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Скопје, април 2020 година 

 

 Со цел континуирано следење на услугата лична асистенција за лица со 
попреченост, особено во периодот на вонредната состојба поради епидемијата 
со корона вирусот, советници од ЈУ Завод за социјални дејности – Скопје  
преземаа активности за изготвување на тромесечен извештај, преку  обработка 
на месечните извештаи за услугата и наративни извештаи за евентуални 
промени во начинот на давањето на услугата кон корисниците во текот на 
вонредната состојба и други релеванти информации.  
 

Согласно преземените активности во прилог е дадена состојбата во 
испорачувањето на социјалната услуга лична асистенција за лица со 
попреченост во период јануари – март 2020 година.   

 
Корисници на услугата лична асистенција  

 
Во 2020 година услугата за лична асистенција непречено продолжи да се 

испорачува кон корисниците во 9 центри за социјална работа: Скопје, 
Куманово, Гостивар, Струга, Битола, Струмица, Неготино, Велес и Тетово.  

Заклучно со 31.03.2020 година услугата ја користат 119 корисници (табела 
бр. 1), кои ги исполнуваат критериумите, во однос на возраст, вид на 
попреченост и потреба од асистенција. 

 
Најголем дел од корисниците (32)се на возраст од 56 до 64 години.  
 

Во однос на попреченоста, поголемиот дел се лица со телесна попреченост, 
односно  67 лица (од кои 24 со потешка и 42 со најтешка телесна попреченост, 
1 лице со тешка попреченост,) 2 лица  со комбинирана попреченост и 50 лица 
се со оштетен вид.  

 
Во изминатите три месеци забележани се одредени промени во бројот на 

корисницитена оваа услуга , за кои во продолжение даден е преглед по центри 
за социјална работа каде има промени и од кои причини истите се случиле.  

 
Во Неготино во месец февруари двајца корисници не ја користат услугата 

поради тоа што кај едниот корисник важноста на наодот за категоризација 
истекува, додека другиот го повлекол барањето за услугата.  
 

Во Велес во месец март не се испорачува услугата на лична асистенција 
кон двајцата корисници поради тоа што едниот личен асистент е опфатен со 
мерките во рамки на вонредната состојба, односно се грижи за дете до 10 
годишна возраст  кое воедно е со попреченост. Исто така, двајцата асистенти 
се од друга општина, и не се во можност да патуваат до работното место 
поради  мерката укинување на секаков јавен меѓуградски сообраќај. Од страна 
на ЈУ МЦСР Велес во соработка со Црвен крст на ОО Велес неколку пати 
направени се посети на семејството, испорачани се заштитни ракавици, маски и 
средства за дезинфекција и истите покажале разбирање за состојбата со 
корона вирусот во нашата држава.  
 

Во Струмица во месец март се издадени две нови решенија за користење 
на услугата лична асистенција, за лица опфатени со процесот на 
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деинституционализација од ЈУ Завод за заштита и рехабилитација „Бања 
Банско“,  кои се сместени во с.Добрејци. 

 
Во Скопје, во периодот на вонредната состојба поднесено е едно ново 

барање за услугата, кое е во постапка, а по службена должност донесено е 
ново решение за стар корисник по обезбедување на нов личен асистент.  
 

Во текот на вонредната состојба и во насока на почитување на 
мерките и препораките за заштита од корона вирусот, а истовремено земајќи 
предвид дека поголем број од лицата со попреченост имаат хронични 
заболувања чинејќи ги ранлива катергорија на граѓани, се забележува дека: 

 најголемиот дел од корисниците ја користат услугата во времетрање од 

80 часа месечно,  

 најголемиот дел од нив ја користат услугата во домашни услови,  

 со што намалено е движењето низ заедницата, 

 за корисниците кои користеле асистенција на работно место или на 

факултет, асистентите им помагаат преку подготовка на материјали за 

испит, обезбедување на литература и слично. 

 дополнително, во Скопје, согласно превентивните мерки во вонредната 

состојба, од страна на здруженијата е обезбеден превоз за корисниците 

и асистентите.  

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

Центар за социјална работа Број на корисници 

Скопје 33 
Куманово 17 
Гостивар  9 
Струга 5 
Битола  16 
Струмица 22 
Неготино 
Велес(состојба за јануари и 
февруари) 

11 
2 

Тетово 4 
Вкупно: 119 

 
 
 
Табела бр. 2  Возраст на корисниците 
 

Возраст  Број на корисници 

18 - 35 години 
 

31 

36 - 45 години 30 
 

46 - 55 години 
 

26 

56 - 64 години 32 
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Вкупно 119 

 
 
 
Табела бр. 3  Попреченост на корисниците  
 

Попреченост Број на корисници 

Потполно слепо лице 50 
Потешка телесна попреченост 24 
Најтешка телесна попреченост 42 
Комбинирана попреченост 
(телесна попреченост) 

1 

Тешка телесна попреченост 2 
 

Вкупно 119 

 
 

Лични асистенти  
 

Заклучно со 31.03.2020 година , услугата ја даваат 91 асистенти, кои ги 
исполнуваат критериумите (табела бр. 5). 

 
Од вкупниот број на лични асистенти, 28 асистенти даваат услуги кон двајца  

корисници, согласно со потребите на корисникот и услугите определени 
согласно индивидуалниот план за секој од корисниците.  

 
 

 
Табела бр. 5 Број на лични асистенти по центри за социјална работа  
 
Центар за социјална работа Број на пелрсонални асистенти 
Скопје 26 
Куманово 10 
Гостивар  8 
Струга  4 
Битола  12 
Струмица 16 
Неготино 
Тетово 

10 
3 

Велес 2 
Вкупно:  91 
 

 
Центри за социјална работа 

 
Во 2020 година вкупно 9 центри за социјална работа ја координираат 

услугата лична асистенција : Скопје, Куманово, Гостивар, Струга, Битола, 
Струмица, Неготино, Велес и Тетово. 
 

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. 
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Во секој центар има определено стручен работник (најчесто социјален 
работник или дефектолог) кој е одговорен за спроведување и следење на 
услугата.  
 

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.Сите даватели на услугата се 
лиценцирани за испорака на оваа услуга кон крајот на 2019 година.   

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 општетсво 
ИНКЛУЗИВА - Куманово, кое има склучено управен договор со Министерството 
за труд и социјална политика.  
 
 
Табела бр. 6 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  

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

01.03)  

27  
6 
 

20 
6 
 

Куманово 1. ООК Црвен Крст 
2. НВО Инклузива  

1 
16 

1 
9 

Гостивар                ООК Црвен Крст 9 8 

Струга                ООК Црвен Крст 5 4 

Битола                ООК Црвен Крст 16 12 

Струмица               ООК Црвен Крст 22 16 

Неготино               ООК Црвен Крст 11 10 

Велес ООК Црвен Крст 2 2 

Тетово  ООК Црвен Крст 
(Гостивар) 

4 3 

Вкупно-9 ЦСР  119 91 

 
    
                                                                                  Изработиле: 
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Скопје, 28.04.2020 година                                      м-р И.Двојакова 
                                                                                                           
                                                                                 В.Стефановска 
 


