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Скопје, септември 2020 година 

 ЈУ Завод за социјални дејности-Скопје согласно законската надлежност 

реализира активности за континуирано следење на испораката на услугата лична 

асистенција на месечно ниво.  
Заради добивање посеопфатни информации за испораката на оваа услуга Заводот  

побара од ЦСР кои ја координираат оваа услуга да достават  податоци за корисниците на 

услугата, личните асистенти, видот на поддршката која се обезбедува со посебен акцент 
на начинот на давањето на услугата кон корисниците во текот на пандемијата со 

заразната болест КОВИД -19 и други релеванти информации.  

ЈУ ЗАВОД  ЗА СОЦИЈАЛНИ ДЕЈНОСТИ – СКОПЈЕ 
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Согласно добиените податоци во прилог е дадена состојбата при испорачувањето на 
социјалната услуга лична асистенција за лица со попреченост заклучно со август 2020 

година. 

 

1.1 Корисници на услугата лична асистенција   
 

Во 2020 година услугата за лична асистенција непречено продолжи да се испорачува 

кон корисниците во 10 центри за социјална работа: Скопје, Куманово, Гостивар, Струга, 
Битола, Струмица, Неготино, Велес , Тетово и Крива Паланка.  

 

Заклучно со 31.08.2020 година услугата ја користат 146 корисници  (табела бр. 1), 
кои ги исполнуваат критериумите, во однос на возраст, вид на попреченост и потреба од 

асистенција. Во изминатиот период бројот на корисници е зголемен за 25 лица,  од кои 

најмногу во Струмица.  

 
Од вкупниот број на корисници, 76 се жени, а 70 се мажи (табела бр.2).  Најголем дел 

од нив (41) се на возраст од 56 до 65 години. Возрасната струкура на останатите 

корисиници по одделни групи е следната: од 18-35 години – 38 корисници, од 36-45 
години- 30 корисници и од 46 – 55 години – 37 корисници.  Најмногу е зголемен бројот 

на корисници на возраст од 46 до 65 години, односно за 20 корисници (табела бр.3).  

 
Во однос на попреченоста, поголемиот дел се лица со телесна попреченост, односно  

85 од кои 30 со потешка и 55 со најтешка телесна попреченост, додека 61 лица се со 

оштетен вид (табела бр. 4). 

 
Во табела бр. 5 дадена е образовната струкура на корисниците, при што може да се 

забележи дека најголем број на корисници (92) се со средно образование, понатаму 28 

корисници со основно образование, 18 со високо образование,  5 со вишо образование и 
само 3 корисници без образование.  

 

Како што може да се забележи во табела бр.6 , најголем дел од лицата со попреченост  

користат услуги за помош и поддршка во заедницата (138) и при вршење основни и 
инструментални активности од секојдневниот живот во домот на корисникот (125),  

додека само 15 корисници  користат  услуги за помош и поддршка на работното место 

или во високо образовниот процес .    
Од вкупниот број, 33 корисници користат услуги за поддршка при спроведување на 

други активности од интерес на самото лице.  

 
Во однос на начинот на испорачувањето на услугата, во услови на епидемија со 

заразната болест ковид-19, од доставените податоци може да се забележи дека услугата 

се обезбедува континуирано и непречено, со почитување на сите препораки и  протоколи 

за  заштита и  превенција од  вирусот.  Со намалување на рестриктивните мерки кои беа 
на сила во текот на вонредната состојба, корисниците започнале се повеќе да ги користат 

услугите во заедницата.  

 
Табела бр. 1 Број на корисници на лична асистенција по центри за социјална работа  

 

Центар за социјална работа Број на корисници 

Скопје 45 

Куманово 18 
Гостивар  8 

Струга 4 

Битола  15 
Струмица 35 
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Неготино 

Велес   

12 

2 
Тетово 5 

Крива Паланка 2 

Вкупно: 146 

 
Табела бр. 2  Полова структура  на корисниците  

 

Пол Број на корисници 

Машки  70 

Женски 76 
 

 

 

Табела бр. 3  Возраст на корисниците  
 

Возраст  Број на корисници 

18 - 35 години 

 

38 

36 - 45 години 30 
 

46 - 55 години 

 

37 

56 – 65 години 41 

 

 

 
Табела бр. 4  Попреченост на корисниците  

 

Попреченост Број на корисници 

Потполно слепо лице 61 

Потешка телесна попреченост 30 
Најтешка телесна попреченост  55 

 

Табела бр. 5  Степен на образование на корисниците  

 

Образование  Број на корисници 

Без образование  5 

Основно образование 28 

Средно образование  92 

Вишо образование 3 
Високо образование  18 

 

 

 
Табела бр. 6  Користени услуги на лична асистенција  

 

Користени услуги Број на корисници 

Услуги во домот 125 

 
Услуги на работно место, образовна 

установа, центар за рехабилитација, 

центар за професионална 

 

15 
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рехабилитација и други места каде се 

реализираат активности поврзани со 
извршување работни задачи, 

образование и работно оспособување 

на корисникот, 
 

Услуги во заедницата 138 

 

Други активности од интерес на 
лицето 

33 

 

 

1.2 Лични асистенти  
 

Заклучно со 31.08.2020 година, услугата ја даваат 107 лични асистенти кои ги 

исполнуваат критериумите (табела бр. 7).  
 

Во однос на половата структура на личните асистенти, 72 се жени и 35 се мажи  

(табела бр. 8). 

 
Според податоците во табела бр. 9 може да се забележи дека има лични асистенти од 

сите возрасни групи, односно од 18-35 години – 38 асистенти, од 36- 45 години -  25 

асистенти, од 46-55 години – 30 асистенти, додека најмал број на асистенти (14) има 
помеѓу 56 – 64 години.  

 

Од вкупниот број на лични асистенти, како што е дадено во табела бр.10, 81 се со 

средно образование, 22 со високо образование, 3 асистенти со вишо и 1 асистент со 
основно образование.  

 

Табела бр. 7  Број на лични асистенти по центри за социјална работа  
 

Центар за социјална работа Број на лични асистенти 

Скопје 36 
Куманово 10 

Гостивар  7 

Струга  3 

Битола  11 
Струмица 25 

Неготино 

Тетово 

12 

4 
Велес 1 

Крива Паланка  1 

Вкупно:  107 
 

Табела бр. 8  Полова структура на лични асистенти 

 

Пол Број на лични асистенти 
Машки  35 

Женски  72 

 
Табела бр. 9  Возраст на лични асистенти 

Возраст  Број на лични асистенти 

18 – 35 години 38 

36-45 години 25 
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46-55 години 30 
56-64 години 14 

 
 

Табела бр. 10  Степен на образование на лични асистенти 

Степен на образование  Број на лични асистенти 
Основно 1 

Средно 81 

Вишо 3 

Високо  22 
 

 

1.3 Центри за социјална работа 

 

Во 2020 година вкупно 10 центри за социјална работа ја координираат услугата лична 

асистенција, меѓу кои и : Скопје, Куманово, Гостивар, Струга, Битола, Струмица, 

Неготино, Велес , Тетово и Крива Паланка.  
 

Од досегашното искуство и редовното следење на услугата, може да се забележи дека 

центрите за социјална работа постапуваат согласно стандардите за услугата за лична 
асистенција во делот на нивните ингеренции и споделени надлежности со давателите на 

услугата. 

 
Во секој центар има определено стручен работник (најчесто социјален работник или 

дефектолог) кој е одговорен за спроведување и следење на услугата.  

 

 

1.4 Даватели на услугата 

 

Како даватели на услугата лична асистенција, се определни здруженија кои ги 
исполнуваат стандардите за испорачување на овој вид на услуга и кои и минатата и оваа 

година ја испорачуваат услугата. Како што е прикажано во табела бр. 11 , Во Скопје и 

Куманово има по два даватели на услуга, а во останатите градови (Гостивар, Струга, 
Битола, Струмица, Неготино, Тетово, Велес) само Црвениот крст е давател на услугата.  

 

Секој давател на услугата, има определено стручно лице – координатор кое е 

задолжено за целокупното испорачување на услугата.   
 

Од 01.03.2020 година, 6 лични асистенти кои претходно беа ангажирани преку 

Здружение на студенти и младинци со хендикеп- Скопје, спогодбено и со лична изјава 
од корисниците, се ангажирани преку новоизбраниот давател на услугата, односно 

Здружение за промоција и развој на инклузивно општество ИНКЛУЗИВА – Куманово, 

кое има склучено управен договор со Министерството за труд и социјална политика.  

 

 

Табела бр. 11  Преглед на даватели на услугата по центри за социјална работа и број на 

корисници и лични асистенти 
 

Центар за социјална 

работа 

Сервис провајдер Број на 

корисници 

Број на 

лични 

асистенти  
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Скопје 1. ООК Црвен Крст  
2. НВО Инклузива (од 

01.03)  

39 
6 

 

30 
6 

 

Куманово 1. ООК Црвен Крст 

2. НВО Инклузива  

1 

17 

1 

9 

Гостивар                ООК Црвен Крст 8 7 

Струга                ООК Црвен Крст 4 3 

Битола                ООК Црвен Крст 15 11 

Струмица               ООК Црвен Крст 35 25 

Неготино               ООК Црвен Крст 12 9 

Велес ООК Црвен Крст 2 1 

Тетово  ООК Црвен Крст (Гостивар) 5 4 

Крива Паланка НВО Инклузива 2 1 

 

 
            

Дата:                                                                                                        Изработил: 

Скопје, 30.09.2020 година                                                               м-р И.Двојакова 

 

 

 

 


