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КОИ  СМЕ  НИЕ?

APISEED (Social Entrepreneurship and Sustainable Development), како
организација за социјално претприемништво и одржлив развој, претставува
дел од бранот активности и иницијативи кои започнаа изминативе неколку
години, а имаат за цел како општествен коректив да ги подобрат социо-
економските услови на најранливите целни групи, но и да одговорат на
предизвиците и понудат одржливо решение поврзано со заштита нa
животната средина и биодиверзитетот. 

01Исправени пред предизвиците - 2021

APISEED се бори за oдржлив развој во руралните средини, зачувување на
традицијата, директна социо-економска инклузија на најранливите
категории граѓани (пред се жените и младите), преку јавни кампањи и
подигање на свеста за потребата од изнаоѓање соодветни модели за
згрижување на социјално ранливите групи, но уште повеќе, преку
креирање модели базирани на социјалната економија, создавање нова
или додавање на дополнителна вредност на економските активности на
локално ниво.

Проектните активности Здружението АПИСЕЕД ги реализира во соработка
со Здружението за деца без родители и родителска грижа ‘’Голема
Фамилија’’. Ова здружение е целосно посветено на помош и поддршка на
деца без родители и родителска грижа, посебно на оние лица кои по
навршување на осумнаесеттата година се соочуваат со низа предивизци
во процесот на осамостојување. 



ЗОШТО? -  ИЗЈАВА  ЗА  ПРОБЛЕМОТ  
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Системските недостатоци не наведоа да се обидеме да ги утврдиме
постоечките слабости и предложиме насоки кои би придонеле за
подобрување на квалитетот на животот на оваа целна група. 

Децата без родители и родителска грижа се специфична ранлива категорија
на граѓани која се соочува со разни проблеми и предизвици од најрана
возраст, а посебно по напуштањето на институциите или згружувачките
семејства, кога навршуваат 18 години и се обидуваат да го најдат своето
место и се обидуваат да се интегрираат во општеството. Проблемите со кои
се соочуваат децата без родители и родителска заштита се навистина многу,
почнувајќи од оние од емотивна природа како недостаток на љубов и
потреба од сигурност, а за време на доцната адолесценција се однесуваат на
неможноста да посетат соодветно високо образование, да обезбедат
економска егзистенција или долгорочно решение за домување, што понатаму
ги оневозможува да го остварат своето природно право и потреба да
воспостават брачен статус и да основаат семејство.

Правата на децата без родители во нашата држава се регулирани на повеќе
нивоа преку Уставот на Република Северна Македонија (член 40) како
највисок правен акт во државата и продолжува директно преку Законот за
семејство, Закон за социјална заштита и Закон за заштита на деца, заедно со
подзаконските акти, и индиректно низ многу други закони во кои правно се
регулурани разните аспекти од животот на детето.

И покрај законски утврдените механизми и низата активности кои доаѓаат
преку институциите, воглавно МТСП (како што се додаток за домување,
додаток за образование за лицата кои до 18 години имале статус на деца без
родители и родителска грижа, како и сите мерки кои се преземаат за децата
до 18 години - згрижување во семејство, згрижување во установа, парични
додатоци, советување, стручна помош и поддршка, итн) децата без родители
и младите со тој статус до 18 години се уште се на маргините на општеството.
Причините за тоа се слабостите на институциите при имплементација на
законските прописи, бројни предрасуди и стереотипи поврзани и насочени
кон оваа целна група присутни во јавноста генерално, недоволната поддршка
од приватниот сектор и недоволно механизми и модели за социјална и
економска интеграција на оваа целна група согласно позитивните практики и
искуство на земјите од ЕУ.



Опис на проектот

да го промовира почитувањето на основните права и слободи на оваа
категорија граѓани
да се презентира состојбата и правата на децата без родители, да се
иницира дебата и и дадат препораки за унапредување на правата на
децата без родители
да ги промовира успешните искуства на лицата кои имале статус деца без
родители

 Анализа на правата на децата без родители и нивната положба во
општеството
 Дијалог / индивидуални средби со деца без родители 
 Тркалезна маса на тема „Надминување на предизвиците со кои се
соочуваат децата без родители“
 Креирање и имплементација на кампања на социјалните медиуми преку
креирање видео запис, постери и флаер со клучни пораки

Целта на проектот е да се создаде модел кој ќе овозможи континуирано
следење и реализација на правата на децата без родители, со поддршка на
локалната заедница и општествено одговорните компании.

Специфични цели на проектот се:

Реализацијата на поставените цели се одвиваше преку имплементација на
предвидените активности:

1.

2.
3.

4.
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Вовед

Да утврдат кои финансиски мерки, чии дирекни корисници се децата без
родители и родителска грижа, се преземени за периодот во последните
две децении,
Да откријат во која мера оваа целна група е вклучена на пазарот на
трудот (дали се дел од прогами за вработувања и слично).
Да направат анализа на постоечките законски регулативи кои се
однесуваат на правата на децата без родители и родителска грижа; 
Да дадат компаративни примери односно искуства од други држави;
Да предложат измени на постоечките закони кои ја опфаќаат оваа целна
група.

Ова истражување и анализа се направени за потребите на Проектот
“Овозможување услови за социо-економска интеграција на децата без
родители“ финасиран од Европската Унија во рамки на проектот “Дали
личиме на ЕУ - Филмско документирање за мониторинг и заштита на
човековите права во Северна Македонија”. 

Земајќи ги предвид општата и специфичните цели на проектот, здружението
објави повик за ангажирање на две лица - правен и економски експерт – чија
задача беше да спроведат истражување и анализа на областа на социјалната
заштита која се однесува на децата без родители и родителска грижа или
поконкретно:

Истражувањето е спроведено земајќи ги предвид заклучоците и
констатациите на меѓународните и домашни организации дека социјалната
заштита на оваа целна група е сè уште недоволна од аспект на почитување
на нивните права. 

Оттука предметот на ова истражување и анализата, е впрочем утврдување на
законската рамка  во областа, а на таа основа и утврдување на степенот на
заштита и остварување на правата на децата. Истражувањето особено
стреми да утврди дали постојната правна рамка која ја уредува социјалната
заштита на децата е соодветна и усогласена со меѓународните стандарди.

Целта на истражувањето е да ги идентификува слабостите во системот за
овозможување и остварување на правата на оваа целна група.
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Вовед

Прегледот на литература вклучува преглед на постојните законски и
подзаконски прописи, политиката и стратегијата кои се однесуваат на децата
без родителска грижа. Тука најважни се Закон за социјална заштита, Закон за
заштита на децата и останати закони и подзаконски акти од овие области,
како и меѓународни инструменти и тоа: 

Универзална декларација за човекови права 
Оваа Декларација содржи членови кои се однесуваат конкретно и на правата
на децата.

Декларација за правата на детето
Оваа Декларација, позната и како Женевска декларација за правата е усвоена
од Генералното Собрание на Лигата на Нациите уште во 1924 година. Со неа
се признава дека човештвото е должно да им го обезбеди на децата
најдоброто што може да им се даде, без оглед на раса, националност или
уверување. Меѓу другите принципи, во оваа Декларација се наведува дека на
детето мора да му се обезбедат потребните средства за нормален развој,
како материјален, така и духовен.

Ќе ги спомнеме и Конвенција за правата на детето и Европска конвенција за
остварување на правата на децата
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Преглед на преземени финансиски мерки
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Согласно Законот за социјалната заштита и Законот за заштита на децата во
Република Северна Македонија, децата без родители и родителска грижа
остваруваат повеќе институционални права до наполнување 18 години возраст
(сместување во ученички дом, семејство или установа за која центарот ќе оцени
дека може да обезбеди чување, згрижување, воспитание, образование и
нормален развој на детето). Државата обезбедува парична помош на лицата по
навршување 18 години а најмногу до 26 години возраст заради задоволување
на основните егзистенцијални потреби по напуштање на домот, семејството или
установата во која биле сместени.
 
Согласно прописите што ја уредуваат социјалната заштита и заштитата на
децата, во Република Северна Македонија предвидени се следните финансиски
мерки за децата без родители и родителска грижа:

1. Права од социјалната заштита 
 
Право на парична помош на лице кое до 18 години возраст имало статус на
дете без родители и родителска грижа има лице кое нема приходи и имот од кој
може да се издржува, до наполнување на 26 години возраст. Начинот на
утврдување на состојбата со приходите, имотот, имотните права и потребната
документација за остварување на правото се пропишува со правилник.

Висината на паричната помош на лице кое до 18 години возраст имало статус
на дете без родители и родителска грижа изнесува 4.000 денари усогласена со
порастот на трошоците на живот за претходната година, објавени од Државниот
завод за статистика, во јануари за тековната година. Висината на паричната
помош e 5.600 денари ако детето се наоѓа на редовно школување.

Оваа парична помош била предвидена со член 68 и 69 од стариот Закон за
социјална заштита (Сл.весник на РСМ бр.79/2009) што важеше до донесувањето
на новиот закон за социјална заштита (Сл.весник на РСМ бр.104/2019).



Преглед на преземени финансиски мерки
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Лице кое до 18 години возраст имало статус на дете без родители и родителска
грижа, кое е запишано по прв пат на студиска година од прв и втор циклус на
студии како редовен или вонреден студент на јавните високообразовни
установи има право на парична помош за студирање во висина од 12.000
денари месечно, ако користи социјален стан под закуп, односно 24.000 денари
месечно, ако не користи социјален стан под закуп, усогласена со порастот на
трошоците на живот за претходната година, објавени од Државниот завод за
статистика, во јануари за тековната година. Доколку лицето ја повтори
студиската година, правото на парична помош за студирање му мирува се до
запишување на следната студиска година по прв пат. Лице кое е запишано на
трет циклус докторски студии има право на парична помош за студирање за
времетраењето на докторските студии на јавните високообразовни установи, но
најмногу до пет години од датата на запишувањето

Оваа парична помош била предвидена со член 69-а од стариот Закон за
социјална заштита, и Закон за изменување и дополнување на законот за
социјална заштита (Сл.весник на РМ 79/2009, 36/2011) што важеше до
донесувањето на новиот Закон за социјална заштита (Сл.весник на РСМ
бр.104/2019). 

Лице кое до 18 годишна возраст имало статус на дете без родители и родителска
грижа, односно по престанување на старателството а најмногу до 26 годишна
возраст, има право на интервентна еднократна парична помош која изнесува
180.000 денари заради негово адаптирање во социјалната средина. Висината на
правото на еднократна парична помош се усогласува со порастот на трошоците
на живот за претходната година, објавени од Државниот завод за статистика, во
јануари за тековната година.

Паричната помош е предвидена со член 63 од Законот за социјална заштита
(104/2019, 146/2019, 275/2019, 302/2020, 311/2020 и 163/2021). 



Преглед на преземени финансиски мерки
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14.461 денари месечно за дете, кога е згрижено едно дете,
12.543 денари месечно за секое дете, кога се згрижени две деца,
11.254 денари месечно за секое дете, кога се згрижени три деца,
10.328 денари месечно за секое дете, кога се згрижени четири деца,
9.631 денари месечно за секое дете, кога се згрижени пет деца.

Додаток за образование на лице кое до 18 годишна возраст имало статус на
дете без родители и родителска грижа

Сместување во друго семејство е една од формите на вонинституционална
заштита на деца и возрасни лица, која се реализира во рамките на системот на
социјалната заштита. Оваа форма на заштита ја применуваат центрите за
социјална работа низ целата држава. 

Сместувањето на децата во згрижувачко семејство е најсоодветен облик на
заштита на децата бидејќи се овозможува нивен правилен психо-социјален
развој во услови најблиски на семејното опкружување. Овој облик на заштита на
децата, долг период се применува во Република Северна Македонија и
постојано се развива и унапредува.

Згрижување во семејство опфаќа основна заштита и 24 часовна грижа за деца и
возрасни лица кои немаат свое семејство или немаат услови за живот во
сопственото семејство

Законот за социјална заштита дава право на надоместок на трошоците за
сместување на детето и надоместок за згрижување на згрижувачот. Согласно
Одлуката за цената на социјалната услуга за 2021 година надоместокот
изнесува:     
Цената на социјалната услуга за згрижување во општо згрижувачко семејство,
изнесува:

Надоместокот е предвиден со член 123 од Законот за социјална заштита
(104/2019, 146/2019, 275/2019, 302/2020, 311/2020 и 163/2021). 

2. Права од детската заштита 
 



Преглед на преземени финансиски мерки
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1.600 денари месечно доколку лицето користи гарантирана минимална
помош,
5.600 денари месечно доколку лицето не користи гарантирана минимална
помош и ако лицето нема приходи и имот од кој може да се издржува.

Лице, кое до својата 18 годишна возраст имало статус на дете без родители и
родителска грижа, а е редовен ученик во средно училиште има право на
додаток за образование.

Состојбата на приходите на лице кое до 18 години возраст имало статус на дете
без родители и родителска грижа, се утврдува врз основа на вкупните просечни
месечни приходи за него и членовите на неговото домаќинство во висина до
прагот за пристап на правото на додаток за образование согласно Законот за
заштита на децата, остварени во последните три месеци пред поднесување на
барањето.

Висината на правото за додаток за образование за лицето кое до својата 18
годишна возраст имало статус на дете без родители и родителска грижа
изнесува:

Висината на додатокот за образование се усогласува со порастот на трошоците
на живот за претходната година, објавени од Државниот завод за статистика, во
јануари за тековната година.        

Право на додаток за образование има и лице кое до својата 18 годишна возраст
имало статус на дете без родители и родителска грижа, а кое е запишано како
редовен студент на некој од јавните високообразовни универзитети во
Република Северна Македонија, за секоја редовна студиска година, најдоцна до
26 годишна возраст. Лицето кое до својата 18 годишна возраст имало статус на
дете без родители и родителска грижа, доколку се запише на втор циклус
магистерски студии има право на додаток за образование за времетраењето на
магистерските студии, но најмногу до три години од денот на запишувањето.
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12.000 денари месечно ако лицето користи социјален стан под закуп,
24.000 денари месечно ако лицето не користи социјален стан под закуп.
 

Висината на додатокот за образование се усогласува со порастот на трошоците
на живот за претходната година, објавени од Државниот завод за статистика, во
јануари за тековната година.        

Право на додаток за образование има и лице кое до својата 18 годишна возраст
имало статус на дете без родители и родителска грижа, а кое е запишано како
редовен студент на некој од јавните високообразовни универзитети во
Република Северна Македонија, за секоја редовна студиска година, најдоцна до
26 годишна возраст. Лицето кое до својата 18 годишна возраст имало статус на
дете без родители и родителска грижа, доколку се запише на втор циклус
магистерски студии има право на додаток за образование за времетраењето на
магистерските студии, но најмногу до три години од денот на запишувањето.

Лицето кое до својата 18 годишна возраст имало статус на дете без родители и
родителска грижа, доколку се запише на трет циклус докторски студии има
право на додаток за образование за времетраењето на докторските студии, но
најмногу до шест години од денот на запишувањето. Додатокот за образование
на лицето кое до својата 18 годишна возраст имало статус на дете без родители
и родителска грижа му престанува доколку ја презапише студиската година,
односно се запише на иста студиска година на друга јавна високообразовна
установа. Ова право може повторно да се оствари со запишување на следната
студиска година на ист циклус на студии.

Висината на додатокот за образование за лицето кое до својата 18 годишна
возраст имало статус на дете без родители и родителска грижа изнесува:

Висината на додаток за образование се усогласува со порастот на трошоците на
живот за претходната година, објавени од Државниот завод за статистика, во
јануари за тековната година. Ова право се остварува и користи независно од
материјалната состојба

Додатокот за образование е предвиден со член 39-з и член 39-ѕ од Законот за
заштита на децата (Законот за заштита на децата („Сл.весник на РМ” бр. 23/2013,
12/2014, 44/2014, 144/2014, 10/2015, 25/2015, 150/2015, 192/2015, 27/2016,
163/2017, 21/2018, 198/2018 и „Сл.весник на РСМ“ бр.104/2019, 146/2019,
275/2019 и 311/2020)
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3. Можности за домување - социјални станови

Врз основа на Законот за Влада и програми за изградба и одржување на
станови сопственост на Р.Македонија, државта во последните две децении
доделува социјални вклучително и станови под закуп за деца без родители и
родителска грижа (штитеници на домови и дом фамилии).

До сега во Општините на Град Скопје се доделени 85 социјални станови за
користење под закуп и тоа во Општина Бутел 19, Општина Ѓорче Петров 62, по 1
во Аеродром, Центар, Ново Лисиче, и Карпош, како и вкупно 14 станови во
Охрид, Берово, Велес, Битола, Струмица, Кавадарци и во други општини низ
државава.

Во изминатиот период дел од децата без родители и родителска грижа кои
оствариле права живеат во социјални станови под закуп (кои не се во нивна
сопственост), плаќаат закупнина и за истите не можат да се стекнат со право на
сопственост.

4. Мерки поврзани со Ковид 19 
 
 Во 2021 година за време на ковид пандемијата државата предвиде финансиска
помош за оваа целна група, која е во рамките на четвртиот пакет економски
мерки за поддршка на компаниите и граѓаните, креирани со цел ублажување на
последиците од пандемијата со КОВИД-19, кој вклучува поддршка и помош за
најпогодените сектори и категории на граѓани. 
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Во 2013 година врз основа на член 10 став 2 од важечкиот закон за социјална
заштита од страна на Владата на Република Македонија била донесена
Програма Д-10 за вработување на лица кои до 18 годишна возраст имале статус
на дете без родители и без родителска грижа. Со оваа програма биле
предвидени мерки за вработување на лица кои до 18 годишна возраст имале
статус на дете без родители и без родителска грижа, а со цел за нивна
интеграција во општествениот живот.

Лицата кои до 18 годишна возраст имале статус на дете без родители и без
родителска грижа, кои ги исполнувале условите од оваа програма биле
вработени во Министерството за труд и социјална политика како државни
службеници.

Со новиот Закон за социјална заштита (Сл. весник 104/2019 ) е изоставен ставот
2 од членот 10 од дотогаш важечкиот закон за социјална заштита, кој
предвидува мерки за вработување на лица кои до 18-годишна возраст имале
статус на дете без родители и родителска грижа.

За жал во овој момент државата нема конкретна стратегија или програма за
вработување на оваа целна група, како една од најранливите. Утврдени се
намери дека во предвид  е промена на Оперативниот план на државната
агенција за вработување со кој оваа целна група ќе биде земена предвид при
распределбата на средства за самовработување односно мотивирање на
компаниите да ангажираат  лица од најранливите категории граѓани,
вклучително и лицата со статус деца без родители и родителска грижа
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Процесите на деинституционализација на децата и младите без родителска
грижа во Република Србија е започната во 2002 година, а од 2006 година
донесени се голем број на прописи во Црна Гора и Босна и Херцеговина.

Создадени се нови стандарди, механизми и методи кои воведоа бројни промени
во практиката на заштита на децата, посветувајќи посебно внимание на децата
и младите корисници на т.н алтернативна грижа.
 
Во законот за социјална заштита во Србија оваа категорија е опфатена со
следниве мерки:

Паричната социјална помош е форма на материјална поддршка: 

Oбезбедува егзистенцијален минимум и обезбедува поддршка за социјалното
вклучување на корисниците(Закон за социјалнa заштита, чл. 5., 2011). Правото
на оваа услуга младите го остваруваат кога ќе им престане правото на
алтернативно згрижување (т.е. млади луѓе кои се стекнале со квалификации и не
се на училиште) и кои аплицирале во Националната служба за вработување,
доколку ги исполнуваат законските услови за примање парична социјална
помош. Младите можат да го користат ова право една година или повеќе до
засновање на редовен работен однос. Основица за утврдување на висината на
паричната помош во тековната година е просечна нето плата во Република
Србија остварена во претходната година. За поединец изнесува 15% од
просечната нето плата од претходната година. Правото на материјална помош
може да се оствари преку: парична социјална помош, еднократна парична
помош (која може да се додели три пати во текот на тековната година), помош
во натура и други видови материјална помош и поддршка. Правата на
материјална поддршка се одговорност на централно ниво освен за
еднократната парична помош која е во надлежност на локалната самоуправа
(Закон за социјална заштита, чл. 79).

Поддржано домување за млади луѓе кои се осамостојуваат од социјалниот
систем заштита (Републики завод за социјална заштита, 2013)
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Оваа услуга вклучува обезбедување на соодветно сместување, стручна
поддршка во развивање на вештини за самостоен живот и еднакво вклучување
во заедницата. Програмата за користење на услугата за поддржано домување ја
спроведуваат локалните самоуправи па затоа тие и ги пропишуваат и условите
по кои поддржаното домување може да се оствари. Заедничко за сите општини
е тоа што услугата се обезбедува под покровителство на Центарот за социјална
работа и Установи за деца без родителска грижа. Оваа услугата ја обезбедуваат
и други даватели на услуги (Детско село д-р Милорад Павиќ под име: Куќа на
половина пат, СОС Детско село Краљево: Програма за полунезависен живот) под
различни имиња унифицирани програми, со иста цел еманципација и
стекнување независност.

Субвенции за вработување на невработените лица од категоријата деца
без родителска грижа, млади кои се сместени во домови и згрижувачки
семејства

Овие субвенции му се исплаќаат на работодавачот и во приватниот сектор,
првенствено на малите и средни претпријатија како помош за вработување на
лица од оваа целна група.
 
Системот за социјална заштита во Србија претрпе значителни транзиции од
2002 година до денес и состојбата на младите кои го напуштаат системот на
алтернативна нега се уште не е регулирана. Иако Србија е земја изложена на
процесот на демографско стареење, бројот на деца во системот за социјална
заштита е во пораст. Според податоците од 2018 година, вкупниот број на деца
од 2014 до 2018 година е намален за 2,8%, а бројот на деца во системот за
социјална заштита е зголемен за 5,8% (РЗСЗ,2018)

Хрватска

Согласно член 21 од Законот за социјална заштита (Zakonom o socijalnoj skrbi
(„Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19 i 64/20)
корисници на социјална помош се и децата без родители или без соодветна
родителска грижа.
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Права во системот на социјална заштита се и: гарантиран минамален
надоместок, надоместок за трошоци за домување, право на трошоци за греење,
надоместок за лични потреби на корисниците на сместување, еднократни
надоместоци, надоместоци за образование, надоместок за загрозен купувач на
енергија и социјални услуги. 
 
Гарантиран паричен надоместок

Гарантиран паричен надоместок е право на паричен износ со кој се осигурува
задоволување на основните животни потреби на самец или домаќинство кои
немаат доволно средства за подмирување на основните животни потреби. 

Износот на гарантираниот паричен надоместок се одредува како пропишан %
од основицата кој го одредува Владата на Република Хрватска со одлука.
Основицата врз основа на која се пресметува износот на гарантираниот
паричен надоместок изнесува 800 куни. Износот на гарантираниот паричен
надоместок не може да биде поголем од бруто износот на минималната плата
во Република Хрватска. 
 
Еднократен надоместок
 
Еднократен надоместок се признава како право на паричен надоместок или
како право на надоместок во натура. Еднократен надоместок се признава и на
корисник на право на сместување во згрижувачко семејство кој е ученик во
основно или средно школо за купување на задолжителните учебници, ако тоа
право не го остварува по друг основ. 

Надоместок за загрозен купувач на енергија
 
Надоместокот за загрозен купувач на енергија е право на субвенција за
трошоци за електрична енергија. Статусот на загрозен купувач на енергија
може да го оствари и корисник на гарантираниот минимален надоместок.
Висината на надоместокот за загрозениот купувач на енергија изнесува
најмногу 200 куни месечно
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под старателство, а сопствениот приход во претходните три месеци пред
месецот во кој е поведена постапката не го надминува износот од 250% од
основицата утврдена со закон.
сместен во згрижувачко семејство, а учи на училиште надвор од местото на
живеење на згрижувачот бидејќи неговото образование не може да се
обезбеди во местото на живеење на згрижувачот.

Надоместок за трошоци за домување

Трошоците за домување се однесуваат на кирија, комунални такси, струја, гас,
парно, вода, одвод и други трошоци за домување во согласност со посебните
прописи. Правото на надоместок за трошоците за домување се признава на
корисникот на гарантираниот минимален надоместок до половина од износот
на гарантираниот минимален надоместок доделен на едно лице или
домаќинство во согласност со Законот за социјална заштита. 

Право на трошоците за греење

Самец или домаќинство кое е корисник на гарантираниот минимален
надоместок  и кој се греење на дрва има право на трошок за огревно дрво со
тоа што еднаш годишно му се осигурува 3m³ дрва или му се одобрува паричен
износ за покривање на тој трошок во износ што го определува надележната
единица на регионална самоуправа, односно градот Загреб.

Надоместоци за образование

Надоместок за редовно студирање
На корисник на право на услуга за сместување односно организирано домување
се признава право на надоместок за редовно студирање во износ во висина од
четири пати повеќе од основицата. Со признавање на правото на овој
надоместок на корисникот му престанува правото на услуга на сместување или
организирано домување.

Надоместок за трошоци за сместување во ученички дом
На ученик во средно училиште со пониска финансиска состојба, кој не е член на
домаќинство кое е корисник на право на гарантиран минимален надоместок, му
се признава правото на надоместок за трошоците за сместување на ученик во
ученички дом доколку е и:
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Надоместок за трошоци за превоз
Правото на надоместок за трошоци за превоз поради образование може да се
признае доколку нема осигурен превоз по друга основа, и за ученик сместен во
згрижувачко семејство или семеен дом кој посетува настава надвор од местото
на живеење заради стекнување на средно образование

Паричен надоместок за децата кои излегуваат од системот на социјална
заштита

Фондацијата “Хрватска за децата” доделува паричен надоместок на физички
лица согласно Правилникот за видовите, условите и постапката за доделување
на надоместоци. Фондацијата “Хрватска за децата” е непрофитна организација
која ја основана од Република Хрватска во 2008 година со посебен Закон за
Фондацијата “Хрватска за децата”, додека основачките права и обврски во
нејзино име ги остварува Владата на Република Хрватска. Работата на
фондацијата првично се финансира од приходи кои државата го остварува од
игрите на среќа. 

Една од видовите на надоместоци е паричен надоместок за децата кои
излегуваат од системот на социјална заштита. Парична помош за децата кои
излегуваат од системот за социјална заштита може да ја остварат деца без
родители, деца без соодветна родителска грижа кои излегуваат од системот за
социјална заштита, во согласност со посебните прописи и се изложени на ризик
од сиромаштија, економска нестабилност, здравствен ризик или ризик од
образовна, социјална или културна исклученост. 

Овoј надоместок се однесува на децата кои излегуваат од системот на социјална
заштита и може да се реализира за покривање на трошоците за кирија, селидба
и/или тековни трошоци за живот, во период до една година по излегувањето од
системот на социјална заштита. 

Надоместокот се доделува во износ најмногу до 15.000 куни по поединечно
барање за доделување надоместок
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вработување во државна и јавна администрација и тоа минимум по едно
лице да се вработи во општините и градот Скопје и јавните претпријатија, и
минимум по две лица во Владата и министерствата
бесплатно формално образование заклучно со втор степен(магистерски
студии) и бесплатно неформално образование( курсеви за јазици, компјутери
и друго како и секаков вид на работилници)
бесплатно користење на јавен превоз
бесплатана посета на културни( кино,театар,концерти, изложби и др.) и
спортски манифестации
покривање на трошоци за погреб“

Државата презела мерки за подобрување на статусот и состојбата на лицата без
родителска грижа, меѓутоа тоа е недоволно и сметаме дека се тоа само некои
основни мерки со кои се решаваат минумум егзистенцијални проблеми.

На државата не и е ограничено правото да презема похрабри чекори во овој
правец и да носи законски и подзаконски одредби во поголем обем и опфат , а
со кои мерки овие лица би виделе бенефит и одредена сигурност и нема да се
чувствуваат како граѓани од втор ред во својата држава.

Одредбите кои ги уредуваат правилата на оваа група треба да се ревидираат и
усогласат според потребите во локален контекст. 

ПРЕПОРАКИ ВО ОДНОС НА ОПШТИТЕ ПРАВИЛА

Врз основа на спроведената анализа, а земајќи ги предвид резултатите од
спроведените интервјуа со претставници на целната група, проектниот тим во
консултација со експерти од областа сметаше дека најголем придонес за
унапредување на правата на децата без родители и родителска грижа е
директна интервенција во постоечката регулатива.

Оттука следат неколки предлог измени во Законот за социјална заштита
(Сл.весник на РСМ бр.104/2019):

Во член 9 став 1 да се додаде алинеја 5 која би гласела:
,,да се донесе Годишна програма со мерки за подобрување на животот на
лицата кои до 18-годишна возраст имале статус на дете без родители и
родителска грижа која би опфаќала:
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Во член 10 да се додаде алинеја 14 која би гласела:
 ,,мерки за вработување на лица кои до 18-годишна возраст имале статус на дете
без родители и родителска грижа“.

Во член 27 како Права на парична помош од социјална заштита да се додаде
точка 8 која би гласела:
 „гарантирана парична помош за лица кои до 18-годишна возраст имале статус
на дете без родители и родителска грижа, а кои не се вработени и материјално
обезбедени,“

Во член 57 став 2 алинеја 2 да се избрише  ,, а најмногу до 26 годишна возраст,, и
алинеја 2 да гласи:
„лице кое до 18 годишна возраст имало статус на дете без родители и без
родителска грижа, односно и по престанување на старателството“ 

Во член 57 став 2 да се додаде нова алинеја 3:
,,Државата преку ЈПССДПе должна да им обезбеди и даде во трајна сопственост
најмалку 20 % станови на лицата од алинеја 2 на овој член од зградите што ги
гради ова јавно претпријатие“

Во член 66 став 1 да се додаде алинеја 8 која ги гласела:
 ,,лицата кои до 18-годишна возраст имале статус на дете без родители и
родителска грижа освен 100 % бесплатно здраствено осигурување, да имаат и
бесплатни трошоци за лекување кои се надвор од листата на ФЗО“

Заради недостиг на податоци поврзани со целната група ќе биде доставен и
предлог за создавање на единствен регистер на деца без родители и родителска
грижа како појдовна точка во решавањето на проблемите и предизвиците со
кои се соочува оваа целна група.

Сепак, имајќи го предвид горенаведеното можеби најсоодветното решение е да
се изготви посебно законско решение (закон) за оваа ранлива категорија
граѓани, од кое понатаму би произлегле повеќегодишна стратегија која ќе ги
покрие сите важни аспекти и, соодветно на тоа, годишни работни планови за
секој предизвик/проблем поединечно. 



Анекс 1 - Извештај од спроведени интервјуа  со
децата без родители и родителска грижа

20Исправени пред предизвиците - 2021

Образование и личен развој
Домување
Финансиска самостојност
Социјален живот
Формирање семејство
Поддршка од државата

Во текот на месец септември и октомври во рамките на проектот
“Овозможување услови за социо-економска интеграција на децата без
родители“ како предвидена проектна активност беше спроведено интервју и
анкетирање на 20 младинци над 18 години кои според правната терминологија
имаат статус на деца без родители и родителска грижа.

Целта на оваа активност беше да се добие увид во предизвиците и препреките
со кои оваа категорија на млади се соочува, посебно по напуштањето на
установите во кои биле згружени.

При спроведеното интервју посебен фокус се даде на следните аспекти:

Заклучоци од спроведените интервјуа:

Истражувањето  потврди  дека  постоечкиот  систем  на  услуги  и понудени
законски решенија не  ги задоволува  потребите  на  оваа целна група. 
Првично беше наравена проценка на степенот назадоволеност на потребите
групирани во три групи: биолошки, социјални и психолошки, при што,
резултатите од одговорите укажуваат најголем степен на загрозеност е
забележан во реализацијата на сите три вида потреби, пред се дел од
социјалните и психолошките потреби. 

Имено, по напуштањето заштитните установи/семејства младите се соочуваат
со предизвикот да обезбедат домување, а очекуваат и соодветна социјална
заштита и поддршка од државата. До моментот на стекнување на некаква
финансиска независност сметаат дека државата мора да им обезбеди
гарантирана парична помош, до моментот на вработување и задоволување на
основните материјални потреби
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Општатапроценка е дека овој вид на потреби на децата без родители и
родителска грижа во периодот додека се под некаков облик на организирана
заштита е во поголема мера задоволен. Но, со почетокот на осамостојувањето
задоволувањето на овие три вида потреби не се одвива лесно, а тие се уште се
во возраст кога од големо значење се психолошките потреби од сигурност,
безбедност, блискост/љубов, отсуство на страв и неизвесност. 

Во тој контекст, истакнуваат дека животот во заедница односно добивање на
социо-емотивна поддршка им е потребна во периодот додека продолжуваат со
образование и лична надградба, со својот развој како личности. Посебно ја
истакнуваат потребата да имаат со кого да разговараат и добијат водство за
одредни прашања. 

Свесни за предизвиците кои ги носи современиот начин на живот
испитаниците сакаат да се надградат со соодветни вештини и знаења кои ќе им
овозможат да бидат конкурентни на пазарот на трудот. 

Најголемиот фокус во секој случај го посветуваат на обезбедување финансиска
независност, односно вработување и обезбедување долгорочно решение во
поглед на домувањето, со што би стекнале доволна сигурност и би се одлучиле
на следниот чекор – формирање на семејство. Сметаат дека државата има
клучна улога околу прашањето на вработување и сметаат дека како што
постојат мерки за вработување за одредени ранлици категории на граѓани,
државата треба да преземе мерки за вработување на лица кои до 18 годишна
возраст имале статус на дете без родители и родителска грижа 
Во тој поглед, очекуваат поголема поддршка од страна на државата и
олеснувања и поддршка при решавање на станбеното прашање.

Дел од испитаниците ја истакнуваат загриженоста во поглед на обезбедување
на соодветна здравствена заштита – проблем кој се покажа како посебно
алармантен во овој период на пандемија. Очекуваат државата да им излезе во
пресрет и обезбеди целосно бесплатно здравствено осигурување и бесплатни
трошоци во случај здравствената помош да не е осигурана преку ФЗО. 


