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ВОВЕД И МЕТОДОЛОГИЈА 

 

Социјалната заштита е дефинирана како систем на мерки, активности и политики 

за спречување и надминување на основните социјални ризици на кои е изложен 

граѓанинот во текот на животот, за намалување на сиромаштијата и социјалната 

исклученост и за јакнење на неговиот капацитет за сопствена заштита. Системот на 

социјалната заштита во Република Македонија континуирано се унапредува за да 

обезбеди ефикасна достапност до правата и услугите за најранливите категории на 

граѓани. Во оваа насока, социјалната заштита се остварува преку спроведување на мерки 

за превенција од настанување и намалување на последиците од социјалните ризици за 

граѓаните, обезбедување на парични давања и воспоставување и развој на услугите од 

доменот на социјална заштита (услуги на стручна работа од страна на стручни лица и 

стручни тимови, сместување во установа за институционална или вонинституционална 

заштита). 

 

За развојот на областа на социјалната заштита и социјалното вклучување подготвени се и 

се имплементираат соодветни национални стратешки документи како: Програмата за 

развој на социјалната заштита 2011-2021, Национална стратегија за намалување на 

сиромаштијата и социјалната исклученост 2010-2020, Национална стратегија за 

изедначување на правата на лицата со инвалидност 2010-2018 година, Национална 

стратегија за стари лица 2010-2020 година, Национална стратегија за 

деинституционализација, при што за следење и оцена на нивното спроведување 

формирани се и посебни мултисекторски национални координативни тела. Притоа, се 

имплементираат мерки за субвенционирање на потрошувачката на енергија, условени 

парични давања за редовно средно образование на деца од домаќинства – корисници на 

социјална парична помош, за вработување на лица кои до 18-годишна возраст имале 

статус на дете без родители и без родителска грижа, за субвенционирање на вработување 

на корисници на социјална парична помош, со кои подетално се утврдуваат корисниците, 

мерките, носителите и изворите на средствата за овие мерки. 

 

Со цел да се обезбеди поголема социјална сигурност за материјално најзагрозените 

семејства, висината на социјалната парична помош и постојаната парична помош, 

континуирано се зголемува еднаш годишно за 5% и тоа во 2013 и 2014 година, додека во 

2015 година висината на овие надоместоци е зголемена за 10%.1 Министерството за труд и 

                                                 
1 Закон за изменување и дополнување на Законот за социјалната заштита Службен весник на РМ бр.166/12; 
Закон за изменување и дополнување на Законот за социјалната заштита Службен весник на РМ бр.187/13; 
Закон за изменување и дополнување на Законот за социјалната заштита Службен весник на РМ бр.180/14; 
Закон за изменување и дополнување на Законот за социјалната заштита Службен весник на РМ бр.173/15 
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социјална политика воведе и дополнителни мерки за подобрување на заштитата на лицата 

во ризик од социјална исклученост, со воведување на нови парични права од социјална 

заштита и развој на социјалните услуги. Така, за подобрување на условите за секојдневно 

функционирање на лицата со попреченост во 2012 година воведени се правата за 

мобилност и слепило, а во 2014 година се воведе остварување на правото по основ на 

глувост. Во 2015 година Министерството за труд и социјална политика го зголеми и 

посебниот додаток за материјално необезбедените родители на деца со пречки во 

развојот за 25%, а воведен е и паричен надоместок во износ од 8,000 денари за родители 

кои што имаат деца со пречки во развојот и кои во наредните 15 години ќе се грижат за 

овие деца без да ги сместат во институција,2 доколку не можат да остварат право на 

старосна или друг вид на пензија. Од јуни 2015 година зголемен е и надоместокот за 

трошокот за сместените лица во згрижувачки семејства и надоместокот за згрижувачите за 

25%.3 Во последно време, системот на социјална заштита е насочен пред сe кон развивање 

и јакнење на вонинституционалните форми на грижа за ранливите категории на граѓани, 

преку воспоставување на услуги на дневно и привремено згрижување и подобрување на 

згрижувањето на децата во згрижувачки семејства. 

 

Државата ја остварува својата социјална функција преку мрежата на јавни установи за 

социјална заштита. Системот на социјалната заштита го сочинуваат центри за социјална 

работа (30), кои имаат јавни овластувања за вршење на работите од областа на 

социјалната заштита. Центрите за социјална работа имаат јавни овластувања, ги 

администрираат паричните надоместоци од социјална заштита и ги обезбедуваат 

социјалните услуги. Администрирањето на паричните права од социјална заштита е 

целосно олеснето преку воспоставен систем на размена на информации по службена 

должност со институциите кои водат бази на податоци потребни во постапките за 

остварување на парични права од социјална заштита. Со отворање на нови дисперзирани 

одделенија во центрите за социјална работа, обезбедена е уште поголема достапност на 

социјалната заштита до сите граѓани, особено до оние кои живеат во руралните средини, 

старите и инвалидните лица. 

 

Оваа анализа претставува осврт на постојниот систем на социјална заштита во Република 

Македонија со препораки за негово подобрување. Основа за спроведување на анализата 

се податоците од извештаите од спроведени истражувања за работењето на центрите за 

социјална работа во Република Македонија, перцепции на јавноста за социјалните 

прашања, искуства и перцепции на корисниците на социјална помош и спроведена анкета  

на граѓанските здруженија кои вршат активности во полето на социјална работа 

                                                 
2 Закон за изменување и дополнување на Законот за социјалната заштита Службен весник на РМ бр.10/15 
3 Закон за изменување и дополнување на Законот за социјалната заштита Службен весник на РМ бр.33/15 
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спроведени во рамките на проектот “Унапредување на социјалната вклученост преку 

ефективно искористување на ЕУ фондовите“ спроведуван од страна на Институтот за 

Демократија “Социетас Цивилис” и проектните партнери. Исто така во анализата се 

користени податоци од стратешки документи кои се однесуваат на социјалната политика 

како што се: Национална стратегија за намалување на сиромаштијата и социјалната 

исклученост во Република Македонија 2010-2020 година, Програма за реформи во 

вработувањето и социјалната политика 2020 година, Оперативен план за активни 

програми и услуги за вработување . 

 

Од спроведената анализа може да се констатира дека системот на социјална заштита во 

Република Македонија функционира првенствено преку центрите за социјална работа, 

граѓанските здруженија  и единиците на локална самоуправа.  Врз таа основа  се изврши 

квалитативна анализа  на работењето на центрите за социјална работа  со што се направи 

увид на силните  страни и недостатоците со кои се соочуваат и се дадени препораки за 

подобрување на функционирањето на центрите за социјална работа и нивна соработка со 

институциите  на државно и локално ниво (пример: центри за вработување и единиците за 

локална самоуправа) и граѓанските организации. Наведените препораки во анализата ќе 

придонесат за создавање на еден поефикасен и подобар систем на социјална заштита во 

Република Македонија.  

 

АНАЛИЗА НА ПОДАТОЦИ И КЛУЧНИ НАОДИ 

 

Во Македонија сеуште е висока општата стапка на невработеност (во 2015 година изнесува 

26,1%4 или изразено во апсолутна бројка 248.933 лица) и е многу повисока од европската 

просечна стапка на невработеност (9% во 2015 година)5. Невработеноста освен што сама 

по себе претставува проблем, предизвикува и  негативни реакции во речиси сите сегменти 

на општеството и тоа во: социјалната сфера, фискалната политика, демографската 

политика, регионалната политика и секако економскиот раст и развој на државата. Имајќи 

го во предвид фактот дека високата стапка на невработеност временски гледано е 

долгорочна појава во Македонија, загубата за државата од ваквиот негативен тренд е 

повеќекратна. 

  

Лицата опфатени со системот за социјална заштита се најчесто долгорочно невработени 

лица, повеќето од нив неактивни лица, живеењето им е на работ на сиромаштија имајќи го 

во предвид релативно малиот износ на средства за социјална помош, се јавува 

обесхрабреност кај долгорочно невработените лица знаењата и вештините што ги имаат 

                                                 
4 Извор: Државен завод за статистика 
5 Извор: ЕУРОСТАТ 
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стекнати во текот на образовниот процес со текот на времето ги губат, многу е потежок и 

поскап процесот за нивно повторно вклучување на пазарот на трудот и тие лица се склони 

кон неформална работа. Потребата од сет на поврзани активности со заедничко делување 

на Центрите за социјална работа и Центрите за вработување врз корисниците на социјална 

помош е значајна заради нивен премин од невработени во лица кои ќе го остварат своето 

вработување. 

 

Релативно високиот износ на средства наменети за социјални помошти кој како вкупен 

износ просечно гледано од државниот буџет во изминатите неколку години изнесува 

околу 6.166.500.000,00 (милијарди) денари во 2014 година 7.178.000,00 

(милијарди)денари во 2015 година годишно без реален импакт за социјалните категории 

на лица6,  и го оневозможува квалитетното делување на пазарот на трудот во однос на 

вложување на поголем износ на средства и човечки потенцијал за креирање на квалитетни 

активни политики на пазарот на трудот со што корисниците на социјална помош  би 

можеле да се вклучат во некои од програмите за обуки  и би станале конкурентни и 

барани на пазарот на трудот или можност за отворање на сопствен бизнис и на тој начин 

би го релаксирале национален буџет.  Од друга страна примателите на социјална помош 

лесно преминуваат во групата на долгорочно невработени лица (над една година).Така на 

пример речиси половина (47,9%) од анкетираните приматели за социјална помош се 

изјасниле дека примаат некој вид на социјална помош во период од 2 до 5 години додека 

над една третина (36,9%) од испитаниците-приматели на социјална помош се изјасниле 

дека примаат социјална помош повеќе од 6 години7. Тоа подразбира  дека стекнатите 

работни вештини и квалификации со тек на време ги губат и уште повеќе се оддалечуваат 

од пазарот на трудот, а од друга страна само 3,6% од анкетираните корисници на 

социјална помош се вклучиле во некаков вид на обуки за стекнување на работни вештини 

со што би се подобрила нивната вработливост и би нашле работа на пазарот на трудот8. 

Мнозинството од нив со песимизам гледаат на иднината и сметаат дека е многу тешко да 

се најде работа во Република Македонија. Потребата од поттикнување и активација на 

примателите на социјална помош и нивно вклучување во активните програми и услуги за 

вработување  е повеќе од значајна имајќи во предвид дека голем дел, (повеќе од 50%) не 

се запознаени со активните мерки за вработување, а кај повеќе од 40% од тие што се 

запознаени, постои страв од губење на правото на користење на социјална помош доколку 

се вклучат во некои од активните програми за вработување9. 

                                                 
6 Извор: Буџет на Република Македонија за 2014 и 2015 година 
7 Извор: Извештај  “Искуства и перцепции на примателите на социјална помош за условите за живот и 
можностите“ 
8 Извор: Извештај  “Искуства и перцепции на примателите на социјална помош за условите за живот и 
можностите“ 
9 Извор: Извештај  “Искуства и перцепции на примателите на социјална помош за условите за живот и 
можностите“ 
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Младите лица (15-29 години) во Република Македонија се едни од најранливите категории 

и лесно подложни на социјална исклученост земајќи го во предвид периодот на прво 

вработување. Пример во 2014 година на едно младо лице му се потребни, во просек, 31,2 

месеци (2,5 години)10 од времето на завршување на образованието до добивањето на 

првото вработување, што се смета дека е стабилно или задоволително. Времетраењето на 

преминот е значително подолго за младите мажи отколку за младите жени, при што 

просечната разлика изнесува дури 14 месеци. Просечното времетраење на преминот од 

училиште до првото стабилно/задоволително вработување изнесувало 37 месеци за 

младите мажи и 23 месеци за младите жени. На младите лица што имаат завршено само 

основно образование им се потребни дури до 62 месеци за да го завршат преминот. 

Економските и социјалните трошоци за финансиско издржување на толку многу млади 

луѓе за време на овие долготрајни периоди на премин претставуваат пречка за развојниот 

потенцијал на земјата11. Имајќи ги во предвид горенаведените факти, значаен е стремежот 

за  поголемо социјално  вклучување на невработените млади лица12. 

 

Мислење на најголем дел од корисниците на социјална помош во однос на висината на 

износите на социјална помош се компатибилни со јавното мислење, а тоа е дека  не се 

воопшто доволни за задоволување  на нивните основни потреби (79,8% од јавното 

мислење смета дека износот кој го добиваат социјално загрозените лица како социјална 

помош е недоволен за да обезбеди достоинствен живот).13 Исто така обврските за месечно 

пријавување во надлежниот Центар за социјални работи и превозот до Центарот 

претставуваат дополнителнo оптоварување.14 На ваквата неповолна состојба се 

надоврзува и јавното мислење кое во најголем дел смета дека државата недоволно се 

залага за социјално загрозените, а висок процент од граѓаните (над 70%) сметаат дека 

државата од националниот буџет  недоволно издвојува за потребите  на социјално 

загрозените и дека во иднина треба да се издвојуваат повеќе средства за социјално 

загрозените.15 

 

Недоволната вклученост на Единиците на локална самоуправа (општините) го отежнува 

процесот на децентрализација на услугите од социјална заштита и справување со 

                                                 
10Извор:Премин на младите жени и мажи на пазарот на трудот во ПЈРМ-Резултати од анкетата за преминување 
од училиште кон работа од 2014 година- Меѓународна канцеларија на трудот-Женева  
11 Извор:Премин на младите жени и мажи на пазарот на трудот во ПЈРМ-Резултати од анкетата за 
преминување од училиште кон работа од 2014 година- Меѓународна канцеларија на трудот-Женева 
12 Извор: Национална стратегија за намалување на сиромаштијата и социјалната исклученост во Република 
Македонија 2010-2020 година 
13 Извор: Извештај   “Перцепции на јавноста за услови на живот и социјална вклученост“ 
14 Извор: Извештај  “Искуства и перцепции на примателите на социјална помош за условите за живот и 
можностите“ 
15 Извор: Извештај   “Перцепции на јавноста за услови на живот и социјална вклученост“ 
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сиромаштијата и социјалната исклученост на локално ниво. Во општините постојат 

различни категории на ранливи групи на граѓани кои се наоѓаат на маргините на 

општеството или се наоѓаат во различни состојби на социјален ризик, при што со процесот 

на децентрализација неопходно е локалната самоуправа се повеќе да ја презема 

надлежноста во повеќе сфери, меѓу кои и во делот на развој на социјалните услуги, 

прилагодени на конкретните потреби на населението во локалната заедница. 

 

Како последица на отсуство на доволни финансиски средства и институционални 

капацитети, голем број на единици за локална самоуправа се уште немаат изградено 

ефикасни системи на поддршка и грижа за социјалните потреби на ранливите лица, како и 

соодветни информации и бази на податоци за бројот на ранливи групи, за видовите на 

ранливост, нивните специфични потреби и ограничувања, кои понатаму би се користеле за 

подготовка на соодветни локални програми и решенија базирани на локалните потреби на 

населението. Во досегашниот период во овој дел, како добра пракса е препознаена 

активноста за воспоставување на центри за социјални услуги (во 4 пилот општини) и 

локални координативни тела за социјална заштита (во 3 пилот општини), како механизми 

за развој на превентивната работа, планирање и преземање на активности од областа на 

социјалната заштита.16 

 

Позитивна пракса исто така е и Програмата за општинско корисна работа17, т.е. Програма 

за испорака на социјални услуги во локалната заедница, со која се унапредува системот за 

обезбедување на социјални услуги на локално ниво преку надополнување на постоечките 

и/или воведување на нови услуги. Со оваа програма се настојува да се помогне 

социјалното вклучување на лицата кои потешко се вклучуваат на пазарот на трудот преку 

нивно работно ангажирање со скратено работно време заради стекнување на одредени 

вештини, но истовремено и заради зголемување на понудата на социјални услуги, 

согласно потребите на населението во дадената локална самоуправа. Во текот на 2015 

година, во оваа програма беа вклучени 42 општини, со ангажирани 318 невработени 

(социјални категории) на лица18.  

 

Во секој случај, постои потреба од натамошно координирање и вклучување на сите 

засегнати страни во заедницата, во процесот на обезбедување на квалитетни и     

иновативни социјални услуги. Оваа е особено значајно во делот на изготвување на 

програми за социјална заштита на локално ниво, но кои досега не се соодветно 

буџетирани од сопствени извори на средства на општините. 

 

                                                 
16 Извор: Програма за реформи во вработувањето и социјалната политика 2020 година 
17 Извор: Оперативен план за услуги на пазарот на трудот и активни програми за вработување за 2015 година 
18 Извор: Оперативен план за услуги на пазарот на трудот и активни програми за вработување за 2015 година 
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Недоволната екипираност на Центрите за социјални работи со соодветен професионален 

кадар кој директно се вклучени во имплементација на активностите од областа на 

социјална заштита (социјални работници, педагози, психолози, дефектолози, социолози) 

наспроти 46% од вкупниот број на вработени во Центрите за социјална заштита кој припаѓа 

на административно-техничките служби оневозможува ефикасност во работењето со 

крајните корисници-приматели на социјална помош и другите социјално загрозени лица. 

На ваквата неповолна ситуација, се надоврзува и недоволната опременост со превозни 

средства, застарена опрема со што е отежната значајниот дел од теренска работа на 

вработените во Центрите за социјални работи19. Согласно Прирачникот за нормативи и 

стандарди за простор, опрема и стручен кадар и ресурси во јавните институции-Центри за 

социјални работи, за квалитативна промена во процесот на планирање на вработувањата 

е воведување на планирање согласно реалните потреби на ЦСР кои се утврдуваат преку 

анализа на обемот на работа во претходните години, утврдените приоритети и специфики 

на регионот и прогнозираниот обем на работа во наредните години. Еден од основните 

критериуми за утврдување на потребниот број на вработени е број на предмети со кои 

еден вработен може да биде задолжен во текот на годината, а се определува преку 

дефинираните норми. Исто така Заводот за социјални дејности (ЗСД) добива проширена 

функција на менаџер на човечките ресурси во системот на социјалната заштита во 

Република Македонија. Ова подразбира воспоставување на систем на управување со 

човечките ресурси во ЗСД кој ќе се грижи за планирање на кадарот, следење на работата 

на вработените, оценување на резултатите од нивната работа, грижа за кариерниот развој 

на стручните и другите кадри и зајакнување на капацитетите на организациите во системот 

на социјалната заштита. 

 

 Центрите за социјална работа имаат ограничени капацитети за аплицирање и 

имплементација на ИПА проекти. Проблемот согласно изјави на вработени од ЦСР 

произлегува  од тоа што немале обуки за управување со проекти како и тоа дека голем дел 

од вкупниот број на центри за социјална работа изјавиле дека немаат вработени со 

познавање на англиски јазик, а комуникацијата со странските донатори е на англиски 

јазик.20 Имајќи во предвид дека релативно голем износ на средства од ИПА фондовите21 

наменети за социјална инклузија се на располагање, брзото надминување на проблемите 

од областа на човечки ресурси со кои се соочуваат Центрите за социјална работа 

претставуваат предизвик за понатамошното квалитетно работење на Центрите за 

социјална работа. Согласно Прирачникот за нормативи и стандарди за простор, опрема и 

стручен кадар и ресурси во јавните институции-Центри за социјални работи ЗСД треба да 

                                                 
19 Извор: Извештај од Анкета во Центри за социјална работа 
20 Извор: Извештај од Анкета во Центри за социјална работа 
21 Извор: Национална програма за усвојување на правото на Европската Унија, ревизија 2016-2018 од вкупно 
14.1 милиони евра токму во делот за социјално вклучување, само 6.2 милиони евра се искористени до сега. 
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направи анализа на потребите од обука на вработените во ЦСР и установите за социјална 

заштита, според која треба да развие план за обука, да развие програми за обука и да 

обезбеди обучувачи за спроведување на обуката. Обука треба да биде обезбедена за сите 

стручни и административни вработени. ЗСД треба да подготви план за обука за стручните 

и за административните кадри во ЦСР, кој треба да содржи теми на потребните обуки и 

динамичен план на реализирање на обуките.  

 

Секојдневната работа на Центрите за социјална работа во Република Македонија 

подразбира покрај другото и соработка со полиција, судови, единици на локална 

самоуправа, образовни институции и граѓански организации. Од спроведена анкета на 

Центрите за социјална работа се констатира дека најслаба е комуникацијата и соработката 

со граѓанските организации, а нешто подобра со Единиците на локална самоуправа. 

 

Имајќи во предвид дека поголем дел од граѓанските организации вршат активности во 

социјалната сфера, а од анализа направена на ЦСР22 утврден е најнизок степен на 

соработка со граѓанските организации, потребата од натамошно продлабочување на 

соработката е повеќе од значајно пред се заради избегнување на двојни слични напори за 

постигнување на идентични цели и постигнување на максимални ефекти при давање на 

услуги на крајните корисници. 

 

Слична е состојбата и во однос на соработката на Центрите за социјална работа со 

Единиците на локална самоуправа. Од анкетата утврдено е дека поголем дел од центрите 

за социјална работа не учествуваат во изработка на програми или Акциски планови за 

социјална инклузија на локално ниво, а имајќи во предвид согласно законската регулатива 

(Закон за локална самоуправа) каде е наведено дека Единиците на локална самоуправа се 

едни од носителите за имплементација на системот на социјална заштита, се наметнува 

потребата од продлабочување на соработката на Центрите за социјални работи со 

Единиците за локална самоуправа заради подобрување на  ефикасноста и стручноста при 

креирање на програмите или Локалните акциски планови за социјална инклузија. 

 
ЗАКЛУЧОЦИ И ПРЕПОРАКИ 

 
Воведување и имплементација на сет од активности кои би започнале со редовно месечно 

доставување на податоци од Центрите за социјална работа до Центрите за вработување за 

корисниците на социјална помош. Потоа тие лица преку механизмите за информирање 

што ги има развиено Агенцијата за вработување на Република Македонија, би се повикале 

да се регистрираат доколку не се веќе регистрирани како активни баратели на работа. 

Следен чекор би бил да се направи профилирање, изработка на Индивидуален план за 

                                                 
22 Извор: Извештај од Анкета во Центри за социјална работа 
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вработување на тешко вработливи лица и врз таа основа лицето соодветно да се вклучи во 

некоја од програми за обуки или отворање на сопствен бизнис. Доколку и по завршување 

на одредена обука, лицето-корисник на социјална помош не се вработи, потребно е 

континуирано да се повторува процесот за вклучување во различни видови на обуки се со 

цел лицето да остане активно во процесот на барање работа односно спречување на 

процесот на повторна асоцијализација. Имајќи во предвид дека со Оперативниот план за 

активни програми за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2015 година и во 

континуитет е предвидено посебно за корисниците на социјална помош дека за 

времетраење на обуките доколку се вклучат во програмите за обуки, не им престанува 

правото на користење на социјална помош, при процесот на анимирање на корисниците 

на социјална помош, од страна на претставниците на Агенцијата за вработување на 

Република Македонија/Центри за вработување  и преставниците на Центрите за социјална 

работа, потребно им е постојано да се нагласува тој битен факт за нив зошто од анкетите 

се утврди дека токму поради таа причина голем процент од корисниците на социјална 

помош не се одлучуваат да се вклучат во активните програми за вработување.  

 

Имајќи го предвид фактот дека просечниот период за прво вработување на младите лица 

(15-29 години) во Република Македонија е период во кој сигурно младите лица 

преминуваат во категоријата долгорочно невработени лица и веројатноста дека ќе бидат 

вклучени во системот на социјална заштита е голема потребата од развивање на систем за 

брзо вклучување на младите лица по завршување на училиштето во процесот на обуки во 

реални работни услови (практикантство), мотивациони обуки, обуки за напредни ИТ 

вештини и сл.  или нудење на поволни услови за отворање на сопствен бизнис. За 

запознавање на младите лица со можностите кои ги нуди Агенцијата за вработување 

потребно е во соработка со образовните институции навремена интервенција во 

завршните години од образованието (средно училиште или факултет). 

 

Исто така и Единиците на локална самоуправа (општините) треба да се активираат и да 

отворат локални канцеларии за млади кои би ја имале пред се улогата на посредник во 

организирање на средби на младите лица со завршено образование и оние кои веќе 

станале долгорочно невработени со претставници на локалната бизнис заедница за 

разгледување на можностите  за вклучување на младите невработени лица во некави 

обоки или пак директно да се вработат со што превентивно би се влијаело на релаксирање 

на системот на социјална заштита. 

 

Воспоставување на механизам за утврдување и усогласување на висината на социјална 

помош согласно утврдените минимални месечни трошоци за живот  во чие 

функционирање учество би имале релевантни државни институции (Министерство за труд 
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и социјална политика, Државен завод за статистика и претставници на здруженија кои се 

вклучени во имплементација на активности од социјалната сфера. 

 

За поголема вклученост на Единиците за локална самоуправа (ЕЛС) во имплементација на  

услугите од социјална заштита и справување со сиромаштијата и социјалната исклученост 

на локално ниво потребно е првично ЕЛС да имаат база на податоци на корисниците на 

социјална помош и нејзино постојано обновување. Базата на податоци ЕЛС најлесно би ја 

развиле во соработка на локалниот Центар за социјални работи. Следно би било обуки на 

одередени вработени во рамките на секоја од ЕЛС за аплицирање на ИПА проекти со што 

би се обезбедил поголем износ на финансиски средства за реализација на програми и 

услуги од социјалната сфера. Да продолжи праксата на воспоставување на центри за 

социјални услуги и локални координативни тела за социјална заштита во сите општини во 

Република Македонија, како механизми за развој на превентивната работа, планирање и 

преземање на активности од областа на социјалната заштита и можност за анимирање и 

вклучување во некои од локалните активности од областа на социјална заштита. 

 

Согласно Прирачникот за нормативи и стандарди за простор, опрема и стручен кадар и 

ресурси во јавните институции-Центри за социјални работи (ЦСР) предвидено е 

административните кадри, исто како и стручниот кадар да имаат континуирана обука 

согласно потребите на организацијата и индивидуалните потреби на вработените. 

Раководниот кадар треба да има задолжителна обука за менаџмент, финансии и 

буџетирање, а останатиот кадар стручна обука согласно потребите на работното место 

(финансии и буџетирање, анализа и известување и сл.) и за унапредување на личните 

карактеристики (комуникациски вештини, ИТ, тимска работа и сл.).Понатаму, доколку се 

настојува да се постигне поголема ефикасност во функционирањето на ЦСР, потребно е 

пропорционално многу поголем удел на професионален кадар кој директно е вклучен во 

имплементација на активностите од областа на социјална заштита одколку другиот 

административно-технични кадар вклучително и потребата од обновување и воведување 

на соодветна опрема и возила. Исто така потребно е  на одреден број на вработени од 

секој ЦСР  да им се обезбеди  курсеви за изучување на англиски јазик и обуки за 

управување со проекти заради големото значење за обезбедување на дополнителни 

ресурси за решавање на дел од горенаведените проблеми, но и за проширување на 

опсегот на активности или проекти од областа на социјална заштита.  Потребно е  и 

издвојување на профилот на теренски социјален работник чија работа ќе биде насочена 

кон унапредување на положбата на поединците и нивните семејства во рамките на 

урбаните и руралните средини . 

Во насока на зајакнување на соработката  на Центрите за социјални работи со Единиците 

на локална самоуправа и Граѓанските организации е задолжување на контакт лице од 
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секој Центар за социјални работи на ниво на секоја општина во Република Македонија  и 

истото е потребно да разменува информации, следење на огласи за проекти од ИПА 

програмите заради можност за аплицирање со заеднички проекти со горенаведените 

институции, одржување на состаноци со претставници на ЕЛС и ЦСР за различни теми од 

областа на социјална заштита, изработка на заеднички документи  како акциони планови 

за социјална инклузија на локално ниво, заеднички работилници и сл. Исто така може да 

се земат во предвид добри практики од Европската унија за децентрализација на системот 

за социјална заштита како на пример во Литванија23 каде од 2015 година развојoт на 

системот за социјална заштита се врши преку процес на децентрализација односно сите 

општини обезбедиле пари за социјална помош и доделувањето е согласно заеднички 

еднакви услови (тие имаат изгубено дискреционо право да одлучат дали ќе го зголемат 

надоместокот/корист со исклучок во случаите кои не се предвидени во Законот за 

социјална заштита).  Исто така општините можат да ги користат општинските буџетски 

средства за обезбедување на дополнителна социјална поддршка особено за ранливите 

групи, каде што поддршката со закон не е регулирано или не е доволна.  

  

 

 

 

                                                 
23 Извор: Review of recent social policy reforms 2015 Report of the Social Protection Committee The Social Protection 
Committee  

 


