
Социјалната карта на општина Струга претставува слика на актуелните социо-економски и демографски специфики на општината.  Во 
изготвувањето на истата се користени постоечките статистички извори на податоци во отсуство на нов официјален попис во државата. 
Прикажаните податоци треба да претставуваат насока за општината за понатамошно превземање на мерки и услуги на локално ниво, 
насочени кон идентификуваните социјални ризици и социјално ранливите категории. Демографските податоци покажуваат пораст на 
бројот на населението од 63 376 жители според последниот попис во 2002 година,  на 65 395 според последната годишна процена на 
населението на 31.12 2014 година.  Според возрасната структура, доминирааат лицата на возраст од 34 до 59 години (34%), потоа следат 
лицата на возраст од 20 до 34 години (28%). Во однос на националната припадност, општина Струга е етнички мешана заедница со 
мнозинско албанско население 57%, македонско 32%, турско 6%, влашката 1% и помалку од еден процент припаѓаат на еѓипќани, роми, 
бошњаци, срби и друго. Во однос на домувањето, како што се зголемува бројот на жители во општината, така расте и бројот на вкупни 
живеалишта во Струга. Според податоците од пописот во 2002 година, бројот на станови изнесувал 18 300, а во периодот од 2005 до 2014 
година се изградени дополнителни 2365 станови. Во општината нема социјални станови за социјално загрозените групи. Достапните 
официјални податоци на Државниот завод за статистика за вкупниот број на активни деловни субјекти покажуваат најголема 
застапеност на микропретпријатија, но и тренд на намалување на бројката на мали претпријатија во последните години. Во однос на 
секторите на дејност, доминираат трговија на големо и мало, сместувачки објекти и сервисни услуги за храна и градежништвото. Согласно 
податоците добиени од Агенцијата за вработување, вкупниот број на регистрирани невработени лица во октомври 2015 година, изнесувал 
8.504. Од нив, како активни баратели на работа се регистрирани 38%, а останатите 62% се други невработени. Најголем дел од 
регистрираните неработени лица се со основно и средно образование. Во однос на националната припадност, најголем број на евидентирани 
активни баратели на работа се од македонска етничка заедница, иако во оштината има мнозинско албанско население. Тука се забележуваат 
и значителни родови разлики, односно мажите кај сите етнички заедници се повеќе присутни како регистрирани активни баратели на 
работа. Согласно податоците од Државниот завод за статистика, на крајот на 2014 година во општина Струга евидентирани се 5 
трговски друштва за вработување на лица со попречености со вкупно 53 корисници. Состојбите со вклученоста во основно образование во 
општина Струга во изминатите години покажуваат дека има намалување на бројот на ученици по учебни години. Притоа нема значителни 
разлики помеѓу девојчињата и момчињата. Соодносот пак наставници – ученици во општина Струга изнесува 8:1,  со поголема застапеност 
на жените наставнички. Според информациите добиени од страна на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија, бројот на 
пензионери во општина Струга, заклучно со октомври 2015 година изнесува 10 792. Во општината нема сместувачки капацитети за 
згрижување на стари лица. Бројот на семејства корисници на социјална парична помош на крајот на 2014 година изнесувал 384, 
дополнително имало 78 корисници на условен паричен надоместок и 172 корисници на надоместок за енергетска сиромаштија. Според 
официјалните податоци на Државниот завод за статистика, стапката на сиромашни лица за 2014 година во Република Македонија 
изнесувала 22.1%. Врз основа на овој показател може да се процени дека повеќе од 14.000 жители во општина Струга живеат во сиромаштија 
и имаат потреба од некаков вид на социјална помош, односно многу повеќе од социјалните трансфери кои се распределуваат од страна на 
централната власт. Во општината има една централна градинка со два објекти во кои има вкупно запишано 505 деца. Вкупниот 
капацитет на објектите на градинката е 310 деца (иако реално се запишани 505), а според процените на населението во општината има 
4036 деца на предучилишна возраст, односно постоечките капацитети опфаќааат само околу 8% од децата на предучилишна возраст. 
Бројот на деца запишани во детските градинки во општина Струга  е зголемен за дури 40%. Бројот на вработените е зголемен, исто така, 
(17%), но тоа зголемување е помало во однос на зголемениот број на згрижени деца. Во општина Струга функционира еден дневен центар за 
деца и возрасни со попреченост, раководен од здружение на граѓани „Порака Нова“ и опслужува 60 корисници на секојдневна база (лица со 
попреченост). Инклузијата на децата со попречености во предучилишното и училишното образование е сè уште на многу ниско ниво. На 
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Идентификување на ранливи групи и
потребни социјални услуги во општината

Karta sociale e Komunëssë Strugës paraqet pasqyrë të specifikave socio-ekonomike dhe demografike të komunës. Për përgatitjen e të njëjtës janë 
shfrytëzuar burime ekzistuese të të dhënave statistikore në mungesë të një regjistrimi të ri zyrtar në shtet. Të dhënat e shfaqura duhet të paraqesin 
orientim për komunën për ndërmarrjen e masave dhe shërbimeve të ardhshme në nivel lokal, të orientuara kah identifikimi i rreziqeve sociale dhe 
kategoritë e grupeve të rrezikuara. Sipas regjistrimit të fundit të vitit 2002, të dhënat demografike tregojnë rritje të popullatës prej 63 376 banorë 
në 65 395 sipas vlerësimit të fundit vjetor të popullatës në periudhën 31.12.2014. Sipas strukturës së moshës dominojnë personat e moshës nga 34 
deri në 59 vjeç (34%), e më pas vijojnë personat e moshës nga 20 deri në 34 vjeç (28%). Në bazë të përkatësisë etnike, Komuna e Strugës është bashkësi 
shumë etnike me shumicë shqiptare (57%), maqedonas janë (32%), përkatësisë turke i përkasin 6%, vllehë 1% dhe më pak se një përqind i përkasin 
egjiptianëve, romëve, boshnjakëve, serbëve dhe të tjerë. Sa i përket strehimit, ashtu siç rritet numri i banorëve në komunë ashtu rritet edhe numri 
i vendbanimeve në Strugë. Sipas të dhënave nga regjistrimi i vitit 2002 numri i apartamenteve ka shënuar 18 300, ndërsa në periudhën nga viti 
2005 deri në vitin 2014 janë ndërtuar edhe 2 365 apartamente të tjera. Në komunën e Strugës nuk ka apartamente sociale për grupet e rrezikuara 
sociale. Të dhënat zyrtare  të disponueshme nga Enti Shterëror i Statistikave për subjektet afariste tregojnë përfaqësim më të madh të mikro 
ndërmarrjeve, por gjithashtu viteve të fundit ekziston trend i zvogëlimit të numrit të ndërmarrjeve të vogla. Sa i përket sektorëve sipas 
fushëveprimit dominon tregtia me shumicë dhe pakicë, objektet akomoduese dhe shërbimet e ushqimit dhe ndërtimtarisë. Sipas të dhënave të 
fituara nga Agjensioni për punësim, numri i përgjithshëm i personave të evidentuar si të papunë në tetor të vitit 2015 ka shënuar 8 504 persona. 
Prej tyre, 38 %janë regjistruar si kërkues aktiv për punë, kurse pjesa e mbetur prej 62 % janë të papunë. Pjesa më e madhe e personave të regjistruar 
si të papunë janë me arsimim fillor ose të mesëm. Sa i përket përkatësisë etnike pjesa më e madhe e kërkuesve aktiv për punë janë nga përkatësia 
etnike maqedonase, edhe pse në Komunën e Strugës shumicë është popullata me përkatësi etnike shqiptare. Këtu vërehen edhe dallime të 
rëndësishme gjinore, gjegjësisht meshkujt nga të gjitha përkatësitë etnike janë më të pranishëm si kërkues aktiv për punë. Sipas të dhënave të Entit 
Shtetëror të Statistikave, në fund të vitit 2014  në Komunën e Strugës janë evidentuar 5 shoqëri tregtare për punësimin e personave me aftësi të 
kufizuara me gjithsej 53 shfrytëzues. Përfshirja në arsimin fillor në Komunën e Strugës viteve të fundit tregon se ka rënie të numrit të nxënësve. 
Përveç kësaj nuk ka dallime thelbësore në mes vajzave dhe djemve. Marrëdhënia mësues-nxënës në Komunën e Strugës shënon 8:1, me përfaqësim 
më të madh të mësuesëve të gjinisë femër. Sipas të dhënave të fituara nga Fondi për Sigurim Pensional dhe Invalidor në Maqedoni, numri i 
pensionistëve në Komunën e Strugës, përfshirë edhe tetorin e vitit 2015 shënon  10 792 persona. Në këtë komunë nuk ka kapacitete akomoduese për 
kujdesin e personave të moshuar. Numri i familjeve që janë shfrytëzuese të ndihmave financiare sociale në fund të vitit 2014 ka shënuar 384 
familje, gjithashtu ka pasur 78 shfrytëzues  të kompenzimit financiar me kusht dhe 172 shfrytëzues për kompenzim të varfërisë energjetike. Sipas të 
dhënave zyrtare të Entit Shtetëror të Statistikave , norma e personave të varfër për vitin 2014 në Republikën e Maqedonisë ka qenë 22.1%. Në bazë 
të këtij treguesi mund të vlerësohet se më shumë se 14.000 banorë në Komunën e Strugës jetojnë në varfëri dhe kanë nevojë për ndonjë ndihmë 
sociale, gjegjësisht shumë më shumë nga transferat sociale të cilat shpërndahen nga ana e pushtetit qendror. Në komunën e Strugës ekziston çerdhe 
qëndrore me dy objekte në të cilën janë të regjistruargjithsej 505 fëmijë. Kapaciteti i përgjithshëm i objekteve të çerdhes është 310 fëmijë (edhe pse 
realisht janë të regjistruar 505), kurse sipas vlerësimeve të popullatës në komunë ka 4036 fëmijë të moshës parashkollore dhe kapacitetet 
ekziestuese mbulojnë vetëm rreth 8 % të fëmijëve të moshës parashkollore. Numri i fëmijëve të regjistruar në kopshtet e Komunës së Strugës është 
rritur për 40 %. Numri i të punësuarve gjithashtu është rritur  (17%), megjithate kjo rritje është disproporcionalisht me e vogël se rritja e numrit të 
fëmijëve që kanë nevojë për kujdesje. Në Komunën e Strugës funksionon një qendër ditore për fëmijë dhe të rritur me aftësi të kufizuara, e udhëhequr 
nga shoqata e qytetarëve Poraka Nova dhe u shërben 60 shfrytëzuesve në bazë ditore (persona me aftësi të kufizuar). Përfshirja e fëmijëve me aftësi 
të kufizuara në arsimin parashkollor dhe atë fillor akoma është shumë e ulët. Në territorin e komunës nuk ka kapacitete akomoduese dhe qendra 
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(28%). Në bazë të përkatësisë etnike, Komuna e Strugës është bashkësi shumë etnike me shumicë shqiptare (57%), maqedonas janë (32%), përkatësisë 
turke i përkasin 6%, vllehë 1% dhe më pak se një përqind i përkasin egjiptianëve, romëve, boshnjakëve, serbëve dhe të tjerë. Sa i përket strehimit, 
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kërkuesve aktiv për punë janë nga përkatësia etnike maqedonase, edhe pse në Komunën e Strugës shumicë është popullata me përkatësi etnike 
shqiptare. Këtu vërehen edhe dallime të rëndësishme gjinore, gjegjësisht meshkujt nga të gjitha përkatësitë etnike janë më të pranishëm si kërkues 
aktiv për punë. Sipas të dhënave të Entit Shtetëror të Statistikave, në fund të vitit 2014  në Komunën e Strugës janë evidentuar 5 shoqëri tregtare 
për punësimin e personave me aftësi të kufizuara me gjithsej 53 shfrytëzues. Përfshirja në arsimin fillor në Komunën e Strugës viteve të fundit 
tregon se ka rënie të numrit të nxënësve. Përveç kësaj nuk ka dallime thelbësore në mes vajzave dhe djemve. Marrëdhënia mësues-nxënës në 
Komunën e Strugës shënon 8:1, me përfaqësim më të madh të mësuesëve të gjinisë femër. Sipas të dhënave të fituara nga Fondi për Sigurim 
Pensional dhe Invalidor në Maqedoni, numri i pensionistëve në Komunën e Strugës, përfshirë edhe tetorin e vitit 2015 shënon  10 792 persona. Në 
këtë komunë nuk ka kapacitete akomoduese për kujdesin e personave të moshuar. Numri i familjeve që janë shfrytëzuese të ndihmave financiare 
sociale në fund të vitit 2014 ka shënuar 384 familje, gjithashtu ka pasur 78 shfrytëzues  të kompenzimit financiar me kusht dhe 172 shfrytëzues për 
kompenzim të varfërisë energjetike. Sipas të dhënave zyrtare të Entit Shtetëror të Statistikave , norma e personave të varfër për vitin 2014 në 
Republikën e Maqedonisë ka qenë 22.1%. Në bazë të këtij treguesi mund të vlerësohet se më shumë se 14.000 banorë në Komunën e Strugës jetojnë në 
varfëri dhe kanë nevojë për ndonjë ndihmë sociale, gjegjësisht shumë më shumë nga transferat sociale të cilat shpërndahen nga ana e pushtetit 
qendror. Në komunën e Strugës ekziston çerdhe qëndrore me dy objekte në të cilën janë të regjistruargjithsej 505 fëmijë. Kapaciteti i përgjithshëm i 
objekteve të çerdhes është 310 fëmijë (edhe pse realisht janë të regjistruar 505), kurse sipas vlerësimeve të popullatës në komunë ka 4036 fëmijë të 
moshës parashkollore dhe kapacitetet ekziestuese mbulojnë vetëm rreth 8 % të fëmijëve të moshës parashkollore. Numri i fëmijëve të regjistruar në 
kopshtet e Komunës së Strugës është rritur për 40 %. Numri i të punësuarve gjithashtu është rritur  (17%), megjithate kjo rritje është 
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Идентификување на ранливи групи и потребни социјални услуги во општината

РЕЗИМЕ

Социјалната карта на општина Струга претставува слика на актуелните социо-економ-
ски и демографски специфики на општината. Во изготвувањето на истата се корис-
тени постоечките статистички извори на податоци во отсуство на нов официјален 

попис во државата. Прикажаните податоци треба да претставуваат насока за општината 
за понатамошно превземање на мерки и услуги на локално ниво, насочени кон идентифи-
куваните социјални ризици и социјално ранливите категории.

Демографските податоци покажуваат пораст на бројот на населението од 63 376 жители 
според последниот попис во 2002 година, на 65 395 според последната годишна процена 
на населението на 31.12 2014 година. Според возрасната структура, доминираат лицата 
на возраст од 34 до 59 години (34%), потоа следат лицата на возраст од 20 до 34 години 
(28%). Во однос на националната припадност, општина Струга е етнички мешана заедница 
со мнозинско албанско население 57%, македонско 32%, турско 6%, влашко 1% и помалку 
од еден процент припаѓаат на еѓипќани, роми, бошњаци, срби и друго.

Во однос на домувањето, како што се зголемува бројот на жители во општината, така 
расте и бројот на вкупни живеалишта во Струга. Според податоците од пописот во 2002 
година, бројот на станови изнесувал 18 300, а во периодот од 2005 до 2014 година се из-
градени дополнителни 2365 станови. Во општината нема социјални станови за социјално 
загрозените групи.

Достапните официјални податоци на Државниот завод за статистика за вкупниот број на 
активни деловни субјекти покажуваат најголема застапеност на микропретпријатија, но и 
тренд на намалување на бројката на мали претпријатија во последните години. Во однос 
на секторите на дејност, доминираат трговија на големо и мало, сместувачки објекти и 
сервисни услуги за храна и градежништвото.

Согласно податоците добиени од Агенцијата за вработување, вкупниот број на регистри-
рани невработени лица во октомври 2015 година, изнесувал 8.504. Од нив, како активни 
баратели на работа се регистрирани 38%, а останатите 62% се други невработени. Нај-
голем дел од регистрираните неработени лица се со основно и средно образование. Во 
однос на националната припадност, најголем број на евидентирани активни баратели на 
работа се од македонска етничка заедница, иако во општината има мнозинско албанско 
население. Тука се забележуваат и значителни родови разлики, односно мажите кај сите 
етнички заедници се повеќе присутни како регистрирани активни баратели на работа.

Согласно податоците од Државниот завод за статистика, на крајот на 2014 година во 
општина Струга евидентирани се 5 трговски друштва за вработување на лица со попрече-
ности со вкупно 53 корисници.
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Состојбите со вклученоста во основно образование во општина Струга во изминатите го-
дини покажуваат дека има намалување на бројот на ученици по учебни години. Притоа 
нема значителни разлики помеѓу девојчињата и момчињата. Соодносот пак наставници – 
ученици во општина Струга изнесува 8:1, со поголема застапеност на жените наставнички. 

Според информациите добиени од страна на Фондот за пензиско и инвалидско осигу-
рување на Македонија, бројот на пензионери во општина Струга, заклучно со октомври 
2015 година изнесува 10 792. Во општината нема сместувачки капацитети за згрижување 
на стари лица.

Бројот на семејства корисници на социјална парична помош на крајот на 2014 година 
изнесувал 384, дополнително имало 78 корисници на условен паричен надоместок и 172 
корисници на надоместок за енергетска сиромаштија. Според официјалните податоци на 
Државниот завод за статистика, стапката на сиромашни лица за 2014 година во Република 
Македонија изнесувала 22.1%. Врз основа на овој показател може да се процени дека 
повеќе од 14.000 жители во општина Струга живеат во сиромаштија и имаат потреба од 
некаков вид на социјална помош, односно многу повеќе од социјалните трансфери кои се 
распределуваат од страна на централната власт.

Во општината има една централна градинка со два објекти во кои има вкупно запишани 
505 деца. Вкупниот капацитет на објектите на градинката е 310 деца (иако реално се за-
пишани 505), а според процените на населението во општината има 4036 деца на преду-
чилишна возраст1, односно постоечките капацитети опфаќаат само околу 8% од децата на 
предучилишна возраст. Бројот на деца запишани во детските градинки во општина Струга  
е зголемен за дури 40%. Бројот на вработените е зголемен, исто така за 17% но тоа зголе-
мување е помало во однос на зголемениот број на згрижени деца. 

Во општина Струга функционира еден дневен центар за деца и возрасни со попрече-
ност, раководен од здружение на граѓани „Порака Нова“ и опслужува 60 корисници на 
секојдневна база (лица со попреченост). Инклузијата на децата со попречености во пре-
дучилишното и училишното образование е сè уште на многу ниско ниво. 

На територијата на општината нема сместувачки капацитети и центри за психосоцијална 
поддршка за жртви на семејно насилство.

1  Процени на население - 2014 година, Државен завод за статистика

Социјална карта на општина Струга
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Идентификување на ранливи групи и потребни социјални услуги во општината

ВОВЕД

Општина Струга во изминатиот период изработи локална стратегија за социјална 
заштита која треба да обезбеди задоволување на потребите на сите категории на 
граѓани и еднаквост во однос на добивањето на услуги од системот на социјална 

заштита. Првиот предуслов за да се постигне тоа е идентификување на главните социјални 
ризици и идентификување на различните категории на целни групи кои треба да добијат 
соодветни социјални услуги на локално ниво. За таа цел се пристапи кон изработка на со-
цијална карта на општината која треба да даде увид во социјалната структура на жителите 
во општината. Главна цел на социјалната карта на општината е идентификување на акту-
елната демографска структура на граѓаните и мапирање на социо-економски предизвици 
со кои тие се соочуваат. Во тој контекст, анализирани се локалните состојби и потреби 
во повеќе домени како: демографија, домување, пазар на труд, образование, пензиско и 
инвалидско осигурување, здравствено осигурување, социјална заштита и детска заштита. 

Социјалното вклучување на ранливите групи на граѓани најдобро се остварува преку обез-
бедување на достапност на социјалните услуги во заедницата, развој на услугите според 
потребите за помош, јакнење на капацитетите на корисниците, отстранување на пречките 
и овозможување на еднакви можности за нивно социјално вклучување. Во оваа насока, 
системот на социјална заштита овозможува воспоставување на услуги на дневно и привре-
мено згрижување, подобрување на згрижувањето на децата во згрижувачки семејства, јак-
нење на потенцијалот на биолошките семејства за грижа за своите членови, организирано 
живеење во станбени единици со поддршка, мал групен дом или други форми согласно со 
потребите на корисниците во заедницата. Освен услугите утврдени со законските пропи-
си од оваа област, во заедницата треба да се креираат и иновативни услуги, кои ќе бидат 
адекватни за помош и поддршка на ранливите групи на граѓани.

Општините, градот Скопје и општините во градот Скопје се јавуваат како носители на со-
цијалната заштита во локалната заедница преку донесување на сопствени програми од 
областа на социјалната заштита, заради организирање и спроведување на социјалната 
заштита за граѓаните од своето подрачје.

Децентрализацијата на социјалните услуги од национално ниво на други засегнати страни 
за испорака на услуги во локалната заедница значи дека покрај општините и центрите за 
социјална работа, како обезбедувачи на одредени услуги од социјална заштита се пред-
видени и здруженијата на граѓани, физички лица кои вршат одредени работи од областа 
на социјалната заштита како професионална дејност, верските заедници и религиозни 
групи, а се поттикнува и приватната иницијатива и корпоративната општествена одговор-
ност на компаниите од конкретното подрачје.



8

Поконкретно, истражувањето се фокусираше во две насоки:

 � Утврдување на бројност и опфаќање на постоечки корисници на социјални услуги во 
општините;

 � Идентификување на ранливите категории на граѓани и потенцијални корисници на со-
цијални услуги кои не се опфатени со постоечките програми;

Овие податоци треба да дадат увид во јазот помеѓу потребите и услугите кои се нудат како 
одговор на тие потреби на локално ниво.

Социјална карта на општина Струга
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Идентификување на ранливи групи и потребни социјални услуги во општината

МЕТОДОЛОГИЈА 
НА ИСТРАЖУВАЊЕТО

Истражувањето се базира на пристап со комбинирање на повеќе методи, квантитативни 
и квалитативни и истите се претставени подолу:

 � Анализа на содржината на програмите за социјална заштита, акциони планови за со-
цијална заштита, локални стратегии за развој со цел утврдување на приоритетни области, 
предизвици и веќе идентификувани ранливи групи од страна на општините. 

 � Проценка на корисници на социјални услуги, разделени по пол, возраст, образование, 
националност, место на живеење (таму каде што има достапни податоци). Овие пода-
тоци се добија по административен пат од институциите и официјалните статистички 
извори. Податоците беа побарани од центарот за социјална работа, агенцијата за вра-
ботување, градинките, фондот за здравствено осигурување и фондот за пензиско и ин-
валидско осигурување;

 � Интервјуа со релевантни актери на локално ниво, претставници на локалната самоупра-
ва, јавните институции на локално ниво и граѓанските организации кои работат во обла-
ста социјална заштита (одделенија за социјална, здравствена и детска заштита, центар 
за социјална работа, предучилишни установи, невладини организации, претставници на 
месни заедници, советници во општината);

 � Фокус групи со корисници;

Врз основа на применетата методологија, очекувани резултати од изработката на социјал-
ната карта се:

 � идентификување на демографскиот и социо-економскиот профил на општината;

 � мапирање на покриеноста со права и услуги од системот на образование, социјална 
заштита, социјално осигурување и детска заштита на жителите од општината;

 � идентификување на дополнителни социјални ризици на ранливи категории граѓани;

 � креирање на локални социјални услуги засновани на искуство од евиденција.
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СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА  
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Уставната определба на Република Македонија како социјална држава се реализира 
преку Законот за социјалната заштита. Овој пропис го воспоставува системот на со-
цијалната заштита, ги предвидува мерките, активностите и политиките 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 не-
говиот капацитет за сопствена заштита. Во групата на социјални ризици спаѓаат следните 
ризици: ризиците по здравјето (болест, повреда и инвалидност), ризиците од старост и 
стареење, ризиците на кои се изложени еднородителските семејства, ризиците од невра-
ботеност, губење на приход за издржување по основа на работа и слично, ризиците од 
сиромаштија и ризиците од друг вид на социјална исклученост. 

Освен преку системот на социјалната заштита, мерки за намалување на сиромаштијата и 
социјалната исклученост треба да се преземаат и во даночната политика, вработувањето, 
политиката за стипендирање, домувањето, заштитата на семејството, здравството, воспи-
танието и образованието, со цел да се обезбеди социјалната сигурност на граѓаните. 

Социјалната заштита се остварува преку спроведување на мерки за превенција од наста-
нување и намалување на последиците од социјалните ризици за граѓаните, обезбедување 
на парични права од доменот на социјалната заштита и воспоставување и развој на ус-
лугите од доменот на социјална заштита (услуги на стручна работа од страна на стручни 
лица и стручни тимови, сместување во установа за институционална или вонинституцио-
нална заштита).

Социјална карта на општина Струга
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Идентификување на ранливи групи и потребни социјални услуги во општината

ИСПОРАКА НА СОЦИЈАЛНИ УСЛУГИ ЗА 
РАНЛИВИ ГРУПИ НА ЛОКАЛНО НИВО

Поаѓајќи од концептот дека програмите за социјална заштита на општините се вкло-
пуваат во генералната насока за намалување на сиромаштијата и социјалната иск-
лученост на ранливите категории, истите треба да се засноваат на претходно спро-

ведена анализа на состојбите во локалната заедница. Првиот чекор при утврдувањето на 
ранливите групи на локално ниво, за кој подетално се говори во второто поглавје каде се 
дадени и предлог техники за идентификација, треба да се однесува на:

 � идентификација на традиционално ранливи групи; 

 � идентификација на нови ранливи групи;

 � утврдување на достапни социјални услуги за ранливите групи; 

 � утврдување на пречки за остварување на пристап до постоечките услуги, и 

 � планирање на потребни социјални услуги за ранливите групи. 

Со цел да се изготват соодветни и реални локални програми, неопходно е воспоставување 
на функционална соработка на сите нивоа, вклучувајќи ја тука соработката на национал-
но, регионално и локално ниво. Покрај соработката со постојните институции и со невла-
диниот сектор на локално ниво, општините треба да ги вклучат и директните корисници 
во процесот со цел да се идентификуваат нивните потреби за развој на социјалните ус-
луги на локално ниво. Вклучувањето на сите актери на локално ниво, како и на ранливите 
категории на граѓани, треба да се врши во сите фази од процесот и тоа при анализата 
на потребите, дефинирањето на приоритетните проблеми, планирањето на програмите, 
како и при спроведувањето на конкретни активности за нивно надминување. Само преку 
еден таков сеопфатен пристап општините можат поодговорно да пристапат кон плани-
рање на мерките за социјални услуги за одредени ранливи групи. Во оваа насока, особено 
е значајно тоа што одредени мерки можат да се спроведат и преку воспоставување на 
меѓуопштинска соработка со цел да се обединат средствата и ресурсите за развој на со-
цијалните услуги на локално или регионално ниво.
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ВИДОВИ СОЦИЈАЛНИ УСЛУГИ ЗА РАНЛИВИ 
ГРУПИ НА ЛОКАЛНО НИВО

За разлика од оние бенефиции кои се поврзани со одржување на приходите и се фоку-
сирани на подобрување на финансиската ситуација на граѓаните (на пример социјал-
на парична помош, пензии, здравствена заштита), социјалните услуги се ориентирани 

кон помош во задоволување на нефинансиските потреби и непреченото остварување на 
развојни и социјализаторски задачи. Тие понекогаш се нарекуваат лични социјални услу-
ги, хумани социјални услуги или услуги за социјална нега од причина што задоволувањето 
на финансиските потреби на ранливите групи граѓани е клучно за нивната сигурност, но 
сепак не значи неопходно обезбедување на задоволувачко ниво на социјално функцио-
нирање. И додека облиците на финансиска помош историски се делегирани на јавната 
социјално-заштитна мрежа, социјалните услуги ги обезбедуваат и јавни и приватни (про-
фитни и непрофитни) организации (Борнарова, 2004). 

Социјалните услуги можат да се групираат според средината во која услугата се доставу-
ва: а) социјални услуги во домашни услови; б) социјални услуги во локалната заедница; в) 
социјални услуги во институционална средина; и г) комбинирани социјални услуги.

Во продолжение дадена е листа на најчестите социјални услуги кои се применуваат во 
заштитата на различни ранливи групи. Социјалните услуги се карактеризираат со голе-
ма разнообразност, па оттука листата на услуги не е исцрпна, но може да послужи за 
иницијален избор на потребните социјални услуги за идентификуваните ранливи групи 
граѓани. Притоа, при изборот на социјална услуга секогаш треба да се раководиме од 
сознанијата добиени од претходната фаза на овој процес – проценката на потребите од 
услуги на ранливите групи, односно да се води сметка избраната услуга да овозможува 
задоволување на идентификуваните потреби.

Услуги во домашни услови

 � Помош во одржувањето на домаќинство - чистење, перење, поправки. 

 � Помош во извршувањето на секојдневните активности - подготвување на оброци, обле-
кување, капење.

 � Приспособување на домот на состојбата на корисникот со помагала и уреди.

 � Домашна нега за лица со здравствени проблеми.

 � Советување во домашни услови за лица изложени на социјален ризик.

 � Социјализација и дружење - посета на домови од волонтери или членови на здруженија.

Социјална карта на општина Струга
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Идентификување на ранливи групи и потребни социјални услуги во општината

 � Достава на храна до лица кои имаат потешкотии во нејзино подготвување и обезбеду-
вање. 

 � Помош во купување намирници - најчесто преку волонтери. 

 � Поделба на живеалиштето - корисникот живее во својот дом, во кој живее и друго лице 
кое му помага. 

 � Респајт – помош во грижа за изнемоштено лице додека семејството (негувателите) се от-
сутни

Услуги во локална заедница: 

 � Краткорочен престој во дневни центри – згрижување, социо и психотерапија, културни, 
рекреативни активности, работна терапија, психосоцијална поддршка за корисници и 
семејства. 

 � Клубови - дружење, забава, рекреација и минување на слободното време (групна тера-
пија).

 � Дневни болници – лекување и третман за кое не е потребна хоспитализација. 

 � Центри за рехабилитација- по хоспитализација за болни од хронични болести, СИДА и 
др.

 � Центри за ресоцијализација – советување, индивидуална, семејна и групна терапија, 
спорт, рекреација, едукации за малолетни деликвенти, сексуални работници и други.

 � Респајт центри – привремен одмор за негуватели додека се на пат, одмор и сл. 

 � Хоспис – терминална нега на неизлечиво болни луѓе и психосоцијална поддршка на се-
мејството. 

 � Транспортни услуги – организиран превоз до центри во заедницата, на културноуметнич-
ки настани, придружба при пазарење, при посета на здравствени и други институции.

 � Шелтер центри – задоволување на основни биолошки потреби (храна, хигиена, засол-
ниште). 

 � Народни кујни – кујни каде се служи или од каде се дистрибуира храна за ранливи групи.
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 � Советувалишта – предбрачно, брачно, за родители, за живот во семејство, за сексуално 
образование...

 � Тераписки центри – индивидуална, групна, семејна терапија. 

 � СОС линии – телефонски линии за помош, информирање, упатување, советување на ри-
зични групи.

 � Центри за менаџирање услуги – информирање, упатување и менаџирање на услуги за 
корисници.

 � Центри за образовна поддршка – за помош во учење, пишување домашни, психосоцијал-
на поддршка.

 � Центри за ментално здравје -психијатриски, дијагностички и тераписки услуги за лица 
со психијатриски проблеми (советување и интервенции во средината на корисникот, до-
машни посети).

Услуги во институција: 

 � Престој во домови - за згрижување, нега, домови за храна

 � Пензионерски заедници – независно домување во станбени објекти за пензионери

 � Домување – конгрегација - независно живеење преку заедничко изнајмување стан на 3-4 
лица.

 � Заштитено домување - скоро независно домување со помош од лице – надзорник кое 
таму живее

 � Помогнато домување - делумно независно домување 

 � Домување – конгрегација - живеење со поддршка (обично преку исхрана) на 3-4 лица кои 
заеднички изнајмуваат стан

 � Групни домови – во заеднички стан живеат 6-8 лица како семејство со сурогат родител 
(или надзорник)

 � Тераписки групни домови - во заеднички стан живеат 6-8 лица како едно семејство со 
сурогат родител кој е стручно лице кое реализира тераписки активности со станарите

Социјална карта на општина Струга
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Идентификување на ранливи групи и потребни социјални услуги во општината

Општина Струга е една од општините со најголема густина на население во Републи-
ка Македонија. Доколку просечната густина на население на ниво на државата е 82, 
2 жители на км/2, во општина Струга тој број е 121, 9 жители на км/2. 

Покрај податоците од последниот попис на население во 2002 година, Државниот завод за 
статистика секоја година на 30. 06 и 31. 12 објавува информации за процена на населението, 
наталитет и морталитет, како и миграции на населението (внатрешни и надворешни). Сепак, 
мора да се спомене дека овие податоци се земаат со резерва, особено во делот на миграциите, 
каде реалната бројка на отселени лица се претпоставува дека е многу повисока од официјал-
ната. Ова е релевантно за Струга која традиционално се смета за печалбарски крај, особено 
во руралните заедници каде мажите најчесто се надвор од државата на печалба. 

Доколку ќе се споредат податоците од последниот попис и движењето на населението 
низ годините, може да се заклучи дека во општина Струга има континуирано прираст на 
населението, односно стапката на наталитет е континуирано повисока од стапката на 
морталитет. Во однос на националната припадност, општина Струга е етнички мешана 
заедница со мнозинско албанско население 57%, македонско 32%, турско 6%, влашко 1% 
и помалку од еден процент припаѓаат на еѓипќани, роми, бошњаци, срби и друго. 

 Табела 1:  Население според пописот во 2002 и процени на население според природен прираст и 
механичко движење на населението

2002

Вкупно 
население во 

општина Струга 
според пописот

63 376

  ПРИРОДНО ДВИЖЕЊЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ВО ОПШТИНА СТРУГА
  родени умрени доселени отселени вкупно население
          жени мажи вкупно

2010 695 489 252 280 32 377 32 076 64 453
2011 697 449 352 371 32 462 32 195 64 657
2012 723 500 398 437 32 549 32 315 64 864
2013 682 459 335 350 32 629 32 431 65 060
2014 688 440 336 353 32 766 32 629 65 395

Извор:  Државен завод за статистика, Статистика по области 
Природно движење на населението, http://www.stat.gov.mk/PublikaciiPoOblast.aspx?id=10&rbrObl=2; 
Миграции, http://www.stat.gov.mk/PublikaciiPoOblast.aspx?id=9&rbrObl=2

Демографски податоци за 
општина Струга 1
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 Табела бр. 2:  Проценка на возрасната структура на населението во општина Струга, на 31.12.2014

Возраст Сè Жени Мажи

Вкупно 65 395 32 629 32 766

0-19 15 769 7 682 8 087

20-34 18 506 9 039 9 467

35-59 22 354 11 211 11 143

60 + 8 766 4 834 3 932

 Извор:  Државен завод за статистика, Статистика по области 
Процени на населението според полот и возраста, по општини и региони, 30.06.2014 и 31.12.2014, 
http://www.stat.gov.mk/PrikaziPoslednaPublikacija.aspx?id=11

 Табела бр. 3:  Живородени деца во општина Струга, според полот, брачноста и етницитетот на мајката, 
2010-2014

Вкупно

Пол Брачност Етницитет на мајката

м ж
Во

брак
Вон

Брак Мак. Алб. Тур. Ром. Вла. Срп. Бош. Ост.
2010 695 382 313 649 46 273 314 10 8 / / / 90
2011 697 381 316 651 46 252 301 15 10 / / / 119
2012 723 369 354 673 50 242 303 21 8 / 2 / 147
2013 682 358 324 635 47 234 301 11 9 / 1 / 126
2014 688 347 341 632 56 226 283 13 14 / 1 1 150

 Извор:  Државен завод за статистика, Природно движење на населението 
http://www.stat.gov.mk/PublikaciiPoOblast.aspx?id=10&rbrObl=2

 Табела бр. 4:  Умрени лица во општина Струга, по возраст и пол, 2010-2014 година

Година Вкупно
Над 65 год.

Вкупно М. Ж.
2010 489 383 193 190
2011 449 338 159 179
2012 500 377 159 218
2013 459 342 159 183
2014 440 332 140 192

 Извор:  Државен завод за статистика, Природно движење на населението 
http://www.stat.gov.mk/PublikaciiPoOblast.aspx?id=10&rbrObl=2 

Социјална карта на општина Струга
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Идентификување на ранливи групи и потребни социјални услуги во општината

Вкупниот број на живеалишта на територијата на општина Струга, согласно податоците од 
последниот попис 2002 година, изнесува 18.834. Во нив живееле 63.376 жители, поделени 
во 14 483 индивидуални домаќинства, со просечен број на членови на домаќинства =4.4.

 Табела бр. 5:  Вид на живеалиште, број и површина на станови, број на индивидуални домаќинства и 
просечна површина по член на индивидуално домаќинство; Попис 2002

 
Вкупно 

живеалишта

Вкупен 
број на 
станови

Вкупна 
површина 

(во м2)

Површина 
на станови 

населени со 
индивидуални 
домаќинства

Број на 
индивидуални 
домаќинства 
во становите

Број на 
членови на 

индивидуалните 
домаќинства

Просечна 
станбена 
површина 
по член на 

домаќинство
Струга 18 834 18 830 1 901 718 1 536 187 14 483 63 371 24.2

 Извор:  Државен завод за статистика, Макстат база

Како што се зголемува бројот на жители во општината, така расте и бројот на вкупни живе-
алишта во Струга. Во периодот од 2005 – 2014 година се изградени дополнителни 2365 станови.

 Табела бр. 6:  Број на изградени станови - вкупно во општина Струга и според корисна површина во м2

Година
Број на изградени станови 

во општина Струга
Корисна површина

 во м2

2005 355 32 764
2006 198 16 998
2007 208 18 854
2008 185 12 954
2009 212 18 233
2010 284 29 690
2011 351 34 119
2012 251 23 250
2013 111 11 350
2014 210 26 024

ВКУПНО 2005-2014 год. 2365 224 236

 Извор:  Државен Завод за статистика, статистика по области 
Градежништво во РМ, http://www.stat.gov.mk/PublikaciiPoOblast.aspx?id=12&rbrObl=20

Во однос на домувањето, еден од главните проблеми посочени од сите интервјуирани страни 
во општината, е непостоењето на социјални станови како поддршка за остварување на ова 
право за социјално загрозени групи.

Домување 2
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Согласно достапните официјални податоци на Државниот завод за статистика, вкуп-
ниот број на активни деловни субјекти заклучно со 31 декември 2014 година, изнесу-
вал 2052, при што доминираат микропретпријатијата (82%).

Доколку го следиме движењето на оваа бројка низ годините, се забележува нагорен 
тренд до 2012 година повторно кај микропретпријатијата, следено со намалување во по-
следните две години. Намалувањето е особено изразено кај малите претпријатија каде во 
периодот 2009 – 2012 има намалување за цели 50%. 

 Табела бр. 7:  Активни деловни субјекти во општина Струга, 2009-2014

Вкупно Микро Мали Средни Големи
2009 2 061 1 277 776 7 1
2010 2 127 1 352 768 6 1
2011 2 136 1 557 572 6 1
2012 2 165 1 773 384 7 1
2013 2 100 1 718 370 10 2
2014 2 052 1 684 356 11 1

 Извор:  Државен завод за статистика, МАКСТАТ база

Во однос на секторите за дејност, како што може да се забележи во табелата подолу, 
доминираат трговијата на големо и мало, сместувачки објекти и сервисни услуги за храна 
и градежништво. Ваквата застапеност е очекувана бидејќи станува збор за општина која 
е туристичко место.

Пазар 
на труд3

Социјална карта на општина Струга
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Идентификување на ранливи групи и потребни социјални услуги во општината

 Табела бр.8 :  Активни деловни субјекти по сектори на дејност според НКД Рев.2, општина Струга, 2014, 
состојба 31 декември

Вкупно 2 052
Земјоделство, шумарство и рибарство 56
Рударство и вадење на камен 4
Преработувачка индустрија 169
Снабдување со вода; отстранување на отпадни води, управување со отпад; 
санација на околината

14

Градежништво 211
Трговија на големо и трговија на мало; поправка на моторни возила и 
мотоцикли

795

Транспорт и складирање 130
Објекти за сместување и сервисни дејности со храна 230
Информации и комуникации 21
Финансиски дејности и дејности на осигурување 13
Дејности во врска со недвижен имот 9
Стручни, научни и технички дејности 111
Административни и помошни услужни дејности 40
Јавна управа и одбрана; задолжително социјално осигурување 4
Образование 28
Дејности на здравствена и социјална заштита 90
Уметност, забава и рекреација 25
Други услужни дејности 102

 Извор:  Државен завод за статистика, МАКСТАТ база

Согласно податоците добиени од Агенцијата за вработување, вкупниот број на регистри-
рани невработени лица во октомври 2015 година изнесувал 8.504. Од нив, како активни 
баратели на работа се регистрирани 38%, а останатите 62 % се други невработени. 

 Табела бр. 9:  Преглед на вкупен број на невработени лица, активни баратели на работа и други лица 
кои бараат работа во општина Струга, со состојба на 30.10.2015 година

Општина Струга

 

Вкупно Жени

Активни 
баратели 
на работа

Активни 
баратели на 

работа – жени

Други лица 
кои бараат 

работа

Други лица кои 
бараат работа – 

жени

 Вкупно 8 504 2 363 3 269 1 328 5 235 1 035

 Извор:  Центар за вработување, Струга
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Кога станува збор за податоците кои се однесуваат на стапката на невработеност и број 
на невработени лица, мора да се напомене дека достапните информации можно е да не ја 
отсликуваат реалната слика, односно сите невработени не се регистрирани во Агенцијата 
за вработување. Ова особено се однесува на жените од руралните средини и како 
информација беше посочено при спроведените разговори на терен во месните заедници. 

Кога станува збор за степенот на образование на невработените лица, од добиените по-
датоци може да се заклучи дека во најголем дел станува збор за лица со основно и средно 
образование. Значителни разлики од родов аспект во овој дел не се забележуваат. 

Во однос на националната припадност, интересен е податокот дека најголем број на 
евидентирани активни баратели на работа се од македонска етничка заедница, иако во 
општината има мнозинско албанско население. Тука се забележуваат и значителни ро-
дови разлики, односно мажите кај сите етнички заедници се повеќе присутни како реги-
стрирани активни баратели на работа. Овој податок е очекуван доколку се земе предвид 
фактот дека жените се повеќе застапени во категоријата економски неактивно население, 
односно 54% од жените во Република Македонија се сметаат за економски неактивни со-
гласно податоците од Државниот завод за статистика. 

Социјална карта на општина Струга
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Идентификување на ранливи групи и потребни социјални услуги во општината

Од добиените податоци за бројот на регистрирани баратели на работа со попречености, 
може да се заклучи дека само мал дел се евидентираат во центарот за вработување, при-
тоа доминираат лица со телесни попречености и пониски образовни квалификации. 

 Табела бр. 12:  Евидентирани невработени инвалидни лица според видот на инвалидноста, степен на 
образование и старосна структура, со состојба на 31.12.2014 година 

Вид на 
инвалидност

Воени 
инвал.

Инвал.
на труд

Пречки 
во видот

Пречки 
во 
слухот

Пречки 
во говор

Телесна 
инвалид.

Пречки 
психоф. 
Развој

Комби. 
пречки

Остан.
категор. Вкупно

Се Ж. Се Ж. Се Ж. Се Ж. Се Ж. Се Ж. Се Ж. Се Ж. Се Ж. Се Ж

1 1 0 0 2 1 1 0 1 0 7 2 4 2 0 0 1 1 17 7

Образовн  
квалифика-
ции

Вкупно НКВ
ПКВ и 
НСО КВ ВКВ ССО ВИШЕ ВИСОКО Магист. Доктори

Се Ж Се Ж. Се Ж. Се Ж. Се Ж. Се Ж. Се Ж. Се Ж. Се Ж. Се Ж.

17 7 11 4 3 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Возраст

Од 15-19 Од 20-24 Од 25-29 Од 30 -34 Од 35-39 Од 40-44 Од 45-49 Од 50-54 Од 55-59 60 год. и 
пов.

Се Ж Се Ж. Се Ж. Се Ж. Се Ж. Се Ж. Се Ж. Се Ж. Се Ж. Се Ж.

0 0 0 0 2 2 5 2 2 0 1 1 4 1 3 1 0 0 0 0

 Извор:  Агенција за вработување
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Согласно податоците од Државниот завод за статистика, на крајот на 2014 година во 
општина Струга евидентирани се 5 трговски друштва за вработување на лица со попрече-
ности со вкупно 53 корисници2.

Информациите за профилите на невработените лица треба да бидат земени во предвид 
кога се планираат мерки за локален економски развој, но секогаш мора да се внимава 
на фактот дека станува збор само за дел од реално невработените лица во општината. 
Понатаму, сите постоечки мерки за вработување и самовработување во нашата држава се 
достапни за користење само за тие што се регистрирани како активни баратели на работа. 
Тоа значи дека практично најранливите категории се изоставени од тие мерки (жени, насе-
ление од рурални средини). Општинските власти, при креирање на локалните мерки, тре-
ба да делуваат токму во насока на обезбедување на услуги и поддршка за тие групи кои не 
ги исполнуваат критериумите за мерките на централно ниво. Иако општините во голем дел 
не гледаат на вработувањето како на област која е под нивна ингеренција, сепак постојат 
многу примери и мерки на локално ниво кои се насочени кон зголемување на вработенос-
та на оние групи кои во најголем дел се исклучени од пазарот на труд, а тоа се младите и 
жените. Програмите за поддршка на претприемништво на млади и жени, кои успешно се 
имплементираат во неколку општини се покажале како ефективна мерка за вработување 
и самовработување. Фактот дека Струга е туристичко место дополнително ги зголемува 
можностите во оваа област. Она што е особено важно при планирање на ваквите мерки е 
да се внимава критериумите да бидат инклузивни и да одговараат на карактеристиките и 
потребите на целните групи и пазарот како би се постигнал очекуваниот ефект. 

Во делот на вработување и економско јакнење на лицата со попречености, според инфор-
мациите добиени од фокус групите и интервјуата, овие лица се соочуваат со големи пре-
дизвици во своето секојдневно функционирање, вклучително и пристапот до вработување. 
Треба да се преземат мерки, не само за јакнење на свеста на населението и приватниот 
сектор за правата на лицата со попречености, туку и мерки за подобрување на мобилноста 
на оваа категорија на граѓани, како основен предуслов за нивно вклучување во целокуп-
ниот јавен живот. Истовремено, имплементацијата на постоечките мерки за вработување 
на лицата со попречености треба да има строг систем на следење и контрола како би се 
избегнале злоупотребите на истите.

2  Државен завод за статистика, Социјална заштита на деца, млади и возрасни лица, 2014-2015 година

Социјална карта на општина Струга
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Состојбите со вклученост во основното образование во општина Струга во изминатите 
години покажуваат дека има намалување на бројот на ученици по учебни години. 
Ова беше посочено и во разговорите со претставниците на локалната самоуправа 

и месните заедници, според кои причината за тоа се миграциите надвор од државата во 
последните години. Како што претходно беше споменато, точниот број на отселени лица е 
тешко да се утврди, но воглавно месните заедници во Струга во голема мерка се соочуваат 
со овој предизвик. Вклученоста во основното образование меѓу момчињата и девојчињата 
во општина Струга нè упатува на значителни разлики. 

 Табела бр. 13:  Ученици во основни училишта, по пол и учебни години во општина Струга

Учебна година Вкупно Ученички Ученици

2010/11 6 545 3 180 3 365

2011/2012 6 281 3 054 3 227

2012/2013 6 006 2 954 3 052

2013/14 5 865 2 841 3 024

2014/15 6 117 2 978 3 139

 Извор:  Државен завод за статистика, http://makstat.stat.gov.mk/pxweb2007bazi/Database/
StatistikaPoOblasti/ObrazovanieNauka/OsnovnoObrazovanie/OsnovnoObrazovanie.asp

 Табела бр. 14:  Запишани ученици во основно образование од општина Струга, 2014-2015

Општина
Струга

Ученици по одделенија

Вкупно I II III IV V VI VII VIII IX

6 117  708  651  659  682  714  696  724  608  675

 Извор:  Државен завод за статистика, http://www.stat.gov.mk/PrikaziPoslednaPublikacija.aspx?id=42

Соодносот пак наставници – ученици во општина Струга изнесува 8:1. Очекувано, бројот 
на жени - наставнички е поголем, но мора да се напомене дека таа разлика не е толку 
драстично изразена како во некои други општини. 

Образование 4
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 Табела бр. 15:  Наставници во основни училишта во општина Струга, по пол и учебни години

Вкупно Жени Мажи
2010/11 635 360 275
2011/12 641 376 265
2012/13 650 393 257
2013/14 654 385 269
2014/15 718 427 291

 Извор:  Државен завод за статистика, МАКСТАТ база

Бројката на ученици во средните училишта во последните пет години, исто така, покажува 
тренд на намалување. Ако го земеме предвид фактот дека општината има позитивен при-
раст на населението, тогаш намалувањето на бројот на ученици се претпоставува дека се 
должи на миграциите. Значителни родови разлики не се забележуваат во овој дел.

 Табела бр. 16:  Ученици во средни училишта во општина Струга, по пол и учебни години

Учебна година Вкупно Ученички Ученици
2010/11 3 405 1 762 1 643
2011/2012 3 405 1 733 1 672
2012/2013 3 229 1 678 1 551
2013/14 3 071 1 570 1 501
2014/15 2 819 1 467 1 352

 Извор:  Државен завод за статистика, МАКСТАТ база

Во однос на вклученоста на децата со попречености во основното образование, според 
информациите добиени од интервјуата со претставници на училиштата, во општината има 
посебна паралелка за деца со попречености и моменталната бројка на ученици во таа па-
ралелка изнесува осум. Потребно е да се работи на унапредување на системот на коорди-
нација и прибирање податоци меѓу училиштата и општината, како и зголемување на бројот 
на стручен кадар за работа со оваа група на деца. Недостига информацијата за број на 
деца со попречености кои се вклучени во редовната настава. Според претставниците на 
училиштата, особено треба да се работи на подобрување на условите за вклучување на 
децата со попречености од руралните средини во образовниот процес преку подобру-
вање на мобилноста и пристапноста на самите училишни објекти и соодветноста на аудио 
и визуелните наставни помагала. 

Социјална карта на општина Струга
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Земајќи го во предвид процесот на стареење на населението дека е присутен на терито-
ријата на целата држава и го надминува коефициентот на старо население од 12%, ста-
реењето на популацијата само по себе наметнува дополнителни економски, здравствени 

и социјални предизвици кои е потребно да бидат покриени со старосно осигурување. Притоа 
треба да се следат и се поизразените разлики меѓу руралните и урбаните средини, поради 
фактот дека младите масовно се иселуваат или заминуваат на печалба од руралните средини. 

Активностите во рамките на социјалната заштита во голема мерка се врзани со улогата што ја 
има семејството. Во Законот за семејство (Службен весник број 84/008 член 181) регулирани 
се обврските на децата за издржување на финансиски немоќните родители. Оваа обврска се 
зема во предвид и во случај на самостојно живеење и при сместување во установа, ако за тоа 
се финансиски способни. 

Во нашата држава многу се ретки истражувањата на старата популација, односно за пензио-
нерите и за ризиците што ги предизвикува староста. Фондот за пензиско и инвалидско осигу-
рување обезбедува пензии за над 60% од популација постара од 60 години (53,44% од вкупни-
от процент на корисници на пензии се носители на право на старосна пензија), а мал број (8,22 
%) се стари лица кои не добиваат пензија, а го оствариле право на постојана парична помош 
во рамките на системот на социјалната заштита. Согласно извештајот упатен до Европската 
Унија повеќе од 70,000 (или 31.1%) од лицата над 65 години не се корисници на пензиските 
бенефиции. 

Според Законот за социјална заштита, старите лица кои се материјално необезбедени, немаат 
имот и имотно право од кое можат да обезбедат приход и не можат да обезбедат издршка врз 
основа на Законот за семејство, можат да остварат право од социјална заштита и тоа: постоја-
на парична помош, паричен надомест за помош и нега од друго лице, еднократна парична 
помош и помош во натура, паричен надомест за социјално домување и здравствена заштита.

Старите лица според Законот можат да остварат и право на вонинституционална заштита и 
тоа: социјална услуга, помош на поединец и помош на семејство, домашна нега и помош на по-
единец и семејство, дневно згрижување, привремено прифаќање и згрижување и сместување 
во згрижувачко семејство. Посебно треба да се нагласи дека институционалната заштита за 
старите лица во Република Македонија е недоволно развиена што се илустрира со постоење-
то на само четири јавни домови за стари лица.3 

3 Според европските стандарди со институционалните капацитети на една држава треба да биде опфатено 
3-5% од старото население

Пензиско и инвалидско 
осигурување 5
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Информациите добиени од страна на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Ма-
кедонија, заклучно со октомври 2015 година, за бројот на корисници на пензиско осигурување 
се прикажани во табелата подолу.

 Табела бр.17 :  Корисници на пензиско осигурување од општина Струга 2015

Број на нови корисници 2014 година
ВКУПНО жени мажи

367 185 182

Број на осигуреници
ВКУПНО жени мажи
10.792 4.103 6.689

 Извор:  Фонд за пензиско и инвалидско осигурување

Последниот податок со јасен јаз од родова перспектива е очекуван, земајќи предвид дека 
невработеноста на жените е поголема од таа на мажите и истовремено жените се многу 
повеќе присутни во неформалниот сектор и како економски неактивно население, што 
резултира со неможност на остварување на правото на пензија. Овој податок го потврдува 
дополнителниот ризик со кој се соочуваат жените од оваа возраст со што се зголемува 
нивната ранливост. Имено, жените во поголем број се соочуваат со ризикот од губење 
на приходите како резултат на старосна дискриминација и непрактикување на правото 
на наследство на имот на жените. Дополнително, просечниот животен век на жените во 
Македонија е подолг од животниот век на мажите и истото мора да се земе предвид кога 
се планираат мерки за социјална заштита на старите лица. Повторно, особено изложени 
на ризикот од социјално исклучување се жените од руралните средини заради немањето 
пристап до речиси никакви услуги.

Проблемот со згрижување на старите лица, како и обезбедување на поддршка за подми-
рување на нивните дневни потреби (набавување на храна, готвење, набавка на лекови) 
беше посебно истакнат од претставниците на месните заедници, невладините организа-
ции, како и од претставниците од институциите. Во општината нема сместувачки капаци-
тети за згрижување на стари лица.

На територијата на општината функционира здружение на пензионери кои има 3.800 чле-
нови, со мешан етнички состав. Здружението располага со свој простор и клуб на пензио-
нери кој има функција за подобрување на социјалниот живот на оваа категорија граѓани. 
Според претставниците на здружението, мерки кои треба да се преземат за унапредување 
на квалитетот на живот на старите лица се првенствено подобрување на здравствената 
заштита бидејќи се во најголем број корисници на тие услуги. Во таа насока општината 
може да носи одлуки за доделување на парична помош и за лекови и да го зголеми изно-
сот на средствата наменети за парична помош за лекување на стари лица.

Социјална карта на општина Струга
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Идентификување на ранливи групи и потребни социјални услуги во општината

Препораки за подобрување на социјалните услуги за старите лица

 � Обезбедување на средства по принципот јавно - приватно партнерство за изградба 
на дом за стари лица и координација со општините од регионот за изградба на дом 
за стари лица или пак адаптирање на постоечки, неискористени простори за оваа 
дејност.

 � Развивање на мерки и социјални услуги за стари лица во домашни услови. Општина-
та може да предложи пилот - мерка за услуги во домашни услови на стари лица (при-
оритет да се даде на руралните средини и да се води сметка за родовата структура): 
помош во одржување на домаќинство, купување намирници и лекови, социјализа-
ција и дружење, придружба до институции по потреба. За обезбедување на овие 
услуги општината може да ангажира, исто така, ранливи групи од локалното насе-
ление, како млади невработени во ризик од сиромаштија и самохрани мајки. Ваква 
мерка би била добра можност за меѓусебна поддршка на идентификуваните ранли-
ви групи во заедницата. Особено важно е што се дава можност за вклучување на па-
зарот на труд преку испорака на социјални услуги во истата заедница без потребата 
да се патува на друго место. Ова од една страна ги намалува ресурсите потребни за 
имплементација на ваква програма, а од друга страна го надминува проблемот со 
немање јавен транспорт кој би го користеле давателите на услугите и би претставу-
вале ограничувачки фактор за вклучување во програмата, особено за жените.
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Според  Член 2  од Законот за здравствено осигурување од 2013 година, здравстве-
ното осигурување во нашата држава се воведува како задолжително и доброволно. 
Задолжително здравствено осигурување се воведува за сите граѓани на Република 

Македонија заради обезбедување на здравствени услуги и парични надоместоци врз на-
челата на сеопфатност, солидарност, еднаквост и ефективно користење на средствата 
под услови утврдени со овој закон. Доброволно здравствено осигурување се воведува за 
обезбедување на здравствени услуги кои не се опфатени со задолжителното здравствено 
осигурување.

Од достапните податоци на Фондот за здравствено осигурување, можеме да добиеме 
увид во покриеноста на населението од подрачната единица Струга со здравствено оси-
гурување по старосни групи. Секако, при разгледувањето на овие податоци треба да се 
има предвид прашањето на ажурираност на истите и отсуството на прецизни податоци за 
самото население, односно попис на населението. 

 Табела број 18:  Преглед на активни пријави во здравствено осигурување (ЗО1 пријави) за осигуреници, 
по основ на осигурување; Преглед по старосни групи за осигурениците со активна ЗО1 пријава

ПРЕГЛЕД
на број на осигурени лица по ПС на ФЗОМ според старосни групи за м.јули 2014 година

Подрачна 
единица
СТРУГА

од 0 до 6 од 7 до 18 од 19 до 34 од 35 до 65 постари од 65 Вкупно

3 955 7 973 10 687 20 754 5 965 49 334

ПРЕГЛЕД
на број на осигурени лица по ПС на ФЗОМ според основ на осигурување  

(лични и членови на семејства) за м. јули 2014 година

Подрачна 
единица
СТРУГА

Пријава на носител

Вкупно 
носители

Пријава на член

Вкупно 
членови  ВкупноЖенски Машки Женски Машки

9 499 16 627 26 126 15 754 7 454 23 208 49 334

Здравствено
осигурување6

Социјална карта на општина Струга
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Идентификување на ранливи групи и потребни социјални услуги во општината

Податоците за покриеноста на населението на територијата на општина Струга со 
услуги и права од социјалната заштита се добиени од меѓуопштинскиот центар за 
социјални работи во Струга и државниот завод за статистика. Во табелата подолу се 

претставени корисниците на права во 2014 година, насочени кон население со најнизок 
животен стандард. 

 Табела број 19:  Корисници на социјална парична помош

Корисници на права од социјална заштита на подрачје на општина Струга 
– парични надоместоци 2014

Семејства корисници на социјална парична помош 384

Корисници на условен паричен надомест 78

Надоместок за енергетска сиромаштија 172

 Извор:  Државен завод за статистика, Социјална заштита на деца, млади и возрасни, 2015-2015

Дали ова претставува доволна покриеност тешко е да се оцени, бидејќи нема службени 
податоци за вкупниот број на граѓани кои живеат во сиромаштија на општинско ниво. За 
таква проценка се земени предвид официјалните податоци на Државниот завод за ста-
тистика за Лаекен индикаторите за сиромаштија за 2014 година според кои стапката на 
сиромашни лица во Република Македонија изнесува 22.1%. Ако направиме пресметка врз 
основа на овој показател, може да се процени дека повеќе од 14.000 жители во Општина 
Струга живеат во сиромаштија и имаат потреба од некаков вид на социјална помош, од-
носно многу повеќе од социјалните трансфери кои се распределуваат од страна на цен-
тралната власт. Тоа укажува на фактот дека постои огромен јаз помеѓу локалните потреби 
и постоечката национална покриеност со социјална помош. Тој јаз може да го надомести 
самата општина преку својата локална политика или барем да се обиде да го реши на што 
е можно подобар начин.

Освен правото на социјална парична помош, подолу се претставени податоците за корис-
ниците на други социјална права и услуги од областа на социјалната заштита на терито-
ријата на општина Струга.

Социјална
Заштита 7
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 Табела број 20:  Малолетни корисници на права од социјална заштита

Број на малолетни корисници на права од социјална заштита на 
подрачје на општина Струга – други социјални услуги 2014

Антисоцијално однесување 54
Интелектуални и физички попречености 112
Проблеми во семејството 144
Без родителска грижа 13
Други 84
ВКУПНО 407

 Извор:  Државен завод за статистика, Социјална заштита на деца, млади и возрасни, 2015-2015 година

 Табела број 21:  Возрасни корисници на права од социјална заштита

Број на возрасни корисници на права од социјална заштита на подрачје 
на општина Струга – други социјални услуги 2014

Социјално исклучени 26
Интелектуални и физички попречености 32
Финансиски необезбедени 17
Стари лица 15
Други 541
ВКУПНО 631

 Извор:  Државен завод за статистика, Социјална заштита на деца, млади и возрасни, 2015-2015 година

Врз основа на направените интервјуа и фокус групи добиен е дополнителен увид и во 
потребите на неколку особено ранливи групи на територијата на општината за кои нема 
обезбедено институционална поддршка.

Социјална карта на општина Струга
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Жртви на семејно насилство

Жените, како ранлива категорија, најчесто се јавуваат како жртви на семејно насилство, 
самохрани мајки и кориснички на правата на социјалната заштита. Жртвите на семејно 
насилство, поради немање економска и станбена сигурност, не го пријавуваат семејното 
насилство и не го напуштаат насилникот. Во однос на користењето на паричните давања, 
жените се соочуваат со низа проблеми. Така, износот на паричните давања од социјал-
ната заштита не се доволни за задоволување на основните егзистенцијални потреби. Со 
големи проблеми при користење на правото на парична помош се соочуваат жените кои 
се во постапка на развод. На овие жени не им е достапна паричната помош сè до право-
силноста на пресудата за развод. Исто така, познато е дека постапките за развод можат 
да траат од неколку месеци до повеќе од една година, со што се одолжува временскиот 
период на можноста за користење на паричните давања. По постапката за развод, жените 
кои се невработени можат да се пријават во Агенцијата за вработување и здравствено да 
се осигурат со приложување доказ од правосилна пресуда за развод. Ако се земе предвид 
дека во најголем број случаи децата живеат со мајката, на тој начин, покрај жените, и де-
цата не можат да ги уживаат правата од областа на социјалната заштита. Исто така, важно 
е да се истакне дека за време на брачната заедница како осигуреник на здравствената 
заштита во многу случаи се јавува мажот (тоа може да биде врз основа на невработеност и 
вработеност). И според двете основи, останатите членови на семејството користат здрав-
ствена заштита преку осигуреникот.

На територијата на општина Струга нема засолниште или кризен центар за згрижување 
и поддршка на жените жртви на насилство. Активностите за превенција и подигање на 
свеста воглавно се спроведуваат од страна на невладините организации. Потребата од 
капацитети за сместување и поддршка на жените жртви на насилство беше потенцирана 
и од страна на општинската администрација, невладините организации и претставниците 
на центарот за социјална работа. 

Во таа насока, препораката за отворање на центар за жени жртви на насилство може да 
се реализира во повеќе облици:

 � општината да обезбеди простор (кој може да биде и изнајмен) во кој ќе можат да се 
сместат жени - жртви на насилство заедно со нивните деца, во период до 6 месеци;

 � општината да дава поддршка (во финансии и други ресурси) на невладини органи-
зации кои работат во областа и ќе управуваат со центарот;

 � согласно законската регулатива за меѓуопштинска соработка, општината заедно со 
другите општини од Југозападниот плански регион да инвестира во меѓуопштин-
ски регионален центар за жртви на насилство кој ќе обезбедува минимум пакет на 
услуги (сместување на лицето жртва на семејно насилство; соодветна здравствена 
заштита; психосоцијална интервенција и третман; помош на семејството за редовно 
школување на дете; правна помош и застапување; економско јакнење на жртвата 
преку нејзино активно вклучување на пазарот на труд). 
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Лица со попречености

Како на национално ниво, така и на локално ниво, во Општина Струга меѓу најранливи-
те категории на граѓани се лицата со попречености, особено тие кои живеат во рурал-
ни средини. Лице со попреченост, во согласност со Законот за социјалната заштита и 
Правилникот за оцена на специфичните потреби на лицата со пречки во физичкиот или 
психичкиот развој, е поединец кој заради своите вродени или здобиени повреди и попре-
ченост стекнати или создадени од нивната физичка или животна средина, сам/а не може, 
делумно или во целост, да ги задоволува личните, семејните и животните потреби за живот 
во средината во која живее.

Како посебен проблем се јавува обезбедувањето на потребната документација за оства-
рување на горенаведените услуги и права поради системот на оцена на специфични пот-
реби кој опфаќа: 1. Наод и мислење со оцена на специфичните потреби на лицата со 
инвалидност согласно со Правилникот за оцена на специфичните потреби на лицата со 
пречки во физичкиот или психичкиот развој и е во функција на давање на услуги на ли-
цата со инвалидност и 2. Мислење и оцена за статусот на инвалидноста - вид и степен на 
инвалидноста, ограничување кое е во функција на признавање на правата на овие лица 
од областа на вработувањето, согласно со Законот за вработување на инвалидни лица. 
Здравствените институции за обезбедување на потребната документација не се лоцирани 
во општина Струга, поради што лицата со посебни потреби треба да патуваат до Скопје 
или други градови (Битола или Тетово) што дополнително претставува потешкотија од не-
колку аспекти и тоа: финансиски аспект (патни трошоци), немање на соодветен превоз – 
прилагодени / специјализирани возила за лица со попречености, достапноста до институ-
циите, како и потребна придружба. Во овој контекст Општината треба да се фокусира на:

 � Финансиска помош за лица со попреченост за обезбедување на потребната докумен-
тација за остварување на правото на социјална заштита;

 � Обезбедување на прилагодено/ специјализирано возило за транспорт на лица со по-
преченост за остварување на секојдневните потреби.

Што се однесува до институционалната заштита на лицата со попреченост која се оства-
рува преку мрежа на институции, зависно од потребите на корисниците и нивната возраст, 
во општина Струга нема установи за згрижување на лица со посебни потреби од страна 
на МТСП. 

Еден од најголемите проблеми за лицата со попреченост во општина Струга претставува 
достапноста и тоа: пристап на овие лица до институциите, најразлични локалитети, како 
во куќите, зградите, јавниот и други облици на транспорт, улици и други надворешни ло-
калитети. Достапност во согласност со правилото 5 од Стандардните правила на ООН за 
изедначување на можностите на лицата со инвалидност, Општите начела од Конвенцијата 
за правата на лицата со инвалидност (член 3) и Самостојната одредба од Конвенцијата 
(член 9) се обврска на државите да ги преземат сите мерки за отстранување на физичките 
бариери, но истовремено и развој на стандарди и насоки кои треба да обезбедат достап-

Социјална карта на општина Струга
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ност во сите сфери на општеството, земајќи ги во предвид социјалните, комуникациските 
и интелектуалните димензии на достапност. Кога се спомнува достапноста, општината 
треба да воведе програми и активности за да ја направи достапна физичката околина со 
цел изедначување на можностите за инвалидите во сите сфери на општеството. 

Општината може да ги обезбеди следните услуги за лицата со попреченост:

 � Лицата со попреченост и нивните фамилии да се охрабруваат за да земат учество во 
рехабилитационите програми, како на пример обучени наставници, инструктори или 
советници;

 � да обезбеди помагала и опрема, лична помош и преведувачки услуги, во согласност со 
потребите, како значајни мерки за да се постигне изедначување на можностите;

 � да го поддржи развојот и обезбедувањето на лична помош и преведувачки услуги, по-
себно за лицата со тешки и/или повеќекратни оштетувања. Ваквите програми би го зго-
лемиле нивото на учество на лица со попреченост во секојдневниот живот и во домот, 
на работа, на училиште и за време на слободните активности;

 � Да ја подобри пристапната инфраструктура, особено тротоарите кои се целосно не-
прилагодени за движење на лицата со телесна попреченост кои користат специјали-
зирана количка. 

Во рамките на популацијата со попречености има групи кои се соочуваат со специфични 
бариери или доживуваат двојна дискриминација (пример жените и девојките со попрече-
ности, лицата со потешки форми на попреченост кои имаат потреба од поголема поддрш-
ка, деца и младинци со посебни образовни потреби, стари лица со попречености и лица 
од руралните средини и малцинските групи имаат поголем ризик за исклучување и општо 
имаат пониски нивоа на учество во општеството).
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Заштитата на децата е организирана дејност заснована на правата на децата, како 
и на правата и обврските на родителите и на државата за планирање на семејство-
то. Обезбедување услови и животен стандард што треба да одговара на физичкиот, 

менталниот, емоционалниот, моралниот и социјалниот развој на децата и обврските на 
државата во создавањето на услови за водење на хумана популациона политика, давање 
соодветна материјална помош на родителите според можностите на државата за издржу-
вање, подигнување, грижа и заштита на децата и организирање и обезбедување на раз-
вој на установи и служби за заштита на децата. Заштитата на децата се остварува преку 
обезбедување на определени права и облици за заштита на децата. Правата за заштита 
на децата вклучуваат обезбедување на: детски додаток, посебен додаток, партиципација 
(државата учествува во обезбедување на дел од средствата обезбедени од родителите за 
покривање на трошоците за одредена услуга - се однесува само на деца во јавни устано-
ви), еднократна парична помош за новороденче и родителски додаток за дете, надомес-
ток за трето и четврто дете.

Јавните детски градинки се најдиректната форма преку која се остваруваат правата од 
оваа област. Доколку го имаме предвид постоечкиот капацитет и бројот на деца од оваа 
возраст, лесно може да се заклучи дека постои голем јаз во достапноста на услугата на 
територијата на целата општина. Ова особено важи за децата од руралните заедници би-
дејќи двата постоечки објекта на територијата на општина Струга се во градското под-
рачје. Имено, во општината има една централна градинка со два објекти во кои има вкуп-
но запишано 505 деца. Во градинката„ Сонце“ запишани се 288 деца ( капацитет има за 
170 деца), во градинката „Пеперутка“ запишани се 217 деца (капацитет има за 140 деца). 
Ако го земеме предвид фактот дека вкупниот капацитет на објектите на градинката е 310 
деца (иако реално се запишани 505) и дека има 4036 деца на предучилишна возраст во 
општината4, можеме да заклучиме дека постоечките капацитети опфаќаат само околу 8% 
од децата на предучилишна возраст. Тоа е многу ниска бројка споредено и со национал-
ниот просек (26% од децата се запишани во предучилишна настава), а многу е далеку од 
целта на ЕУ од 95%. Оваа ситуација може да има потенцијални негативни ефекти врз де-
цата од посиромашните семејства и нивните перспективи подоцна во животот. Во научна-
та литература се докажани придобивките од образованието на рана возраст, особено за 
деца од маргинализирани и ранливи заедници, како и на тие кои припаѓаат на малцински 
заедници.

4  Процени на население 2014 година, Државен завод за статистика

Детска
заштита8
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 Табела бр. 22:  Број на запишани деца во градинки по пол и етничка припадност

етничка 
структура Албанци Македонци Турци Роми Торбеши

структура по 
пол 

ж м ж м ж м ж м ж м
64 110 144 141 10 21 2 4 3 3

ВКУПНО 174 285 31 6 6

 Извор:  Државен завод за статистика, http://www.stat.gov.mk/Publikacii/2.4.15.03.pdf 

Што може да се заклучи од податоците? Инклузијата на децата од ромската популација, 
како и децата Торбеши е минимална во користење на предучилишни услуги. Уште повеќе 
родовата структура јасно укажува на мошне ранливата состојба на девојчињата од етнич-
ките заедници. Гледано во перспектива доколку не се преземат посебни мерки и програ-
ми за овие ранливи групи, децата особено од ромската популација, за жал нема да имаат 
друг избор, освен да функционираат исклучени од системот.

Ако го следиме бројот на деца запишани во детските градинки во општина Струга во по-
следните пет години, може да се забележи тренд на зголемување на таа бројка, односно 
споредено со 2010, во 2014 година таа бројка е зголемена за дури 40%. Бројот на врабо-
тените е зголемен исто така (17%), но мора да се напомене дека тоа зголемување е несраз-
мерно помало во однос на зголемениот број на згрижени деца. 

 Табела бр. 23:  Деца и вработени во установи за згрижување и воспитание - детски градинки по пол и 
години, во општина Струга

Деца Вработени

Вкупно Женски Машки Вкупно Жени Мажи

2010 299 148 151 47 40 7

2011 367 166 201 54 47 7

2012 369 193 176 64 56 8

2013 416 208 208 55 49 6

2014 425 204 221 55 49 6

 Извор:  Државен завод за статистика, 
http://makstat.stat.gov.mk/pxweb2007bazi/Database/StatistikaPoOblasti/SosijalnaStat/DetsakZastita/
DetsakZastita.asp

Според информациите добиени во разговорите со вработените во градинките, во послед-
ните години забележан е прилив на деца од руралните средини. Ова се случува бидејќи во 
ниту една рурална заедница не постои градинка, а Општината не обезбедува бесплатен 
транспорт за децата и трошокот паѓа на грб на родителите. Ова посебно може да претста-
вува проблем за семејствата кои што не се во можност да го поднесат овој трошок, како 
и за семејствата во кои сопругот и поголемиот дел од семејството е заминат на работа во 
странство. Зголемениот број на деца кои што патуваат од руралните средини до Струга 
укажува јасно на потребата од изградба на градинки кои што се во руралните средини. 



Градинките во општината имаат потреба од специјализиран кадар за работа со деца со 
попречености. Поради надминатиот капацитет на градинките (во секоја група се над 30 
деца кои работат во 40 квадратни простории) отежнета е работата на наставниот кадар, 
што претставува проблем за дополнително справување со децата со попречености. Се-
која година околу 5 деца со попречености се запишуваат во градинките во општината. 
Во овој контекст потребата од дополнителен кадар (логопед, дефектолог и психолог) е 
неоходна за нормално функционирање на наставниот кадар и децата со посебни потреби, 
како и потребата од посебна програма за работа. Потребата од дополнителни градинки, 
исто така, е од голема важност во градската средина, а особено во руралните средини во 
Општина Струга. 

Посебно ранлива група се децата на улица, за кои што во општината нема услуги или 
институции за поддршка. Во Центарот за социјални грижи постои сознание за оваа група 
на деца, но оваа појава ја врзуваат со сезонската миграција на родителите кои што се 
занимаваат со просење. Поради специфичноста на овој проблем, кој е карактеристичен и 
за соседната општина Охрид, пожелно е да се развие програма во рамки на меѓуопштин-
ската соработка.

Според достапните податоци, 688 (4,7%) семејства примиле одреден вид на детски дода-
ток, а 233 добиле еднократна парична помош за новородено дете5 од централната власт, 
со што вкупно 1.527 деца биле корисници на помош. Во отсуство на податоци организи-
рани по род нема можност да се направи проценка на тоа дали овие социјални трансфе-
ри во националниот систем на социјална помош доведуваат до различни родови ефекти. 
Понатаму, преку програмите за помош на семејства со три или повеќе деца, вкупно 680 
мајки и 1 татко добиле месечна парична помош, а 31 мајка била примател на надоместок 
за четврто дете.

 Табела бр. 24:  Корисници на права од детска заштита, од страна на жители во општина Струга

Корисници на детски додаток

Општина
Струга

Детски додаток 
Корисници на  

посебен додаток
Еднократна парична 

помош за новороденче

број на деца број на 
семејства број на деца број на 

семејства број на деца број на 
семејства

1092 499 199 189 236 233

5 Статистички преглед: Населението и социјалните статистики, Социјална помош за деца, малолетници и 
возрасни лица, 2014
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 Табела бр. 25:  Корисници на права од детска заштита, од страна на жители во општина Струга

Корисници на родителски додатоци за деца

 Општина

Родителски додаток за деца
Единствен родителски 

додаток
трето дете четврто дете

бр
ој

 н
а 

де
ца

корисници 

бр
ој

 н
а 

де
ца

корисници 

бр
ој

 н
а 

де
ца

корисници 

ма
јк

а1)
 

Та
тк

о

ст
ар

ат
ел

/д
ру

го

ма
јк

а1)
 

та
тк

о

ст
ар

ат
ел

/д
ру

го

 м
ај

ка
 

та
тк

о

ст
ар

ат
ел

/д
ру

го

Струга 681 680 1 - 31 31 - - - - - -

 Извор:  Државен завод за статистика, Социјална заштита на деца, младинци и возрасни, 2014-2015 година
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Препораки за подобрување на услугите за детска заштита
Општината треба да ја подобри инфраструктурата на градинките и тоа: 

 � Да се инвестира во нови градинки или во адаптација на постоечките згради согласно 
правилникот на МТСП за вршење одредени услуги во други просторни услови (може да 
се адаптираат простории во основни училишта кои имаат мал број на одделенија или друг 
простор кој ќе ги задоволи критериумите) со зголемен капацитет кој ќе ги покрие сите ло-
кални заедници; предградијата и руралните средини треба особено да бидат цел. 

 � Да се искористат можностите за отворање на центри за ран детски развој во соработка со 
УНИЦЕФ Македонија.

Општината треба да развие механизми и програми за субвенции за детска грижа за ранливите 
групи: 

 � Подготовка на програми за субвенции за трошоците за детска грижа за ранливите групи: 
самохрани родители, семејства изложени на ризик и корисници на социјална помош треба 
да бидат приоритет за да се унапреди пристапот до предучилишните услуги. Овие мерки, 
исто така, треба да ги покриваат и дополнителните трошоци, а не само расходите. На при-
мер, општината може да ги покрива трошоците за детска грижа за деца со попречености.

 � Да се развијат механизми за учество во планирањето и оценката на програмите за услугите 
за детска грижа - Годишната програма за работа на градинката треба да биде изработена 
во консултативен процес со родителите, а таа да им биде достапна и доставена на роди-
телите на почетокот на годината. Треба да има редовна анкета за тоа колку се задоволни 
родителите со цел да му дадат повратни информации на раководството на градинката за 
тоа што функционира, а што треба да се подобри.

 � Услуги за деца со попреченост - Обезбедување на услуги за деца со попреченост треба да 
има во секоја градинка; стручни лица како дефектолози, дополнителен број на воспиту-
вачки, особено онаму каде што има запишано деца со попреченост.

 � Да се поддржат мерки за инклузија на децата Роми и децата од руралните средини во пре-
дучилишните установи (на пример преку организирање на превоз и субвенционирање на 
надоместокот). 

 � Да се изготват програми во сферата на социјалната заштита на децата кои што ќе може да 
се поддржат со принципот јавно - приватно партнерство. Во овој дел би сакале да потен-
цираме дека политиките на институциите за поддршка на отворање на приватни градинки 
не би смееле да ја заменат обврската на државата и локалните власти да обезбедат преду-
чилишни услуги за сите деца. Имено, надоместокот што се плаќа во приватните установи 
дополнително исклучува голем број на деца кои доаѓаат од семејства во ризик. Ваквата 
идеја, која се промовира особено за надминување на јазот во услугите во руралните за-
едници, е прифатлива само доколку институциите го субвенционираат надоместокот до 
износот што се плаќа во јавните градинки.

 � Организирање на работата на градинките за да одговори на потребите - Градинките треба 
да работат во смени и во саботите за подобро да одговорат на потребите на родителите 
кои се вработени во приватниот сектор.
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На територијата на општина Струга активни се повеќе граѓански здруженија кои по-
магаат на социјално ранливите групи, како што се: Порака Нова, ХАЈАТ 2015, ПТАХ 
2013, ЗГ Визион Вел, Хајат Лабуништа, Мајка Тереза, Исиор и Езерка. Овие граѓански 

здруженија работат со различни групи на социјални загрозени лица преку обезбедување 
на пакети со облека и храна (Хајат 2015, Визион Вел, Мајка Тереза); бесплатни курсеви и 
литература за деца од сиромашни семејства (Мајка Тереза); превентивни програми и упа-
тување на жени жртви на насилство (Езерка), лица со попречености (Порака Нова). 

Во општина Струга функционира еден дневен центар за деца и возрасни со попреченост, 
раководен од Порака Нова. Порака Нова, која е граѓанско здружение, добива финансиска 
поддршка од Општината и опслужува 60 корисници на секојдневна база (лица со попрече-
ности). Нема ограничување на возраста, бидејќи државата не обезбедува никакви услуги 
за лицата со попреченост над 18 години во општина Струга. Покрај работа со директните 
корисници, здружението работи и со родителите и служи како ресурсен центар за под-
дршка и информации. Граѓанското здружение е ограничено во опсегот на поддршка кое 
може да го обезбеди заради недоволните ресурси и капацитети. Лицата со попречености, 
според претставниците на здружението, се запоставени од страна на државата, бидејќи 
со исклучок на одредени услуги кои се обезбедуваат од невладини организации, нема на 
располагање било какви други системи на поддршка или услуги.

Во оваа насока претставниците на здруженијата ги наведоа следните потреби како прио-
ритетни за реализација од страна на општината:

 � Активности за социјализација на лица со попреченост;

 � Активности за подигнување на свеста на родителите за придобивките од идентификација на 
деца со попреченост, како и давање на поддршка (психо – социјална) за родители (како да се 
справат и кои се обврските) со посебен фокус во руралните средини и етничките заедници;

 � Потреба од мобилни сервиси за поддршка на лицата со попреченост во извршување на се-
којдневните активности, особено во руралните средини;

 � Иницијатива: Општината да отвори Банка за храна – претприемачите би ги носеле произво-
дите кои се пред истек на рокот (недела дена до 10 дена) и би им се доделувале на социјални 
семејства.

Здруженија на граѓани кои 
пружаат социјални услуги на 
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