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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Врз основа на член 16 став (3) од Законот за игрите на среќа и за забавните игри 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/11, 51/11, 132/11, 148/11, 74/12, 
171/12, 27/14, 139/14, 61/15, 154/15, 23/16 и 178/16), министерот за труд и социјална 
политика, донесе

ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМСКИТЕ АКТИВНОСТИ НА 
НАЦИОНАЛНИТЕ ИНВАЛИДСКИ ОРГАНИЗАЦИИ, НИВНИТЕ ЗДРУЖЕНИЈА И 
НИВНАТА АСОЦИЈАЦИЈА, НА ЗДРУЖЕНИЈА ЗА БОРБА ПРОТИВ СЕМЕЈНОТО 

НАСИЛСТВО И НА ЦРВЕНИОТ КРСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ОД 
ПРИХОДИТЕ ОД ИГРИ НА СРЕЌА И ОД ЗАБАВНИ ИГРИ ВО 2019 ГОДИНА

I. Појдовна основа

Приходите остварени од приредувањето на игри на среќа и забавни игри се приход на 
Буџетот на Република Македонија кој се користи за финансирање на националните 
инвалидски организации, нивните здруженија и нивната асоцијација, на здруженија за 
борба против семејното насилство и за Црвениот крст на Република Македонија, износот 
на средствата за овие намени е определен во висина од 50% од остварениот приход од 
игри на среќа и забавни игри од претходната календарска година, но не помалку од 60 
милиони денари и не повеќе од 120 милиони денари.  

Распределбата на средствата ја врши Владата на Република Македонија врз основа на 
доставената Програма од страна на Министерството за труд и социјална политика, која 
што е изготвена врз основа на поднесени програми/проекти од страна на националните 
инвалидски организации, нивните здруженија и нивната асоцијација, на здруженија за 
борба против семејното насилство и на Црвениот крст на Република Македонија. 

Согласно направен избор на програмски активности/проекти врз основа на претходно 
објавен Јавен повик за финансирање на програмските активности на националните 
инвалидски организации, нивните здруженија и нивната асоцијација, на здруженија за 
борба против семејно насилство и за Црвениот крст на Република Македонија, од 
доставените Предлог Програми/проекти од страна на Националниот Совет на инвалидски 
организации на Македонија (НСИОМ) кој што претставува асоцијација на седум 
Национални инвалидски организации (Национален сојуз на слепите на Република 
Македонија, Национален сојуз на глуви и наглуви на Република Македонија, Национален 
сојуз на лица со телесен инвалидитет на Македонија – Мобилност Македонија, 
Републички центар за поддршка на лица со интелектуална попреченост -  Порака, 
Национален сојуз на цивилни инвалиди од војната на Македонија, Национална федерација 
за спорт и рекреација на инвалиди на Македонија – Македонски параолимписки комитет и 
Национален сојуз на инвалиди на трудот на Република Македонија), на здруженијата за 
борба против семејното насилство и на Црвениот крст на Република Македонија, 
Министерството за труд и социјална политика ја изработи оваа програма за нивно 
финансирање преку распоредување на приходите од игри на среќа и забавни игри за 2019 
година. 
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II. Програмски активности на националните инвалидски организации, нивните 
здруженија и нивната асоцијација кои што ќе се финансираат

Националниот Совет на инвалидски организации на Македонија (НСИОМ) како 
асоцијација на седум национални инвалидски организации ќе се финансира со вкупен 
годишен приход од 5.400.000,00 денари за реализација на активности кои предвидуваат:

- Доследна примена на  Конвенцијата на ООН за правата на лицата со инвалидност во 
сите области содржани во Конвенцијата и предлагање на измени на постојните законски 
решенија кои се однесуваат на лицата со инвалидност со цел нивно усогласување со 
европското законодавство;

-Унапредување и изедначување на основните човекови права на лицата со инвалидност 
со правата на другите граѓани особено во однос на вработувањето, социјалната заштита, 
образованието, здравството, материјалното обезбедување, набавка на помагала, 
достапност, спорт и рекреација на инвалидите;

- Покренување иницијативи до надлежните институции за подобрување на правата на 
лицата со инвалидност преку организирање и учество во јавните дискусии;

- Активности за вклучување на националните инвалидски организации во изготвување 
на прописите кои се однесуваат на лицата со инвалидност;

- Јакнење на улогата на инвалидските организации во граѓанското општество и трајно 
решавање на проблемот со нивното финансирање;

- Соработка со организациите кои што работат на заштитата и унапредувањето на 
правата на лицата со инвалидност;

- Меѓународна соработка (учество во Европскиот форум за инвалиди и други 
меѓународни организации, како и соработка со слични асоцијации во соседните земји).

1. Националниот сојуз на лица со телесен инвалидитет на Македонија – Мобилност 
како асоцијација на 17 општински и меѓуопштински здруженија ќе се финансира со 
вкупен годишен приход од 11.200.000,00 денари за реализација на активности кои 
предвидуваат:

- Активно вклучување во активностите: “Македонија без бариери” во рамките на 
Европската стратегија за инвалидност 2010-2020

- Спортско – рекреативни активности, и тоа:
• Организација на 31-ти Републички спортски игри на лицата со телесен инвалидитет 

на Македонија на кои ќе учествуваат 120 натпреварувачи во атлетика, пинг-понг и 
стрелаштво

• Организирање на 31-то Државно шаховско првенство на лицата со телесен 
инвалидитет на Македонија со учество на 28 домашни натпреварувачи и 24 шахисти од 
државите од регионот

• Организирање на еднодневен турнир во табла со учество на натпреварувачи од сите 
здруженија. Организатор ќе биде едно од здруженијата на Мобилност Македонија.

• Организирање на лига натпревари по одделни спортови, тренинг  кампови и 
натпревари во футсал

• Поддршка на тренажниот процес на репрезентативците 
• Учество на спортисти од Мобилност Македонија на спортски игри на сродните сојузи 

од земјите од регионот.
- Културни активности (квиз, музичко – литературни средби), и тоа: 
• Организирање на 25-ти Музички фестивал на лица со телесен инвалидитет со учество 

на членови на Мобилност Македонија и претставници на организации на лицата со 
телесен инвалидитет од други држави.
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• Организирање на 25-ти Републички квиз натпревар во општо знаење на лицата со 
телесен инвалидитет со учество на 18 екипи со по три члена.

• Организирање на 10-та јубилејна меѓународна ликовна колонија со учество на 
ликовни уметници од Република Македонија и странство, вклучително и членови на 
Мобилност Македонија

• Организирање на изложба на уметнички творби • Литературни читања за 
лицата со телесен инвалидитет за време на одбележување на денот на лицата со телесен 
инвалидитет ,, 4-ти Декември“

• Печатење на збирка на дела од поезијата од литературните читања 
• Учество со свои претставници на меѓународни манифестации
• Вршење на издавачка и информативна дејност – издавање на сопствено гласило 

„МОБИЛНОСТ“ тираж од 1200 примероци кои бесплатно им се доставуваат на членовите,
• Меѓународна соработка
- Средства наменети за ортопедски помагала и лекарства (набавка на моторни 

инвалидски колички и лекови),
- Проект: “Изградба на инклузивно детско игралиште за лица со попреченост и набавка 

на опрема за потребите на членовите на Националниот сојуз на лица со телесен 
инвалидитет на Македонија – Мобилност Македонија”

- Одмор и рехабилитација на членовите
- меѓуопштински средби, и тоа:
• три тематски работилници на лицата со телесен инвалидитет;
• одбележување на денот на телесните инвалиди;
• масовна средба во природа со учество на околу 400 лица; 
• тортијада во организација на Мобилност Струмица.
2. Националниот  сојуз на глуви и наглуви на Република Македонија, како асоцијација 

на 18 општински и меѓуопштински здруженија, кој ги застапува правата на оваа 
категорија лица, своите програмски активности планирани за 2019 година со вкупен 
годишен приход од 10.692.000,00 денари ќе ги насочи кон реализација на следните 
проекти/активности:

- Проект: Формирање на “Фолклорно здружение на глуви и наглуви лица” во соработка 
со Националниот ансамбл Танец и културно уметничко друштво “Владо Тасевски” – 
обуки каде што глувите и наглуви лица ќе имаат можност за изучување на традиционални 
ора

- Проект “Толкувачи на знаковен јазик достапни за глувите лица преку мобилни 
апликации” со цел полесна комуникација и размена на информации со слушните лица.

Во делот на културно- традиционални активности ќе се организираат:
-Одбележување на Денот на глувите лица и денот на знаковниот јазик
- Избор на вешта жена
-Одржување на игри без граници
-Турнир во фудбал
- Првенства во шах и риболов
- Уметничко ликовна изложба
- Избор на МИС и Мистер на глуви и наглуви лица
- Блок дотации за обавување на активности и покривање на материјални трошоци на 18 

општински организации 
- Одмор и рекреација на социјално загрозени глуви лица и други глуви лица членови на 

сојузот, 
- Организирање на настава во природа и други активности за глувите учници во СОУ 

Кочо Рацин и средното училиште Партение Зоогравски,
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- Набавка на помагала за глувите лица (слушни апарати, беби аларми, часовници за 
глуви и сл),

- Одржување на семинари и обуки за знаковен јазик, трошоци за толкувачи на знаковен 
јазик

- Меѓународна соработка- Учество на младински организаци на меѓународни 
активности

3. Национален сојуз на слепите на Република Македонија (НССРМ), како асоцијација 
на 17 општински и меѓуопштински здруженија, своите програмски активности планирани 
за 2019 година со вкупен годишен приход од 12.298.000,00 денари ќе ги насочи кон 
реализација на следните активности:

- Обезбедување и набавка на тифло-технички помагала на слепите лица 
- Издавање на материјали на Брајово (Релјефно) писмо, како и во електронски формат и 

аудио формат
- Одржување на  семинари, екскурзии, локални активности, културни активности и 

меѓународни активности
- Отворање на Ресурсен рехабилитациски центар во просториите на ДХО Даре Џамбаз
- Организација и одбележување на Меѓународниот ден на Белиот стап
- Спортско – рекреативни активности, и тоа:
- Државно првенство во глобал и атлетика за слепи и слабовидни лица
- Полуфинале и финале во шах
4. Национален Сојуз на цивилни инвалиди од војната на Македонија, како асоцијација 

на 15 општински и меѓуопштински здруженија, своите програмски активности планирани 
за 2019 година со вкупен годишен приход од 3.750.000,00 денари ќе ги насочи кон 
реализација на следните активности:

- Спортско – рекреативни активности:
• Државно првенство во атлетика;
• Државно првенство во шах;
• Државно екипно првенство во шах;
• Рекреативни натпревари во бочање. 
- Традиционални средби на сојузот- Денот на цивилните инвалиди од војната – 6-ти 

Април во Кавадарци, Одбележување на 3-ти Декември – меѓународниот ден на лицата со 
инвалидност;

-Тематски средби во областа на превенција
- Котизација во Европскиот Сојуз на цивилни инвалиди од војната.
- Банско климатско лекување на членовите
5. Националната федерација за спорт и рекреација на инвалидите на Македонија – 

Македонски параолимписки комитет, како асоцијација на 17 меѓуопштински и општински 
здруженија, своите програмски активности планирани за 2019 година со вкупен годишен 
приход од 2.950.000,00 денари ќе ги насочи кон реализација на следните активности:

- Одржување на традиционалните спортски активности на лицата со инвалидност, 
збогатување на истите со нови содржини и евидентирање на спортистите на општинско 
ниво за своите категоризирани спортисти и тоа:

• Општинско првенство во атлетика;                                              
• Општинско првенство во пинг понг;                                      
• Општинско првенство стрелаштво.                                        
- Регионални првенства, и тоа:
• Регионални првенства атлетика;                                            
• Регионални првенства во пинг понг;                                     
• Регионални првенства стрелаштво.                                       
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- Државни првенства, и тоа:
• Државно првенство атлетика;                                                 
• Државно првенство пинг-понг;                                               
• Државно првенство стрелаштво;                                           
• Државно екипно првенство во шах;                                      
• Државно првенство во голбал;                                                
• Државно првенство за млади надежи.                                
- Набавка на спортски реквизити,
- Меѓународна соработка во регионот како и годишна членарина во меѓународни 

организации.
6. Републички центар за поддршка на лица со интелектуална попреченост – Порака, 

како асоцијација на 19 меѓуопштински и општински центри, своите програмски 
активности планирани за 2019 година со вкупен годишен приход од 9.710.000,00 денари 
ќе ги насочи кон реализација на следните активности:

- Одржување и развивање на мрежата на социјални сервисни служби –активности 
насочени кон одржување на континуитет во работата на оформените социјалните 
сервисни служби (дневни центри и социјални клубови) за лица со интелектуална 
попреченост и кон создавање на услови за промовирање на други видови сервисни служби 
особено мали групни димови и служби за организирано живеење со поддршка на лица со 
интелектуална попреченост кои ќе ги напуштаат резиденцијалните институции како 
резултат на процесот на деинституционализација.

- Кампањи за подигнување на јавната свест во однос на правата и потребите на лицата 
со интелектуална пореченост- "Разбивање предрасуди"  на Европската мрежа за 
самостојно живеење која ќе биде основен промотивен материјал во новата кампања во 
2019 година.

- Координација и стручно-методолошка поддршка на локалните организации за 
реализација на значајни активности на локално ниво како и обележување на 3-ти 
Декември, Меѓународен ден на лицата со попреченост.

- Партнерство и учество во програми на други организации -Форум на обезбедувачи на 
сервисни служби за лица со попреченост во Македонија со поддршка од ЕАСПД-
Европска асоцијација на обезбедувачи на сервисни служби за лица со пореченост

- Организирање на спортски и рекреативни активности кои ќе се спроведуваат на 
локално ниво од страна на локално и национално ниво, во соработка со локалните 
организации и сервисните служби.

- Меѓународна соработка – акции кои произлегуваат од членството во европските 
асоцијации преку учество на меѓународни конференции и со цел презентација на 
постигнати резултати, размена на искуства, имплементација на заеднички проекти и сл.

- Издавачка и информативна дејност 
- Средства наменети за финансирање на годишната  програма на РЦПЛИП за набавка 

на опрема за Дневни центри и за потребите на членовите на сојузот.
7. Националниот Сојуз на инвалиди на трудот на Република Македонија, како 

асоцијација на 30 општински и меѓуопштински здруженија, средствата во вкупен износ од 
1.000.000,00 денари од кои 880.000,00 денари се  наменети за финансирање на Програмски 
активности за унапредување на положбата на инвалидите на трудот во Република 
Македонија во 2019 година. Исто така Националниот Сојуз на инвалиди на трудот на 
Република Македонија во 2019 година ќе ги реализира следните проекти:

• Проект Изработка на ситуациона анализа за положбата на инвалидите на трудот на 
РМ со информации против исклученоста со вкупен годишен износ од 87.000,00 денари. 
Целта на проектот е утврдување на моменталните потреби на инвалидите  на трудот, 
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подобро разбирање на потребите и ризиците со кои се соочуваат, подигнување на јавната 
свест и зголемена информираност на општата популација за истите, и подобрување на 
политиката и праксата во однос на подршка на оваа категорија на граѓани. Активности 
кои предвидуваат: спроведување на јавна анкета на инвалиди на трудот од територија на 
Република Македонија,  во која ќе се анкетираат 800-1000 инвалиди на трудот од 
членовите на Здруженијата на инвалиди на трудот; спроведување на ситуациона анализа и 
анализирање релевантни податоци за инвалидите на трудот кои ќе бидат корисни при 
застапување и изработка на нови стратешки и законски документи од областа и

• Проект Реализирање на спортски рекреативни активности на ниво на подрачни 
единици и Национално ниво преку проект “Одржување на републички спорски игри за 
инвалидите на трудот во РМ” со вкупен годишен износ од 33.000,00 денари. 

Одржување на спортски рекреативни активности, спортски игри на локално, 
регионално и републичко ниво и тоа: трчање за мажи на 100 метри, трчање за жени на 60 
метри, фрлање на ѓуле од 5 кг за мажи, фрлање на ѓуле од 3кг за жени, шах, домино, 
пикадо за жени.

Вкупниот износ за финансирање на годишните програми на Националните инвалидски 
организации, нивните здруженија и нивната асоцијација,  изнесува е  57.000.000,00:

III. Специјализирани услуги за семејно насилство, обезбедени од страна на 
здруженија за борба против семејно насилство кои што ќе се финансираат во 2019 
година:

1 - Обезбедување пристап до безбедно сместување и привремен престој од 24 до 48 
часа за жени жртви на насилство и нивните деца, согласно минимум утврдените стандарди  
за специјализирани услуги за жртви на семејно насилство.

• Проект на Здружение Кризен центар Надеж со вкупен годишен износ од 1.105.000,00 
денари  кој опфаќа стручна помош при обезбедени директни контакти со жртвите, 
информации и обезбедување на  привремено сместување 24/48 часа,психо-социјална 
поддршка и јакнење на жртвите, придружување на жртвите до останатите институции, кои 
работат на проблемот со семејно насилство и комуникација и постојана соработка со 
релевантни институции и организации.

2 – Обезбедување пристап до безбедно сместување до 1 година во специјализирани 
женски засолништа за жени жртви на насилство и нивните деца, согласно минимум 
утврдените стандарди за специјализирани услуги за жртви на семејно насилство.

• Проект на Организација на жени на Град Скопје со вкупен годишен износ од 
1.298.000,00 денари кој опфаќа стручна помош при обезбедени директни контакти со 
жртвите, обезбедување на  привремено сместување  до 1 година, психо-социјална 
поддршка и јакнење на жртвите, придружување на жртвите до останатите институции, кои 
работат на  проблемот со семејно насилство и комуникација и постојана соработка со 
релевантни институции и организации;

3 – обезбедување пристап до национална бесплатна СОС линија што овозможува 
поддршка и т.н. кризно советување, како и упатување до други директни услуги – 
советувалишта, полициска интервенција согласно минимум утврдените стандарди за 
специјализирани услуги за жртви на семејно насилство.

• Проект на Сојуз - Национален совет за родова рамноправност со вкупен годишен 
износ од 800.000,00 денари кој опфаќа менаџирање на бесплатна СОС линија за поддршка 
и кризно советување за жртви на семејно насилство и комуникација и постојана соработка 
со релевантни институции и организации.
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4 - обезбедување на психо-социјална поддршка и советување на жртви на семејно 
насилство во рамки на воспоставено советувалиште за жртви на семејно насилство.

• Проект на Здружение за семејна психотерапија и системска пракса на Македонија со 
вкупен годишен износ од 723.000,00 денари кој опфаќа психосоцијална подршка и 
третман  на жртвите, семејствата, децата жртви и сведоци на семејно насилство во 
психолошкото советувалиште кое ке работи осум часа секој работен ден. 

Вкупниот износ за финансирање на специјализирани услуги за семејно насилство на 
здруженија за борба против семејно насилство е 3.926.000,00 денари.

IV. Програмски активности на Црвениот крст на Република Македонија од 
областа на социјалната заштита кои што ќе се финансираат во 2019 година:

- Грижа и поддршка на старите лица- грижа на стари лица во домашни услови, 
спроведување на обуки за негователи на стари/немоќни лица, функционирање на дневни 
центри и клубови за стари лица, воспоставување на 24/7 мониторинг систем кај 60 стари 
лица кои живеат сами на територија на Град Скопје. 

- Регионална соработка за социјална инклузија на старите лица – зголемување на  
јавната свест и последователни влијанија во процесите на донесување на одлуки за 
социјална инклузија на старите лица формираните регионални мрежи на граѓански 
здруженија и организации на Црвен крст во петте земји од Западен Балкан 

- Лична асистенција на лица со попреченост-  развој на програмата за лична 
асистенција за лица со попреченост во повеќе општини согласно потребите на 
корисниците

- Заеднички развој на заедниците - имплементација на микро проекти во ранливи 
заедници во кои живее ромско население со цел да се поттикне заеднички развој на 
заедниците врз основа на направена проценка на потребите и утврдени приоритети во 
заедниците.

- Поддршка на бездомници - помош и поддршка на бездомници, со обезбедување на 
услуги за одржување на хигиената, облека, храна и други материјални добра, медицинска 
помош и психо-социјална поддршка во насока на намалување на нивната ранливост и 
подобрување на здравствената состојба. 

- Подобрување на социјализација на деца и млади со посебни потреби и психо - 
социјална поддршка на деца во згрижувачки семејства - психо – социјална поддршка на 
децата во згрижувачки семејства во Скопје, Велес и Прилеп, како и едукативни 
рботилници за јакнење на капацитетите на волонтерите на Црвениот крст во насока на 
обезбедување на соодветни вештини и знаење за поддршка на целната група. 

- Борба против трговија со луѓе - превентивни активности за врсничка едукација на 
волонтери од општинските организации на Црвениот крст и организирани едукативни 
превентивни лекции во основни и средни училишта, 

- Вклученост во имплементација на Проект: Бесплатен одмор и рекреација на деца од 
семејства со социјален ризик, деца корисници на посебен додаток и други права- 
вклученост во активностите на проектот, ангажирање на волонтери на Црвениот крст на 
РМ, подготовка на насоки за постапување на волонтерите на Црвениот крст 

- Центар за поддршка на лица со оштетен вид - групна поддршка на родители на деца 
со оштетен вид, тим билдинг работилници, работилници за лобирање и подобрување на 
правата на лицата со оштетен вид, активности за регрутирање на корисници во волонтери 
и тренинзи за правилно постапување со лица со оштетен вид

- Развој на социјално претпримништво - функционирање на воспоставени социјални 
претрпијатија (Копче, Нега Центар).
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- Навремен и ефикасен одговор во случај на несреќи и катастрофи на локално ниво. 
имплементација на политиките за подготвеност, дејствување и опоравување  во случај на 
катастрофи на локално ниво. 

- Мигранти и бегалци. продолжување со имплементација на проектот за хуманитарна 
асистенција на ирегуларната миграција по должина на зелениот појас на северната 
граница на Република Македонија 

- Поддршка на Проектот бесплатна услуга за летен одмор и рекреација на деца од 
семејства со социјален ризик и деца корисници на посебен додаток

За реализација на наведените програмски активности е обезбедена финансиска 
поддршка на Црвениот крст на Република Македонија во износ од 9.074.000,00денари.

V. СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Во Буџетот на Република Македонија за 2019 година, во рамките на разделот 150.01-
Министерство за труд и социјална политика, Програма 1, Потпрограма 10 
Администрација, на расходна ставка 463-Трансфери до невладини организации, 
планирани се средства во износ од 70.000.000 денари, наменети за финансирање на 
активности на националните инвалидски организации, нивните здруженија и нивната 
асоцијација, на здруженија за борба против семејното насилство и на Црвениот Крст на 
Република Македонија.

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 
весник на Република Македонија“.

Бр. 10-1097/5 Министер за труд
31 јануари 2019 година и социјална политика,

Скопје Мила Царовска, с.р.
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