандард. 
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1.7. Структура  
на Конвенцијата за 
правата на лицата 
со попреченост
Конвенцијата не предвидува нови пра
ва за лицата со попреченост, туку со 
неа се создаваат само механизми за 
спроведување (кодекс за имплементација) 
на веќе постојните права што се уни
верзални за сите човечки суштества. 
Исто така, Конвенцијата ги идентификува 
областите во кои треба да се преземат 
законодавни и административни мерки, 
како и да се создадат соодветни политики 
кои треба да доведат до забрзано изед
начување на можностите за лицата со 
попреченост, за да можат и тие еднакво 
да ги уживаат загарантираните човекови 
права.

Конвенцијата е интегрална, односно 
во себе ги опфаќа како граѓанските и  
политичките, така и економските, социјал
ните и кул турните права, вклучувајќи ја и  
забраната на дискриминација. Притоа, 
таа не поставува остра граница помеѓу  
првата и втората група човекови права.  
Голем дел од правата во КПЛП имаат хори
зонтален карактер и примена, па без нив
но испол нување лицето со попреченост не 
може да ги ужива загарантираните права 
врз еднаква основа со другите луѓе. 

 
Конвенцијата јасно истакнува дека на 
попреченоста мора да се гледа како 
на интеракција меѓу индивидуата со 
оневозможеност и нејзиното социјално 
опкружување. Лицата со попреченост се 
субјекти со свои права и достоинство, а 
не објекти на милосрдие. Конвенцијата 
смета дека попреченоста е концепт во 
развој на кој не треба да се гледа статично, 
а законодавството на државите треба да 
се приспособи со цел да ги отелотворува 
и одразува позитивните промени во 
општеството во светлината на социо
економското опкружување.

Конвенцијата ја сочинуваат преамбула 
и 50 члена. Иако, во суштината, секоја 
преамбула има декларативен карактер, 
сепак, треба да се напомене дека таа 
нуди корисен историски контекст за 
односот кон лицата со попреченост и ја 
објаснува оправданоста за донесување 
на овој инструмент во меѓународното 
право. Членовите го претставуваат 
оперативниот текст од меѓународниот 
договор; членовите 41 – 50 ги обединуваат 
техничките норми со кои се регулираат 
прашањата на потпишувањето, прис та 
пувањето, ратификувањето и стапува
њето во сила на Конвенцијата, како и 
одредбите за нејзините резерви и измени 
и дополнувања.
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Граѓански и 
политички 
права

 ¼ Еднаквост и недискриминација [член 5]
 ¼ Право на живот [член 10]
 ¼ Еднаквост пред законот и признавање на деловната способност 
[член 12]

 ¼ Еднаков пристап до правда [член 13]
 ¼ Слобода и безбедност на лицата со попреченост [член 14]
 ¼ Слобода од тортура и сурово, нечовечно или понижувачко 
постапување и казнување [член 15]

 ¼ Слобода од насилство, експлоатација и злоупотреба [член 16]
 ¼ Заштита на достоинството на личноста [член 17]
 ¼ Право на слобода на движење и на национална припадност [член 18]
 ¼ Право на слобода на изразување и мислење и пристап до 
информации [член 21]

 ¼ Почитување на приватноста [член 22]
 ¼ Почитување на домот и семејството [член 23]
 ¼ Право на учество во политичкиот и јавниот живот [член 29]

Економски, 
социјални и 
културни 
права 

 ¼ Право на образование [член 24]
 ¼ Право на здравствeна заштита [член 25]
 ¼ Право на рехабилитација и хабилитација [член 26]
 ¼ Право на работа и вработување [член 27]
 ¼ Право на соодветен стандард за живот и социјална заштита [член 28]
 ¼ Право на учество во културниот живот, рекреација, забава и спорт 
[член 30]

Хибридни 
испреплетени 
права 

 ¼ Еднаквост и недискриминација [член 5]
 ¼ Право на пристап [член 9]
 ¼ Право на независно живеење и вклученост во заедницата [член 19]
 ¼ Права на жените со попреченост [член 6]
 ¼ Права на децата со попреченост [член 7]
 ¼ Право на заштита на лицата со попреченост во ситуации на ризик, 
воени конфликти и хуманитарни катастрофи [член 11]

 ¼ Статистика и собирање на податоци [член 31]
 ¼ Меѓународна соработка [член 32]



I. КОНВЕНЦИЈА ЗА ПРАВАТА НА ЛИЦАТА СО ПОПРЕЧЕНОСТ

20
1.8. Принципи 
на Конвенцијата 
за правата 
на лицата со 
попреченост
Член 3 од Конвенцијата одредува 
низа сеопфатни и темелни прин
ципи. Тие ги водат разбирањето и 
имплементацијата на целокупната 
Конвенција и се однесуваат на сите 
прашања. Тие се појдовна точка за 
разбирање и толкување на правата 
на лицата со попреченост, обезбе
дувајќи критериуми според кои се 
мери секое право. 

Основни  
принципи  
(член 3)

 ¼ ПОЧИТУВАЊЕ НА ВРОДЕНОТО 
ДОСТОИНСТВО, ЛИЧНАТА 
АВТОНОМИЈА, ВКЛУЧУВАЈЌИ 
И СЛОБОДА НА СОПСТВЕН 
ИЗБОР И НЕЗАВИСНОСТ НА 
ЛИЦАТА.

 ¼ НЕДИСКРИМИНАЦИЈА.

 ¼ ЦЕЛОСНО И ЕФИКАСНО 
УЧЕСТВО И ВКЛУЧЕНОСТ ВО 
ОПШТЕСТВОТО.

 ¼ ПОЧИТУВАЊЕ НА РАЗЛИКИТЕ 
И ПРИФАЌАЊЕ НА ЛИЦАТА СО 
ПОПРЕЧЕНОСТ КАКО ДЕЛ ОД 
ЧОВЕКОВАТА РАЗЛИЧНОСТ И 
ОД ЧОВЕШТВОТО.

 ¼ ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ. 

 ¼ ПРИСТАПНОСТ.

 ¼ РАМНОПРАВНОСТ МЕЃУ 
МАЖИТЕ И ЖЕНИТЕ. 

 ¼ ПОЧИТУВАЊЕ НА РАЗВОЈНИТЕ 
СПОСОБНОСТИ НА ДЕЦАТА 
СО ПОПРЕЧЕНОСТ И 
ПОЧИТУВАЊЕ НА ПРАВОТО 
НА ДЕЦАТА СО ПОПРЕЧЕНОСТ 
ДА ГО ЗАЧУВААТ СВОЈОТ 
ИДЕНТИТЕТ.
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II. КОНВЕНЦИЈА НА СОВЕТОТ НА ЕВРОПА ЗА ПРЕВЕНЦИЈА И БОРБА ПРОТИВ НАСИЛСТВОТО  
ВРЗ ЖЕНИТЕ И СЕМЕЈНОТО НАСИЛСТВО (ИСТАНБУЛСКА КОНВЕНЦИЈА) И МИНИМУМ СТАНДАРДИ  
НА СОВЕТ НА ЕВРОПА ЗА СЕРВИСИ ЗА ПОДДРШКА ЗА СПРАВУВАЊЕ СО НАСИЛСТВО ВРЗ ЖЕНИТЕ

2.1. Конвенција на Советот 
на Европа за превенција и 
борба против насилството врз 
жените и семејното насилство 
(Истанбулска конвенција) 

На 7 април 2011 година Комитетот на министри на Советот на Европа 
ја усвои Конвенцијата за спречување и борба против насилството 
врз жените и семејното насилство. Бидејќи е донесена во Истанбул, 
овој документ е често нарекуван Истанбулска конвенција. 
Конвенцијата стапи на сила на 1 август 2014 година. Република 
Северна Македонија ја ратификуваше на 23 март 2018 година.

Истанбулската конвенција обезбедува детална, сеопфатна и закон
ски обврзувачка рамка за државите со мерки за елиминирање на 
РБН, што ги опфаќа, меѓу другото, следниве области:

ИНТЕГРИРАНИ ПОЛИТИКИ И СОБИРАЊЕ НА ПОДАТОЦИ: Ова ја 
вклучува обврската за донесување и спроведување на сеопфатни и 
координирани политики за спречување и борба против сите форми 
на насилство и ги поставува правата на жртвата на прво место, а 
се спроведува преку ефективна соработка меѓу сите релевантни 
организации (член 7 Сеопфатни и координирани политики); обврска 
за поддршка и ефикасна соработка со соодветните невладини 
организации (член 9 Невладини организации и граѓанско општество); 
како и обврска да се соберат расчленетите релевантни статистички 
податоци и поддршка на истражувањата на насилството врз жените 
(член 11 Собирање податоци и истражување).
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ПРЕВЕНЦИЈА: Меѓу другото, Кон
венцијата воспоставува обврска да 
се обезбеди обука на релевантните 
стручни лица кои се занимаваат со 
жртвите на насилство за родова ед
наквост, спречување и откривање 
на овој вид насилство, потребите 
и правата на поранешните жртви, 
и како да се спречи секундарната 
виктимизација. Ваквата обука, исто 
така, треба да опфати и координира
на мултиагенциска соработка со цел 
да обезбеди сеопфатни и соодветни 
упатувања на услугите (член 15 Обу
ка на професионалци).

ЗАШТИТА И ПОДДРШКА: Земјите 
треба да им обезбедат пристап на 
жртвите до соодветните служби 
за поддршка, за да им помогнат 
во нивната рехабилитација од 
насилството. Ова ги вклучува здрав
ствените и социјалните услуги кои 
се соодветно екипирани и опремени 
со професионалци што се обучени 
да им помогнат на жртвите и да ги 
упатат до соодветните служби (член 
20 Општи услуги на поддршка). 
Понатаму, Конвенцијата предвидува 
соодветни и лесно достапни засол
ништа и кризни центри за жртви на 

силување или сексуално насилство 
што треба да постојат во доволен 
број (член 23 Засолништа, 25 
Поддршка за жртвите на сексуално 
насилство), и национални постојано 
отворени телефонски линии за 
помош, кои ќе работат бесплатно 
и ќе обезбедуваат доверливи 
совети (член 24 Телефонски линии 
за помош). Земјите треба да се 
осигурат дека жртвите ќе добијат 
соодветни и навремени информации 
за достапните услуги за поддршка 
и правни мерки, на јазик што го 
разбираат (член 19 Информации). 
Конвенцијата, исто така, ги утвр
дува основните принципи за обез
бе  дување на услуги (Совет на 
Европа, види Дел 8, Борба против 
насилството врз жените: минимум 
стандарди за услуги за поддршка). 
Конвенцијата дополнително ги 
утвр дува обврските на државите 
во областа на законодавството; 
истрага, кривично гонење и мерки 
за заштита; миграција и азил; и 
меѓународна соработка.
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II. КОНВЕНЦИЈА НА СОВЕТОТ НА ЕВРОПА ЗА ПРЕВЕНЦИЈА И БОРБА ПРОТИВ НАСИЛСТВОТО  
ВРЗ ЖЕНИТЕ И СЕМЕЈНОТО НАСИЛСТВО (ИСТАНБУЛСКА КОНВЕНЦИЈА) И МИНИМУМ СТАНДАРДИ  
НА СОВЕТ НА ЕВРОПА ЗА СЕРВИСИ ЗА ПОДДРШКА ЗА СПРАВУВАЊЕ СО НАСИЛСТВО ВРЗ ЖЕНИТЕ

2.2. Минимум 
стандарди за 
сервиси за 
поддршка за 
справување со 
насилство врз 
жени според 
Совет на Европа 
Имајќи ја предвид повеќекратната 
дискриминација и потребите на раз
лични групи на жени, согласно стан
дардите и препораките на Истанбул
ската конвенцијатa.4

 ¼ Услугите мора да бидат 
јазично и културно 
достапни за жените и 
девојките мигранти, жените 
со попреченост и сл. 

 ¼ Треба да се обезбедат 
совети и услуги на 
застапување за семејно 
и сексуално насилство, 
кои ќе нудат можности 

4 Council of Europe (2008), Combating violence against women: Minimum standards for 
support services, Council of Europe. Strasbourg.

за рана интервенција, 
поддршка преку законско 
застапување, практична 
поддршка и гарантирање 
реализација на правата и 
овластувањата.

 ¼ Теренската работа е клучен 
начин за да се допре до 
корисниците на услуги, кои 
инаку би имале тешкотии 
во пристапот до каква 
било поддршка, на пример, 
жените со попреченост, 
затвореничките, жените 
сексуални работнички. 

 ¼ Сите информации и услуги 
мора да бидат достапни 
за етничките малцинства, 
мигрантите и жртвите со 
попреченост.

 ¼ Засолништата во идеални 
услови би требало да 
им бидат достапни и на 
жените со попреченост, 
жените кои страдаат од 
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проблеми со менталното 
здравје или од злоупотреба 
на супстанции, како и на 
жените со поголеми машки 
деца.

 ¼ Треба да има најмалку 
едно специјализирано 
засолниште за жени 
жртви на насилство во 
секоја област/регион во 
државата. Во опфатот 
треба да бидат вклучени и 
жените мигрантки, жените 
од малцинствата, жените 
со попреченост, жените 
со ментални проблеми и/
или кои злоупотребуваат 
супстанции, и младите 
жени на кои им е потребна 
заштита од женско 
генитално осакатување, 
присилни и детски бракови, 
како и злосторства во име 
на честа.
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3.1. Разбирање  
на попреченоста

Конвенцијата за правата на лицата со попреченост ги вклучува во 
оваа категорија оние лица што имаат долготрајни физички, ментални, 
интелектуални или сензорни нарушувања кои, во интеракција 
со одредени бариери, може да го попречат нивното целосно и 
ефективно учество во општеството врз еднаква основа како и 
другите негови членови. Постојат различни видови на попречност. 
Некои попречености се очигледни, како неспособноста за одење и 
следствено користење на количка, додека некои се невидливи, како 
ментално нарушување или глувост. Некои лица може да имаат и 
повеќе видови на попреченост. Постојат повеќе различни начини 
на кои општеството ги перципира или е во интеракција со лицата 
со попреченост, што може да резултира со нивно исклучување од 
општеството или со вклучување во него. 

 ¼ ХУМАНИТАРЕН/ДОБРОТВОРЕН МОДЕЛ: 
Луѓето може да ги перципираат лицата со 
попреченост како неспособни да се грижат за 
себе и мислат дека за нив треба некој да се 
грижи или да ги заштити. 

 ¼ МЕДИЦИНСКИ МОДЕЛ: Луѓето мислат 
дека лицата со попреченост треба да бидат 
излекувани преку медицински интервенции, 
пред тие да можат активно да учествуваат во 
општеството.
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III. ОПШТИ НАСОКИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОБУКИ/РАБОТИЛНИЦИ

И двата модела резултираат со тоа што другите луѓе ги носат одлуките 
за лицата со попреченост и ги држат издвоени од општеството. 

 ¼ СОЦИЈАЛЕН МОДЕЛ: Луѓето ги согледуваат 
бариерите во општеството и ги отстрануваат за 
да можат лицата со попреченост да учествуваат 
во него како и другите луѓе. 

 ¼ МОДЕЛ ЗАСНОВАН ВРЗ ЧОВЕКОВИ ПРАВА: 
Лицата со попреченост имаат право на еднакви 
можности за учество во општеството. Сите 
ние имаме одговорност да го промовираме и 
заштитиме нивното право и да се погрижиме да 
биде остварено.

Активност: 
Дајте им на учесниците три различни 

сценарија (млада жена која користи 

количка; маж со интелектуална 

попреченост; родители кои имаат ќерка 

со оштетување на слухот) и замолете 

ги да дадат примери за начинот на кој 

општеството би ги перципирало лицата 

од сценаријата според четирите модели.
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СЦЕНАРИО

ХУМАНИТАРЕН 
МОДЕЛ

МЕДИЦИНСКИ 
МОДЕЛ

СОЦИЈАЛЕН 
МОДЕЛ

МОДЕЛ 
БАЗИРАН ВРЗ 
ЧОВЕКОВИ 
ПРАВА

МЛАДА  
ДЕВОЈКА ВО 
КОЛИЧКА ОДИ  
ВО УЧИЛИШТЕ

Таа не може да 
учи во нашето 
училиште. 
Останатите 
ученици може 
да ја задеваат. 
Подобро е да 
оди во посебно 
училиште.

Таа не може да 
учествува во 
активностите 
во училиштето. 
Кога ќе научи 
да оди, тогаш 
ќе може да 
учествува.

Можеме да 
смислиме 
други 
активности 
кои не 
вклучуваат 
движење. 

Училиштето е 
за сите деца. 
Ќе ја прашаме 
кои промени и 
приспособувања 
би требало да се 
направат. 

МАЖ СО 
ИНТЕЛЕКТУАЛНА 
ПОПРЕЧЕНОСТ 
ПОСЕТУВА ОБУКА 
ЗА СЕКСУАЛНО И 
РЕПРОДУКТИВНО 
ЗДРАВЈЕ

Не е од корист 
да го поканиме, 
бидејќи тој не 
може да научи 
нови работи и 
никогаш нема да 
се ожени и да има 
деца. Неговото 
семејство треба 
да се грижи 
за него и да 
се погрижи 
никој да не го 
злоупотреби. 

Нему му е 
потребен лекар 
специјалист, 
единствено тој 
ќе знае како да 
му помогне. 

Можеби може 
да дојде на 
обуката со 
брат му за 
да можат 
потоа да ги 
дискутираат 
темите 
подетално. 

Да го прашаме 
што мисли за 
обуката. Важно 
е за нас да 
го слушнеме 
неговото 
мислење и 
неговите идеи за 
подобрување на 
обуката.

МАЈКА НА ДЕТЕ 
СО ПОПРЕЧЕНОСТ, 
КОЕ Е ИЗОЛИРАНО 
ДОМА

Сигурно е 
многу тажно да 
имаш дете со 
попреченост. 
Треба да им 
помогнеме околу 
материјалната 
состојба во 
нивниот дом. 

На детето му 
треба терапевт. 
Можеби 
можеме да ја 
упатиме кај 
некој добар 
специјалист во 
главниот град. 

Можеме да 
одржиме 
едукација кај 
нив дома. 
На тој начин 
детето може 
да добие 
информации 
и да ги 
запознае 
соседите.

Детето има право 
да биде вклучено 
во истите 
активности 
како и другите 
деца. Ајде да го 
дискутираме ова 
со неговата мајка 
и да откриеме кои 
активности може 
да бидат од негов 
интерес. 
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III. ОПШТИ НАСОКИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОБУКИ/РАБОТИЛНИЦИ

3.2. Принципи 
на комуницирање 
со лица со 
попреченост

 ¼ Право на учество и 
вклученост: Вклучувањето 
на лицата со попреченост, 
особено жени и девојки, 
во активности за 
намалување на родово 
базирано насилство треба 
да биде дел од работата 
на професионалците, а 
не нешто посебно или 
одвоено. 

 ¼ Фокусирајте се на 
личноста, не на 
попреченоста: И тие лица 
имаат животно искуство, 
вештини и капацитети, 
соништа и цели. Тие имаат 
повеќе идентитети/улоги, 
вклучувајќи ментори, 
лидери, сопруги, мајки, 
сестри, пријатели и соседи. 

 ¼ Не правете претпоставки: 
Не претпоставувајте 
дека знаете што лицето 
со попреченост сака 
или чувствува, или пак 
дека вие знаете што 
е најдобро за него. Не 
претпоставувајте дека 
лицето со попреченост 
поради својата состојба 
не е способно или не 
е заинтересирано да 
се вклучи во одредени 
активности. Консултирајте 
се со нив, истражете 
ги нивните интереси и 
обезбедете можности за 
нивно реализирање. 

 ¼ Идентификувајте ги и 
искористете ги силните 
страни и капацитети: 
Соработувајте со лицата 
со попреченост, како 
и со членовите на 
нивното семејство, за 
да ги утврдите нивните 
вештини и капацитети 
и да ги искористите 
при спроведување на 
програмата за родово 
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базирано насилство. 
Лицата со попреченост 
се експерти за својата 
состојба и можат да ви 
обезбедат важни насоки 
за начинот на кој можете 
да ги приспособите 
програмите и активностите 
заради нивно подобро 
реализирање. 
Индивидуалните акциски 
планови треба да бидат 
направени врз основа на 
капацитетите на личноста. 

 ¼ Фокусирајте се на 
„работа со“: За лицата 
со попреченост, особено 
жените и девојките, 
најчесто другите ги 
носат одлуките за нив, 
вклучувајќи ги членовите 
на семејството, давателите 
на услуги и партнерите. 
Затоа обидете се да 
работите со лицата со 
попреченост низ процес на 
соработка кој ги открива 
нивните грижи, приоритети 
и цели. Избегнувајте 
носење на одлуки во 

нивно име. Наместо тоа, 
обезбедете им поддршка 
да развијат чувство и сила 
за носење на сопствени 
одлуки. 

 ¼ Соработувајте со 
старателите и семејствата: 
Попреченоста влијае и врз 
членовите на семејството 
(“Building Capacity for 
Disability Inclusion in Gender-
Based Violence Programming 
in Humanitarian Settings A 
Toolkit for GBV Practitioners”, 
2015).

3.3. Речник
Во различни контексти се примену
ва различен речник при опишување 
на попреченоста и при обраќање кон 
лицата со попреченост. Одредени 
зборови и термини имаат негативна 
и дискриминаторска конотација и се 
препорачува нивно избегнување во 
комуникацијата. 
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ИЗБЕГНУВАЈТЕ
ОБИДЕТЕ СЕ ДА  
ПРИМЕНУВАТЕ

Нагласување на попреченоста 
или состојбата на личноста:
„инвалидно лице; попречено 
лице“

Прво фокус на личноста,  
а потоа на попреченоста:
„лица со попреченост“

Негативен јазик за попреченоста
 ¼ „во опасност“ да стане слеп
 ¼ „врзан“ за количка
 ¼ „инвалиден“

Неутрален јазик
 ¼ „има можност да стане слеп“
 ¼ „употребува/користи количка“
 ¼ „има попреченост“

Именување на лицата без 
попреченост како „нормални“  
или „здрави“

Лица без попреченост

Применувајте  
го пристапот  
на силни страни 

 ¼ Не правете претпоставки за 
способностите и капацитетите 
на лицата со попреченост. 
Ова може да влијае врз 
начинот на кој воспоставувате 
комуникација и интеракција со 
нив. Запомнете дека лицата со 
попреченост прво и најважно 
се луѓе, исто како и другите, 
и имаат различни мислења, 
способности и капацитети. 

 ¼ Забележете го тоа што можат 
да го прават. Ова може да ви 
помогне како да комуницирате 
со нив и како да ги мотивирате 
да учествуваат во вашите 
активности. 

 ¼ Поздравувајте се со лицата 
со попреченост на ист начин 
како што правите со сите луѓе. 
На пример, ракувајте се, иако 
можеби имаат оштетување на 
рацете.

 ¼ Зборувајте, односно обраќајте 
се директно на лицето со 
попреченост, не на неговиот 
старател или помошник.
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 ¼ Кога зборувате со нив подолго 

време, поставете се на исто 
висинско ниво со лицето, 
доколку користи количка.

 ¼ Однесувајте се кон возрасните 
со попреченост како што се 
однесувате кон останатите 
возрасни. Дискусиите и 
активностите треба да бидат 
соодветни и приспособени за 
комуникациските потреби на 
лицето. 

 ¼ Побарајте совет/мислење. 
Доколку имате прашање 
што да правите, како да го 
направите тоа, каков јазик 
да користите или како да 
помогнете – прашајте ги. 
Лицето со кое се обидувате 
да работите е секогаш вашиот 
најдобар извор на информации. 

Кога работите со 
лица со физичка 
попреченост:

 ¼ Движете се со нивната 
брзина. Не чекорете пред 
нив, доколку тие се движат 
побавно од вас.

 ¼ Пред да понудите поддршка/
помош секогаш прво 
прашајте дали таа им е 
потребна. Следете ги нивните 
инструкции, а не она што вие 
мислите дека е најдобро. 

 ¼ Не потпирајте се и не 
поместувајте ја количката 
или другите помагала за 
движење без дозвола на 
сопственикот. 

 ¼ Дискутирајте ги можностите 
за транспорт заради 
активности или настани. 
Размислете која опција ќе 
можат да си ја дозволат, а да 
биде најбезбедна и да бара 
најмалку труд од лицето или 
од неговото семејство.
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 ¼ Проверете дали местата 
во кои се организираат 
тие активности и настани 
се достапни за безбедно 
движење со количка, 
вклучувајќи ги и тоалетите.

 ¼ Кога организирате средби со 
лица кои користат колички, 
обезбедете доволно простор 
на масата за количката и 
доволно простор за движење 
низ просторијата. 

Кога работите со лица 
со интелектуална 
попреченост:
Лицата со попреченост може да 
имаат тешкотии во разбирањето, 
учењето и запаметувањето на нови 
информации, како и во нивната 
примена во различни ситуации. 
Сепак, важно е да имате предвид 
дека лицата со интелектуална 
попреченост можат да учат нови  
работи и да учествуваат во актив
ности, само со мали приспособувања 
на начинот на нивното изведување. 

 ¼ Користете кратки реченици, 
кои опфаќаат една 
информација.

 ¼ Користете примери од 
секојдневниот живот и 
објаснете ги чекор по чекор. На 
пример, доколку разговарате 
за посета на лекар, опишете ги 
чекори кои се вклучени во таа 
активност, пред и за време на 
посетата. 

 ¼ Дајте му на лицето време да 
ви одговори на прашањата 
или инструкциите, пред да 
ги повторите. Доколку има 
потреба да повторите прашање 
или некоја изјава, повторете 
само еднаш. Доколку лицето 
не ве разбере, обидете се да 
објасните или да поставите 
прашање со користење на 
други зборови. 

 ¼ Обезбедете доволно време 
за лицето со интелектуална 
попреченост да ви постави 
прашања.

 ¼ Погрижете се само едно лице 
да зборува во дадено време и 
дека лицето со интелектуална 
попреченост не го брзаат 
да одговори на поставеното 
прашање. 
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 ¼ Лицата со интелектуална 

попреченост може да бараат 
повеќе време да размислат за 
одлуки или да дискутираат за 
своите мислења со оние на кои 
им веруваат. 

 ¼ Обезбедете тивка просторија 
за разговор, со цел да ја 
намалите можноста за 
одвлекување на вниманието.

 ¼ Во комуникацијата, исто така, 
може да бидат користени 
и слики. Овие документи 
се викаат „Лесно читливи 
материјали“. (“Building Capacity 
for Disability Inclusion in Gender
Based Violence Programming in 
Humanitarian Settings A Toolkit 
for GBV Practitioners”, 2015)



IV.Живеење со
поддршка
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КОНЦЕПТ НА НЕЗАВИСНО  
И САМОСТОЈНО ЖИВЕЕЊЕ

4.1. Тест за процена  
на предзнаењата

1. Независно живеење/самостојно живеење значи дека на лицата 
со попреченост им се обезбедени сите неопходни средства кои им 
овозможуваат да спроведуваат избор и контрола врз својот живот 
и да ги носат сите одлуки во врска со својот живот. Точно/Неточно

 Точно: Личната автономија и самоодлучувањето имаат клучно 
значење за независното и самостојното живеење, вклучувајќи го 
и пристапот до превоз, информации, комуникација и персонална 
асистенција, другите сервиси за поддршка, живеалиште во смисла 
на избор на домот, дневни рутини, навики, пристојно вработување, 
лични врски, облека, исхрана, хигиена и здравствена заштита, верски 
активности, културни активности и сексуални и репродуктивни права. 

2. Правото на вклученост во заедницата се однесува на принципот 
на целосна и ефективна вклученост и учество во општеството.  
Точно/Неточно

 Точно: Правото на вклученост во заедницата вклучува живеење на 
целосен општествен живот и пристап до сите услуги што се нудат 
на јавноста и до услуги за поддршка што им се нудат на лицата со 
попреченост, за да можат да бидат целосно вклучени и да учествуваат 
во сите сфери на општествениот живот. На пример, овие услуги 
можат да се однесуваат на домувањето, превозот, купувањето, 
образованието, вработувањето, рекреативните активности и сите 
други објекти и услуги што ѝ се нудат на јавноста, вклучувајќи ги и 
социјалните медиуми.
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3. Сервисите за поддршка во 
заедницата не се систем на служби 
и услуги насочени кон поддршка на  
лицата со попреченост во оства 
рувањето и одржувањето на опти
малното ниво на самостојност и 
учество во општествените текови.  
Точно/Неточно

 Неточно:  Сервисите за поддршка 
во заедницата се систем на служби 
и услуги насочени кон поддршка на 
лицата со попреченост во оствару
вањето и одржувањето на оптимал
ното ниво на нивна самостојност и 
учество во општествените текови. 
Оваа цел ќе се оствари ако на лицата 
со попреченост им се обезбеди една
ков пристап до секојдневните, општи 
служби и услуги кои постојат на 
ниво на локална заедница (редовни  
медицински, социјални и образовни  
услуги и вработување), и преку  
обезбедување на индивидуали
зирани служби на поддршка во  
согласност со поединечните потреби 
и очекувања, како и упатување до 
специјализираните служби, согласно 
потребата на лицето.

4. Персоналната асистенција не е 
алатка за независно и самостојно 
живеење. Точно/Неточно

 Неточно:  Персоналната асистенција 
е алатка за независно и самостојно 
живеење. Иако нејзините модалитети 
може да варираат (во смисла дали 
плаќа директно лицето или се 
обезбедува преку давател на услуга), 
сепак, постојат одредени принципи 
кои ја разликуваат од другите 
видови персонализирани сервиси за 
поддршка (како, на пример, работен 
асистент, образовен асистент, негу
вател итн.). 

5. Главни принципи на персонална
та асистенција се: право на избор, са
мостојно донесување на одлуки, кон
трола, одговорност и право на грешка.  
Точно/Неточно

 Точно:  Главни принципи на персо
налната асистенција се право на 
избор, самостојно донесување на 
одлуки, контрола, одговорност и 
право на грешка. 

ПРАШАЊА И ПРОБЛЕМИ 
КОИ СЕ АНАЛИЗИРААТ:

 ~ Разбирање на концептот за 
независно и самостојно живеење; 

 ~ Правото на независен и 
самостоен живот – право и 
принцип; 

 ~ Принципи и карактеристики на 
сервисите за поддршка. 



ПРИРАЧНИК ЗА ОБУКА НА ПЕРСОНАЛНИ АСИСТЕНТИ И ДРУГИ 
ДАВАТЕЛИ НА УСЛУГИ НА ЛИЦА СО ПОПРЕЧЕНОСТ 

  39
4.2. Работилница 1 
Што значи независен живот? 

60
мин.

Цели:

Извор:Young People with Disabilities as Future 
Leaders of the Independent Living Movement, ENIL.

Времетраење:1 час

Метод на работа:Работа со група од 
12 – 20 учесници, индивиадуална работа 
и дискусија во голема група.

Материјали за работа:

По завршувањето на работилницата учесниците 
ќе восприемат дека:
1. Никој не е целосно „независен“ или „целосно 

зависен“ и дека општеството функционира 
врз принципот на „меѓусебна зависност“. 

2. Секој поединец придонесува во општеството 
на некој начин, но понекогаш тој придонес не 
се признава или вреднува.

 ~ Тефтер, пенкало за секој учесник,
 ~ Флипчарт хартија, маркери,
 ~ Лаптоп и проектор,
 ~ А4 празни листови,
 ~ Фломастери во различни бои.
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Дел А
Обучувачот на секој учесник ќе му додели по два А4 празни 
листови и фломастери во различни бои. Ќе ги замоли 
учесниците да ги набројат активностите кои ги извршуваат 
во еден обичен ден, и тоа: 

 ¼ Активности кои ги прават сосем сами (било тоа да е 
за нив или за некој друг); 

 ¼ Активности кои ги извршуваат со помош и поддршка 
од други; 

 ¼ Активности кои некој друг ги прави за нив.

За секој од трите типа на активност учесниците од 
наброените активности треба да изберат еден пример од 
сопствениот живот и да нацртаат слика за тоа, на задната 
страна од листот со хартија А4. 

Дел Б
Секој учесник ги споделува своите слики со остатокот од 
групата.

Обучувачот ја поттикува дискусијата во насока кон откри
вање на одговорите на следните прашања:

 ¼ Што ни открива оваа активност?

 ¼ Дали има преклопувања во листата на активности? 
Кои се тие?

 ¼ Каков би бил животот ако сите ние треба да 
направиме сѐ сами за себе?

Насоки за работа
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Ако за лицето без попреченост некој друг ја направи и 
спроведе активноста, на пример, сопругата му прави 
вечера на мажот; политичар кој насекаде е придружуван 
со асистент, советник... Како тоа го разбираат и како на 
тоа гледаат другите луѓе? Дали таа личност се смета во 
општеството за зависна и неспособна?

Зошто лицата со попреченост, на кои им треба поддршка 
и кои имаат потреба од туѓа помош за одредени работи, 
честопати се сметаат за зависни и неспособни? Дали е тоа 
праведно?

Кои заклучоци можат да се извлечат од учесниците?

Завршни мисли:
Контролата е важен фактор за да се утврди дали некој се 
перципира како моќен или зависен кога нешто е направено 
за него. Без разлика каква поддршка ни е потребна, доколку 
го контролираме процесот, веројатно нема да бидеме 
означени како зависни, ниту пак да се чувствуваме така. Ова 
е еден од основните принципи на независно и самостојно 
живеење.
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4.3. Работилница 2  
Филозофија за независен 
и самостоен живот 

120
мин.

Цели:

Насоки за работа:Презентација на сублими
раниот текст за независен и самостоен живот

Времетраење:2 часa

Метод на работа:Презентација на 
текстот за независен и самостоен живот 
и дискусија во голема група. 

Материјали за работа:

По завршувањето на работилницата учесниците 
ќе бидат запознаени со:
1. Значењето на Членот 19 

2. Концептите на правото на независно 
живеење

 ~ Тефтер, пенкало за секој учесник,
 ~ Флипчарт хартија, маркери,
 ~ Лаптоп и проектор.
 ~ Извор: КПЛХ и Прилог 1.1.: Сублимиран 
материјал за модулот за независен и 
самостоен живот
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Прилог 1.1. 
Сублимиран 
текст за  
независен  
и самостоен 
живот
На лицата со попреченост историски 
им се одрекувал нивниот личен и 
индивидуален избор и контролата 
врз сите области од нивниот живот. 
За нив се претпоставува дека не се 
способни да живеат самостојно во 
заедница по свој избор. Концептот 
на независно живеење и инклузивен 
живот во заедницата се идеи кои се 
историски произлезени од самите 
лица со попреченост, кои бараат 
да имаат контрола врз начинот 
на кој живеат преку создавање на 
соодветни форми на поддршка, како 
што е персоналната асистенција 
и другите сервиси за поддршка, 
како и условите во заедницата 
кои треба да бидат моделирани 
согласно стандардите на лицата со 
попреченост. 

Концептот за независно живеење 
(во понатамошниот текст НЖ) по

стои многу пред изработката на 
Конвенцијата за правата на лицата 
со попреченост. Како и поголем дел 
од правата во Конвенцијата, и ова 
право, кое е истовремено и прин
цип, има хоризонтална примена, и 
исто како и концептот на недискри
минација, бара сите одредби од  
Конвенцијата да се разгледуваат низ 
овој принцип. Во член 19 е утврдено 
правото да се избере каде, со кого и 
како да се живее од страна на сами
те лица со попреченост. Ова овоз
можува самоопределување, врз  
што и се заснова НЖ. 

Во светот, а и кај нас, постои кон
тинуирана дебата за независноста  
наспроти меѓузависност; сите чо
вечки суштества се меѓусебно  
зависни и концептот на НЖ не е 
спротивен на тоа. НЖ не значи да 
се биде независен од другите лица, 
туку да се има слобода на избор и 
контрола врз сопствениот живот и 
врз начинот на живеење.

Член 19 ги содржи граѓанските и 
политичките права, како и економ
ските, социјалните и културните 
права и е пример за меѓуповрзано
ста, меѓузависноста и неделивоста 
на сите човекови права. Правото 
на независно и самостојно живе
ење и вклученост во заедницата 
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може да се оствари само ако се ис
полнети сите економски, граѓански,  
социјални и културни права зацрта
ни во оваа норма. Остварувањето на 
правото за независно живеење се 
однесува на сите граѓани со попре
ченост од кој било род и тие се но
сители на правата и уживаат еднак
ва заштита според член 19. Во таа  
насока потребно е преземање на 
сите соодветни мерки како би се 
обезбедило целосен развој, унапре
дување и омоќување на жените и  
девојките со попреченост, вклучу
ваќи ги и лезбејките, хомосексуал
ците, бисексуалците, трансродо
вите, квир и интерсекс лицата со 
попреченост. Понатаму, правото на  
самостојно живеење и вклученост 
во заедницата опфаќа заштита на 
лицата со попреченост кои при
паѓаат на која било возрасна група,  
етничка група, припишана каста или 
јазично и / или верско малцинство, 
како и мигранти, баратели на азил и 
лица бегалци.

Целосното остварување, исто така,  
бара структурни промени кои мо
же би ќе треба да се преземаат 
во фази, без разлика дали се во 
прашање граѓански и политички или 
социјални, економски и културни 
права.

За целосна инклузија, државата 
и заедницата треба да обезбедат 
лицата со попреченост да имаат:

 ¼ Еднаков избор и слобода да 
изберат каде и со кого ќе 
живеат и да имаат контрола 
врз својот живот;

 ¼ Пристап до услуги за поддршка 
кои ќе им овозможат да бидат 
самостојни и да живеат по свој 
избор;

 ¼ Независното живеење значи 
дека лицата со попреченост 
ги добиваат сите потребни 
средства за избор и контрола 
врз својот живот и за носење 
одлуки што го засегаат 
нивниот живот;

 ¼ Ниту целосното ниту 
делумното одземање на 
некаков „степен“ на деловна 
способност, ниту степенот на 
потребна поддршка не смее 
да се искористи за на лицата 
со попреченост да им се 
одрече или ограничи правото 
на самостојно и независно 
живеење во заедницата. 
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Правото на независно 
живеење согласно 
член 19 се состои  
од два концепта: 
Независно 
и самостојно 
живеење.

Независно живеење / самостојно 
живеење значи дека на лицата со 
попреченост им се обезбедени сите 
неопходни средства кои им овоз
можуваат да спроведуваат избор и 
контрола врз својот живот и да ги 
носат сите одлуки во врска со својот 
живот. 

Личната автономија и самоодлучу
вањето имаат клучно значење за 
независното и самостојното живе
ење, вклучувајќи го и пристапот до 
превоз, информации, комуникација 
и персонална асистенција, другите 
сервиси за поддршка, живеалиште 
во смисла на избор на домот, днев
ни рутини, навики, пристојно врабо
тување, лични врски, облека, исхра
на, хигиена и здравствена заштита, 
верски активности, културни актив
ности и сексуални и репродуктивни 
права. 

Право за  
вклученост 
во заедницата

Правото на вклученост во заедни
цата се однесува на принципот на 
целосна и ефективна вклученост и 
учество во општеството. Тоа вклучу
ва живеење на целосен општествен 
живот и пристап до сите услуги што 
се нудат на јавноста и до услуги за 
поддршка што им се нудат на лицата 
со попреченост, за да можат да би
дат целосно вклучени и да учеству
ваат во сите сфери на општествени
от живот. 

Овие услуги можат, меѓу другото, 
да се однесуваат на домувањето, 
превозот, купувањето, образовани
ето, вработувањето, рекреативните 
активности и сите други објекти и 
услуги што ѝ се нудат на јавноста, 
вклучувајќи ги и социјалните меди
уми. Правото, исто така, вклучува 
пристап до сите мерки и настани од 
политичкиот и културниот живот во 
заедницата, меѓу другото, јавни со
станоци, спортски настани, културни 
и верски фестивали и која било дру
га активност во која сака да учеству
ва лицето со попреченост.
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Правото на независно живеење од 
аспект на родовата димензија 

Културните норми и патријархалните семејни 
вредности кои ја ограничуваат автономијата и 
ги обврзуваат лицата со попреченост да живеат 
во одредена животна средина, негативно влијаат 
на остварувањето на правото на жените со 
попреченост да изберат место на живеење.  
Така, повеќекратната дискриминација може 
да ги спречи лицата со попреченост целосно и 
еднакво како и другите да го уживаат правото 
на самостојно живеење и вклученост во 
заедницата. Возраста и попреченоста, одделно 
или заедно, може да го зголемат ризикот од 
институционализација на постарите лица со 
попреченост. Покрај тоа, има релевенатни докази 
кои потврдуваат дека институционализацијата 
може да ги изложи граѓаните со попреченост 
на насилство и злоупотреба, при што особено се 
изложени жените и девојките со попреченост.
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4.4. Работилница 3 

Карактеристиките на сервисите 
за поддршка со акцент на 
персоналната асистенција

Цели:

Извор:КПЛХ и Прилог 1.2.: Сублимиран материјал за 
модулот „Сервиси за поддршка во заедницата “од КПЛХ.

Времетраење:2 часa

Метод на работа:Презентација на текстот за 
принципите и карактеристиките на сервисите за 
поддршка со акцент на персоналната асистенција 
и дискусија во голема група.

Материјали за работа:

По завршувањето на работилницата учесниците 
ќе можат да ги идентификуваат:
1. Принципите на сервисите за поддршка со 

акцент на персоналната асистенција согласно 
КПЛХ;

2. Карактеристиките на сервисите за поддршка 
со акцент на персоналната асистенција 
согласно КПЛХ.

 ~ Тефтер, пенкало за секој учесник,
 ~ Флипчарт хартија, маркери,
 ~ Лаптоп и проектор.

120
мин.
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Прилог 1.2. 
Сублимиран 
материјал за 
сервиси за 
поддршка во 
заедницата 
Системот кој нуди можности е си
стем на служби и услуги насочени 
кон поддршка на лицата со попре
ченост во остварувањето и одржу
вањето на оптималното ниво на са
мостојност и учество во општестве
ните текови. Оваа цел ќе се оствари 
ако им се обезбеди на лицата со 
попреченост еднаков пристап до 
секојдневните, општи служби и услу
ги кои постојат на ниво на локална 
заедница (редовни медицински, со
цијални и образовни услуги и вра
ботување), и преку обезбедување 
на индивидуализирани служби на 

поддршка во согласност со поеди
нечните потреби и очекувања, како 
и упатување до специјализираните 
служби, согласно потребата на ли
цето.

Давањето и примањето поддршка е 
дел од човечкото искуство за сите 
нас. 

За многу лица со попреченост, под
дршката претставува суштински 
предуслов за активно и целисходно 
учество во општеството, зачувуву
вајќи ги нивното достоинство, само
стојност и независност. Лицата со 
попреченост може да имаат потреба 
од повисок степен и поразновидна 
поддршка. Лицата со попреченост 
може да бидат и приматели и дава
тели на поддршка. 

Често, жените и девојките со по
преченост се изложени на поголе
ма исклученост и изолираност и се 
соочуваат со повеќе ограничувања 
во однос на местото на живеење 
како и условите за живеење пора

Насоки за работа:Презентација на 
сублимираниот текст за сервисите за поддршка со 
акцент на персоналната асистенција 
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ди патерналистичките стереотипи и 
патријархалните пристапи. Имајќи 
предвид дека жените и девојките со 
попреченост исто така се соочуваат 
со родова, повеќекратна и интер
секциска дискриминација, поголем 
е ризикот од институционализација 
и насилство, вклучувајќи сексуално 
насилство, злоупотреба и вознеми
рување.

Во тој контекст државата мора да 
обезбеди финансиски достапни, или 
бесплатни, правни лекови и сер
виси за поддршка за жртвите на 
насилство и злоупотреба. Жените 
и девојките со попреченост кои се 
соочуваат со семејно насилство че
сто се економски, физички или емо
ционално зависни од сторителите 
на насилство кои честопати им се 
старатели, ситуација која ги спречу
ва жените со попреченост да ги на
пуштат насилните врски и која води 
кон понатамошна општествена изо
лација. Затоа при спроведувањето 
на правото на самостојно живеење 
и вклученост во заедницата, треба 
да се посвети посебно внимание 
на родовата рамноправност, ели
минирањето на родово базираната 
дискриминација и патријархалните 
општествени модели.

Поддршката за лицата со попрече
ност е особено важна кај:

 ¼ Одлучувањето и 
остварувањето деловна 
способност;

 ¼ Комуникацијата преку 
алтернативни начини, средства 
и формати;

 ¼ Личната подвижност и 
превозот;

 ¼ Вршењето на секојдневните 
активности и личната помош;

 ¼ Самостојниот живот во 
заедницата;

 ¼ Пристапот до општите услуги, 
какви што се, меѓу другото, 
образование, правда и 
здравство.
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Поддршката треба да се заснова врз 
тоа лицата со попреченост да имаат 
избор и контрола врз сопствениот 
живот. Самостојното живеење не 
се базира врз самодоволност, туку 
врз имање ваков избор и контрола 
врз сопствениот живот. Лицата со 
попреченост често немаат избор 
врз еднаква основа со другите, 
бидејќи немаат многу можности 
на располагање. Ова е случај, на 
пример, кога

 ¼ неформалната поддршка од 
семејството е единствената 
опција, 

 ¼ поддршката не е достапна 
надвор од институциите,

 ¼ домувањето е непристапно, 

 ¼ поддршката не се обезбедува 
во заедницата, 

 ¼ поддршката се дава само 
во определени форми на 
живеење, на пример, групни 
домови и институции.

Инклузивнии услуги  
во заедницата

[здравство, образование, 
пошта, банки...]

Образование 
Услуги за поддршка при 

вработување

Колегијална 
поддршка...

Поддршка  
за семејствата

Лична  
помош

Стручна  
обука

Асистивна 
технологија

Рена 
интервенција

[Ре] 
хабилитација

Програми  
за социјална  

заштита
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Дел А
Принципи и карактеристки  
на сервисите за поддршка 
Сервисите за поддршка мора да бидат достапни од физички 
и географски аспект на сите граѓани со попреченост кои 
живеат во урбани или во рурални средини. Тие мора да бидат 
финансиски прифатливи, да ги земаат предвид и потребите на 
граѓаните што живеат со ниски примања и во сиромаштија. 
Тие, исто така, треба да бидат прифатливи, што значи дека мора 
да ги исполнуваат стандардите за квалитет и да бидат родово, 
возрасно и културно сензитивни. 

Без разлика дали станува збор за сервиси за поддршка во 
заедницата или за системот на поддржано донесување на 
одлуки или персоналната асистенција, тие ги содржат следниве 
меѓусебно поврзани и суштински елементи кои мора да бидат и 
родово сензитивни и да бидат во согласност со член 3 од КПЛП 
тежнеејќи кон остварување на инклузивната еднакавост: 

А) Расположливост. Функционални установи, добра и 
услуги, како и програми – мора да бидат достапни во доволен 
број. Конкретниот вид на добра и услуги ќе се разликува во 
зависност од многу фактори, вклучително и од развојот на 
државата. Меѓутоа, тие ги вклучуваат и основните одредници за 
домување, хабитација и рехабилитација, пристап до ортопедски 
помагала, болници, образование, транспорт, ресторани, пристап 
до здрава средина, обучен кадар итн. Услугите за поддршка 
може да се разликуваат по име, тип или вид, во согласност со 
културните, економските и географските специфики на земјите. 
Сите услуги мора да се во насока на поддршка на вклучување 
во заедницата и спречување изолација и сегрегација од другите 
во заедницата.
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Б) Пристапност. Сите објекти, институции, добра и услуги, 
јавни или приватни, мора да бидат достапни или пристапни без 
дискриминација. Пристапноста или достапноста подразбира 
право да се бараат, примаат и соопштуваат информации и 
идеи. 

В) Економска достапност (да може да си дозволи). 
Сите сервиси за поддршка, добра и услуги лицата со 
попреченост мора да можат да си ги дозволат. Исплатата за 
сервисите за поддршка мора да се заснова врз принципот 
на правичност. За таквата правичност неопходно е лицата 
со попреченост да не бидат диспропорционално оптоварени, 
имајќи предвид дека нивниот живот е трипати поскап од 
животот на другите граѓани кои немаат некаква попреченост. 
Доколку лицата со попреченост не сакаат да ги користат 
услугите, тогаш државата мора да направи напор тие да можат 
да се платат, а тоа да не влијае врз квалитетот на животот на 
лицето со попреченост. 

Г) Прифатливост и право на избор. Сите институции, 
добра и услуги мора да го имаат предвид почитувањето на 
културолошкиот идентитет на заедницата со попреченост. тоа 
значи дека треба да ја почитуваат културата на поединецот, 
да бидат по мера на барањата поврзани со родот и животниот 
циклус, како и да бидат уредени на начин на кој ќе се почитува 
доверливоста и приватноста на лицата со попреченост. 

Д) Квалитет. Покрај културолошки прифатливи, сите добра 
и услуги мора, исто така, да бидат и соодветни на потребите 
на лицата со попреченост и да имаат добар квалитет. 

Ѓ) Право на избор. Лицата со попреченост мораат да 
имаат избор во поглед на услугите за поддршка, а притоа да 
можат да живеат независно и самостојно. 
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ДОСТАПНОСТ

ПРИФАТЛИВОСТ

КВАЛИТЕТ

ПРИСТАПНОСТ

Постоење Одржливост
Географска 

дистрибуција

Културно 
прилагодени

Слободна и 
информативна 

согласност

Секогаш 
придонесува 
кон инклузија

Секогаш 
придонесува 
кон инклузија

Со фокус врз 
корисникот

Адекватност и 
ефективност

Недискрими-
наторски

Финансиска 
достапност

Пристапни 
(инфраструктура, инфор-

мации и комуникации)

Дел Б 

Бариери со кои се соочуваат лицата  
со попреченост во остварувањето  
на правото на независен живот 
Одрекување од деловна способност или преку формални 
закони и практики или де факто преку донесување одлуки во 
нивно име за типот на живеење;

 ¼ Несоодветност на системите за социјална поддршка 
и заштита за обезбедување самостојно живеење во 
заедницата;

 ¼ Несоодветност на правните рамки и буџетската 
распределба за обезбедување лична помош и 
персонализирана поддршка;
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 ¼ Физичка и регулаторна институционализација, 
вклучително и на деца, и присилен третман во сите 
негови форми;

 ¼ Непостоење на стратегии и планови за 
деинституционализација и продолжување на 
вложувањата во институционалната грижа;

 ¼ Негативни ставови, стигматизација и стереотипи кои ги 
спречуваат лицата со попреченост да бидат вклучени 
во заедницата и да имаат пристап до достапната 
помош;

 ¼ Заблуди за правото на самостојно живеење во 
заедницата;

 ¼ Немањето достапни, прифатливи, финансиски достапни, 
пристапни и приспособливи услуги и објекти, како 
што се превозот, здравствената заштита, училиштата, 
јавните површини, домувањето, театрите, кината, 
стоките и услугите и јавните објекти;

 ¼ Недоволно вклучување на попреченоста во општите 
буџетски распределби.
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4.5. Работилница 4 

Проекција на филмот 
„Недопирливите“ 

Цели:

Извор:https://www.imdb.com/title/tt1675434/

Времетраење:2 часa и 52 мин

Метод на работа:Прикажување на 
документарниот филм „Недопирливите“ од 2012 
година и дискусија во голема група.

Материјали за работа:

Доближување на темата кон обичниот човек, 
користејќи пример за улогата на персоналниот 
асистент. 

 ~ Тефтер, пенкало за секој учесник,
 ~ Флипчарт хартија, маркери,
 ~ Лаптоп и проектор.

172
мин.

https://www.imdb.com/title/tt1675434/
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4.6. Работилница 5 

Персонална асистенција 

Насоки за работа:Овој филм ја обработува 
темата за независен и самостоен живот на лице со 
попреченост, со посебен акцент и применливост 
во контекстот на персоналната асистенција. 
Пренесувајќи ја пораката во прво лице, филмот цели 
кон доближување на темата кон обичниот човек, 
користејќи пример за улогата на персоналниот 
асистент. Самиот филм е применлив и корисен 
и за учесници со ниско ниво на познавање 
на оваа проблематика, како и за учесници на 
понапредно ниво. Филмот ја поставува основата 
на понатамошниот тек на модулот. Обучувачот 
обрнува внимание на клучните поенти во филмот 
и ги користи за сликовито објаснување во другите 
предвидени активности во модулот. 

Цели:По завршувањето на работилницата 
учесниците ќе можат да ги идентификуваат:

1. Целите на персоналната асистенција 
согласно КПЛХ;

2. Карактеристики и услови на сервисот на 
персонална асистенција согласно КПЛХ;

Времетраење:2 часa120
мин.
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Прилог 1.3. 
Сублимиран  
материјал за 
персонална  
асистенција 
Персоналната асистенција е алатка 
за независно и самостојно живеење. 
Иако нејзините модалитети може 
да варираат (во смисла дали плаќа 
директно лицето или се обезбеду
ва преку давател на услуга), сепак, 

постојат одредени принципи кои ја 
разликуваат од другите видови пер
сонализирани сервиси за поддршка 
(како, на пример, работен асистент, 
образовен асистент, негувател итн.). 

Главните карактеристики и услови 
на сервисот на персонална аистен
ција се:

1.  Финансиските средства за пер
соналната асистенција мора 
да се обезбедени врз основа 
на критериуми и да ги земаат 
предвид: стандардите за чове
кови права, процената да биде 

Насоки за работа:Презентација на 
сублимираниот текст за персонална асистенција.

Извор:КПЛХ и Прилог 1.3.: Сублимиран материјал за 
модулот „Персонална асистенција“ од КПЛХ.

Метод на работа:Презентација на приниципите 
и карактеристиките на персоналната асистенција и 
дискусија во голема група. 

Материјали за работа:
 ~ Тефтер, пенкало за секој учесник,
 ~ Флипчарт хартија, маркери,
 ~ Лаптоп и проектор.
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заснована врз пристап кон чо
вековите права; да се фокуси
ра на потребите на лицето кои 
постојат поради бариерите во 
општеството, а не на оневозмо
женоста; да се земат предвид и 
да се следат волјата и претпо
читањата на лицето; да се обе
збеди целосно вклучување на 
лицата со попреченост во про
цесот на донесување одлуки.

2. Финансиските средства треба 
да се контролирани од лицето 
со попреченост и треба да му 
се доделени нему. Износот на 
средствата наменети за персо
нална асистенција мора да ги 
покрие платите на персонални
те асистенти и другите трошоци 
кои произлегуваат од потреби
те, како што се трошоците за 
администрација, вклучувајќи ги 
и трошоците за peer to peer под
дршката од/за лицето на кое 
таа му е потребна. 

3. Услугата мора да ја контроли
ра лицето со попреченост, што 
значи дека тој или таа може или 
да ја нарача од различни дава

тели на услуги или тој/таа да 
се појават како работодавци. 
Лицата со попреченост имаат 
можност за избор и опција да ја 
креираат услугата по сопствена 
мера, односно да ја креираат ус
лугата и да одлучуваат од кого, 
како, кога, каде и на кој начин 
се дава услугата и да им даваат 
инструкции и да ги насочуваат 
давателите на услуги.

4. Персоналната асистенција е од
нос еден на еден. Персоналните 
асистенти мора да бидат анга
жирани, обучени и надгледува
ни од лицето со попреченост. 
Лицата со попреченост го из
бират моделот на ангажирање 
или вработување, согласно соп
ствените потреби.

5. Персоналните асистенти не тре
ба да се „споделуваат“ без це
лосна и слободна согласност на 
лицето кому му е доделен сер
висот. Споделувањето на пер
сонални асистенти потенцијал
но ќе го ограничи и попречи 
самоопределеното и спонтано 
учество во заедницата; освен 
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тоа, споделувањето ја зголему
ва можноста за нарушување 
на приватноста кај лицата со 
попреченост и насилството врз 
нив. 

6. Лично управување со доби
вањето на сервисните услуги. 
Лицата со попреченост на кои 
им е потребна перосонална 
асистенција може слободно да 
го изберат степенот на лична 
контрола врз услугата според 
своите животни околности и 
потреби. Дури и ако одговорно
стите на „работодавец“ се пре
несат на друго лице со договор, 
лицето со попреченост секогаш 
останува во центарот на одлу
ките во врска со асистенцијата, 
до него треба да бидат насоче
ни сите барања и мора да бидат 
почитувани неговите индиви
дуални претпочитања. Контро
лата на персоналната асистен
ција може да се оствари и преку 
поддршка за донесување одлу
ки кога станува збор за лица со 
интелектуална и психосоцијал
на попреченост.

7. Персонален асистент не може и 
не треба да биде член на семеј
ството или лице кое е во блиски 
партнерски односи со лицето 
со попречност. Потребата од 
нивно невклучување е поврза
на со неможноста за носење 
сопствени одлуки од страна на 
лицето со попреченост, немож
носта да се воспостави контро
ла врз работата на роднината 
или блискиот партнер и можно
ста за насилство врз лицето со 
попреченост од страна на бли
ските роднини, или блиските 
партнери. 

ГЛАВНИ ПРИНЦИПИ НА 
ПЕРСОНАЛНАТА АСИСТЕНЦИЈА СЕ: 

 ~ Право на избор; 

 ~ Самостојно донесување  
на одлуки; 

 ~ Контрола; 

 ~ Одговорност; 

 ~ Право на грешка. 
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4.7. Тест за 
процена на 
знаења стекнати 
по спроведување 
на работилницата

1. Независно живеење/самостојно 
живеење значи дека на лицата 
со попреченост им се обезбедени 
сите неопходни средства кои им 
овозможуваат да спроведуваат из
бор и контрола врз својот живот и 
да ги носат сите одлуки во врска со 
својот живот. Точно/Неточно

Точно: Личната автономија и са
моодлучувањето имаат клучно 
значење за независното и само
стојното живеење, вклучувајќи го и 
пристапот до превоз, информации, 
комуникација и персонална асистен
ција, другите сервиси за поддршка, 
живеалиште во смисла на избор на 
домот, дневни рутини, навики, при
стојно вработување, лични врски, 
облека, исхрана, хигиена и здрав
ствена заштита, верски активности, 
културни активности и сексуални и 
репродуктивни права. 

2. Правото на вклученост во заед
ницата се однесува на принципот на 
целосна и ефективна вклученост и 
учество во општеството. Точно/Не-
точно

Точно: Правото на вклученост во за
едницата вклучува живеење на це
лосен општествен живот и пристап 
до сите услуги што се нудат на јавно
ста и до услуги за поддршка што им 
се нудат на лицата со попреченост, 
за да можат да бидат целосно вклу
чени и да учествуваат во сите сфери 
на општествениот живот. На при
мер, овие услуги можат да се одне
суваат на домувањето, превозот, ку
пувањето, образованието, вработу
вањето, рекреативните активности 
и сите други објекти и услуги што ѝ 
се нудат на јавноста, вклучувајќи ги 
и социјалните медиуми.

3. Сервисите за поддршка во за
едницата не се систем на служби и 
услуги насочени кон поддршка на 
лицата со попреченост во оствару
вањето и одржувањето на оптимал
ното ниво на самостојност и учество 
во општествените текови. Точно/
Неточно

Неточно: Сервисите за поддршка 
во заедницата се систем на служби 
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и услуги насочени кон поддршка на 
лицата со попреченост во оствару
вањето и одржувањето на оптимал
ното ниво на нивна самостојност и 
учество во општествените текови. 
Оваа цел ќе се оствари ако на лица
та со попреченост им се обезбеди 
еднаков пристап до секојдневните, 
општи служби и услуги кои постојат 
на ниво на локална заедница (ре
довни медицински, социјални и об
разовни услуги и вработување), и 
преку обезбедување на индивиду
ализирани служби на поддршка во 
согласност со поединечните потре
би и очекувања, како и упатување 
до специјализираните служби, со
гласно потребата на лицето.

4. Персоналната асистенција не е 
алатка за независно и самостојно 
живеење. Точно/Неточно

Неточно: Персоналната асистенција 
е алатка за независно и самостојно 
живеење. Иако нејзините модали
тети може да варираат (во смисла 
дали плаќа директно лицето или се 
обезбедува преку давател на услу
га), сепак, постојат одредени прин
ципи кои ја разликуваат од другите 
видови персонализирани сервиси 
за поддршка (како, на пример, рабо

тен асистент, образовен асистент, 
негувател итн.). 

5. Главни принципи на персонал
ната асистенција се: право на избор, 
самостојно донесување на одлуки, 
контрола, одговорност и право на 
грешка. Точно/Неточно

Точно: Главни принципи на персо
налната асистенција се право на 
избор, самостојно донесување на 
одлуки, контрола, одговорност и 
право на грешка. 



V.Дискриминација –
Концепт на 
еднаквост, 
дискриминација 
и соодветно 
приспосoбување
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5.1. Тест за процена 
на предзнаењата

1. Дискриминацијата по основ на хендикеп не може да се 
дефинира. Точно/Неточно

Неточно: Дискриминацијата по основ на попреченост е 
дефинирана во член 2 од Конвенцијата за правата на лицата 
со хендикеп на ОН. Според таа дефиниција, дискриминацијата 
врз основа на попреченост значи какво било разликување, 
исклучување или ограничување врз основа на попреченост, кое 
има за цел или последица оневозможување или попречување 
на признавањето, уживањето или користењето на сите човекови 
права и основни слободи на политичко, економско, општествено, 
културно, граѓанско или кое било друго поле, врз рамноправна 
основа со другите членови на заедницата.

2. Индиректната дискриминација не преставува форма на 
дискриминација. Точно/Неточно

Неточно: Индиректната дискриминација преставува форма на 
дискриминација. Индиректна дискриминација постои доколку 
некоја неутрална одредба, критериум или практика ги става 
лицата кои имаат заштитна карактеристика во понеповолна 
положба во споредба со други лица. На пример, здравствените 
установи може да изгледаат неутрални, но се дискриминаторски 
кога немаат пристапни столови за гинеколошки прегледи.

3. Вознемирувањето преставува форма на дискриминација. 
Точно/Неточно

Точно: „Вознемирување“ е форма на дискриминација кога се 
случува несакано постапување поврзано со состојбата на  
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попреченост или со други забранети 
основи со цел да се повреди или да 
се создаде ефектот на повреда врз 
достоинството на едно лице и да се 
создаде заканувачка, непријателска, 
понижувачка или застрашувачка 
средина. На пример, жената со по
преченост, додека поминува по ули
ца, се нарекува со погрдни имиња од 
страна на соседите.

4. Дискриминација по асоцијација 
не е дел од формите на дискримина
ција. Точно/Неточно

Неточно: Доколку нееднаквиот трет
ман е врз едно лице, а се должи на 
неговата поврзаност со друго лице 
кое има попреченост, тогаш дискри
минацијата врз тоа лице се смета 
за дискриминација по асоцијација. 
Оваа форма на дискриминација е 
најчесто поврзана со семејството на 
лицата со попреченост. На пример, 
мајка на дете со попреченост може 
да биде дискриминирана од потен
цијален работодавец кој се плаши 
дека таа може да е помалку вреден 
или редовен работник поради нејзи
ното дете.

5. Не постојат исклучоци во дис
криминацијата. Точно/Неточно

Неточно: Пример за исклучок во 
дискриминацијата се афирмативни
те мерки кои ги преземаат држав
ни и јавни органи, но и од страна на 
физички и правни лица, кои биле, се 
или ќе бидат оправдани, а се пре
земаат додека не се постигне пот
полна фактичка еднаквост. Целта 
на овие мерки и политики е да се 
постигне еднаквост и да се надми
не системската неправда кон заед
ницата со попреченост. На пример: 
воведување на квоти за учество на 
девојките со попреченост во поли
тичкиот и јавниот живот. Или овоз
можување на правична застапеност 
на лицата со попреченост во јавниот 
и приватниот сектор.

ПРАШАЊА И ПРОБЛЕМИ  
ШТО СЕ АНАЛИЗИРААТ: 

 ~ Начелото на еднаквост;

 ~ Дискриминаторски основи/
заштитни карактеристики;

 ~ Дискриминација по основ на 
попреченост;

 ~ Национални институции за 
заштита од дискриминација.
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5.2. Работилница 1 

Идентитетски  
карактеристики 

Цели:По завршувањето на работилницата 
учесниците ќе можат:

1. Да ги разликуваат идентитетските 
карактеристики 

2. Да ја препознаат карактеристики влијаат 
врз раслојувањето во општеството

Извор:Обука за концептот за  
анти дискриминација, КЗД

Времетраење:1 час и 30 мин

Метод на работа:Индивидуална работа, 
играње на улоги и дискусија во голема група.

Материјали за работа:
 ~ Тефтер, пенкало за секој учесник,
 ~ Флипчарт хартија, маркери,
 ~ Лаптоп и проектор,
 ~ Картон (или подебела хартија) во 
боја за подготовка на картичките 
на судбината.

90
мин.
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Дел А: Идентитетски карактеристики 

Учесниците на обуката се замолуваат да се претстават 
преку одредена лична карактеристика (физичка или 
статусна) која го определува нивниот идентитет. На пример: 
јас сум маж/жена, муслиман/православен/католик/атеист, 
вработен/невработен, и слично. Обучувачите први се 
претставуваат. Еден од обучувачите ги сумира на флипчарт 
карактеристиките што ги набројуваат учесниците, на пример: 
старост, етничко потекло, пол/род, религија и слично. Потоа 
овие карактеристики ќе се искористат во активноста 3, 
објаснета подолу.

Дел Б: Картички на судбината 

Обучувачите составуваат список на искази/прашања, во 
позитивна конотација, во различни области (образование, 
домување, здравство, вработување, јавен живот, 
политичко учество). На картички обучувачите испишуваат 
карактеристики на различни личности кои се среќаваат во 
секојдневниот живот, на пример даденото во Прилог 1.2. 

Секој учесник се замолува да извлече по една од картичките 
на судбината кои ги поделуваат обучувачите, и да не ја 
покажува на другите учесници. Извлечената картичка не 
може да се замени. Во понатамошниот тек на вежбата 
учесникот треба да одговара според улогата (идентитетот) 
што го има според картичката, а не според сопствената 
положба/позиција во општеството. Обучувачот објаснува 
дека ќе чита изјави и доколку се согласуваат со изјавата, 

Насоки за работа



ПРИРАЧНИК ЗА ОБУКА НА ПЕРСОНАЛНИ АСИСТЕНТИ И ДРУГИ 
ДАВАТЕЛИ НА УСЛУГИ НА ЛИЦА СО ПОПРЕЧЕНОСТ 

  67
во зависност од извлечениот 
идентитет, учесниците треба да 
направат еден чекор напред. Докол
ку не се согласуваат со изјавите, 
тогаш треба да направат еден чекор 
назад. Доколку изјавата е неутрална 
за нивниот статус, да останат во 
место. Откако ќе се прочитаат сите 
изјави, обучувачите ги прашуваат 
учесниците да го претстават иден
титетот, како се чувствувале во 
улогата која ја добиле и на кои 
прашања/изјави им било најтешко 
да го определат одговорот.

Обучувачот објаснува дека линијата 
на која се наредени на почетокот е 
линијата на која се раѓаме – слободни 
и еднакви во достоинство и права. 
Но одредени карактеристики влијаат 
врз раслојувањето во општеството, 
односно врз различно реализирање 
на правата.

Прилог 1.1. 
Картички  
на судбината

А) Картички на судбината –
карактеристики на различни 
личности кои се среќаваат во 
секојдневниот живот 

 ¼ 26-годишна жена со завршено 
високо образование – 
невработена, живее со 
родителите во двособен стан. 

 ¼ 18-годишна Ромка – бремена.

 ¼ Заменик-министер. 

 ¼ 43-годишна Албанка – 
невработена, со завршено 
средно образование.

 ¼ 30-годишен маж, ѕидар, 
припадник на етничка 
заедница застапена со 
помалку од 20 %.

 ¼ 28-годишен маж во количка, 
невработен. 

 ¼ 19-годишно лице со оштетен 
слух сместено во институција. 

 ¼ 18-годишно лице со оштетен 
слух сместено во згрижувачко 
семејство. 
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 ¼ 40-годишен бездомник.

 ¼ 16-годишно Ромче, неговите 
родители живеат од просење 
по улица.

 ¼ Жена на министер, 
невработена.

 ¼ 20-годишна атрактивна 
девојка – манекенка.

 ¼ 17-годишна девојка во 
количка.

 ¼ Градоначалник од опозицијата.

 ¼ Дипломирана студентка – 
машински инженер, носи 
шамија кога излегува. 

 ¼ Студент на Правниот факултет 
со оштетен вид. 

 ¼ 19-годишна девојка со 
интелектуална попреченост 
порасната во дом за деца без 
родители.

 ¼ 34-годишна жена, мајка на 
две деца со комбинирана 
попреченост кои не одат на 
училиште, живее на село. 

 ¼ Судија.

Во зависност од случаите кои ќе 
се користат на обуката, може да се  
направат картички со лични ка
рактеристики кои одговараат на  
случаите.

Б) Предлог-прашања/искази 
за вежба – картички на 
судбината

Од областа на образованието: 

 ¼ Имам можност да го користам 
правото на основно и средно 
образование.

 ¼ Имам можност да се запишам 
на факултет со стипендија.

 ¼ Имам можност за 
дополнителни воншколски 
активности (курс по англиски, 
спорт и слично).

 ¼ Имам пристап до локалната 
библиотека.

 ¼ Имам пристапен превоз до 
блиската кафеана.

Од областа на вработувањето: 

 ¼ Имам можност да ги 
користам активните мерки за 
вработување.

 ¼ Имам можност да користам 
кредит за вработување.

 ¼ Имам можност да се 
преквалификувам или да 
завршам соодветен степен 
на образование кое ќе ми 
помогне полесно да најдам 
работа или да напредувам на 
постојната.
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 ¼ Имам пристап до Интернет 

и можам самостојно да 
пополнам апликација за 
работа и да ја пратам по 
е-пошта. 

 ¼ На работодавците им е важно 
каков работник сум, а не како 
изгледам.

 ¼ Добивам иста плата за ист 
труд или труд со иста вредност 
како и другите колеги.

 ¼ Можам да се вработам во 
администрација.

Од областа на здравството: 

 ¼ Имам можност самостојно да 
си изберам матичен лекар и/
или матичен гинеколог.

 ¼ Имам пристап до здравствено 
осигурување.

 ¼ Имам право да формирам 
семејство.

 ¼ Имам можност да ги платам 
самостојно трошоците за 
медицински испитувања и 
лекување (хоспитализација).

 ¼ Имам можност и пристап до 
ортопедски помагала. 

 ¼ Имам пристап до базени 
согласно мојата попреченост.

 ¼ Можам да ги разберам 
информациите на 
здравствените работници и да 
кажам свое мислење. 

Од областа на пристап  
до добра и услуги

 ¼ Имам пристап (можам 
слободно да влезам) до 
сите јавни објекти, како, на 
пример, во базени, библиотеки, 
спортски сали,

 ¼ Можам слободно да влезам, 
да седнам и да нарачам во 
секој ресторан, кафуле или 
ноќен бар.

 ¼ Можам слободно да влезам во 
секоја продавница за модерна 
облека и да го пробам секој 
модел што ми се допаѓа. 

 ¼ Можам слободно да влезам во 
секој салон за мебел и да го 
испробам, односно да седнам 
на мебелот што сакам да го 
купам.

 ¼ Живеам во сопствен дом по 
мој избор.

 ¼ Можам самостојно да ги 
плаќам сметките за местото 
каде што живеам.
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 ¼ Можам да ги разберам 
информациите кои ги дава 
општината и да кажам свое 
мислење. 

 ¼ Имам пристап до социјални 
сервиси за поддршка. 

 ¼  Имам право на социјална 
сигурност.

Од областа на политичкото  
учество:

 ¼ Можам да се зачленам во 
секоја политичка партија.

 ¼ Можам да напредувам во 
структурите на партијата 
без разлика на мојата 
попреченост.

 ¼ Можам да напредувам во 
структурите на партијата без 
разлика на мојот степен на 
образование.

 ¼ Можам да гласам. 

 ¼ Можам да ги разберам 
информациите на политичките 
партии и да кажам свое 
мислење. 

Списокот може да се дополнува/
скратува во зависност од целната 
група и случаите на дискриминација 
кои ќе се користат како примери на 
обуката. 
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5.3. Работилница 2 

Концепт на еднаквост, 
дискриминаторски 
основи/заштитни 
карактеристики

Цели:По завршувањето на работилницата 
учесниците ќе можат:

1. Да направат разлика помеѓу формалната и 
материјалната и инклузивната еднаквост 

2. Да направат разлика помеѓу директната и 
индиректната дискриминација.

Извор:Прилог 1.2. и КПЛП

Времетраење:2 часa

Метод на работа:Презентација на концепт на 
еднаквост, дискриминаторски основи/заштитни 
карактеристики и дискусија во голема група.

Материјали за работа:
 ~ Тефтер, пенкало за секој учесник,
 ~ Флипчарт хартија, маркери,
 ~ Лаптоп и проектор.

120
мин.
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Врз основа на сублимираниот материјал даден во Прилог 
1.2., како и препорачаната литература, обучувачите под
готвуваат презентација за прашањата кои се предмет на 
целите на модулот. 

Објаснете ја поврзаноста меѓу формалната и материјалната 
и инклузивната еднаквост со директната и индиректната 
дискриминација. Пред да се помине на делот за 
дискриминаторските основи, обучувачот дава краток осврт 
на активноста 1, односно на сублимираните идентитетски 
карактеристики посочени од учесниците, и на активноста 
2, односно како одредени идентитетски карактеристики 
влијаат врз формалната и фактичката еднаквост. Врз 
основа на овие две вежби, се замолуваат учесниците да 
дадат свое мислење, односно да ги набројат можните 
основи на дискриминација и, доколку можат, да посочат 
пример од секојдневниот живот. Обучувачот ги презентира 
и предизвиците во врска со одредувањето на основите 
за дискриминација и нивното третирање. Дел од нив ги 
вклучуваат: одредувањето на припадност на определена 
група, повеќекратната дискриминација (интерсекциска 
дискриминација, дискриминација по асоцијација, претпо
ставена карактеристика итн.).

Насоки за работа
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Прилог 1.2. 
Сублимиран текст 
за еднаквост. 
Формална, 
материјална 
и инклузивна 
еднаквост
Принципите на еднаквост пред зако
нот и недискриминација се појдовна 
точка и во меѓународните документи 
и во националните закони поврзани 
со почитувањето, заштитата и про
моцијата на човековите права.

Начелото на еднаквост е основни
от принцип на правата на човекот, 
кој се заснова врз еднаквата вред
ност и достоинство на сите човечки 
суштества. Овој принцип е искажан 
во член 1 од Универзалната декла
рација за човекови права, кој гласи:  
СИТЕ ЧОВЕЧКИ СУШТЕСТВА СЕ 
РАЃААТ СЛОБОДНИ И ЕДНАКВИ ВО 
ДОСТОИНСТВО И ПРАВА. 

Еднаквоста може да се анализира 
како формална (законски обезбе
дена) еднаквост и како материјал

на (фактичка) еднаквост. Иако сите 
лица имаат еднакво загарантирани 
права, во реалноста тие права не се 
еднакво достапни за лицата со и без 
попреченост, за мажите и жените и, 
следствено на тоа, за жените со по
преченост. Формалната или правна
та еднаквост подразбира еднаквост 
пред законот. Тоа значи дека сите 
закони важат за сите луѓе еднакво. 
Овој концепт ги зема предвид фак
тичките нееднаквости и бара неед
наквите ситуации да се третираат 
различно, за да се добие на крајот 
еднаков резултат. Инклузивната ед
наквост не ја занемарува улогата 
на правната и материјалната еднак
вост, туку оди малку подлабоко и 
посочува дека за лицата со попре
ченост да можат да ги уживаат сите 
права врз еднаква основа со другите 
луѓе, потребно е државите да обезбе
дат инклузивна еднаквост. 

Моделот на инклузивната еднаквост 
е паралелен со моделот за човекови
те права за попреченост. Со приме
на на овој модел државата признава 
дека оневозможеноста е општестве
но создадена и попреченоста не 
смее да се смета за законска основа 
за негирање или ограничување на 
човековите права. 
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Принципот на недискриминација 
опфаќа заложба да се преземат че
кори за борба против сите форми 
на дискриминација. Државите, исто 
така, мора да обезбедат решавање 
на дискриминацијата независно од 
тоа дали таа се јавува меѓу поедин

ците или на системски начин, какви 
што се законодавството, политиките 
и регулативите, или произлегува од 
давателите на услуги, институциите 
(јавни или приватни), населението, 
културата на некоја заедница итн. 

5.4. Работилница 3 

Национална правна и 
институционална рамка  
за заштита од дискриминација

Цели:По завршувањето на работилницата 
учесниците ќе се запознаат со:

 ¼ Националната правна и институционална 
рамка за заштита од дискриминација

Времетраење:1 час и 30 минути

Метод на работа:Презентација на концепт на 
еднаквост, дискриминаторски основи/заштитни 
карактеристики и дискусија во голема група 
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мин.
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Врз основа на сублимираниот материјал даден во 
Прилог 1.3, обучувачот ги запознава учесниците со 
националната правна и институционална рамка за 
заштита од дискриминација, со акцент на КПЛП и 
Законот за спречување и заштита од дискриминација, 
како и со институционалната рамка за заштита од 
дискриминација.

Извор:Прилог 1.3. и КПЛП.

Материјали за работа:
 ~ Тефтер, пенкало за секој учесник,
 ~ Флипчарт хартија, маркери,
 ~ Лаптоп и проектор.

Насоки за работа

Прилог 1.3.  
Сублимиран текст за 
дискриминација согласно 
Конвенцијата за правата  
на лицата со попреченост
Конвенцијата за правата на лицата со попреченост го има поставено 
и како принцип и право концептот на инклузивна еднаквост и 
недискриминација. Овој концепт има хоризонтална примена (види 
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модел Разбирање на Конвенцијата за 
правата на лицата со попреченост), 
односно секое право се разгледува 
низ овој принцип. 

Дискриминацијата по основ на по
преченост е дефинирана во член 2 
и гласи: „Дискриминација врз основ 
на попреченост значи какво било 
разликување, исклучување или 
ограничување врз основ на попре
ченост, кое има за цел или последи
ца оневозможување или попречу
вање на признавањето, уживањето 
или користењето на рамноправна 
основа со другите на сите човеко
ви права и основни слободи на по
литичко, економско, општествено, 
културно, граѓанско или кое било 
друго поле. Ги опфаќа сите форми 
на дискриминација, вклучително и 
оневозможувањето на соодветно 
прилагодување“.

Сублимиран текст за  
форми на дискриминација 

Дискриминаторско постапување, 
всушност, е понеповолно постапу
вање и може да биде со дејствување 
или со пропуштање да се дејствува 
од страна на кое било физичко и 
правно лице. Дискриминаторското 
постапување е противправно и нема 
оправдување. Дискриминацијата не 
се јавува само на ниво на поеди
нец. Честопати дискриминацијата 
е насочена кон групи и заедници и 
исто така произлегува од нееднакви 
социјални структури, општествени 
практики и стандарди.

Постојат повеќе појавни форми на 
дискриминацијата. 

Директна дискриминација

Директна дискриминација се случу
ва кога со едно лице се постапува, 
се постапувало или би се постапу
вало понеповолно од друго лице во 
слична ситуација врз основа на која 
било од заштитените карактеристи
ки (дискриминаторски основи). За 
да постои директна дискриминација, 
треба да има причинскопоследична 
врска меѓу личната карактеристи
ката и понеповолното постапување. 
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Она што е важно во однос на дис
криминацијата е дека станува збор 
за нееднаков третман споредено 
со лицата кои се наоѓаат во слична 
положба во однос на одредена ка-
рактеристика на лицата по кои тие 
се разликуваат меѓу себе.

На пример, директна дискримина
ција се случува кога во судските по
стапки се отфрлаат сведочења на 
жени со интелектуална или психосо
цијална попреченост поради делов
ната способност, со што им се не
гираат правда и ефективни правни 
лекови како на жртви на насилство. 

Индиректна дискриминација 

Индиректна дискриминација постои 
доколку некоја неутрална одредба, 
критериум или практика ги става 
лицата кои имаат заштитна карак
теристика во понеповолна положба 
во споредба со други лица, освен 
доколку таа одредба, критериум или 
практика не е објективно оправдана 
со легитимна цел, а средствата за 
остварување на таа цел се соодвет
ни и неопходни. 

На пример, здравствените установи 
може да изгледаат неутрални, но се 
дискриминаторски кога немаат при
стапни столови за гинеколошки пре
гледи.

Вознемирување 

„Вознемирување“ е форма на дис
криминација кога несакано поста
пување поврзано со состојбата на 
попреченост или со други забранети 
основи се случува со цел да се по
вреди или да се создаде ефектот на 
повреда на достоинството на едно 
лице и да се создаде заканувачка, 
непријателска, понижувачка или за
плашувачка средина. Тоа може да се 
случи преку дејства или зборови кои 
имаат ефект на поттикнување на 
разликата и угнетување на лицата 
со попреченост.

На пример: жена се попреченост, 
додека поминува по улица, се наре
кува со погрдни имиња од страна на 
соседите. Или кога жена со попрече
ност на работното место е постојано 
споредувана со жените без попрече
ност во поглед на изгледот, способ
ностите итн.

Интерсекциска дискриминација 

„Интерсекциска дискриминација“ се 
јавува кога лице со попреченост или 
поврзано со попреченост доживува 
дискриминација во која било форма 
врз основа на попреченост во ком
бинација со друг статус. Интерсек
циската дискриминација може да се 
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јави како директна или индиректна 
дискриминација, оневозможување 
на соодветно прилагодување или 
како вознемирување.

На пример: иако одбивањето при
стап до општи информации во вр
ска со здравјето заради недостапен 
формат ги погодува сите лица по 
основа на попреченост, одбивањето 
пристап на жена со попреченост до 
услуги за планирање на семејството 
ги ограничува нејзините права пора
ди интерсекциска дискриминација 
врз основа на нејзиниот пол и по
преченост.

Повеќекратна дискриминација 
Повеќекратната дискриминација се 
јавува кога едно лице трпи неедна
ков третман врз повеќе основи за 
дискриминација, при што дискри
минацијата се случува во различни 
интервали за секоја основа за дис
криминација. Кај повеќекратната 
дискриминација едно лице се дис
криминира по повеќе основи, но во 
различни периоди. 

На пример: жена со попреченост 
може да биде дискриминирана врз 
основа на нејзиниот пол во приста
пот до висококвалификувана работа 
и врз основа на нејзината попрече

ност во ситуација во која зградата 
не е достапна за лица со количка.

Системска дискриминација 

Најчесто дискриминацијата по ос
нова на попреченост е системска, 
структурна и институционална. Ми
лосрдниот, медицинскиот и дефек
толошкиот пристап кон попречено
ста сè уште се вградени и втемелени 
во сите општествени пори и на сите 
нивоа. Кога се зборува за системска 
дискриминација се мисли на полити
ки, закони и практики кои ги дискри
минараат лицата со попреченост, 
без разлика дали е тоа индивидуал
но или колективно, во различни фор
ми и на различни нивоа, во различни 
области. 

На пример, поради стереотипизација 
заснована врз интерсекција на род 
и попреченост, жените со попрече
ност може да се соочат со одредени 
бариери при пријавување на насил
ство, какви што се неверување и не
постапување од страна на полиција
та, обвинителите и судовите. Исто 
така, штетните практики се силно 
поврзани и ги зајакнуваат опште
ствено конструираните родови уло
ги и односи на моќ што можат да ги 
одразуваат негативните перцепции 
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или дискриминаторски убедувања 
во врска со жените со попреченост. 
Такво е верувањето дека мажите со 
ХИВ/СИДА може да се излекуваат 
со стапување во сексуален однос со 
жени со попреченост.

Дискриминација по асоцијација 

Доколку нееднаквиот третман е врз 
едно лице, а се должи на неговата 
поврзаност со друго лице кое е со 
попреченост, тогаш дискримина
цијата врз тоа лице се смета за дис
криминација по асоцијација. Оваа 
форма на дискриминација е најче
сто поврзана со семејството на ли
цата со попреченост, чии членови 
поради постојните стереотипи, нор
ми и практики се дискриминирани 
од страна на други лица или инсти
туции (јавни или приватни). 

На пример, мајка на дете со попрече
ност може да биде дискриминирана 
од потенцијален работодавец кој се 
плаши дека таа може да е помалку 
вреден или редовен работник пора
ди нејзиното дете.

„Оневозможување на соодветно 
прилагодување“

„Оневозможување на соодветно 
прилагодување“ претставува дис
криминација доколку неопходните 

и соодветни измени и приспособу
вања (кои не наметнуваат „несра
змерно или непотребно оптовару
вање“) се одбиваат, а се потребни 
за да се обезбеди еднакво уживање 
или остварување на човеково право 
или основна слобода.

На пример, на една жена со попрече
ност може да ѝ биде одбиено соод
ветно прилагодување ако не може 
да ѝ се направи мамограм во здрав
ствен дом поради физичката непри
стапност на изградената средина. 

Исклучоци од дискриминација – 
афирмативни мерки 

Афирмативни мерки се мерки пре
земени од државни и јавни органи, 
но и од физички и правни лица, кои 
биле, се или ќе бидат оправдани, а 
се преземаат додека не се постигне 
потполна фактичка еднаквост. Цел
та на овие мерки и политики е да се 
постигне еднаквост и да се надмине 
системската неправда кон заедни
цата со попреченост.

НА ПРИМЕР: воведување на квоти 
за учество на девојките со попре-
ченост во политичкиот и јавни-
от живот. Или овозможување на 
правична застапеност на лицата 
со попреченост во јавниот и при-
ватниот сектор. 
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Сублимиран текст за Законот 
за спречување и заштита од 
дискриминација 

Како држава членка на ООН и на Со
ветот на Европа, Македонија ги има 
ратификувано меѓународните дого
вори и тие, согласно членот 118 од 
Уставот, се составен дел на домаш
ниот правен систем. Со ратифику
вањето на меѓународните договори, 
државата презема обврска за почи
тување, заштита и гарантирање на 
човековите права вградени во до
машното законодавство. Оваа обвр
ска бара државата да преземе соод
ветни законски, административни, 
буџетски, судски и други мерки во 
правец на целосна реализација на 
човековите права.

Закон за спречување и заштита 
од дискриминација 

Законската рамка за превенција од 
дискриминација и промовирање 
целосна и ефективна еднаквост во 
државата е систематизирана во 
повеќе закони. Во 2019 година е до
несен ревидиран Закон за спречу
вање и заштита од дискриминација 
(ЗСЗД). Со Законот се предвидува 
формирање на Комисија за заштита 
од дискриминација (КЗД) како орган 

надлежен да постапува во претстав
ки за наводна дискриминација. За 
разлика од Уставот, кој гарантира 
еднаквост на сите граѓани, односно 
само на физичките лица, во Законот 
за спречување и заштита од дискри
минација, заштитата и забраната се 
однесува на сите физички и правни 
лица. 

Имено, член 2 предвидува дека „За
штитата и забраната oд дискрими
нација се однесува на сите физички 
и правни лица во процесот на оства
рување на правата и слободите га
рантирани со Уставот и со законите 
на Републиката“.

Со Законот се забранува секоја дис
криминација врз основа на раса, 
боја на кожа, потекло, национална 
или етничка припадност, пол, род, 
сексуална ориентација, родов иден
титет, припадност на маргинали
зирана група, јазик, државјанство, 
социјално потекло, образование, 
религија или верско уверување, 
политичко уверување, друго уверу
вање, попреченост, возраст, семејна 
или брачна состојба, имотен статус, 
здравствена состојба, лично свој
ство и општествен статус или било 
која друга основа (во натамошниот 
текст: дискриминаторска основа). 
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ЗСЗД ги предвидува сите форми 
на дискриминација, вклучително и 
оневозможување на соодветно при
лагодување и оневозможување на 
пристапност и достапност на инфра
структурата, добрата и услугите. 

Постои можност од поднесување 
на заедничка тужба против дискри

минација согласно член 35 од ЗСЗД. 
Имено, здруженија и фондации, 
установи или други организации од 
граѓанското општество, кои имаат 
оправдан интерес или се занима
ваат со колективните интереси на 
одредена група, можат да поднесат 
тужба и во постапката пред судот да 
настапат како сопарничари.

Цели:По завршувањето на работилницата 
учесниците ќе можат:

1. Да го разберат концептот за соодветно 
прилагодување,

2. Да ги препознаат клучните елементи на 
соодветно прилагодување,

3. Да направат разграничување на 
концептот на соодветно прилагодување со 
пристапноста за лицата со попреченост.

Времетраење:2 часa

Метод на работа:Презентација на концепт 
за соодветно прилагодување и дискусија во 
голема група.

120
мин.

5.5. Работилница 4 

Соодветно прилагодување



82

V. ДИСКРИМИНАЦИЈА – КОНЦЕПТ НА ЕДНАКВОСТ,  
ДИСКРИМИНАЦИЈА И СООДВЕТНО ПРИСПОСOБУВАЊЕ

Побарајте од учесниците да набројат одредени примери 
од својот секојдневен живот, кога сметале дека им било 
потребно некое прилагодување за да остварат конкретна 
задача. За да ги поттикне на размислување, обучувачот 
може да им наброи и да им даде некои примери: 
флексибилно работно време, приспособен работен стол, 
поширок простор и слично. 

Обучувачот треба да има предвид дека при набројувањето 
примерите не мора да се само од областа на работните 
односи и вработувањето, бидејќи обврската за соодветното 
прилагодување во национален контекст не се однесува 
само на областа на вработувањето и работните односи. 

Забележете ги клучните елементи од дадените примери 
на флипчарт. И врз основа на дадените примери, дајте 
дефиниција за соодветно прилагодување. 

Во текот на следните активности, на кои ќе се разгледува 
соодветното прилагодување и законодавството, обучувачот 
ќе може да се наврати на примерите и прашањата кои 
учесниците веќе ги имале поставено. 

Насоки за работа

Извор:Прилог 1.4. и КПЛХ.

Материјали за работа:
 ~ Тефтер, пенкало за секој учесник,
 ~ Флипчарт хартија, маркери,
 ~ Лаптоп и проектор.
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Паралелно објаснете го прашање
то за попреченоста согласно Кон
венцијата за правата на лицата со 
попреченост на Обединетите нации 
и концептот за соодветно прилаго
дување, како и основите на дискри
минација, со акцент на дискримина
цијата врз основа на попреченост во 
националното законодавство.

Обучувачот треба да направи раз
граничување на концептот на соод
ветно прилагодување со пристап
носта за лицата со попреченост. Се 
набројуваат елементите за обезбе
дување на соодветно прилагоду
вање според видот на попреченоста 
на лицето, акцентирајќи дека сепак 
листата е неограничена и зависи 
од многу други фактори, земајќи го 
предвид индивидалниот опсег и по
тенцирајќи дека дури и кај лица со 
иста попреченост потребни се раз
лични приспособувања. Набројте 
им дел од приспосбувањата кои се 
среќаваат во практиката.

Прилог 1.4.  
Сублимиран 
текст за 
соодветно  
прилагодување 
Дефиниција за соодветно 
прилагодување 

„Соодветното прилагодување“ е по
знато и како обврска да се направи 
прилагодување; разумни корекции, 
адаптации или мерки, или ефектив
ни или соодветни/пригодни модифи
кации. 

Да му се овозможи на лицето „со
одветно прилагодување“ значи, на 
пример, да се приспособи работното 
опкружување, системот на школу
вање, капацитетите од здравствена
та грижа или транспортните услуги, 
со цел отстранување на бариерите 
што го спречуваат лицето со попре
ченост да учествува во активности
те или во добивањето на услуги исто 
како останатите. 
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Соодветното прилагодување и 
Конвенцијата за права на лицата 
со попреченост на ООН

Во согласност со членот 5, став 2 од 
КПЛП, земјите членки се обврзуваат 
да забранат каква било дискрими
нација врз основа на попреченост, 
која, пак, во согласност со член 2, 
подразбира: „какво било разлику-
вање, исклучување или ограничу-
вање врз основа на попреченост, 
кое има за цел или последица оне-
возможување или попречување 
на признавањето, уживањето или 
користењето, на рамноправна ос-
нова со другите, на сите човекови 
права и основни слободи на поли-
тичко, економско, општтествено, 
културно, граѓанско или кое било 
друго поле. Ги опфаќа сите форми 
на дискриминација вклучувајќи го 
и отсуството на соодветно прила-
годување“. 

Обврската за соодветно прилагоду
вање може да се најде во неколку 
членови во КПЛП и тоа експлицитно 
во членовите 24 (образование) и 27 
(работа и вработување) и имплицит
но во членовите 20 (лична мобил
ност) и 21 (слобода на изразување и 
пристап до информации). 

Притоа, во член 2 соодветното при
лагодување се дефинира како „не-
опходно и соодветно изменување 
или прилагодување потребно во 
одреден случај кое не претставува 
несразмерен товар, а со цел обе-
збедување на уживањето или ко-
ристењето на сите човекови права 
и основни слободи на лицата со 
попреченост, на еднаква основа со 
другите“. 

Исто така, КПЛП прави еден важен 
исчекор не само со тоа што одре
дува дека неоправданото неизвр
шување на соодветното прилагоду
вање претставува дискриминација, 
туку тоа има и хоризонтална при
менливост.

Поставувањето на соодветното при
лагодување во дефиницијата за дис
криминација воспоставува премиса 
дека за остварувањето на основни
те граѓански и политички права се 
потребни индивидуализирани мер
ки, со цел да се реши постојната си
стемска дискриминација на лицата 
со попреченост. 



ПРИРАЧНИК ЗА ОБУКА НА ПЕРСОНАЛНИ АСИСТЕНТИ И ДРУГИ 
ДАВАТЕЛИ НА УСЛУГИ НА ЛИЦА СО ПОПРЕЧЕНОСТ 

  85
НА ПРИМЕР: Стаклените врати на 
крајот на ходникот во една инсти-
туција можат да бидат сериозна 
препрека за лицата со оштетен 
вид, но и за другите луѓе, било тоа 
да се вработени во институцијата/
фирмата или нивни коминтенти. 
Додавањето на одредени знаци 
на самата врата или други пока-
затели, ќе ја направи препреката 
повидлива.

Концептот за соодветно прилаго
дување е дел од антидискримина
циската рамка и не претставува 
афирмативна мерка, затоа што цел
та не му е зголемување на учеството 
на лицата со попреченост во опште
ственото живеење.

За разлика од пристапноста, соод
ветното прилагодување секогаш 
е индивидуализирано решение за 
конкретно лице со попреченост. 
Значи, кога станува збор за соод
ветно прилагодување, тоа секогаш е 
поврзано со индивидуална процена 
и индивидуално решение, а не иден
тично решение за цела група. Затоа, 
со соодветното прилагодување не 
се опфаќа групата на лица со попре
ченост per se, туку конкретното лице 
со попреченост и неговите потреби.

Како и да е, приспособувањата кои 
можат да се земат предвид не се не
ограничени; тие треба само да бидат 
„разумни“. 

Постојат неколку елементи кои тре
ба да бидат земени предвид кога 
проценувате дали прилагодувањето 
е соодветно или не:

 ¼ ефектот на прилагодувањето 
треба да му помогне на 
вработениот со попреченост 
да ја врши својата работна 
задача;

 ¼ практичност на 
прилагодувањето;

 ¼ паричниот или друг трошок на 
прилагодувањето; 

 ¼ обемот на финансиските 
ресурси на организацијата и на 
другите извори на финансии;

 ¼ обемот на предизвиканите 
нарушувања;

 ¼ обемот на финансиската или 
друга помош од страна на 
државата за преземање на 
прилагодувањето; и

 ¼ природата на вашите 
активности (бизнисот) и 
големината на организацијата.
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5.6. Работилница 5 

Анализа на случаи 

Цели:По завршувањето на работилницата 
учесниците ќе:

1. Се стекнат со знаења за примери поврзани 
со судската практика. 

Времетраење:1 час и 30 минути

Метод на работа:Работа во мали групи, 
презентација и дискусија во голема група 

90
мин.

Извор:Прилог 1.5.

Материјали за работа:
 ~ Тефтер, пенкало за секој учесник,
 ~ Флипчарт хартија, маркери,
 ~ Лаптоп и проектор.

Насоки за работа
Дел А
Пред да ги презентирате случаите од судската пракса 
поврзани со овој модул, обучувачот може да направи 
мала вежба. Имено, поделете ги учесниците во групи 
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по двајца или тројца како што се седнати еден до 
друг. Има две студии на случаи (Прилог 1.5) во кои се 
претставени клучните одлуки на поединечни предмети 
од праксата. 

Повеќе мали групи може да го разгледуваат истиот 
предмет, што ќе овозможи поопсежна дискусија со 
повратните информации пред целата група. 

Секоја од групите работи на својот случај. Обучувачите 
ги снабдуваат групите со флипчарт и маркери кои ќе 
ги користат во работата, а подоцна ќе ги употребат 
при презентациите. Обучувачите треба да се движат 
помеѓу групите со цел да им одговорат на одредени 
прашања и дилеми за темата, доколку ги има. Секоја 
група избира по едно лице кое ќе биде известувач и ќе 
ги информира другите за заклучоците од дискусијата 
во самата група.

Дел Б
Дискусија 

Обучувачите ги замолуваат учесниците да размислат 
што ново научиле. Дали има некој дел кој не е доволно 
објаснет и што сѐ уште не е доволно јасен, дали и каде 
можат некаде да го применат наученото? 

Се замолуваат учесниците да го кажат своето мислење, 
по можност без да се повторуваат со претходниот 
говорник. Обучувачите ги сумираат најважните 
елементи на модулот.
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Прилог 1.5. 
Анализа  
на случаи 

Студија на случај број 1

Шерон Колман од Велика Британија 
била секретарка во правна служба. 
Откако се вратила од породилното 
отсуство, работодавецот одбил да ја 
прими на нејзиното постојно работ
но место, во околности кога на роди
тели на дете без ментална и телесна 
попреченост би им било дозволено 
да се вратат на своите претходни ра
ботни места. Нејзиниот поранешен 
работодавец, исто така, одбил да ѝ 
одобри исто ниво на флексибилност 
во однос на работното време и исти 
работни услови како на нејзините 
колеги кои се родители на деца без 
ментална и телесна попреченост.

Гѓа Колман била опишана како „мрз
лива“ кога побарала слободни де
нови за да се грижи за своето дете, 
додека на родители на деца без по
преченост им биле одобрувани сло
бодни денови. По формалната по

плака што ја поднела против такво
то несоодветно однесување, не било 
соодветно постапено и таа се почув
ствувала принудена да ја повлече.

Ѝ биле упатувани погрдни и навред
ливи коментари за неа и нејзиното 
дете. Такви коментари не биле да
вани кога другите вработени барале 
слободни денови или флексибилно 
работно време за да се грижат за 
своите деца без ментална и телесна 
попреченост. Поради повременото 
доцнење на работа како резултат на 
проблеми поврзани со состојбата на 
нејзиниот син, ѝ било кажано дека ќе 
биде отпуштена доколку уште еднаш 
задоцни. 

Такви закани не им биле давани на 
другите вработени со деца без мен
тална и телесна попреченост кои до
цнеле од исти причини.
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Прашања:?

1. Дали во конкретниот случај 
се работи за дискриминација? 
Ако одговорот е „да“, за каков 
вид дискриминација станува 
збор: директна, индиректна, 
вознемирување? 

2. Која е основата на таа 
дискриминација?

3. Која е областа на 
дискриминација?

4. Кое е лицето со кое се 
споредува во овој случај?

5. Дали имало простор за 
применување на соодветното 
прилагодување? Ако 
одговорот е „да“, за каков вид 
прилагодување станува збор?

Одлуката на судот 

Судот на правдата на ЕУ пресудил 
дека Директивата за еднаков трет
ман во вработувањето и професи
ите на ЕУ забранува директна дис
криминација на мајка на дете со 
попреченост, кога таа дискримина
ција се заснова врз попреченост на 
нејзиното дете (дискриминација по 
асоцијација). Имено, во пресудата се 

наведува дека: „Целта на Директива
та што се однесува на вработување
то и професиите е борбата против 
сите форми на дискриминација врз 
основа на попреченост. 

Принципот на еднакво постапување, 
содржан во Директивата, се однесу
ва не само на определена група на 
лица, туку на дискриминациските 
основи наведени во член 1“ (пара
граф 38 од пресудата). Истото раз
мислување Судот го користел и кога 
ги разгледувал наводите за изврше
но вознемирување врз основа на 
попреченост. Меѓутоа, Судот сметал 
дека, што се однесува на обврската 
за соодветно прилагодување, таа 
може да биде иницирана само од 
страна на лице со попреченост, како 
што и изрично е наведено во Дирек
тивата 2000/78/ЕС, притоа јасно ис
клучувајќи ја можноста за појава на 
дискриминација по асоцијација за 
прашања поврзани со соодветното 
прилагодување. 

Види: Court of Justice of the European 
Union, S.Coleman v Attridge Law, 
Steve Law, Case C-303/06, OJ C 224, 
пресуда од 17 јули 2008 година.
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Студија на случај број 2 

Тужителот Р. М. е лице на возраст 
од 17 години со попреченост со хи
перкинетичко однесување. Тужи
телот живее во Делчево со свои
те родители и роднини во семејна 
куќа. Подолг период на тужителот 
му е оневозможено да излегува од 
својот дом бидејќи мора да излегува 
исклучиво во придружба на своите 
родители или роднини, затоа што на 
самиот излез од дворот на куќата не 
постои рабник и тротоар и веднаш 
се излегува на самата улица, која е 
прометна. Факт што кај тужителот 
предизвикувал страв и несигурност, 
кој се зголемил особено во послед
ните неколку години. 

Поради ова поголемиот дел од де
нот тужителот го поминува внатре 
во куќата или дворот и секое излегу
вање за него претставува проблем, 
дури и кога излегува од домот со 
придружба. Поради ова, тужителот, 
преку својот татко и дедо, во перио
дот од 2012 година до поднесување
то на тужбата во повеќе наврати се 
обратил до тужената страна и барал 
да се реши неговиот проблем, однос
но да се отстранат пречките и да се 
постават рабници и тротоар, со што 
би можел слободно да се движи, без 

постојана придружба и без страв да 
го напушта домот. На овие барања 
тужената страна давала ветувања 
дека проблемот ќе биде решен во 
најкраток можен рок. 

Прашања:?
1. Дали во конкретниот случај 

се работи за дискриминација? 
Ако одговорот е „да“, за каков 
вид дискриминација станува 
збор: директна, индиректна, 
вознемирување? 

2. Која е основата на таа 
дискриминација? 

3. Која е областа на 
дискриминација?

4. Кое е лицето со кое се 
споредува во овој случај?

5. Дали имало простор за 
применување на соодветното 
прилагодување? Ако 
одговорот е „да“, за каков вид 
прилагодување станува збор?

Одлука на Основниот суд 
Делчево 

Основниот суд Делчево го усвоил 
тужбеното барање на тужителот, 
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кој е лице со попреченост, и утврдил 
дискриминација по основ на инте
лектуална и телесна попреченост 
сторена со непреземање, односно 
пропуштање да се преземат дејства 
за прилагодување на инфраструк
турата и просторот за обезбеду
вање на пристап до добра и услуги 
на тужителот. Судот го задолжил 
тужениот – Општината Делчево, да 
ја приспособи инфраструктурата и 
просторот и да ги преземе сите не
опходни мерки за адаптација преку 
изградба на тротоар и рабници, со
гласно стандардите за пристапност 
на тужителот како лице со посебни 
потреби. При определувањето на на
доместокот на штета, Судот досудил 
надомест на нематеријална штета 
поради претрпени душевни болки и 
страв и се повикал на одредбите од 
Законот за спречување и заштита од 
дискриминација, како и на Законот 
за облигационите односи.

5.7. Тест за 
процена на 
знаења стекнати 
по спроведување 
на работилницата

1. Дискриминацијата по основ на 
попреченост не може да се дефини
ра. Точно/Неточно

Неточно: Дискриминацијата по ос
нов на попреченост е дефинирана 
во член 2 од Конвенцијата за права
та на лицата со попреченост на ОН. 
Според таа дефиниција, дискрими
нацијата врз основа на попреченост 
значи какво било разликување, ис
клучување или ограничување врз 
основа на попреченост, кое има за 
цел или последица оневозможу
вање или попречување на призна
вањето, уживањето или користење
то на сите човекови права и основни 
слободи на политичко, економско, 
општествено, културно, граѓанско 
или кое било друго поле, врз рамно
правна основа со другите членови 
на заедницата.
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2. Индиректната дискриминација 
не преставува форма на дискрими
нација. Точно/Неточно

Неточно: Индиректната дискрими
нација преставува форма на дискри
минација. Индиректна дискримина
ција постои доколку некоја неутрал
на одредба, критериум или практика 
ги става лицата кои имаат заштитна 
карактеристика во понеповолна по
ложба во споредба со други лица. 
На пример, здравствените установи 
може да изгледаат неутрални, но се 
дискриминаторски кога немаат при
стапни столови за гинеколошки пре
гледи.

3. Вознемирувањето преставува 
форма на дискриминација. Точно/
Неточно

Точно: „Вознемирување“ е форма 
на дискриминација кога се случува 
несакано постапување поврзано со 
состојбата на попреченост или со 
други забранети основи со цел да се 
повреди или да се создаде ефектот 
на повреда врз достоинството на 
едно лице и да се создаде закану
вачка, непријателска, понижувачка 

или застрашувачка средина. На при
мер, жената со попреченост, додека 
поминува по улица, се нарекува со 
погрдни имиња од страна на сосе
дите.

4. Дискриминација по асоцијација 
не е дел од формите на дискримина
ција. Точно/Неточно

Неточно: Доколку нееднаквиот 
третман е врз едно лице, а се 
должи на неговата поврзаност со 
друго лице кое има попреченост, 
тогаш дискриминацијата врз тоа 
лице се смета за дискриминација 
по асоцијација. Оваа форма на 
дискриминација е најчесто поврзана 
со семејството на лицата со 
попреченост. На пример, мајка на 
дете со попреченост може да биде 
дискриминирана од потенцијален 
работодавец кој се плаши дека 
таа може да е помалку вреден или 
редовен работник поради нејзиното 
дете.
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5. Не постојат исклучоци во дискрими
нацијата. Точно/Неточно

Неточно: Пример за исклучок во 
дискриминацијата се афирмативните 
мерки кои ги преземаат државни и 
јавни органи, но и од страна на физички 
и правни лица, кои биле, се или ќе бидат 
оправдани, а се преземаат додека не се 
постигне потполна фактичка еднаквост. 
Целта на овие мерки и политики е да 
се постигне еднаквост и да се надмине 
системската неправда кон заедницата 
со попреченост. На пример: воведување 
на квоти за учество на девојките со 
попреченост во политичкиот и јавниот 
живот. Или овозможување на правична 
застапеност на лицата со попреченост 
во јавниот и приватниот сектор.



VI.Родово
базирано 
насилство
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1. Жените и девојките кои доживуваат РБН треба да одат во 
посебни, подобро специјализирани сервиси уредени за лица со 

попреченост. Точно/Неточно

Неточно: Сервисите за жртви на РБН треба да бидат пристапни 
за сите жртви, а персоналот треба да располага со соодветни 
вештини и капацитети да одговори на потребите на сите жртви 
на РБН, вклучувајќи ги и лицата со попреченост.

2. Жените и девојките со попреченост не доживуваат семејно 
насилство. Точно/Неточно

Неточно: Жените и девојките со попреченост се ранливи на сите 
форми на РБН. Тие може да имаат помалку моќ во своите односи 
и послаби социјални врски, што ги прави особено вулнерабилни 
на РБН. 

3. Жените и девојките со попреченост не можат да пристапат 
до сервисите и програмите поради нивната физичка состојба. 
Точно/Неточно

Неточно: Постојат многу работи кои можат да ја оневозможат 
вклученоста на лицата со попреченост во програмите. 
Срединските и социјалните бариери влијаат врз пристапот 
и вклученоста и можат да бидат делумно адресирани преку 
подобро таргетирање и подобрена пристапност на сервисите. 

6.1. Тест за процена  
на предзнаењата 
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4. Девојките со интелектуална 
попреченост немаат потреба од ин
формации за РБН. Точно/Неточно

Неточно: Девојките со интелекту
ална попреченост се особено вул
нерабилни на РБН, делумно поради 
тоа што немаат пристап до истото 
образование како и другите девојки. 
Исто така, тие имаат право да бидат 
информирани за сервисите кои им 
се достапни, иако информациите 
треба да се приспособат на нивните 
когнитивни способности.

5. Жените и девојките со попрече
ност можат да придонесат кон подо
брување на програмите и активно
стите за РБН. Точно/Неточно

Точно: Жените и девојките со попре
ченост најдобро можат да ги посо
чат бариерите и да дадат предлози 
за нивно надминување. Исто така, 
тие имаат посебни погледи кон жи
вотот во општеството, кои можат да 
се искористат за подобрување на 
животните услови во него (“Building 
Capacity for Disability Inclusion in 
GenderBased Violence Programming 
in Humanitarian Settings A Toolkit for 
GBV Practitioners”, 2015).

Документирано е дека лицата со 
попреченост се особено изложени 
на злоупотреба. Специфично е тоа 
што најчесто се злоупотребувани од 
страна на луѓе во кои имаат довер
ба и кои им се блиски, како членови 
на семејството, асистенти, партнери, 
врсници и лица кои живеат со нив 
во заедниците за поддржано живе
ење. Членот 6 од Конвенцијата за 
правата на лицата со попреченост 
препознава дека жените и девојките 
со попреченост се соочуваат со по
веќекратна и интерсекциска дискри
минација. Ставот во Преамбулата на 
Конвенцијата за правата на лицата 
со попреченост (КПЛП) потврдува 
дека жените и девојките со попрече
ност често се изложени на поголем 
ризик од насилство, злоупотреба, 
запоставеност или експлоатација.

Во член 16 се вели: „Државите пот
писнички ќе ги преземат сите по
требни законски, административни, 
социјални, едукативни и други мер
ки, со цел да ги заштитат лицата со 
попреченост, во рамки на домот и 
надвор од него, од сите форми на ек
сплоатација, насилство и злоупотре
ба, вклучително и родово базирано 
насилство“. Дополнително, член 6 од 
истата конвенција вели: „Државите 
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потписнички признаваат дека же
ните и девојките со попреченост се 
изложени на многубројни форми на 
дискриминација и ќе преземат мер
ки да им осигураат целосен развој, 
напредок и еманципација заради 
уживање на човековите права и ос
новните слободи“. Тој налага земји
те што ја ратификувале КПЛП да 
работат на обезбедување жените со 
попреченост целосно да ги уживаат 
сите човекови права и слободи. Де
лот 5 од членот 16 во КПЛП за сло
бода од експлоатација, насилство и 
злоупотреба налага државите член
ки да изработат законодавство и по
литики за откривање, истражување 
и прогон на насилството против 
лицата со попреченост. Во него се 
вели дека тоа треба да опфати зако
нодавство и политики со фокус врз 
жените и децата. Ставот б во Дел 2 
од членот 28 во КПЛП за соодветен 
стандард на живеење и социјална 
заштита, налага лицата со попрече
ност, особено жените и девојките со 
попреченост, да имаат пристап до 
програми за социјална заштита и 
намалување на сиромаштијата.

Глобално, жените повеќе доживува
ат физичко, сексуално, психолошко 
и економско насилство во споредба 

со мажите. Освен тоа, жените и де
војките со попреченост искусуваат 
РБН во диспропорционално повисо
ки стапки и во уникатни форми кои 
се должат на дискриминацијата и 
стигмата базирана како врз родот 
така и врз попреченоста. На пример, 
жените и девојките со попреченост 
доживуваат двапати повисока стап
ка на семејно насилство отколку 
останатите жени. Исто така, дожи
вуваат различни форми на насил
ство специфично поради попрече
носта, вклучувајќи ја изолираноста 
и насилството во резиденцијалните 
институции. Преваленцијата на раз
личните видови на насилство (фи
зичко, сексуално или психолошко) 
има 45 пати повисока стапка кај же
ните и девојките со попреченост. Не
кои од причините за тоа се следните:

1. Социјални митови. Лицата 
со попреченост често се 
отфрлаат како беспомошни, 
пасивни, како мали деца, 
асексуални, тешки/мачни. Овие 
предрасуди ги прават лицата 
со попреченост невидливи 
за општеството и укажуваат 
на тоа дека злоупотребата, 
особено сексуалната, е помалку 
веројатна.
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2. Научена беспомошност. Лицата 
со попреченост, особено лицата 
со интелектуална попреченост 
или оние кои подолг период 
живееле во институција, 
се охрабрени да даваат 
согласност и да соработуваат. 
Ваквата животна историја 
може да ѝ отежне на жена со 
попреченост да се брани себеси 
од злоупотреба.

3. Немање сексуална едукација. 
Постои тенденција да се 
негира сексуалната едукација 
за лицата со интелектуална 
попреченост. Ако жена која 
немала сексуална едукација 
е сексуално злоупотребена, 
потешко ќе побара помош 
бидејќи можеби нема да 
разбере што точно ѝ се 
случило (нема да ја препознае 
сексуалната злоупотреба).

4. Зависност. Жената може 
да биде зависна од грижата 
на својот злоупотребувач, 
бидејќи попреченоста може 
да ја ограничува финансиски и 
поради зависност од околината.

5. Неправилна „дијагноза“. 
Погрешно може да биде 
протолкувано плачењето 
заради помош. На пример, 
однесувањето на жената може 

да биде дијагностицирано 
како анксиозност, наместо 
како знак на злоупотреба. Во 
друга ситуација, може и да не 
постои свесност дека семејното 
насилство, исто така, вклучува 
економско или емоционално 
насилство, или пак може да 
недостига свесност за знаците 
на насилство.

6. Насилникот ја има контролата. 
Доколку жената побара помош, 
следење по побараната помош 
може да биде тешко, бидејќи 
насилникот може да ја изолира 
и да ја спречи да употребува 
телефон или да ја напушта 
куќата.

6.2. Видови  
на насилство
Идентификувани се повеќе форми 
на насилство врз жените и девојки
те со попреченост, кои вклучуваат:

 ¼ ПСИХОЛОШКО И ЕМОЦИОНАЛ-
НО НАСИЛСТВО ИЛИ ЗЛОУПО-
ТРЕБА вклучува недостиг на 
љубов и наклоност, вербални 
напади и закани кои водат кон 
намалување на довербата и са



ПРИРАЧНИК ЗА ОБУКА НА ПЕРСОНАЛНИ АСИСТЕНТИ И ДРУГИ 
ДАВАТЕЛИ НА УСЛУГИ НА ЛИЦА СО ПОПРЕЧЕНОСТ 

  99
модовербата на жртвата на на
силството. Психолошкото насил
ство често е придружено со дру
ги форми на злоупотреба, иако 
може да се јави изолирано.

Знаци на психолошко-емоци-
онално насилство: екстремно 
однесување, невообичаено како 
агресија, покорност или повле
ченост; константно извинување; 
деструктивно однесување; нама
лена способност да се справи со 
познати ситуации; високо ниво 
на вознемиреност, особено кога 
е побарано да оди на одредено 
место или да придружува одре
дена личност; намалена поврза
ност со другите.

 ¼ ЗАНЕМАРУВАЊЕ е опишано 
како игнорирање на нутрициони
стичките, медицинските или фи
зичките потреби на жените и де
војките со попреченост. Неуспе
хот да се обезбеди медицинска 
грижа или соодветни едукативни 
сервиси исто така е идентифи
куван како форма на занемару
вање кон која жените и девојките 
со попреченост можат да бидат 
особено подложни.

Знаци на занемарување: слаба 
хигиена; носи иста облека секој 

ден; несоодветна облека за вре
мето; непосетување на медицин
ски прегледи; неухранетост или 
здебеленост; необјасниви чести 
хоспитализации.

 ¼ ФИЗИЧКО НАСИЛСТВО ИЛИ 
ЗЛОУПОТРЕБА вклучува физич
ко повредување, удирање, кло
цање, кубење, туркање, гребење, 
горење, тресење или убиство на 
лицето. Физичкото насилство, 
исто така, вклучува заклучување 
или врзување на лицето и попре
чување на пристап до медицин
ска помош.

Знаци на физичкото насилство 
или злоупотреба: необјасниви 
повреди какви што се модринки, 
изгореници, исекотини, гребани
ци, скршеници и знаци на гри
зење; одбранбени одговори кога 
ќе бидат прашани за повредите; 
претпазливост за физички кон
такти; нарушување на спиењето; 
знаци на нови повреди пред ста
рите воопшто да заздрават. 

 ¼ СЕКСУАЛНА ЗЛОУПОТРЕБА 
вклучува несакан или принуден 
сексуален контакт, какви што 
се силувањето или принудниот 
орален секс; несакано допирање 
или несакано прикажување на 
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интимните делови од телото. 
Сексуалната злоупотреба може 
да вклучи соблекување или раз
голување пред други луѓе или 
принудно гледање на сексуална 
злоупотреба на други луѓе. Кај 
жените и девојките со попрече
ност, но и општо кај лицата со 
попреченост, сексуалната злоу
потреба е идентификувана и пре
ку негирање на нивната сексу
алност, сексуална едукација или 
принудени абортуси и стерилиза
ција. Истражувањата покажува
ат принудно стерилизирање на 
жените со попреченост, особено 
кај жените со интелектуална по
преченост во неколку земји во 
Австралија, Азија, Европа, Латин
ска Америка и Средниот Исток.

Знаци на сексуална злоупо-
треба: извалкана или искината 
долна облека; промена во сексу
алното однесување или ставови; 
болка додека седи или оди која 
не може да се објасни; емоцио
нален стрес; регресивно детско 
однесување, несоодветно сексу
ално однесување; чести уринар
ни инфекции; сексуално пренос
ливи инфекции; одбивност да се 
разговара отворено; експлицит

но сексуално однесување и зна
ење кое не соодветствува со ка
лендарската возраст на лицето; 
губење на апетитот.

 ¼ ФИНАНСИСКА ЗЛОУПОТРЕБА 
или експлоатација вклучува по
пречување на пристап до и кон
трола на финансиските средства 
на лицето и воедно злоупотреба 
на нивните финансиски ресурси. 

Жените со попреченост можат 
да бидат цел на економска ек
сплоатација поради нивната 
оневозможеност, што пак може 
да ги изложи на понатамошно 
насилство. На пример, жените 
со попреченост можат да бидат 
тргувани заради присилно про
сење затоа што се верува дека 
можат да предизвикаат повисок 
степен на сочувство кај јавноста.

Знаци на финансиска злоупо-
треба или експлоатација: лице
то станува невообичаено изоли
рано; неплатени сметки; раково
дењето со сметките за финансии 
одеднаш ги презема друго лице, 
без објаснување; недостига 
сума на средства (Australasian 
Disability Professionals, 2013; 
Alberta, 2009).
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6.3. Работилница 1 

Моќ и привилегија

Цели:По завршувањето на работилницата 
учесниците ќе можат::

1. Да ги идентификуваат изворите и формите 
на моќ;

2. Да ги   идентификуваат врските меѓу моќта, 
привилегијата и пристапот до права.

Извор:Restless Development, 2013

Времетраење:45 минути

Метод на работа:Дискусија во голема група, 
работа во парови.

Материјали за работа:/

45
мин.

Дел А: Нивните мисли (10 минути)

1.  Замолете ги учесниците да размислат за зборот 
моќ; што им значи овој збор.

2.  По една минута размислување, поставете им 
на учесниците прашања што ќе им помогнат да 
разберат и да сфатат како го разбират поимот моќ.

Насоки за работа
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 � Што е моќ?
 � Кој има моќ?
 � Дали постојат различни видови на моќ? Ако е така, 

какви видови на моќ знаат?
 � Како може да се користи моќта?
 � Како се чувствува дека некој има моќ? Како се 

чувствува дека некој нема моќ?

Дел Б: Дискусија (20 минути)

1.  Замолете ги учесниците да размислат за ситуација во која се 
чувствувале моќно и за ситуација кога се чувствувале немоќни. 
Дајте им неколку минути да размислат за ситуацијата.

2.  Побарајте неколку доброволци да објаснат кога се почув
ствувале дека имаат моќ и кога немале моќ. Користете го ова 
за да започнете дискусија и да го олесните групниот процес. 
Прашањата што можат да помогнат вклучуваат:

 � Кои се различните типови на моќ што ги имате?
 � Како се чувствувате кога имате моќ и како се 

чувствувате кога немате моќ?
 � Како родовите улоги и родовите норми влијаат врз 

моќта што ја имате?
 � Како аспектите да се биде млад/стар влијаат врз 

моќта што ја имате?
 � Како може моќта да има влијае врз пристапот и 

уживањето на човековите права?
 � Како може да ја искористите моќта за да ви помогне 

да постигнете позитивни промени?
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Дел В: Господар и слуга – игра и дискусија

1.  Побарајте од учесниците да изберат партнер.

2.  Објаснете дека ќе играте игра наречена „Господар и слуга“. Тие 
треба да одлучат кој ќе биде „1“, а кој ќе биде „2“. Откако ќе го 
изберат својот број, кажете им на учесниците дека „1“ ќе биде 
господар, а „2“ ќе биде слуга. Господарот може да ги користи 
САМО своите „очи“ за да му дава наредби на својот слуга. 
Ниту една личност не смее да зборува или да користи друга 
невербална комуникација, гестикулација на телото. Слугата 
треба да ги погледне очите на својот господар и да го направи 
она што господарот го сака.

3.  Замолете ги учесниците да престанат и да ги менуваат улогите 
по неколку минути, т. е. „2“ ќе стане „Господар“, а „1“ ќе стане 
„Слуга“.

4. Откако ќе завршат, водете дискусија користејќи ги овие или 
други прашања:

 � Како се чувствувавте во секоја улога?
 � Дали имаше разлики меѓу улогите на господар и слуга?
 � Кој имаше моќ? Кој немаше моќ? Како знаеше како да 

постапиш?
 � Како се чувствуваше во ситуација во која имаше моќ и 

кога немаше моќ?
 � Што мислите, како оваа вежба е поврзана со полот?
 � Што мислите, како моќта е поврзана со насилството?

5. Сумирање на дискусија и клучни точки:

 � Моќта е поврзана со избор. Колку повеќе моќ има 
некој, толку повеќе избор има.

 � Насилството вклучува злоупотреба на моќта. Но секој 
што има моќ не избира да употреби насилство.

 � Можеме да ги користиме видовите моќ што ги имаме за 
да направиме позитивни промени во нашите заедници.
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Дел А: 10 минути

1.  Замолете ги учесниците да дадат неколку примери 
на насилство врз жените и девојчињата. 

Цели:По завршувањето на оваа сесија, 
учесниците ќе можат:

1. Да ги идентификуваат различните типови 
насилство насочени врз девојчињата и жените;

2. Да ги препознаат различните и далекосежни 
последици од насилството.

Времетраење:2 часa

Метод на работа:Групна работа; 
групна дискусија.

120
мин.

Извор:Beth Vann, 2004.

Материјали за работа:
 ~ Флипчарт и маркери.

Насоки за работа

6.4. Работилница 2 

Видови на насилство,  
последици од насилството
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 Запрете ја дискусијата кога имате 58 примери, вклучувајќи 

најмалку по еден од секој од 4те видови насилство посочени 
во точка 2. 

Примерите може да вклучуваат:

 � Силување,
 � Семејно насилство,
 � Тепање,
 � Плукање. 

2.  Поделете го флипчартот на 4 полиња и на секое поле напишете 
во наслов:

 ¼ ФИЗИЧКО НАСИЛСТВО
 ¼ СЕКСУАЛНО НАСИЛСТВО
 ¼ СОЦИО-ЕКОНОМСКО НАСИЛСТВО
 ¼ ЕМОЦИОНАЛНО НАСИЛСТВО.

Објаснете дека можеме да ги поделиме примерите на насилство 
што ги гледаме против жените и девојчињата во овие 4 главни 
групи.

3. Поделете ги учесниците во 4 групи и дајте ѝ на секоја група по 
еден пример од видовите на насилство.

4. Објаснете дека ќе имаат 10 минути да набројат повеќе примери 
за „типот“ на насилство на кој нивната група работи.

 (Фасилитаторот треба да се движи низ просторијата и да им 
помогне на сите групи што не забележуваат напредок)

5. Кога ќе истече времето, групите треба да претстават што 
напишале на флипчартите. Флипчартите треба да се изложат 
низ собата. Едно лице од секоја група треба да остане крај 
флипчартот за да одговори на сите прашања што ќе се 
произлезат од дискусијата.
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6.  Останатите учесници од групите треба да се движат низ собата 
како во галерија и да ги прочитаат примерите на насилство 
кои другите групи ги идентификувале; можат да поставуваат 
прашања или да дискутираат со претставникот на групата кој 
е назначен да остане кај флипчартот.

7.  По 510 минути замолете ги учесниците да се вратат на 
своите места. Водете дискусија користејќи ги овие или други 
прашања:

 � Дали има наведени примери со кои не се согласувате?
 � Дали видовте нешто што ве изненади?
 � Дали има примери на РБН кои се повторуваа во 

различни групи?

8.  Објаснете дека сите видови на насилство имаат последици, 
за луѓето што го доживуваат тоа, за нивните семејства и 
за пошироката заедница. Поставете нов лист на флипчарт 
веднаш до секој вид насилство, со наслов „Последици“.

9.  Замолете ги учесниците да се вратат во мали групи и да ги 
наведат последиците од „нивниот“ вид насилство.

10. Повторете ја прошетката низ собата „галерија“.

 Замолете ги потоа учесниците да се вратат во големата група 
за да имате групна дискусија. Прашајте:

 � Што забележувате за последиците од насилството?
 � Дали нешто ве изненадува?

 Нагласете:

 � Последиците од насилството се долготрајни и ги 
опфаќаат сите аспекти во животот на девојчињата и 
жените и може да вклучуваат трајна попреченост или 
смрт преку убиство, самоубиство или преку намален 
животен век поради болест.
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 � Постои широк спектар на здравствени последици 

поврзани со сексуалното насилство.
 � Додека емоционалното насилство често се смета за 

„несериозно“ или „нормално“, последиците се сериозни 
и долготрајни. (Видете го читањето на списокот на 
последици.)

11.  Замолете ги учесниците да ја разгледаат просторијата – сите 
видови на насилство и нивните последици и да објаснат: Што 
им значи ним ова? Како се чувствуваат?

12.  Завршете ја сесијата нагласувајќи дека насилството врз 
жените и девојчињата е кршење на човековите права. Дека е 
предизвикано и од нееднаквоста на моќ меѓу мажите и жени
те и дека ги зголемува постојните нееднаквости во моќта.

Белешки за фасилитаторот

Насилството врз жените и девојчињата ги повредува човековите 
права на жртвите/преживеаните и ги засилува нееднаквостите 
меѓу мажите и жените, честопати оставајќи доживотни физички 
и емоционални лузни, а понекогаш завршува и со смрт.

Додека многу луѓе мислат на насилството пред сѐ како на 
физичко, постојат и други форми на насилство, кои ја одржуваат 
нееднаквата динамика на моќта меѓу мажите и жените. 
Насилството може да биде психолошко, сексуално, емоционално 
или социјалноекономско. Вклучува не само директна сила, туку 
и закани, заплашувања и принуда. Насилството не мора да биде 
директно за да биде ефективно. Заканата од насилство може 
да има катастрофално влијание врз животот на луѓето и врз 
изборите и одлуките што ги донесуваат.

Честопати, вистината за степенот на насилство со кое се 
соочуваат поединците, особено жените и девојчињата, е 
минимизирана или негирана. Некои луѓе велат дека насилството 
е широкораспространето поради „лошите“ мажи и затоа негираат 
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дека тоа има никаква врска со нив и социокултурната структура 
на општеството. Други ги обвинуваат жените или тврдат дека 
насилството е оправдано поради однесувањето на жртвите. Овие 
ставови се опасни и ја намалуваат сериозноста на насилството 
врз жените и девојчињата, со што му овозможуваат да продолжи 
и да се шири.

6.5. Работилница 3 

Род, попреченост  
и нееднаквост

Цели:По завршувањето на работилницата 
учесниците ќе можат:

 ¼ Да ги поддржат лицата кои обезбедуваат 
услуги за лицата со попреченост да ја разберат 
интерсекциската поврзаност на попреченоста, 
родот и насилството во средините каде што 
работат и да развијат идеи и стратегиии за 
подобрување на инклузијата на лицата со 
попреченост во програмите за РБН и нивно 
едуцирање за тие програми.

Времетраење:30 минути

Метод на работа:Групна дискусија 

30
мин.

Материјали за работа: /
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Насоки за работа
1.  Прочитајте го текстот подолу пред сите учесници

Лицата со попреченост се изложени на насилство и 
дискриминација базирани како врз родот така и врз 
попреченоста, што резултира со нееднаквост и дисбаланс на 
моќта во нивните врски, семејства и пошироки општествени 
врски.

Во одредени средини лицата со попреченост се доживуваат 
како лица кои не се способни или не треба да извршуваат 
активности што сакаат да ги работат, односно работи кои се 
очекува да ги работат останатите мажи и жени. Може да им 
се забрани правото да стапат во брак, да имаат деца или да 
заработуваат сопствени финансиски средства, само поради 
перцепцијата на останатите, стигмата и дискриминацијата 
кога се вклучуваат во тие активности. Ова влијае врз нивниот 
статус во општеството, можноста да бидат независни (во 
финансиска смисла) и да поседуваат моќ во врските, што, 
всушност, го зголемува ризикот од РБН. 

Жените со попреченост може да доживуваат тешкотии 
при континуирано извршување на обврските во рамки 
на семејството и општеството. Како резултат на тоа, тие 
може да бидат дистанцирани од страна на семејството, 
злоупотребувани од мажот или стигматизирани од средината.

Некои лица со попреченост се зависни од други лица при 
извршување на секојдневните активности и пристапување кон 
сервиси и асистенција. Ова може да биде искористено од други 
лица како можност за применување на моќ над индивидуата. 
Исто така, ја спречува способноста за социјализација, 
пристапноста до сервиси и слободното движење во средината.
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2.  Замолете ги учесниците да ги продискутираат следниве 
прашања 

 ¼ Дали се очекува од мажи и жени со физичка 
попреченост да воспоставуваат сексуални врски?

 ¼ Како тоа се разликува за лицата со интелектуална 
попреченост? 

 ¼ Што би се случило со жена со попреченост која не може 
да ги извршува активностите што од неа ги очекува 
средината?

 ¼ Што би се случило со маж со попреченост кој не може 
да ги извршува активностите што од него ги очекува 
средината?

6.6. Работилница 4 

Превенирање на насилство врз 
жени и девојки со попреченост

Цели:По завршувањето на работилницата 
учесниците ќе можат:

1. Да ги идентификуваат специфичните бариери 
со кои жените и девојките со попреченост се 
соочуваат при користење на сервисите;

2. Да ги идентификуваат потенцијалните 
активности кои општеството треба да ги 
преземе за да ги заштити жените и девојките 
со попреченост. 

Времетраење:1 час.60
мин.
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1.  Замолете ги учесниците да формираат четири групи од по 
46 лица. 

2.  Доделете по една студија на случај на секоја група (доколку 
има повеќе групи, на еден иста студија на случај може да 
работат повеќе групи).

3.  Замолете ја групата да ја прочита студијата на случај, да 
дискутира и да одговори на прашањата. Потоа треба да се 
подготват да ги објаснат студијата на случај и заклучоците 
на целата група. 

4.  Додека групите работат, фасилитаторот треба да ги 
надгледува и да им помага доколку им е потребна помош.

5.  По 1015 минути соберете ги сите учесници заедно. Замолете 
по еден претставник од секоја група да ја претстави 
студијата на случај што ја анализирале и одговорите кои 
ги дале. Обезбедете време за другите учесници од другите 
групи да поставуваат прашања. 

6.  Водење на групната дискусија:

Метод на работа:Дискусии во мали групи, 
дискусии со целата група

Материјали за работа:
 ~ Испринтани студии на случај.

Извор:Pacific Disability Forum, 2013.

Насоки за работа
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 ¼ Зошто жените и девојките 
со попреченост доживуваат 
насилство и злоупотреба? 

 ¼ Кои се предизвиците 
и бариерите со кои се 
соочуваат жените и 
девојките со попреченост?

 ¼ Кои работи може да го 
превенираат насилството 
и злоупотребата со која 
се соочуваат жените и 
девојките со попреченост? 

 ¼ Кои работи може да се 
направат за да им се 
помогне на жените и 
девојките со попреченост да 
пристапат до сервисите во 
нивната средина? 

 ¼ Обидете се да ги издвоите 
следните клучни делови во 
дискусијата: 
Сите жени и девојки може 
да искусат насилство 
и злоупотреба, но 
жените и девојките со 
попреченост се соочуваат 
со дискриминација и 
нееднаквост поврзана 
со нивната попреченост, 
кои ја зголемуваат 
вулнерабилноста од нивна 
злоупотреба.

 ¼ Жените и девојките со 
попреченост се соочуваат 
со дополнителни бариери 
кога сакаат да побараат 
помош или да пристапат до 
сервисите. Давателите на 
услуги мора да бидат свесни 
за овие бариери и да работат 
за нивно намалување. 

Студија на случај 1

Моето име е Ана. Имав сообраќај
на несреќа по која ми ги ампутираа 
двете нозе. Моето семејство нема
ше време за мене и ме пратија да 
живеам во дом. Еден од вработени
те во овој дом ме злоупотребуваше 
две години. Не знаев што да пра
вам и каде да барам помош. Нави
стина ми беше тешко да зборувам 
за тоа, бидејќи никој немаше да ми 
верува. Многу бев вознемирена и 
засрамена. Исто така, се плашев и 
за моето семејство, ако ја пријавев 
злоупотребата. Не знаев дали е во 
ред некој од вработените да ме злоу
потребува. Не ги знаев моите права 
и можноста да го пријавам тоа низ 
што поминував. 

1. Кои се предизвиците и 
бариерите со кои Ана се 
соочува? 
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2. Што требало да 

се смени за да 
се превенира 
континуираната 
злоупотреба врз Ана?

Студија на случај 2

Се викам Дејан. Роден сум со ком
бинирана попреченост, вклучувајќи 
и интелектуална попреченост. Ова 
носи срам за моето семејство и тоа 
многу ме вознемирува. Многу се 
разочарувам кога роднините ни до
аѓаат на гости, зашто се обидувам 
да им зборувам, но тие не разбираат 
што сакам да им кажам. Кога ќе се 
вознемирам, татко ми ме удира и ми 
вели дека сум непристоен. Еднаш ме 
шутна како фудбалска топка. Моите 
родители велат дека не сум многу 
важен во моето семејство. 

1. Кои се предизвиците и 
бариерите со кои Дејан се 
соочува? 

2. Што требало да 
се смени за да 
се превенира 
континуираната 
злоупотреба врз Дејан?

Студија на случај 3

Се викам Сања и имам интелекту
ална попреченост. Бев силувана од 
еден човек во нашето село. Прија
вив во полиција, но бидејќи немаше 
доволно докази, полицијата беше за
грижена дека нема да бидам „добар“ 
сведок. Полицијата не веруваше 
дека можам да учествувам на суд. 
Човекот што ме силуваше ми се за
кани многупати дека ќе ме убие ако 
го пријавам уште еднаш. Помислив 
да најдам луѓе што ќе ми помогнат, 
но поради мојата попреченост, никој 
немаше да поверува во мојата при
казна. 

1. Кои се предизвиците и 
бариерите со кои Сања се 
соочила при пријавување на 
случајот во полиција? 

2. Што треба да се 
направи за да може 
Сања да пристапи 
полесно во сервисите 
во нејзината средина?

Студија на случај 4

Се викам Сузана и имам оштету
вање на слухот. Мажена сум 6 го
дини и живеам во село. Мојот маж 
исто така има оштетување на слухот 
и работи како градинар во селско
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то училиште. Имам две деца, еден 
син и една ќерка, и двајцата одат 
во тоа училиште. Двајцата мои ро
дители се починати. Бидејќи моето 
семејство беше сиромашно, јас не 
можев да се образувам. Имав добра 
врска со маж ми и добро се разби
равме сѐ додека не останав бремена 
со второто дете. Тогаш тој почна да 
се расправа со мене, да ме удира и 
зборуваше дека сум бескорисна за 
семејството бидејќи немав работа. 
Кога ќе ме удреше или ќе се распра
вавме, одев кај комшиите да барам 
помош од нив, но тие не можеа да 
ми помогнат, бидејќи маж ми им се 
заканил дека, ако ми помогнат, ќе ги 
убие. Затоа никој не се обидуваше да 
ми помогне. Се обидов да пријавам 
во полиција, но тие не можеа да ми 
помогнат бидејќи не го разбираат 
знаковниот јазик, а јас не знаев да 
пишувам.

1. Кои се бариерите и 
предизвиците со кои 
Сузана се соочува кога се 
обидува да добие помош од 
комшиите и полицијата?

2. Што е потребно да се 
направи за да може 
Сузана да пристапи до 
сервисите за правда во 
нејзината средина? 

Можни одговори – Ана

1. Кои се предизвиците и бариери-
те со кои Ана се соочува? 

 � Нема поддршка од 
семејството;

 � Била изолирана и не знаела 
со кого да разговара;

 �  Не го знаела своето право 
дека можела да пријави.

2. Што требало да се смени за да 
се спречи континуираната злоу-
потреба врз Ана?

 � Подигнување на свеста 
во средината за да му 
се помогне на нејзиното 
семејство; 

 �  Да се обезбедат редовни 
посети за таа да не биде 
изолирана; 

 �  Едуцирање на средината и 
нејзиното семејство дека 
таа има право да пријави 
злоупотреба. 
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Можни одговори – Дејан

1. Кои се предизвиците и бариери-
те со кои Дејан се соочува? 

 � Има комбинирани пречки; 
 � Дискриминиран од своето 

семејство; 
 �  Не е важен на своето 

семејството; 
 �  Срам за своето семејство. 

2. Што требало да се смени за да 
се спречи континуираната злоу-
потреба врз Дејан?

 �  Да се разговара со 
родителите за да ја разберат 
попреченоста; 

 �  Да се подигне свеста во 
средината за разбирање на 
лицата со интелектуална 
попреченост; 

 �  Лицата со интелектуална 
попреченост имаат права и 
право да бидат вклучени во 
општеството. 

Можни одговори – Сања

1. Кои се предизвиците и бариери-
те со кои Сања се соочила при 
пријавување на случајот во по-
лиција? 

 �  Ставовите на полицијата;
 �  Немање доволно докази; 

 �  „Несоодветен“ сведок.

2. Што може да се направи за Сања 
полесно да пристапи во серви-
сите во нејзината средина?

 �  Подигнување на свеста во 
средината за да може Сања 
да пристапи до сервисите во 
нејзината средина; 

 �  Подигнување на свеста дека 
Сања има право да пријави 
злоупотреба и да биде 
слушната. 

Можни одговори – Сузана

1. Кои се бариерите и предизвици-
те со кои Сузана се соочува кога 
се обидува да добие помош од 
комшиите и полицијата?

 �  Закани од мажот на Сузана;
 �  Недостиг на образование;
 �  Полицијата не го знае 

знаковниот јазик;
 �  Таа не знаела како да чита и 

пишува за да комуницира; 
 �  Дискриминација.

2. Што може да се направи за Сања 
полесно да пристапи во серви-
сите во нејзината средина?

 �  Подигнување на свеста 
во средината дека таа 
има право на пристап до 
сервисите за правда; 
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 �  Подигнување на свеста во 
средината низ образовни 
програми за комуницирање 
со лица со оштетен слух. 

Завршни мисли:

 ¼  Насилството е вкоренето 
во начинот на кој луѓето ја 
гледаат улогата на мажот 
и жената и во нивните 
привилегии. 

 ¼  Насилство врз жената не е 
приватна работа. 

 ¼  Жените со попреченост 
се во поголем ризик за 
доживување насилство во 
споредба со жените без 
попреченост.

 ¼  Жените и девојките 
со попреченост имаат 
ограничен пристап до 
сервисите. 

6.7. Тест за 
процена на 
знаењата 
стекнати по 
спроведување на 
работилницата 

1. Жените и девојките кои искусу
ваат РБН треба да одат во посебни, 
подобро специјализирани сервиси 
за лица со попреченост. Точно/Не-
точно

Неточно: Сервисите за жртви на 
РБН треба да бидат пристапни за 
сите жртви, а персоналот треба да 
располага со соодветни вештини и 
капацитети да одговори на потре
бите на сите жртви на РБН, вклучу
вајќи ги и лицата со попреченост.

2. Жените и девојките со попрече
ност не доживуваат семејно насил
ство. Точно/Неточно

Неточно: Жените и девојките со по
преченост се вулнерабилни на сите 
форми на РБН. Тие може да имаат 
помалку моќ во односите и послаби 
социјални врски, што ги прави осо
бено вулнерабилни на РБН. 
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3. Жените и девојките со попрече
ност не можат да пристапат на сер
висите и програмите поради нивна
та физичка состојба. Точно/Неточно

Неточно: Постојат многу работи кои 
можат да ја оневозможат вклуче
носта на лицата со попреченост во 
програмите. Срединските и социјал
ните бариери влијаат врз пристапот 
и инклузијата и можат да бидат де
лумно адресирани преку подобро 
таргетирање и подобрена пристап
ност на сервисите. 

4. Девојките со интелектуална 
попреченост немаат потреба од ин
формации за РБН. Точно/Неточно

Неточно: Девојките со интелектуал
на попреченост се особено вулнера
билни на РБН, делумно поради тоа 
што немаат пристап до истото обра
зование како и останатите девојки. 
Исто така, тие имаат право да бидат 
информирани за сервисите кои им 
се достапни, иако информациите 
треба да се приспособат на нивните 
когнитивни способности.

5. Жените и девојките со попрече
ност можат да придонесат кон подо
брување на програмите и активно
стите за РБН. Точно/Неточно

Точно: Жените и девојките со попре
ченост најдобро можат да ги посо
чат бариерите и да дадат предлози 
за нивно надминување. Исто така, 
тие имаат посебни погледи кон жи
вотот во општеството, кои можат да 
се искористат за подобрување на 
животните услови во него (“Building 
Capacity for Disability Inclusion in 
GenderBased Violence Programming 
in Humanitarian Settings A Toolkit for 
GBV Practitioners”, 2015).



VII.Сексуална
злоупотреба

118



ПРИРАЧНИК ЗА ОБУКА НА ПЕРСОНАЛНИ АСИСТЕНТИ И ДРУГИ 
ДАВАТЕЛИ НА УСЛУГИ НА ЛИЦА СО ПОПРЕЧЕНОСТ 

  119
7.1. Тест за процена  
на предзнаењата 

1. Лицата со попреченост знаат да препознаат сексуална 
злоупотреба. Точно/Неточно

Неточно: Некогаш лицата кои се злоупотребени не знаат дека 
тоа што се случува е злоупотреба. Тие мислат дека тоа е во ред 
или пак дека така треба да биде. 

2. Коментарите со сексуална содржина не претставуваат 
сексуално насилство. Точно/Неточно

Неточно: Коментарите со сексуална содржина претставуваат 
сексуално насилство, но тоа ретко се препознава како такво и од 
другите луѓе, а следствено и од страна на лицата со попреченост. 

3. Доколку партнерот не ти дозволува сама да минуваш време 
и сака постојано да биде со тебе, вие сте во здрава врска. Точно/
Неточно

Неточно: Во здрава врска сте доколку партнерот и вие минувате 
време за себе и правите активности кои ги сакате, сами еден без 
друг. Тоа ја потврдува вашата емоционална зрелост и заемната 
доверба. 

4. Лицата со попреченост се поизложени на сексуална 
злоупотреба од останатите луѓе. Точно/Неточно

Точно: Лицата со попреченост се поизложени на ризични 
фактори за сексуална злоупотреба бидејќи во извршувањето на 
голем дел од секојдневните активности зависат од други луѓе.
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Сексуалната злоупотреба се случува 
кога некој вклучува лице со попрече
ност во сексуална активност без ин
формирана согласност од тоа лице. 
Сексуалната злоупотреба може да 
ги вклучи следниве активности кога 
не е дадена согласност за нив:

 ¼ Сексуално наведување/
предложување – како 
коментари со сексуална 
содржина;

 ¼ Заемно мастурбирање, 
орален секс;

 ¼ Пенетрација во 
гениталиите, во анус или 
уста, со пенис, прсти или 
други предмети;

 ¼ Покажување на 
порнографски материјал;

 ¼ Користење на 
вулнерабилно лице 
во продукција на 
порнографски материјал; 

 ¼ Воајеризам – намерно 
гледање на друго лице 
додека се соблекува или 
облекува;

 ¼ Проституција – лицето 
со попреченост може да 
се вклучи во сексуална 
активност за сметка на 
друга услуга (пари, храна, 
место за живеење).

Некогаш лицата кои се злоупотребе
ни не знаат дека тоа што се случува 
е злоупотреба. Тие мислат дека тоа 
е во ред или пак дека така треба да 
биде. Во продолжение се претставе
ни форми на здрави врски и врски 
во кои има злоупотреба.
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Лицата со попреченост доживуваат 
слични форми на сексуална злоу
потреба како и другите лица (силу
вање, инцест, принудни, несакани 
допири, изложување на порногра
фија, сексуално малтретирање, сек
суална трговија, несакани сексуални 
шеги или каков било несакан сек
суален контакт или активност). За 
лицата со попреченост, сексуалната 
злоупотреба може да биде во форма 
на непочитување на приватноста и 
несакано изложување при одржу
вање на личната хигиена (бањање, 
облекување, одење во тоалет), при
нуден абортус, стерилизација или 
бременост и експлоатација. Лицата 
со попреченост можат да искусат 
сексуална злоупотреба од страна 
на волонтер или професионален да
вател на услуга, односно од луѓето 
кои обезбедуваат некаков вид на 
услуга за лицето со попреченост. На 
пример, транспорт, бањање, обле
кување, медицински процедури, фи
зикална терапија, чистење, готвење 
(California Coalition Against Sexual 
Assault, 2001).

7.3. Специфични 
ризични фактори
Ако лицето има интелектуална по
преченост и е злоупотребено на рана 
возраст и никој не интервенирал, 
злоупотребата може да продолжи 
и во подоцнежниот развој, со мож
ност бројот на престапници да се 
зголеми. Лицата со интелектуална 
попреченост често се учат да ги слу
шаат луѓето околу нив. Во таа насо
ка лицата со попреченост учат дека 
треба да се согласуваат со тоа што 
ќе биде одлучено место нив, без да 
смеат да кажат не. Постојат и други 
фактори кои го зголемуваат ризикот 
за злоупотреба на лицата со попре
ченост. На пример, тие може да би
дат навикнати на допири доколку 
има некој кој постојано се грижи за 
нивната хигиена, облекување. Кога 
тоа ќе биде комбинирано со нивната 
истренирана послушност, лицата со 
попреченост не знаат дали воопшто 
треба да ги одбијат допирите. 

Други фактори кои ја зголемуваат 
можноста лицата со интелектуална 
попреченост да бидат перципирани 
како лесна цел за сексуална злоупо
треба се:
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 ¼ Социјална изолација и 

немање информации 
за личните врски и 
начините на препознавање 
и пријавување на 
злоупотреба;

 ¼ Имаат силна желба да се 
спријателуваат и можат да 
бидат лесно злоупотребени 
во замена за пари или 
пријателство (California 
Coalition Against Sexual 
Assault, 2001).

Цели:По завршувањето на работилницата 
учесниците ќе можат::

1. Да идентификуваат сексуална злоупотреба 
на жени и девојки со попреченост

2. Да идентификуваат можни различни начини 
на постапување при сексуална злоупотреба

Времетраење:30 минути

Метод на работа:Анализа на студија на случај.

30
мин.

7.4. Работилница 1 

Сексуална злоупотреба на жени 
и девојки со попреченост

Материјали за работа:
 ~ Испринтани студии на случај.
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1. Поделете ги учесниците во групи од 45 учесници

2.  Замолете ја секоја група да ги разгледа студиите на случај и 
да отворат дискусија во самата група, согласно прашањата 
поставените прашања

3.  Замолете претставник од секоја група да ги презентира 
главните информации од групната дискусија пред цела 
група на учесници

Студија на случај 1:
Горан е возач на комбе за превоз на лица со попреченост. Еден 
ден ја замолил Ана да седне на предното седиште до него, при 
возењето накај дома. Ана се согласила. Кога стигнале пред 
домот на Ана, Горан се наведнал над Ана да ѝ ја отвори вратата 
и неговата рака се допрела до градата на Ана. Следниот ден 
кога исто така посегнал да ѝ ја отвори вратата, ѝ ја ставил 
раката на ногата. Ана се исплашила и се обидела да излезе 
од комбето. Горан се насмеал и ѝ рекол дека, ако каже некому, 
таа ќе биде во неволја, бидејќи не го почитувала правилото за 
седење во задниот дел од комбето. 

1. Каков вид на злоупотреба доживеала Ана?
2. Дали Ана постапила соодветно?
3. Дали Ана можела да постапи поинаку?

Пример 2:
Маја и Дејан работат заедно и се во романтична врска. Дејан 
сака да ја бакнува и да ја гушка Маја особено кога се во јавност, 
на пример, во кино, продавница или ресторан. Маја тоа не го 
сака. 
1. Во каква врска се Маја и Дејан?
2. Како може да постапи Маја?

Насоки за работа
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7.5. Работилница 2  

Жени и девојки со попреченост: 
зголемена ранливост на насилство

Цели:По завршувањето на работилницата 
учесниците ќе можат::

1. Да ја препознаат ранливоста што жените и 
девојките со попреченост ја имаат кон сите 
форми на насилство и злоупотреба. 

2. Да ги идентификуваат митовите и фактите 
за насилството врз жените и девојките со 
попреченост. 

Времетраење:1 час

Метод на работа:Групна дискусија.

60
мин.

Материјали за работа:
 ~ Флипчарт, маркери.

Извор:“Violence against Women with 
Disabilities”, produced by the Kingston Independent 
Living Resource Centre.
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Дел А: Идентификување на митови  
за насилство врз жени и девојки со попреченост 

Објаснете им на учесниците дека луѓето имаат различни 
верувања за жените и девојките со попреченост. Некои од нив 
може да бидат точни, но некои не се точни. 

Распределете во просторијата флипчарт со „Точно“, „Неточно“ 
и „Не знам“. Кажете им на учесниците дека вие ќе читате 
изјави, а тие, согласно своето мислење, треба да застанат во 
една од колоните. Доколку движењето за некои учесници е 
отежнато, приспособете ја активноста и дајте им 3 листа со 
опции „Точно“, „Неточно“ и „Не знам“. Учесниците ќе можат да 
го кренат листот кој го претставува нивното мислење. 

1. Прочитајте ја првата изјава и дајте им неколку минути 
на учесниците да се одлучат. Посветете внимание на 
дискусијата меѓу нив, додека се одлучуваат во која колона 
или страна да застанат. 

2. Замолете волонтери да ги објаснат своите одлуки и поведете 
дискусија. (Секоја изјава е мит.) Задолжително прочитајте 
ги фактите после секој мит. 

Изјави за насилство врз жените  
и девојките со попреченост: 

1. Жените и девојките со попреченост не им се сексуално 
привлечни на повеќето мажи и затоа тие ретко се жртви 
на сексуално насилство.

Факт: Жените со попреченост може да бидат силувани, 
нападнати или злоупотребени во некои периоди од нивниот 
живот. Сексуалното насилство, како и другите видови 
на насилство и злоупотреба, е засновано врз контрола и 

Насоки за работа
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страв и нема ништо заедничко со 
традиционалните дефиниции за 
сексуална привлечност. 

2. Жените со попреченост често 
лажат дека се сексуално злоу-
потребени, затоа што се осаме-
ни и бараат внимание.

Факт: Жени и девојките со попре
ченост треба да го надминат соп
ствениот срам и страв од стиг
матизирање за да им кажат на 
другите за злоупотребата со која 
се соочуваат. Жените и девојките 
со попреченост треба да ги над
минат и дополнителните тради
ционални бариери за да ги кажат 
своите приказни. На сите жени и 
девојки кои ќе обелоденат злоупо
треба треба да им се верува. 

3. Девојките и жените со попрече-
ност најчесто се злоупотребени 
од странци/непознати лица. Ни-
кој, кој се обврзал да се грижи 
за лице со попреченост, не би 
се свртел против нив и не би ги 
злоупотребил. 

Факт: Жените со попреченост нај
често се злоупотребни од некого 
што го познаваат; многу често тој 
е во позиција да има авторитет кај 
нив и во него тие имаат доверба, 
како на пример, негувателот. 

4. Жените со попреченост кои се 
злоупотребени најчесто обе-
лоденуваат или пријавуваат 
насилство затоа што имаат по-
голема можност да бидат вклу-
чени во социјални или медицин-
ски сервиси и имаат навика да 
се потпрат за помош врз други 
лица. 

Факт: Жените со попреченост, всуш
ност, во помал процент обелоде
нуваат насилство или злоупотре
ба затоа што попреченоста може 
да влијае врз нивната способност 
да објаснат што точно се случило. 
Исто така, може да доживеат по
голема изолација како резултат 
на својата попреченост. 

5. Полицијата е секогаш подготве-
на да им помогне на жените кои 
биле нападнати, особено докол-
ку имаат некаква попреченост. 

Факт: Жените со попреченост често 
се сметаат за „не добри сведоци“ 
и неспособни да сведочат или да 
обезбедат доказ пред полицијата 
или судовите, особено доколку 
имаат тешкотија или им е потреб
на помош при комуницирањето. 
И во ситуациите кога ќе пријават 
злоупотреба, најчесто не им се ве
рува. 



128

VII. СЕКСУАЛНА ЗЛОУПОТРЕБА

Белешки за фасилитаторот  
– Жени со попреченост:

 ¼ Повеќекратните и 
интерсекциски форми 
на дискриминација кои 
ги искусуваат жените 
со попреченост ја 
зголемуваат нивната 
ранливост на повеќе 
различни форми на 
насилство.

 ¼ Жени и девојките со 
попреченост се изложени 
на поголем ризик од 
насилство, поради 
митовите и негативните 
ставови, изолацијата и 
социјалната исклученост. 

 ¼ Жените со попреченост 
имаат помал степен на 
образовен, финансиски, 
професионален или 
социјален успех во 
споредба со жените без 
попреченост и мажите со 
попреченост заедно. 

 ¼ Бидејќи жените 
со попреченост се 
поизолирани, нивните 
потреби не се соодветно 
претставени. 

 ¼ Жените со попреченост 
имаат потреба од посебно 
внимание при испитување 
на злоупотреба и 
насилство во заедницата.

 ¼ Жените со попреченост кои 
живеат во институции се 
често жртви на насилство 
и сексуална злоупотреба.

 ¼ Жените со нарушувања 
во видот и слухот, психо-
социјално нарушување 
или ментална болест се 
двапати поизложени на 
ризик од насилство и 
злоупотреба низ својот 
живот. 

 ¼ Жените и девојките со 
попреченост се често цел 
на силувања, зашто не 
можат да избегаат.

 ¼ Возрасните жени со 
попреченост се особено 
изложени на поголем 
ризик од насилство и 
злоупотреба. 

 ¼ Жените и девојките со 
попреченост доживуваат 
насилство и злоупотреба 
како резултат на родовиот 
статус и попреченоста. 
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Дел Б:
1.  Групна дискусија. Прашајте „Дали има форми на насилство 

кои ги дискутиравме во претходните сесии, на кои жените 
со попреченост не се изложени или со кои не се соочуваат?“

 � Жените и девојките со попреченост се соочуваат со 
сите форми на насилство. 

2.  Прашајте: „Дали има дополнителни форми на насилство со 
кои се соочуваат жените и девојките со попреченост?“ 

 � Генерално, со сите форми на насилство со кои се 
соочуваат жените без попреченост, се соочуваат и 
жените со попреченост. Сепак, жените и девојките 
со попреченост:

 � Се поранливи и поизложени на сите форми на 
насилство;

 � Се соочуваат со поголеми бариери при 
обелоденување или пријавување на злоупотребата;

 � Се соочуваат со специфични форми на злоупотреба 
– злоупотреба од страна на негувателите, дома или 
во институција.

3.  Поделете ги учесниците во три групи. Дајте ѝ флипчарт на 
секоја група со напишано прашање: 

1. Зошто жените и девојките со попреченост се 
повулнерабилни на сите форми на насилство?

2. Кои се бариерите со кои жените и девојките 
со попреченост се соочуваат при пријавување 
на злоупотреба или излегување од насилни 
ситуации? 

3. Што може да вклучи злоупотреба од страна на 
негувател? 



130

VII. СЕКСУАЛНА ЗЛОУПОТРЕБА

 � Објаснете дека основните 
причини за насилство лежат 
во моќта и нееднаквоста – 
негувателите и работниците 
во институциите може 
да имаат голема моќ врз 
жените и девојките за кои се 
грижат. 

4.  Клучни факти кои треба да бидат 
опфатени:

Ранливост и бариери

Да се биде жена и да се има попрече
ност се две позиции во општеството 
кои придонесуваат за намалена моќ. 

 � Дискриминација

 ¼ Изолација,
 ¼ Исклучување.

 � Жените и девојките со 
попреченост имаат помали 
можности да пристапат до:

 ¼ Образование,
 ¼ Вработување,
 ¼ Финансиска поддршка.

Секоја од овие состојби ја зго
лемува нивната ранливост.

 � Ставовите на другите, 
вклучувајќи ги:

 ¼ Ставовите на членовите 
на семејството,

 ¼ Ставовите на 
општеството,

 ¼ Ставовите на давателите 
на услуги.

 ¼ Тие се поизолирани 
и не им се дадени 
можности за учество во 
општеството; 

 ¼ Нивниот глас не се 
слуша и исклучен е од 
процесот на носење 
одлуки;

 ¼ Нивното семејство носи 
одлуки место нив;

 ¼  Нивното мислење не е 
препознаено.

 � Постојана закана дека 
ќе бидат пратени во 
институција и ќе продолжат 
да се соочуваат со 
насилство, злоупотреба и 
уште поголема изолација;

 � Насилникот е најчесто некој 
когошто мошне добро го 
познаваат;

 � Никој нема да им верува 
доколку пријават насилство;

 � Страв;

 � Доверба;

 � Доверливост на 
информации;
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 � Географска локација;

 � Ограничен пристап до 
јавниот транспорт; 

 � Немање финансиска 
поддршка.

Форми на насилство извршени од 
страна на негуватели во домови-
те или институциите

 � Принуден секс со 
вработените, негувателите 
или другите жители во 
институцијата; 

 � Тепање, удирање или 
повреда; 

 � Принудна стерилизација или 
абортус; 

 � Заклучување во соба, 
оставање сами;

 � Ладни бањања или 
туширања како казна; 

 � Принудна терапија 
(смирувачи);

 � Да се соблекуваат или да 
бидат голи пред други луѓе; 

 � Да гледаат како други луѓе 
се злоупотребувани или 
повредувани; 

 � Врзување за предмети 
или ограничување на 
движењето.

Белешки за фасилитаторот – За-
творање на сесијата – Објаснете 
им на учесниците/групата дека: 

 ¼ Состојбата со насилство 
врз жените со попреченост 
заслужува посебен 
интерес, земајќи предвид 
дека нивниот глас може да 
биде изгубен како резултат 
на маргинализираноста и 
како резултат на нивната 
попреченост и излоацијата 
во која таа најчесто ги 
става.

 ¼ Треба да се направат уште 
многу нешта кои насочени 
кон подобро разбирање 
и заштита на жените и 
девојките со попреченост 
од сите форми на 
насилство и злоупотреба. 

 ¼ Жените и девојките со 
попреченост заслужуваат 
да живеат во безбедна 
средина, со луѓе кои се 
грижат за нив и кои се 
однесуваат кон нив со 
почит и достоинство.

Конвенцијата за правата на лицата 
со попреченост бара засегнатите 
страни да обезбедат услови во кои 
лицата со попреченост ќе бидат за
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штитени од ризични или хуманитар
ни кризи (Член 11) и меѓународните 
соработки да се пристапни и ин
клузивни за лицата со попреченост 
(Член 32). Исто така, ја признава 
преамбулата дека „жените и девојки
те со попреченост се почесто во по
голем ризик од насилство, како во 
домот така и надвор од него“, и бара 
државата да „обезбеди сервиси за 
заштита кои се сензитивизирани со
гласно годините, родот и попречено
ста“ (Член 16).

7.6. Тест за 
процена на 
знаењата 
стекнати од 
работилницата 
1. Лицата со попреченост знаат да 
препознаат сексуална злоупотреба. 
Точно/Неточно

 Неточно:  Некогаш лицата кои се 
злоупотребени не знаат дека тоа 
што се случува е злоупотреба. Тие 
мислат дека тоа е во ред или пак 
дека така треба да биде. 

2. Коментарите со сексуална со
држина не претставуваат сексуално 
насилство. Точно/Неточно

 Неточно:  Коментарите со сексуал
на содржина претставуваат сексу
ално насилство, но тоа ретко се пре
познава како такво и од останатите 
луѓе, а следствено и од страна на ли
цата со попреченост. 

3. Доколку партнерот не ти дозво
лува сама да минуваш време и сака 
постојано да биде со тебе, вие сте во 
здрава врска.Точно/Неточно

 Неточно:  Во здрава врска сте до
колку партнерот и вие си дозволува
те време за себе и правите работи 
што ги сакате, сами еден без друг. 
Тоа ја потврдува вашата емоционал
на зрелост и меѓусебната доверба. 

4. Лицата со попреченост се по
изложени на сексуална злоупотреба 
од другите луѓе. Точно/Неточно

 Точно:  Лицата со попреченост се 
поизложени на ризични фактори за 
сексуална злоупотреба, бидејќи во 
извршувањето на голем дел од се
којдневните активности зависат од 
други луѓе. 
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