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Ovoj prira~nik e rezultat od rabotata na proektot „Pravata na decata
realnost vo op{tinite“ koj go sprovede Centarot za ~ovekovi prava i
raz re{uvawe konflikti poddr`an od UNICEF. Rakovoditel na
proek tot be{e prof. dr. Mirjana Naj~evska, asistenti Renata Dedova
i Quan Imeri. Lektura Marija Stankova.

Mislewata izrazeni vo ovaa publikacija se stavovi na onie koi{to
pridonele kon sozdavawe na materijalot i urednicite i ne mora nu`no
da gi odrazuvaat politikite i pogledite na UNICEF.
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Овој прирачник е наменет за работа на комисиите за правата на децата фор ми -
ра ни во единиците на локалната самоуправа, односно доколку не е формирана
так ва комисија, за сите оние кои во рамките на Советот на општината се за ни -
ма ваат со проблематика поврзана со децата.

Човековите права 

започнуваат со правата 

на детето

Општество што ги почитува

човековите права на децата, со

генерации ќе стане општество што

ги почитува правата на човекот

Европска мрежа на правобранители
на детските права
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ЗА ПРОЕКТОТ
Прирачникот за комисиите за правата на децата во единиците на локална са -
мо управа, произлезе од активностите спроведени во рамките на проектот
“Под дршка на децентрализацијата низ перспективата на социјалниот развој и
бла госостојбата на детето“. Проектот претставува сублимиран резултат на  со -
ра бот ка та и ангажманот на шест општини во пјр Македонија0 (Кочани, Стру -
ми ца, Радовиш, Битола, Гостивар и Сарај)1. 

Проектот имаше за цел да им помогне на локалните власти во развивањето ме -
ха низми и стратегии за соодветна имплементација на Конвенцијата за правата
на детето, односно градење општина во која ќе се применуваат стандардите
на Конвенцијата. Проектот немаше за цел создавање нови обврски и за дол же -
ни ја за носителите на локалната власт, туку поддршка во градењето капацитети
за остварување на постојните. Проектните активности требаше да обезбедат,
избраните претставници во локалните заедници да  стекнат знаења и вештини
што ќе им помогнат во градење модел којшто ќе понуди институционални,
нор мативни и практични решенија за остварување на преземените обврски и
кој ќе може да биде понуден на останатите општини во Македонија. 

Прирачникот е изработен врз основа на рамката за акција промовирана од
страна на УНИЦЕФ под насловот: “Градење на градови пријателски за децата“.2

0 Обединетите нации привремено ја ословуваат земјата како „Поранешна Југословенска Република
Македонија“. Заради поедноставување натаму во текстот земјата се ословува како „Македонија“.
1 Општините во кои се реализираше проектот беа селектирани врз база на следниве критериуми:
� регионална застапеност
� етнички состав
� претходно учество во проекти во врска со правата на детето
� претходното искуство на УНИЦЕФ од работење со овие општини
2 Пријателскиот град за детето активно се ангажира во остварувањето на правото на секој  млад
граѓанин да:
� влијае врз одлуките кои се однесуваат на неговата општина
� го изразува своето мислење за изгледот на својата општина
� учествува во животот на семејството, заедницата и општеството
� добива базични услуги, како што се здравствена грижа и образование
� пие чиста вода и има достап до соодветни санитарии
� биде заштитено од експлоатација, насилство и негрижа
� биде безбедно  на улиците
� среќава пријатели и да игра
� има зелени површини за растенија и животни
� живее во незагадена средина
� учествува во културните и општествени настани
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ЗА ПРИРАЧНИКОТ?
Прирачникот претставува  алатка за промоција и развој на општините кои ја
имплементираат Конвенцијата за правата на детето и што овоз мо жуваат де -
цен трализација којашто ја опфаќа перспективата на со ци јалниот развој и бла -
го состојбата на детето. Во прирачникот се иден тификувани чекорите што треба
да бидат преземени за да се изгра ди систем посветен на остварување на пра -
ва та на децата, односно, по до брување на животот на децата преку  пре   познавање
и реализирање на нивните права. 

Целта на овој прирачник е да се капитализираат можностите создадени со те -
ков ните процеси на децентрализацијата, да се изградат/развијат ка  па цитетите
на институциите на локалната самоуправа  за имплемен ти рање на Конвенци -
ја та за правата на детето и да се понуди модел  на ра бота на општината во ко -
рист на децата. 

Во прирачникот се промовира:

� развој на структури 
� дефинирање на нормативни решенија
� изградба на механизми, и 
� спроведување на активности
коишто треба да овозможат воведување на перспективата на детето во процесот
на остварувањето на надлежностите на локалната самоуправа. 

� биде рамноправен граѓанин на својата општина со достап до секоја услуга, независно од етничката
припадност, религијата, социјалната положба, родот или хендикепот

Повеќе на: www.childfriendlycities.org
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ВОВЕД
Секоја општина во Македонија има обврска да обезбедува усло ви за про  мо ци -
ја, остварување и заштита на правата на децата.   Оваа обврска про из ле  гува од
обврските прифатени од страна на Македонија со ра ти фи  кацијата на Кон вен -
ци јата за правата на де те то3 и врз основа на други, пот  пишани и ратификувани
меѓународни до кументи од областа на човековите пра  ва и слободи, особено на
тие што третираат специфични права на децата. Ту  ка спаѓаат двата фа кул та -
тивни протокола кон Конвенцијата за правата на де  тето (фа кул та тив ниот
протокол што се однесува на забраната за вклучување на децата во вооружените
судири и факултативниот протокол  што се однесува на за браната за продажба
на деца, детската проституција и детската пор но гра  фија),  конвенциите на
Советот на Европа со кои се регулираат од делни сег  менти или права на де те -
то4, како и релевантни политички дек ларации изгласани во рамките на Собра -
ние то. 

На Светскиот самит за деца што се одржа на највисоко ниво, во 1990 го ди на во
се диштето на Обединетите Нации, беа усвоени Светската дек ла рација за оп ста -
но кот, заштитата и развојот на децата и Светскиот план за акција. Во овие до -
ку  менти зацртани се глобалните цели што тре ба да бидат реализирани на
пла  нот на детскиот развој. Учесниците на Светскиот Самит презедоа обврска да
ги имплементираат одредбите од Светскиот план за акција, низ развој на соп -
ст вени Национални про гра ми/планови за акција за децата. Ова обврска е реа -
фир мирана и во до кументот ‘Свет по мерка на децата’, усвоен на Специјалната
се сија на Ге нералното собрание на ОН, одржана во 2002 година, со цел да се
на  прави преглед на реализираните обврски од Светскиот самит за деца.

Владата на Македонија во 2005 година усвои Национален план за акци ја
(понатаму во текстот: НПА) за периодот 2005-2015.5

3 Види АНЕКС1 – Конвенција за правата на детето. Македонија ја ратификува Кон вен цијата за правата
на детето во 1993 година и со тоа презеде обврска на сите нивоа од ост ва рувањето на власта да бидат
имплементирани стандардите на Конвенцијата (како минимум стан дарди што треба да се земат предвид
при развивањето на политики и имплементација  на актив ности).
4 Сите тие и слични документи што ги има прифатено државата, претставуваат дел од внат реш ниот правен
поредок, согласно со член 118 од Уставот на Македонија.
5 Види АНЕКС2 – Интегрален текст на НПА на Македонија (како што е усвоен од Владата на РМ во 2005
година и процесиран до Собранието)
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Заради ост ва ру ва ње на целите на НПА утврдени се следните насоки и прио -
ри тети:

1. Целосно инкорпорирање на одредбите на Конвенцијата за пра ва та на
детето во законската регулатива што на било кој начин за ди ра во правата
и интересите на децата и нејзина им  пле  ментација во по литиката и
практиката на сите индивидуи, институции и на државата во целина. Тоа
ја налага потребата од донесување нови за кони, односно на посебен
Закон за правата на децата, но и измени и дополнувања на постоечките. 

2. Воспоставување соодветни механизми и начини на координација на
инволвираните субјекти при спроведување на законската ре гу ла тива.

3. Обезбедување на сите можни извори на средства и определување на
прио ритети при распределбата на буџетските средства за ост ва ру вање на
пра вата на децата, со посебен акцент на децата што жи веат во си ро маш -
ти ја и во тешка економска состојба.

4. Едукација на пошироката јавност за правата на децата, а особено еду ка -
ци ја на децата за концептот на човековите права и слободи, со цел, пре -
ку нивна обука и подготовка да ги распознаваат правата и обврските и да
се стекнат со вештини за самозаштита од разни повреди и злоупотреби.

5. Вклучување на сите деца во образовниот процес, особено на де ца та од
ру ралните средини и децата на улица, со поддршка од држа вата и со
сти мулативни мерки за посета на образованите инсти туции.

6. Ослободување од партиципација во користењето на здрав ст ве ни те услу -
ги, лекарства и ортопедски помагала за сите деца до 18  го ди ни, заради
обез бедување највисоко ниво на здравствена заш ти та на се кое дете и не -
иск лучување на ниедно дете од ко рис те ње то на здрав ствените услуги
по ради било која причина.

7. Создавање силен правен систем за малолетници со донесување на по се -
бен Закон за малолетничка правда и измена на други За ко  ни, со цел да
се опфатат и заштитат децата од ризичните гру пи, да се пред видат алтер -
на тивни наместо казнени мерки за де  цата во судир со Законот и да се
пре земат мерки за ре ха би ли та  ција и ресо ци ја ли зација на децата што
би ле во судир со Законот.

8. Донесување на соодветни законски и практични решенија, како и про ме -
на на практиката за заштита на децата од сите видови злоупотреби, на -
сил ство и експлоатација.
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9. Унапредување на соработката mеѓу владините и други инсти ту ции во
по глед на остварувањето и заштитата на правата на де ца та. Во таа смис -
ла, формираната национална комисија за правата на децата ќе ја обе ди -
ну ва, координира и ќе помага во работата на си те релевантни инсти туции
и ќе создава заедничка база на по да тоци од сите области на живеењето
на децата.

10. Обезбедување координација и надополнување со работата на дру гите
На ционални комисии. Особено обезбедување ком па ти бил ност со актив -
но стите на планот на заштитата на правата на де цата со другите На цио -
нал ни планови за акција:

- за превенција на насилството врз децата;
- борба против трговијата со деца;
- за образование;
- за здравство;
- домување (и вработување) на децата Роми во рамките на декадата на

Ромите;
- активностите од Планот за акција за интеграција на сервиси и мерки на

младите во тековната реформа на здравствениот сектор.

11. Унапредување на соработката меѓу владините институции и не вла ди ни -
те организации и поголемо ангажирање и користење на невладиниот
сек тор во работи што е должна да ги извршува и обезбедува државата.

12. Развивање на посебни планови за акција за децата во рамките на еди ни -
ците на локалната самоуправа.

Во НАП се јасно дефинирани местото и улогата на локалната са мо упра ва во
имплементацијата на Конвенцијата за правата на детето. Тргну вајќи од фактот
де ка со Законот за локална самоуправа и про це си те на децентрализацијата
го лем дел од обврските преземени од стра на на Македонија пре о ѓаат во
надлежност на опш ти ни те, во планот за акција, на локалната са мо упра в а се
гледа како на рам но правен носител на активностите поврзани со им  пле -
ментацијата на Кон венцијата за правата на детето. Во оваа смисла, по себ но е
на гла се но  очекувањето дека со процесот на децентрализација, ќе се по стигне
редистрибуција на моќта во процесот на донесување одлуки, и ќе се по  дели
одговорноста меѓу централната и локалната власт во прак тич но то остварување
на преземените обврски. Според НАП, учеството на ло калната са мо управа е
идентификувано во сите сегменти од неј зи на та надлежност, а би тре бало да се
остварува со: посебни активности, фор мирање бази на податоци и регистри,
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создавање канали на ко му ни кација со централната власт; де фи ни рање
стандарди и процедури за меѓуресорска соработка на национално и ло кално
ниво; изработка на Пла нови за акција на ниво на локалната са мо упра ва. 
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КОН ПОДОБРА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА
КОНВЕНЦИЈАТА ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО ВО

ОПШТИНИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА
Започнатиот процес на децентрализација ја постави општината во уло га на
зна чаен фактор во остварувањето на потребите и интересите на гра ѓаните во
по веќе клучни подрачја од нивното живеење. Појдовната прет поставка во ре -
де финирањето на улогата на локалната самоуправа во имплементацијата на
Кон венцијата за правата на детето е дека, це ло купната норматива на локалната
са моуправа, одлуките што ќе се до не суваат и активностите што ќе се пре зе -
маат, ќе се потпираат врз основ ните принципи утврдени со Кон вен ци јата:

1. Забрана на дискриминација - сите органи и поединци законски се обврза -
ни да го почитуваат начелото на недискриминација, а не по чи ту вањето на исто -
то треба да се санкционира.

На ниво на локална самоуправа, примената на принципот на недискриминација
под разбира: промоција на принципот (низ дефинирање на политиките и стра -
те гиите), создавање услови за практикување на сите права од страна на сите де -
ца на еднаков начин (во конкретните одлуки и активности) и заштита на детето
кое е изложено на било кој облик на дискриминација (со дефинирање на заш -
ти т ни механизми и процедури).

2. Најдобар интерес на детето - интересот на детето има примарно значење и
апсолутен приоритет при креирањето на политиките, при донесување кон кре тни
одлуки и при преземање мерки и активности што се однесуваат на децата.

Член 2 
1. Државите членки на оваа конвенција ги почитуваат и обезбедуваат пра-
вата содржани во Конвенцијта на секое дете под нивна јурисдикција, без
никаква дискриминација и без оглед на расата, бојата на кожата, полот,
јазикот, вероисповедта, политичкото или друго убедување, националното,
етничкото или социјалното потекло, имотната состојба, онеспособеноста,
раѓањето или друг статус на детето или на неговиот родител или законит
старател. 
2. Државите членки ги преземаат сите потребни мерки за да се обезбеди за-
штита на детето од сите форми на дискриминација или казна засновани врз
статусот, активностите, изразеното мислење или убедување на родителите,
на законитите старатели или на членови на семејството на детето.
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На ниво на локална самоуправа, примената на принципот на најдобар интерес
на детето подразбира: внесување на перспективата на детето (интересите и
потребите на децата) како претходна претпоставка во донесувањето на сите
одлуки, и дефинирањето на сите активности, кои се поврзани со децата или за
кои може да претпоставиме дека ќе имаат последици врз децата, како и,
приоритизација на интересите на децата во однос на сите останати интереси
во рамките на надлежностите на општината.

3. Партиципација на децата – да се слушне мислењето на децата и тоа да
биде сериозно земено предвид во донесувањето на одлуките и спроведувањето
на активностите што се однесуваат на децата.

Член 3 
1. Во сите активности што се однесуваат на децата од примарно значење се
инте ресите на детето, без оглед на тоа дали ги спроведуваат јавни или при-
ватни институции за социјална заштита, судови, административни органи
или законодавни тела. 
2. Државите членки се обврзуваат на детето да му обезбедат таква заштита
и грижа што е неопходна за неговата добросостојба, земајќи ги предвид
пра вата и обврските на неговите родители, законитите старатели или други
по единци кои се правно одговорни за детето и ги преземаат за таа цел сите
по требни законодавни и административни мерки. 
3. Државите членки се грижат институциите, службите и установите кои се
од говорни за грижа или заштита на децата да бидат во согласност со стан-
дар дите што ги утврдиле надлежните органи, посебно во областа на сигур-
но ста, здравјето, бројот и подобноста на персоналот, како и стручниот
над зор.

Член 13 
1. Детето има право на слобода на изразување која опфаќа и слобода да ба -
ра, да прима и да дава информации и идеи од сите видови, без оглед на гра-
ни ците, било усно или писмено или преку печат, по пат на уметноста или
не кој друг медиум, по избор на детето. 
2. Остварувањето на ова право може да подлежи на извесни ограничувања,
но само на оние што се определени со закон и што се неопходни: 
(а) заради почитување на правата или угледот на други; или 
(б) заради заштита на националната безедност или јавниот ред (order pub-
lic) или јавното здравје или моралот. 
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На ниво на локална самоуправа, прин ци пот на партиципација на децата под -
раз  бира промени во нормативата и во актив ностите на локалната власт коишто
ќе овозможат:  детето да се третира како субјект и носител на права и обврски,
на децата да им се обезбеди соодветен пристап до сите информации од зна -
че ње за нивната добросостојба, да им се дозволи и овозможи на децата да уче -
ст вуваат во донесување одлуки за прашања од локално значење во средината
ка де што живеат и можност да го изразуваат своето мислење на разни доз во -
ле ни начини (преку мирно собирање, детски здруженија, организации, преку
учи лиштата, месните заедници и сл.).

4. Опстанок и развој – принцип којшто подразбира обединување на трите
прет ходно  спомнати принципи, во функција на остварување на опстанокот и
раз војот на детето како нешто многу повеќе од просто гарантирање на право
на живот и преживување. Според Конвенцијата, опстанокот и развојот треба
да бидат овозможени “…до највисок можен степен…”. 

Член 12 
1. Државите членки му обезбедуваат на детето кое е способно да формира
свое сопствено мислење право на слободно изразување на тоа мислење за
сите прашања што се однесуваат на детето, со тоа што на мислењето на де-
тето му се посветува должното внимание во согласност со годините на воз-
раста и зрелоста на детето. 
2. За таа цел, на детето посебно му се дава прилика да биде сослушано во
сите судски и административни постапки што се однесуваат на него, било
непосредно или преку застапник или соодветен орган, на начин кој што е
во согласност со процедуралните правила на националниот закон. 

Член 6
1. Државите членки признаваат дека секое дете има вродено право на живот.
2. Државите членки го обезбедуваат во најголема можна мера опстанокот и
развојот на детето.

6 Основната компонента на правата на преживување на децата е пристапот до здравствената заштита и
здравствените услуги. Ова треба да резултира во намалување на смртноста на бебињата и децата,
обезбедување на примарна здравствена заштита, намалување на неисхранетоста, обезбедување на чиста
вода, обезбедување на здравствена заштита на мајките и децата, обезбедување секому пристап до
информации и промоција на превентивни стратегии и планови за здравствена заштита.
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На ниво на локална самоуправа, принципот на опстанок и развој го означува
ди намичниот аспект во правото за живот (вклучувајќи ја и потребата од пре -
вен тивни акции како, на пример, имунизација)6. 

Поимот развој се толкува во уште поширока смисла и додава нов квалитет кој
го вклучува развојот на лич но ста на детето, неговите таленти и способности7.

6 Развојот ги подразбира сите нешта  што им се потребни на децата за да го исполнат својот целосен по  -
тенцијал. Конвенцијата го дефинира развојот на детето во најшироки можни услови, вклучувајќи го фи -
зичкиот, менталниот, духовниот, моралниот и социјалниот развој. Конвенцијата ги насочува опш те ст вата
да ги разберат и да ги предвидат развојните потреби на децата, како што се  образование, соодветен жи -
вотен стандард, социјална заштита и др.
7 Во услови на Македонија, хетерогеноста во нивото на развиеност на одделни општини, различните
проблеми со кои се соочуваат и хетерогеноста на составот на населението, подразбираат различен приод
во дефинирањето на критериумите коишто би требало да бидат исполнети, со цел одредена општина да
биде препознаена како општина којашто е по мерка на децата. 
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I Формулирање на идејата - градење на општини/градови по мерка на
детето. Што значи тоа?

Во светот не постои единствена дефиниција за тоа што претставуваат и како
треба да изгледаат општини/градови по мерка на детето. Во одреден контекст
(посебно во поразвиените држави) вниманието се концентрира пред се на
здравата животна средина и на физичките подобрувања на околината во која
живеат и се движат децата (изградба на рекреативни области, паркови и зелени
површини, контрола на сообраќајот со цел поголема сигурност на улиците). Во
друг контекст (во помалку развиените држави) во фокусот  на вниманието е
подобрување на достапот до базичните услуги и до механизмите за заштита на
ба зичните права (образовна инфраструктура, вода за пиење, здравствена за шти -
та, згрижување и сл.).8

Во секој случај, целата идеја претставува напор за усвојување на рамка којашто
се базира на правата на детето и којашто овозможува идентификување на
активностите и монитирање на процесите на имплементација на Конвенцијата
за правата на детето на локално ниво. Изградбата на општини/градови по мерка
на детето станува всушност синоним за имплементацијата на Конвенцијата. 

Идејата е сумирана во девет базични елементи (блокови) за изградба на
општини/градови по мерка на детето9:

1. Партиципација на децата – промоција и поддршка на активно инвол ви -
ра ње на децата во работите што се однесуваат на нив. Децата ги слушаме
и, во процесот на одлучувањето ги земаме предвид нивните  мислења.

2. Легална рамка-пријателска за децата – донесување акти и процедури
што ги промовираат и заштитуваат правата на децата 

3. Стратегија на општината за правата на децата – развој на детална и
сеопфатна стратегија за изградба на пријателски град за децата која се
базира на Конвенцијата  

4. Постоење на тело за правата на децата – постојана структура во ло кал -
на та самоуправа која обезбедува приоритетно поставување на детската
пер спектива 

8 Види АНЕКС3 – Листа за проверка на состојбата во општината
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5. Пресметка и евалуација на влијанието врз децата – обезбедување про -
це дури со кои се пресметува влијанието на актите, политиките и прак -
ти ките врз децата – однапред, за време и после имплементацијата.  

6. Детски буџет – обезбедување адекватни средства наменети за децата и
ана лиза на буџетот од перспектива на потребите на децата 

7. Редовен извештај на општините – обезбедување соодветен мониторинг
и собирање податоци за состојбата со децата и нивните права.

8. Запознавање со правата на децата – обезбедување свест за правата на
де цата меѓу возрасните и децата.  

9. Независно застапување на децата – поддршка од невладини  организации
и развој на независни институции за човекови права (детски омбудсман
или комесар за детски права10).

Поаѓајќи од овие девет елементи, изградбата на општини/градови по мерка на
де тето подразбира преземање одредени чекори што ќе го ориентираат ло кал -
ни от систем на владеење кон остварувањето на правата на децата:

� изградба на нормативна и институционална рамка пријателска за децата;
� изработка на ситуациона анализа на состојбата со децата;
� изработка на локален акционен план за правата на  децата;
� дефинирање на посебен буџет или посебни буџетски линии поврзани

со остварувањето на правата на децата;
� процена на влијанието што го има политиката ориентирана кон детето;
� промоција и дисеминација на сознанијата за правата на децата 
� изградба на капацитети за остварување на плановите и активностите

ориентирани кон правата на децата, на ниво на општина и пошироко, на
ниво на локална заедница 

� промоција и поддршка на независно застапување на децата
� инволвирање на децата и почитување на нивните погледи.

И покрај прецизните определби, многу мал број држави, региони и опш ти -
ни/градови во светот, даваат јасно изразен политички приоритет на децата.
Поставувањето на децата на политичката агенда и нивното поместување нагоре
во државните приоритети претставува глобална борба, не само поради тоа што
де цата не се гласачи и со тоа немаат директно влијание врз изборот на од ре -

10 Види АНЕКС 4 – податоци добиени од самоевалуацијата на општините вклучени во Проектот
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де на политичка гарнитура, туку и поради се уште доминантно рас про стра не -
тиот патријархален модел во кој  детето нема сопствен субјективитет и права
кои би произлегле од него. Во контекст на претходно кажаното, одговорот на
општо поставеното прашање, што значи тоа општина по мерка на детето, може
да се сумира во одговорот, дека е тоа општина  којашто на секое дете му га -
ран тира: влијание врз одлуките за сопствената општина, изразување на своето
мис лење за општината во која живее, активно учество во семејството, за ед ни -
ца та и општествениот живот, добивање на основните услуги (здравствена заш -
ти та, образование, дом, чиста вода за пиење и достап до соодветни санитарии),
заш тита од експлоатација, насилство и злоупотреба, сигурност на улиците,
услови за собирање и игра, зелени површини за растенија и животни, живот во
не загадена средина, учество во културните и општествени случувања, еднак -
вост со еднаков достап до сите услуги без дискриминација поради етничка
припадност, религија, социјална положба, род, хендикеп или некое друго ста -
ту сно обележје.

Појдовните основи за градење на општина/град пријател на децата се че ти -
ри те клучни принципи на Конвенцијата: недискриминација, најдобар интерес
на детето, правото на преживување и развој, и, слушање на децата и респект
за нивните погледи.
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II Можен почеток – формирање на посебно тело за правата на децата како
по сто јана структура во локалната самоуправа преку која се промовира и пра -
к ти ку ва перспективата на детето во процесот на остварување на надлежностите
на општината.

а. Зошто формирање на вакво тело?

Фор мирањето на посебно тело (постојана комисија во рамките на општината)
тре ба да обезбеди:

� Концентрирање на работата поврзана со правата на децата во една од на -
пред позната структура. Тоа подразбира дека, оваа структура се пер ци -
пи ра како место во кое ќе се слеваат сите податоци поврзани со
имп лементацијата на стандардите на конвенцијата во рамките на опш -
ти ната, и во кое ќе бидат концентрирани  материјални и човечки ре сур -
си,  информации и знаења поврзани со правата на децата.

� Препознавање на важноста на материјата. Постоењето на посебна ко -
ми сија ја изразува спремноста на општината да го издигне третманот
на правата на децата на приоритетно ниво, и овозможува проблемите и
по требите на децата да станат видливи и присутни во расправите на
опш тината на организиран начин.

� Идентификување на одговорноста. Значаен дел од посветеноста на се -
ко ја проблематика (и на оваа посебно) е можноста да се препознае
струк турата-носител на активностите, со цел лоцирање на одговорноста
за придвижување на иницијативи, застапување на правата на децата, ло -
би рање во другите структури и спроведување на започнатите активности.

� Ефикасност. Постоењето на посебна комисија во којашто се кон цен т ри -
ра ат знаења, информации и податоци, овозможува соодветно и на вре ме -
но користење на овие податоци и брза реакција во случаите кога постои
по треба за тоа.  

� Полесна комуникација. Комисијата се идентификува како контакт струк ту -
ра за сите субјекти во општината и пошироко кои се занимаваат со пра вата
на децата или сакаат да учествуваат во спроведување на со од вет ни актив но -
сти, ја канализира  комуникацијата со заедницата, ја обез бе дува двостраноста
на протокот на информации и овозможува полесен до стап на претставниците
на заедницата до надлежните, во врска со пра ша њата поврзани со правата на
децата (претставниците на заедницата знаат до кого да се обратат и од кого
да бараат информација или пре зе мање на соодветна активност) 
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� Координација. Посебна димензија во делувањето на вака замислената,
издвоена структура за правата на децата, претставува координацијата на
актив ностите на различни субјекти во и надвор од општината, по вр зу ва -
ње на сите оние кои работат на оваа проблематика или претставуваат
фак тор во остварувањето и заштитата на правата на децата. Комисијата,
ка ко координатор на активностите, има можност да понуди и орга ни зи -
ран настап  надвор од рамките на општината, во комуникација со цент -
рал ната власт и со меѓународната заедница.

� Одржливост. Формирањето на посебно тело дава гаранција за одр ж ли -
вост на интересот и ангажманот на општината за дадената проблематика,
обез бедува континуитет во плановите, програмите и активностите (не -
за висно од менувањето на власта и менувањето на советот на општината.
Одр жливоста ја овозможува и развојната компонента, односно,  создава
усло ви секој нов состав на комисијата да го започне своето делување од
ска лило повисоко, надоврзувајќи се на сé што е претходно направено.

б. Кој да го формира?

Искуствата со формирање на вакви тела во различни земји, покажуваат дека
про цесот на институционална изградба може да започне на различни начини.
Про цесот може да се одвива одозгора-надолу (со решение на градоначалникот
или со формално усвоена одлука на највисокото тело за одлучување во еди -
ни цата на локалната самоуправа (активно координирана за да допре до сити
ни воа на администрацијата и сите точки на регионот на општината). Може да
би де и одоздола-нагоре, тргнувајќи од иницијатива на блиското соседство,
маало, месна заедница (предводена од група возрасни или  од децата кои го
ба рат нивното право да играат и сигурно да се движат низ нивната општина).
Во многу случаи станува збор за комбинација на различни приоди. 

Во услови на  Македонија (имајќи ја предвид структурата на ло кал на та власт),
најдобро е телото да го формира Советот на општината, како ре дов на Комисија
којашто ќе биде предвидена во статутот на општината, а  за дачите и мандатот
на Комисијата ќе се предвидат со деловник за работа на Ко мисијата10. 

Потребата од промена во статутот на општината може да го забави процесот
на формирање на Комисијата, меѓутоа дава легалистичка поддршка (пот кре -
пе на со претходната анализа на придобивките од формирањето на посебно

10 Можноста за востановување на посебно тело /комисија за децата во секоја од општините опфатени со
Проектот, чија задача ќе биде да решава прашања поврзани со социјалниот развој е дадена со Член 32
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тело), и овозможува барање за издвојување посебни средства од буџетот на
општината за работа на комисијата и за остварување на нејзините активности.

в. Можна структура на телото?

Доколку се пристапи кон формирање на комисија врз основа на Законот за локална
самоуправа, тогаш, во базичниот состав, Комисијата за правата на детето треба да
ја сочинуваат советници од општинското Собрание. Во изборот на членови за оваа
комисија може да помогне претходно формулирање на критериуми за избор.
Критериумите можат да бидат различни во различни општини или да се на пра ви
обид за формулирање на заеднички критериуми на ниво на Заедница на опш тините
(ЗЕЛС).11

Критериумите можат да
би дат и формализирани
(во смисла на вос по ста ву -
ва ње комисија чие член ст -
во ќе го сочинуваат од  редени
структури од дру гите ко -
ми сии во опш ти ната кои
ex officio ќе припаѓаат на
оваа комисија).12

Комплексноста на ма те ри -
ја та со којашто ќе се за ни -
ма ва комисијата под   раз би ра
дефинирање на структурирана поддршка на посебен тим од претставници на
администрацијата. Во составот на овој тим (меѓу ос та натите) би требало да бидат
вклучени: технички координатор, и ад ми ни ст ра тор посебно обучен и за дол жен за
водење на базите на податоци. 

во Законот за локална самоуправа, според кој Советот на општината може да востанови постојана или
ad hoc комисија.

11 Како можни критериуми коишто произлегоа од соработката со шесте пилот-општини се издвоија:
посветеност на идејата за промоција и заштита на правата на децата; стручњаци од одредени релевантни
области блиски на материјата што се работи; членување во други релевантни комисии во општината од
областа на образованието,  рамноправност на половите, здравството, социјалната заштита и сл.

12 Можно решение е, конституирање на оваа комисија од членови на други релевантни комисии (на
пример, од областа на: здравство и социјална заштита, образование – спорт и култура, урбанизам и
заштитата на животната средина, финансии и буџет, статут и прописи). Предлог којшто наиде на големо
одобрување кај претставниците од општините вклучени во Проектот беше, формирање на Комисија со
однапред дефиниран состав (претставници на други комисии), водејќи сметка и за неколку додатни,

Прво правило во формирањето на Комисијата  е
дека лицата кои ќе ја сочинуваат треба да: 

� сакаат да работат на материјата поврзана со
децата

� да ги разбираат целите на постоењето на
комисијата

� да знаат што се очекува од нив
� знаат која е улогата на секој од нив
� да бидат спремни да ги застапуваат правата на

децата
� знаат кои се потенцијалните ризици и ппречки
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Холистичкиот пристап во третманот на правата на децата (којшто подразбира
ангажман на Комисијата во многу широк дијапазон од области), го исфрла
пра шањето за капацитетите на едно вакво тело да се справи со целокупноста
на материјата. 

Едно од можните решенија коешто произлезе од работата со општините е
формирањето консултативно (помошно) тело на самата комисија. Овој, услов -
но кажано, “втор (надворешен) круг на Комисијата“, би го сочинувале: прет -
став ници на заедницата (експерти, наставници, родители, НВО-а), пре т ставници
на бизнис заедницата, претставници на подрачните единици на релевантни
министерства, претставници од месните заедници, претставници од спортски
клубови, кои ќе бидат избрани врз основа на пројавен интерес, дотогашна
активност и стручност. Вака формираната советодавна структура треба да
обезбеди: додатна експертиза за одделни прашања, меѓутоа и поширока
базираност врз искуствата на заедницата, на решенијата и активностите
иницирани и спроведувани од страна на општината. Во проширениот состав на
Комисијата би учествувал  и координаторот на Центрите за ран детски развој13,
во случаите кога таков центар е формиран во општината. Составот и мандатот
на проширениот состав на Комисијата може да бидат дефинирани во статутот
на општината или во посебен документ усвоен од страна на Комисијата
(деловник за работа на комисијата)Градењето и одржувањето на вториот круг
претставува посебен предизвик. Во ова исклучително важно е:

� Да се обезбеди разноличен состав

� Заедно да се гради визија

� Да се споделуваат информации

� Да се обезбеди вистинско влијание преку постојани консултации

� Постои јасна поделба на улогите и постојат правила на работа

Работата со повеќе луѓе само на прв поглед значи поголемо трошење време и
енергија. Во крајна линија и долгорочно гледано, што е поголем бројот на
луѓе вклучени во процесот на одлучување толку се поголеми шансите една
одлука да биде донесена и операционализирана.

однапред поставени критериуми (еднаква застапеност на машки и женски, претходен и моментален
невладин ангажман и хуманитарни активности, искуството во работа со деца - професионалниот
ангажман, докажани претставници на бизнис заедницата, претходни успешни лобирања, етнички
балансиран состав). 

13 Центри за ран детски развој
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Во својата работа Комисијата мора да се потпира и врз партиципацијата на
де цата од општината. Оваа партиципација може да биде структурирана во по -
себ но тело за поддршка на работата на Комисијата или да биде дефинирана низ
по себни механизми и процедури на вклучување на децата во процесите на од -
лу чување. Претставниците на децата може да бидат групирани по различни
осно ви (претседатели на училишни заедници, претседатели на младинска
орга низација, членови на невладини организации, деца од одредени мар ги -
на лизирани групи идентификувани со помош на општинските центри ...).14

г. Мандат и начин на работа

Комисијата е статутарна комисија која има нормативно дефиниран мандат да
ги промовира и штити правата, интересите и добросостојбата на децата. Ман -
да тот на работа на комисијата се базира на обврските коишто произлегуваат од
ра тификацијата на Конвенцијата за правата на детето, од целите зацртани во
НАП и од надлежностите на општината. 

Активностите низ кои Комисијата ќе го оствари својот мандат треба да бидат
раз работени во нормативните решенија на секоја општина посебно. Флек си -
бил носта и развојноста во овој домен имаат исклучително голема важност
(раз лични општини можат да предвидат различен мандат, и, мандатот може
да се проширува со развојот на Комисијата). Во прилог е дадена листа од мож -
ни активности (задолженија) низ кои комисијата може да ја оствари својата
улога. 

1. Претходно и континуирано читање и анализа на документите и одлуките
што се донесени или се донесуваат во општината низ перспектива на
пра вата на децата.15 Овој тип на анализа подразбира дека секој од овие
до кументи треба да биде вреднуван од аспект на тоа колку придонесува
за подобар живот и развој, на поголем број деца на територијата на опш -
ти ната, врз основа на однапред поставени критериуми.16 Иден ти фи ку ва -
ни те недостатоци претставуваат основа за иницирање промени во
по стоечките акти или, пак, донесување на нови акти. Заради остварување
на оваа задача пожелна е поделба на задолженијата по сектори, евен -
туал но постоење на листа со приоритети, и потребна е континуирана
со работка со сите останати комисии и тела на општината. 

14 Партиципацијата на децата е посебно разработена во III дел од прирачникот.
15 Анализата не се однесува само на документите коишто децидно се занимаваат со правата на децата,
туку и на сите други документи чие донесување или имплементација значат промени што влијаат на
менување на положбата/условите за живеење и развој на децата (на пример: урбанистички план, дозволи
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2. Развој на општинска норматива (субсидијарни акти кои се однесуваат на
имплементацијата на содржини поврзани со правата на детето) и до ку -
мен тирање на сите активности. Заради остварување на нејзините актив -
но сти Комисијата може да иницира усвојување на посебни критериуми,
пра вила и процедури во донесувањето на одделни документи (одлуки)
кои што би ја обезбедиле (олесниле) нејзината работа. 

Важен сегмент од работата на Комисијата претставува создавањето на
до  ку мен тациска база за сопственото делување – дневник на Комисијата.
Си те ини ци јативи, одлуки и активности треба да бидат писмено до ку -
мен тирани и на со одветен начин систематизирани, со цел во моментот
на пре давањето на дол ж носта, новиот состав на Комисијата да добие
пот пол на слика за оства ру ва ње то на секоја активност и за моменталната
со стојба од којашто треба да се тргне по натаму. Актот на при мо пре да -
ва ње на документацијата треба да биде предмет на посебна, однапред
де финирана  процедура која прецизно ќе се применува. Ова има голема
важ ност за остварувањето на континуитет во работата на Ко ми си јата и за
за цврстување на местото на Комисијата во структурата на опш ти на та.

за градба, просторен план, буџет на општината, ребаланс на буџетот, програми за развој во одделни
области, ...).
16 Пример: анализа на Урбанистичкиот и просторниот план на општината. Анализата се врши врз основа
на однапред подготвена листа за проверка којашто ги содржи приоритетите од важност за децата
(постоење на игралишта, зелени површини, автобуска рута/автобуски станици кои се во функција на
децата на училишна возраст, и сл.)  Посебно внимание се посветува на можната дискриминација на
децата кои живеат во одделни населени места/маала.

Посебни правила и процедури:
1. Задолжителна дистрибуција на сите одлуки што се донесуваат во

општината до Комисијата за правата на детето
2. Право на Комисијата да добие информации за одлуките што смета

дека се од нејзин интерес
3. Обврска за соработка другите комисии со Комисијата за правата на

детето
4. Дистрибуција на предлозите што ги дава Комисијата за правата на

детето до другите комисии
5. Обврска да се земат предвид предлозите на Комисијата за правата на

детето
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3. Изработка и одржување на база на податоци. Неопходен предуслов за
со од вет на работа на Комисијата и пошироко, за остварувањето на
обврските на општината, е постоењето на база со податоци за децата на
територијата на општината. Базата на податоци овозможува:

� организирање, складирање и прикажување на податоци поврзани со
остварувањето и заштитата на правата на децата;

� генерирање податоци за отсликување на ситуацијата и следење на
промените (мониторинг на прогресот или проблемите во развојот)
во одделни области или на одделни групи деца;

� генерирање табели, графикони и мапи со цел известување и пре зен -
ти рање на ситуацијата.17

Изработката и менаџирањето на посебна база на податоци подразбира
персонално зајакнување на Комисијата (со лице обучено за одржување
на база на податоци) и техничко опремување (компјутер и соодветен
софтвер).

Користа од постоењето и ажурирањето на ваква база на податоци е
многустрана. На ниво на општина таа обезбедува релевантни податоци
врз кои можат ад бидат засновани политиките, стратегиите и одлуките
што се донесуваат во општината; овозможува донесување заеднички
одлуки меѓу две и повеќе општини, односно на регионално ниво и
обезбедува компаративност на податоците на ниво на држава, со цел
гдење на национални политики и стратегии.18

4. Изработка на ситуациона анализа за положбата на децата во општината.
Изработката на ситуациона анализа претставува прв чекор што треба да
го преземе Комисијата за правата на детето по своето формирање. Оваа
анализа е неопходна заради утврдување на стартната позиција во било
кое натамошно делување, заради определување на приоритетите и
заради мониторинг и мерење на постигнатиот развој. 

5. Изработка на локален план за акција (ЛПА) за правата на децата (врз
основа и во согласност со НАП на Македонија).19 Изработката на ЛПА

17 УНИЦЕФ има развиено посебна програма (DEVINFO) кој што е наменета за прикажување на податоците
на униформен начин, со цел да се овозможи споделување на знаењата на ниво на држава и меѓу различни
држави, како и со меѓународните организации кои ги складираат податоците на истоветен начин.
Стандардниот збир од индикатори на оваа база на податоци го сочинуваа 48 индикатори на
милениумските развојни цели (MDG).  Повеќе податоци може да се најдат на: http://www.devinfo.org и
на http://www.devinfo.org/factsheets/mkd/devinfo_country_fact_sheet_mkd.htm?IDX=3
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е поврзана како со воспоставувањето на базата на податоци, така и со
идентификувањето на приоритетите на кои општината треба да им
посвети поголемо (краткорочно или долгорочно) внимание. 

6. Изработка на годишна програма за промоција и заштита на правата на
де цата. Тргнувајќи од фактот дека децата живеат во еден поширок со -
ци јален, економски, политички и културен контекст, програмирањето
што се базира врз правата на децата имплицира:

� Јасно фокусирање на децата и нивните права
� Комплексна анализа на причините за неостварување на правата на

децата и за нивното повредување
� Многу јасно потцртување на одговорноста за правата на детето
� Присуство на најмаргинализираните деца
� Промоција на учеството на децата во општественото живеење и

конкретно во програмирањето
� Се базира на најдобриот интерес за децата (краткорочно и долгорочно)
� Практичната акција е поврзана со политичкото делување, зајакнување

на структурите кои се занимаваат со ова, и, изградба на поддршка за
детските права

� Застапување, комуникација и обука на јавноста
� Зацртување на меѓусекторската поврзаност 

7. Развој на механизми и канали на комуникација. Исклучително важен
сег мент од работата на Комисијата претставува воспоставувањето фор -
мал на и неформална комуникација со широк дијапазон структури (деца,
ро дители, луѓе кои работат со деца, невладини организации, други опш -
ти ни и органи на централната власт). Овие механизми треба да овоз мо -
жат воспоставување партнерство и соработка, давање и примање
инфор мации и податоци, иницирање и изведување на заеднички актив -
ности и програми.

Идентификувањето на потенцијални партнери е неопходен предуслов
за остварување на мандатот на Комисијата. Државата (а преку неа еди -
ни ците на локалната самоуправа) е таа којашто презела обврски кон де -
ца та врз основа на Конвенцијата, а власта, вклучувајќи ја и локалната
власт, треба да го води процесот. Меѓутоа, изградбата на општина по
мер ка на детето не може да биде достигната без партнерство со самите

18 Повеќе за базата на податоци во  IV дел од Прирачникот.
19 Повеќе за ЛПА во V дел од Прирачникот.
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де ца, со семејствата и сите оние што имаат влијание врз децата. Децата
и нивните родители се први и најважни партнери во остварувањето на
це лите на Комисијата и треба да се најде начин за нивно континуирано
и систематско учество во сите одлуки што се однесуваат на децата (од
нивото на иницијатива, преку расправа, па сé до реализација на од ре -
де на одлука).

Работата со другите субјекти и фактори чија работа е поврзана со децата
и остварувањето на нивните права, е суштински елемент на мандатот на
Ко мисијата. Соработката е потребна во процесот на градење и за јак ну -
ва ње на капацитетите на Комисијата, а поделбата на работата треба да
при донесе за одржување на мотивацијата и зголемување на ефикасноста
во реализацијата на активностите.

Партнери можат да бидат поединци или организации (владини или не -
вла дини) кои можат да го олеснат реализирањето на активностите, над -
ми нувањето на проблемите, да помогнат во промоцијата на работата и
по стигнатите резултати, да обезбедат поголема поддршка за реа ли за ци -
ја на активностите.

За воспоставување на трајни и корисни партнерства, корисно е да се
направи листа на поединци/организации/структури кои:

� се занимаваат со истата проблематика;
� имаат капацитети во одделни области;
� се спремни да соработуваат по одделни прашања;
� имаат формална/неформална моќ за постигнување на саканата цел.

Како партнери може да се појават образовни, здравствени и социјални
институции, полицијата, правосудството, културни институции, медиуми,
НВО, религиозни заедници, приватниот сектор, истакнати поединци и сл.

Критериумите за избор на можните партнери треба да бидат однапред де-
финирани. Партнери не се бираат врз основа на:

� непроверени информации за нивното искуство во работата на дадена про-
блематика;

� врз основа единствено на лични познанства (без да се води грижа за ква-
лифицираноста на организацијата или поединецот);

� под притисок на донатори, претставници на влста или на политички пар-
тии.
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Од партнерите може да се оформи “вториот круг“ (советодавната структура)
на постојаното тело на општината.

8. Дефинирање на посебни барања кон буџетот (поврзани со работата на
са мата комисија, како и за поддршка на активности што се изведуваат во
рам ките на општината).20 Во обезбедувањето на средства за спроведување
на конкретни активности потребна е тесна соработка со другите тела (ко -
ми сии) во општината чии активности се преклопуваат со оние на Ко -
ми сијата за правата на детето (образование, здравство, социјална грижа).  

9. Иницирање нови, разгледување на предложени и пристапување кон
проекти кои се во тек. Комисијата има значајна улога во поддршката на
раз лични проекти кои што се поврзани со остварувањето на правата на
де цата. Дел од задолженијата на Комисијата се поврзани со проверка,
избор и застапување пред Советот на општината на различни проектни
ини цијативи и   обезбедување финансиска, материјална или експертска
по мош на дел од прифатените проекти. Во рамките на мандатот на Ко -
ми сијата спаѓа и иницирање и изведување на заеднички проекти и
проек тни активности со различни партнери од локалната заедница и по -
ши роко.

10. Генерирање дискусии, расправи и средби поврзани со потребите и
интересите на децата.

11. Промоција на систем од услужни дејности насочени кон децата и
мониторинг на нивната работа. 

12. Координација и обединување на активностите. Вообичаено, решавањето
на прашањата поврзани со потребите на децата подразбира комплексна
акција на повеќе фактори. Постојаното тело во општината секогаш мора
да се појави како координатор на активностите и поврзочен елемент на
раз личните интересни структури. Комисијата има клучна улога во соз -
да вањето услови за заедничко делување на  централната власт, другите
ко мисии, заедницата, бизнис секторот и децата, со цел адресирање на
со одветните проблеми и заедничко градење на стратегија. Општините
ве ќе имаат искуства со координација на активностите во различни обла -
с ти на сопственото делување. Координацијата поврзана со правата на
де цата треба да се надоврзе на претходните искуства.

20 Повеќе за обезбедувањето средства за работа на Комисијата и иницирањето и спроведувањето на
одредени активности во VI дел од Прирачникот
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Соработката со органите на централната власт претставува елемент што
произлегува од НАП, но и елемент што е поврзан со суштината на
функционирањето на локалната заедница, која делува во соработка со
соодветните министерства (преку нивните подрачни единици или во
директен контакт). Соработката подразбира:

� Споделување на информации (поврзани со состојбата на децата,
нормативните активности, политиките и стратегиите во областа на
правата на децата);

� меѓусебна поддршка во иницирањето, менувањето и имп ле мен та ци -
ја та на законите и спроведувањето на конкретни акции и кампањи;

� заедничко учество во дефинирањето на стратегијата за натамошен
развој;

� меѓусебен мониторинг и контрола.

13. Поттикнување, стимулирање и поддржување на волунтаризмот во опш -
ти ната. Волунтаризмот може да се стимулира во рамките на работата на
не владините организации, во училиштата, но и на ниво на месните за -
ед ници (како облик на солидарност и работа на проекти од заеднички
инте рес).  

14. Лобирање и застапување на децата пред останатите структури на опш -
ти ната и пред органите на централната власт. Во рамките на оваа актив -
ност, Комисијата треба да обезбеди поставување на проблематиката на
пра вата на децата на ниво на приоритет (како на ниво на општина така
и на ниво на централна власт). Неопходноста од приоритетна по ста ве -
ност на децата во решенијата на општината може да се застапува со тоа
што:

Прво, станува збор за законска обврска што произлегува од ра ти фи ка ци -
ја та на Конвенцијата за правата на детето. Државите имаат обврска да
обез бедат дека најдобриот интерес на децата е примарна загрижа во сите
актив ности што се однесуваат на децата. Со процесот на де цент ра ли за -
ција, имплементацијата на Конвенцијата стана  непосредна обврска и на
единиците на локалната самоуправа. Децентрализацијата ги постави
избраните претставници во локалната власт (градоначалникот и со вет -
ни ците) во улога на клучни фактори во изградбата на механизми и соз -
да вањето услови за воспоставување на стандардите на Кон вен ци јата.
Вос поставувањето на овие стандарди во практиката значи градење опш -
тина која е местото каде што гласот, потребите и приоритетите на
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децата претставуваат интегрален дел од политичкото делување, про -
гра мите и одлуките кои се донесуваат на локално ниво. 

Второ, покрај правната обврска  што ја има општината врз основа на
Кон  венцијата за правата на детето, постојат и други причини поради
кои децата треба да бидат ставени во преден план во одредувањето на
при оритетите на општината. Аргументи коишто вообичаено се користат
во застапувањето на децата се:

� децата се индивидуи – имаат еднаков статус со возрасните како при -
пад ници на човештвото – тие не се во сопственост на родителите, про -
дукт на државата, ниту пак се луѓе во изградба;

� здравиот развој и активната партиципација се суштински за здравата
ид нина на секоја општина или општество;

� децата започнуваат како потполно зависни. Тие можат да станат не -
за  висни единствено со помош на возрасните;

� нив ната зависност и нивната состојба на развој ги прават посебно ран -
ли ви – и врз нив, поголемо влијание отколку врз возрасните имаат
усло вите во кои живеат (сиромаштија, домување, загадување на сре -
ди ната);

� на истиот начин, врз децата многу поголемо влијание има актив но -
ста/неактивноста на власта. Речиси секоја сфера од државната по ли -
ти ка влијае врз децата до одредено ниво било директно или
инди ректно. Состојбата со децата е многу сензибилен барометар за
ефек тите на социјалните, еколошките, економските и други промени;

� децата немаат власт и не играат значајна улога во вообичаените по ли -
тички процеси. Без посебни аранжмани, тие ќе имаат многу мало вли -
јание врз огромниот ефект што го има државата врз нивните жи воти

� поради нивниот статус, има конкретни и сериозни проблеми за децата
за барање оштета поради прекршување на нивните права

� На крај, многу е важно да се избегнат огромните трошоци на опш те -
ст вото што произлегуваат од несоодветниот третман на децата: држа -
ви те знаат од спроведените истражувања (без сомнение) дека тоа што
им се случува на децата во раните години (во семејството, во другите
обли ци на грижа, па дури и пред раѓањето), во голема мера ги де тер -
ми нира нивните позитивни или негативни развој и растење. Ова, од
своја страна, ги одредува средствата што државата треба да ги издвои
и нивниот придонес за општеството во текот на целиот нивни живот. 
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Формирањето на лоби групи (со соодветно експертско знаење или
можност за специфично влијание) и застапувањето на правата на децата,
прет ст а  вува базична улога на Комисијата и една од првите задачи што
треба да си ја зададе. 

Најголем предизвик од аспект на лобирањето претставува влијанието
врз органите на централната власт (министерства, Собрание, јавни
установи). 

15. Посебна сфера во делувањето на Комисијата треба да претставува
работата со деца кои се сразмерно повеќе изложени на различни видови
ризици (од повреда, насилство или запоставување). Во овие деца
спаѓаат децата: припадници на одредени заедници, девојчињата
(посебно од руралните области), децата со хендикеп, децата сместени
во воспитно – корективни установи или малолетнички затвор, децата
без родителска грижа, бездомниците и децата од сиромашни семејства.

Застапувањето може да се однесува на: застапување за подобри политики
и програми за децата, лобирање за алокација на повеќе средства за децата,
водење кампањи за спроведување на одредени закони (на пример: забрана
на пушење, собирање на нелегално оружје, сигурност во сообраќајот, ...),
образование на јавноста во насока на промена на односот кон децата,
инволвирање на децата во барањето на нивните права, мониторинг на
правата на децата и известување за нив.
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III Партиципација на децата
Комисијата мора да биде во состојба да работи со и за децата и да биде до ста -
п на за децата и за организациите кои работат со деца. Многу тешкотии со кои
се соочуваат младите можат да бидат превенирани или соодветно разрешени
до колку се тие директно инволвирани во процесите на идентификување на
про блемите и во процесите на одлучување. Посебно значајно во оваа смисла
е во овие процеси да бидат инволвирани деца од различни етнички заедници
кои живеат во општината, од различен пол и со различен социјален и имотен
статус. Јазикот, културните фактори или хендикепот не смеат да бидат пречка
за вклучување на децата во процесите на одлучување. Многу е важно, актив но -
сти те што се преземаат од страна на Комисијата и воопшто во општината, а кои
се поврзани со промоцијата и заштитата на правата на децата, да ја реф лек ти -
ра ат различноста.21

Една од базичните обврски на Комисијата е да најде начин и да изгради ме ха -
низ ми и канали коишто ќе обезбедат, погледите и интересите на децата да би -
дат земени предвид во текот на работата на Комисијата, во процесот на
од лучување, во процесот на спроведување на активностите и во мониторингот
на ефектите од преземените активности, односно евалуацијата на преземените
мерки. Ова претставува еден од наједноставните и најтешко спроведливите
принципи во работата на тела од ваков вид.

За да се вклучат децата во решавањето на работите кои се однесуваат на нив,
можат да се применат различни стратегии и да се спроведат различни
активности.

Во промовирањето на оваа заложба Комисијата тргнува од следните
поставки:
� Право на секое дете е да биде вклучено во активностите кои се

однесуваат на децата и заедницата во којашто живеат. 
� Децата најдобро знаат кои се нивните проблеми, какви се нивните

потреби, приоритети и ограничувања. 
� За да можат да учествуваат, на децата им е потребно разбирање и

поддршка. 

21 Децата претставуваат многу нехетерогена структура и во сите активности со нив треба да се внимава
на принципот на недискриминација (децата со различна етничка припадност, пол, социјален или друг
статус, место на живеење треба да бидат опфатени со сите активности).
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Појдовна активност во промовирањето на партиципацијата на децата во
процесите на одлучување за работи од нивен интерес, претставува соодветното
информирање на децата за постоењето на Комисијата, за нејзиниот мандат и
за начините на кои децата можат да комуницираат со нејзе. Информирањето
може да се обезбеди преку:

а. информативни средби на кои, членовите на Комисијата  на начин достапен
на децата ќе објаснат која е улогата на телото и како можат понатаму тие
да учествуваат во неговата работа;

б. дистрибуирање на информациите до децата преку: весник, огласни табли,
лифлети, интернет страна, радио-пораки, телевизиски пораки.  

Искористувањето на формалните канали за информирање кои постојат на ниво
на општина (интернет страната на општината, општинското гласило), за
информирање на децата, може да ја обезбеди видливоста на децата во работата
на општината и да влијае на континуираноста во активностите што се пре зе -
маат. Доколку се користат овие начини на информирање, се препорачува из -
дво јување на информациите за децата во посебен дел, и нивно прилагодување
на децата.

Формалниот начин на информирање секогаш треба да биде надополнет со не -
фор мален (во чие остварување огромна улога имаат сите партнери на Ко ми -
си јата, а посебно училиштата и невладините организации). 

Учеството на децата може да се обезбеди преку различни техники на при би ра -
ње мислења, ставови и иницијативи, и преку различни форми на организирање
на децата:22

а. Фокус групи. Формирањето на помали групи, во кои што може низ не фор мал -
но воден разговор да се добијат голем број податоци, претставува еден од
најчесто применуваните методи во работа со деца. Овој метод е посебно пре -
порачан кога се работи со деца кои се надвор од формалното обра зо ва ние,
деца од одредени етнички заедници, со многу мали деца, деца кои при паѓаат
на некоја маргинализирана група по било која основа, или со де ца во посебна
ситуација којашто може да биде опасна за нив. За да може да се добијат
потребните сознанија, потребно е фокус групите да се фор ми ра ат според
однапред усвоени критериуми, а разговорите да ги водат лица обучени за тоа.23

22 Моделите на комуникација со децата во голема мера зависат од конкретните услови на работа на
општината, етничкото, верското и културно опкружување, социјалната положба на населението,...
Флексибилноста во изборот на најсоодветните начини и креативноста во настапот на Комисијата,
претставуваат нужност во овој дел од остварувањето на нејзиниот мандат.
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б. Анкети. Анкетите од најразличен вид може да се спроведуваат во учи лиш -
та та. Тие може да се однесуваат на сите деца во општината, на одделни
гру пи кои се посебно засегнати со донесувањето на некоја одлука (маала,
се ла, улици, конкретна возраст). Доколку се применува на поголема група
де ца (посебно кога станува збор за територијата на целата општина) анке -
та та треба да се спроведува со репрезентативен примерок од децата кои
жи веат во општината (меѓу децата кои одговараат на прашањата треба да
има соодветен број машки и женски, припадници на етничките заедници
кои живеат во општината, жители на различни области во општината, ...).
Анке тите треба да задоволуваат одредени минимални стандарди и да бидат
под контрола на обучени кадри. Добро е во сите фази на формулирањето
(формулирање на целта на анкетата, прашањата и формата), и во спро ве ду -
ва њето на анкетата (изведување на анкетирањето и обработка на по да то ци -
те), да бидат вклучени и деца.

в. Расправи и дебати. Расправите, разговорите и отворените дебати вообичаено
се користат за остварување на конкретни активности, донесување на од ре -
де ни одлуки, дефинирање на издвојувањата во буџетот и сл. Расправите и
де батите може да се водат во училиштата, во општината, на ниво на месни
за едници, преку медиумите или со користење на интернет можностите
(интернет страна, специјализирани блогови и сл.). 

г. Натпревари и манифестации. Ликовните, литературните и други натпревари
може да се искористат за прибирање на мислења на децата за конкретни
проблеми или одлуки што треба да бидат донесени во општината, или пак
да се промовираат одредени идеи и иницијативи.

д. Општински совет на млади. Одредени искуства (посебно од државите каде
што традиционално се негуваат различни формални здружувања на децата)
покажуваат исклучително позитивни резултати од формирањето на посебно
(формално или неформално) дефинирана структура составена од деца, при
Комисијата за права на децата, односно општината. Овој “детски совет“
најчесто е составен од  претставници од училишни заедници (од средните
училишта и повисоките одделенија во училиштата), но и од претставници
на деца од маргинализираните групи.

е. Воспоставување редовна и двострана комуникација со организации на млади
кои веќе постојат на територијата на општината, и, поддршка на форуми и

23 Неформалноста на разговорот подразбира претходно изготвување на структуриран прашалник и
изработена методологија за обработка на добиените податоци.
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конференции на кои би се расправало за конкретни и глобални проблеми
и интереси на децата во општината. 

При употребата на било кој од методите, од исклучително значење е да се
нај де начин во процесот на консултирање и одлучување да се обезбеди активно
учество на деца кои вообичаено се дискриминираат (деца со хендикеп, при па -
д ници на одделни етнички заедници, рурална популација, девојчиња од ру рал -
ни те области, деца кои доаѓаат од семејства со понизок социјален статус, и
сл.).

Во остварувањето на комуникација со децата со цел овозможување на нивна
партиципација во животот на општината, треба што е можно повеќе да  се
избегнува голата реторика, и треба да се направат напори партиципацијата да
биде прифатена, посакувана и овозможена.

Многу чести се изјавите дека децата се бо -
гат ството на нацијата и дека иднината на на -
ша та држава/општина лежи во нив и
инве стирањето во нив. Во реалноста многу
воз расни гледаат на децата како на про б ле -
ма тична група. Од објективни, меѓутоа мно -
гу често и од субјективни причини, младите
имаат ограничено ниво на искуство и веш -

ти ни, понизок статус во општеството, помали примања и непостојано ниво на
од говорности и зависност. Перцепцијата на децата како група која нема це ло -
сен статус како возрасните се искористува за да се опише нивната позиција, ме -
ѓу тоа, во исто време оваа перцепција се користи и за повторно воспоставување
на истата таа позиција.

Важно:

� Консултациите и учеството мора да бидат континуирани
� Треба да се види резултат од работата на децата
� Влијанието треба да биде очигледно
� Не смее да се ветуваат неостварливи нешта
� Децата никогаш не смеат да се искористат како параван за донесување на

одредени одлуки
� Децата не смеат да се манипулираат, затоа што еднаш изгубената доверба

тешко се враќа

Детството не е само тренинг
за периодот кога ќе бидеме
возрасни.
Детството е засебен период
од живеењето на
секој човек
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Децата не се хомогена и постојана група. Тоа е многу динамична група
којашто постојано се менува. Децата имаат различни мислења, потреби и
желби, и овие мислења, потреби и желби се во постојан процес на развој и
менување. Тоа подразбира дека, кога се бара мислење од децата потребно е
воспоставување на активна мрежа која ќе обезбеди редовна и континуирана
комуникација со редица различни структури на деца и којашто ќе понуди
најразлични форми за вклучување на децата во процесите на одлучување и
остварување на нивното влијание. 

Како помош во вклучувањето на децата во процесите на одлучување може да
се искористат и стандардите кои веќе се изработени за оваа намена24.

24Види АНЕКС5 – стандарди за партиципација на децата во процесите на одучување
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IV Формирање и одржување на база на податоци
Во базичниот мандат на Комисијата спаѓа формирањето база на податоци за
со стојбата со децата во општината. Базата на податоци е неопходна алатка ко -
ја што треба да овозможи соодветно планирање и соодветни буџетски изд во ју -
вања, димензионирани и дефинирани во согласност со потребите и инте ресите
на децата. Реалната состојба на децата во општината најдобро се со гледува
преку бројки и статистички податоци, и само врз основа на ре ле ван т ни
податоци може да се планираат натамошни активности и да се иницираат про -
мени. 

Секоја општина (во поголема или во помала мера) располага со одреден
квантум на податоци поврзани со децата. Моменталната состојба можеме да ја
прикажеме како збир од: 

� средени податоци што веќе постојат во системот на локалната заедница
организирани во бази на податоци (независно од тоа дали во моментот
се препознаени како податоци поврзани со правата на децата или
постојат во други бази на податоци формирани за други намени);

� средени податоци кои постојат во бази на податоци на други инсти ту -
ции (надвор од единиците на локалната самоуправа), меѓутоа се до стап -
ни за локалната самоуправа (со или без надомест). Вакви податоци може
да се најдат во: Заводот за статистика, различни министерства, подрачни
еди ници на министерствата, регионални структури, јавни установи, не -
вла дини организации;

� податоци што постојат во евиденциите (на локалната самоуправа или
во други институции и организации), меѓутоа, не се внесени во некоја
база на податоци

� податоци за кои не постои никаква евиденција, а кои се многу важни за
следење на ситуацијата во локалната заедница

Во моментот, најголем дел од податоците можат да се добијат од:

� Државниот завод за статистика, како овластена институција за при би -
ра ње на податоци25; 

25 Законот за државна статистика го регулира  чувањето, обработката и дисеминацијата на податоците
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� Министерствата и подрачните единици на министерствата (посебно:
министерството за образование, труд и социјална политика, здравство,
внатрешни работи). Во овие структури се водат посебни евиденции и се
изработуваат анализи по области кои можат да бидат искористени од
страна на општините.

� Институции на локално ниво (училишта, здравствени домови, центри за
социјална работа, полициски станици).

Општината може и самостојно да прибира податоци (за области и за структури
кои не се покриени со податоците собрани на ниво на централната власт).
Податоците можат да се собираат со пописи и со анкети на ниво на локална
заедница. На ниво на локална самоуправа, можат да се воспостават посебни
евиденции кои континуирано ќе се надградуваат и ќе се користат за потребите
на општината (на пример: за деца со пречки во развојот, деца од семејства што
се социјално или економски загрозени,  малцинства, и сл.). Доколку бројот на
тие што сакаме да ги прашаме е помал, анкетата се врши на сите даватели на
податоци. Доколку бројот е поголем, тогаш се изработува примерок (преку
кој ќе може да се изведуваат заклучоци за целата популација).26

Базите на податоци треба да можат да ги користат сите оние кои учествуваат
во активностите поврзани со децата. Исправното донесување на одлуките се
базира врз релевантни податоци. Ова подразбира формирање на посебна
служба којашто ќе биде задолжена за постојано следење и измена на
податоците, а врз основа на податоците и информациите кои сите учесници во
локалната заедница ќе бидат задолжени да ги доставуваат. 

Важен чекор во создавањето на соодветни бази на податоци е иницирање
процес на институционализација  на одредена база на податоци (како што е на
пример DevInfo)27. Воспоставувањето на институционализирана база на по да -
то ци може да претставува многу важен инструмент за следење на реа ли за ци -
ја та на планираните активности. Ваквиот систем овозможува сите релевантни
инфор мации во врска со индикаторите28 на социјалниот развој да бидат

26 Изработката на анкетата, определувањето на примерокот и спроведувањето на анкетата треба да го
прави стручно лице, со искуство во оваа област. Во спротивно, податоците што ќе се добијат нема да
одговараат на реалноста и не можат да бидат искористени за ажурирање на базата на податоци.

27 Законското институционализирање на базата на податоци DevInfo, може да помогне во вос по ста ву ва -
ње то на мрежа од вакви бази во сите општини и нивно поврзување на ниво на ЗЕЛС.

28 Најважен чекор во креирањето на базата на податоци е определувањето на индикаторите со кои ќе се
мери развојот во одделни области. Генерално, индикаторите можат да се сместат во неколку групи:
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сместени на едно место, лесно да се пребарува по информациите и да се
изведуваат потребни вкрстувања и специјализирани обработки потребни за
креирање на стратегии, планови, иницијативи и извештаи. Системот мора да
обез бедува лесно управување со податоците и нивна размена (споделување со
други бази на податоци, односно со други институции и државни структури).

Моментално не постојат стандардизирани процедури за собирање на податоци
на ниво на општина. Одделни податоци постојат на државно ниво и можат да
се добијат со посебно барање, а голем број податоци постојат на ниво на еви -
ден ции и записи и не можат соодветно да бидат анализирани и искористени.
По ради тоа се наметнува потребата од изработка на комплетна методологија
за водење на податоците на локално ниво. Методологијата би требало да биде
стан дардизирана за сите општини, за да може да се врши споредување и ана -
ли за на регионално и на државно ниво. Тоа би овозможило дефинирање на
стан дардни процедури во сите општини, размени меѓу институциите на ло -
кал но ниво и можност за пошироко следење на состојбите и на динамиката во
од редени области.

демографски, економски, социјална заштита, образование, здравство, животна средина, комунална
опременост. При креирањето на првичниот збир од индикатори се користат расположливите податоци
кои веќе постојат во општината или коишто се достапни на членовите на постојаното тело.
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V Користење на податоците – изработка на план за акција
За да се пристапи кон градење стратегија, планирање и иницирање на со од -
вет ни активности, потребно е претходно да се изработи ситуациона анализа -
пре глед на состојбата на ниво на општина (во конкретниот случај, состојбата
со промоцијата и заштитата на правата на децата). Ситуацијата се анализира
по повеќе сегменти: образование, здравство, положбата на децата со пречки во
раз војот, положбата на децата без родителска грижа, информирање и сл. Во
про цесот на анализата може да се открие вистинската бројка на децата на кои
им е потребна помош, може да се идентификуваат слабостите и да се оп ре де -
лат приоритетите во делувањето на општината. Ситуационата анализа се ко ри -
сти за да се:

� согледа постоечката состојба по области и по групи на деца;

� да се видат трендовите (развојната компонента) по области и по групи
на деца;

� да се видат причините за одредена ситуација (состојба) и за одделни
трендови;

� да се дефинираат препораки (за промени, потребни активности или по -
са кувани состојби) на ниво на локална заедница;

� да се одредат  индикатори (показатели на промените) за достигнувањата
по области, односно за групи на деца.

Следна фаза којашто следи по изработката на ситуационата анализа прет ста -
вува изработката на локален план за акција (ЛПА).29

Изработката на ЛПА започнува со дефинирање на приоритетите за на та мош но -
то делување на Комисијата/општината сместени во конкретна временска рамка
во којашто треба да бидат остварени.30 Во определувањето на приоритетите
во обичаено се предвидуваат и буџетските средства и други извори на средства
(па рични, материјални или во човечки ресурси) за остварување на саканата
цел.

29 Во одредени случаи ЛПА може да биде изготвен и без претходна изработка на ситуациона анализа
доколку постои значителен недостаток од податоци, а дел од планот за акција претставува токму
прибирањето и менаџирањето на податоци.
30 И изработката на самата анализа за постоечката ситуација и определувањето на приоритетите треба
да биде направено во соработка и со активно учество на локалната заедница и на децата (посебно на
децата кои се појавуваат како издвоена целна група на некоја активност).
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Критериуми за избор на приоритет:

1. квантитативен опфат (големина на целната група) – вообичаено, во
изборот на што да се насочи делувањето на општината, предност имаат
активности кои покриваат поголеми групи деца.

2. маргинализираност (ранливост на целната група) – наспроти кван ти та -
тив ниот пристап, дел од активностите треба да се концентрираат токму
на помалубројни групи (вообичаено запоставени и невидливи во ге не -
рал ното делување).

3. комплексност (импакт во поголем број сфери и загрозување на поголем
број права) – ја определува длабочината на проблемот со којшто треба
да се справи општината (квалитетот за сметка на квантитетот).

4. ургентност (зголемување на последиците во случај на каснење со актив -
ност) – се однесува посебно на ситуации во коишто за многу краток рок
мо жат да настанат иреверзибилни (неповратни) промени и влијанија.

5. остварливост (материјален аспект) – не треба да биде решавачки, меѓу -
тоа секогаш треба да се има предвид (посебно во градењето на при ста -
пот: подобро повеќе мали чекори, отколку еден голем).

6. можност за поддршка од заедницата (или, ниво на спротивставување)
– што не треба да биде искористено како исклучувачки фактор за опре -
де лу вање на одреден приоритет, меѓутоа, во секој случај да има
влијание врз временската рамка којашто ќе биде предвидена (а која во
себе мора да го опфати и периодот на анимирање на заедницата или на
подигање на нејзината свест).

Врз основа на определените приоритети се дефинира целна група кон која ќе
биде насочено делувањето во конкретен период. Целната група (или групи)
мо же да биде дефинирана според возраст, пол, место на живеење, посебен
ста тус, етничка припадност и сл. Дефинирањето на целната група треба да се
ба зира врз податоците од ситуационата анализа (или од релевантни евиденции
со коишто располага општината).

Најчести грешки во изборот на приоритети:
� преголем број приоритети
� генерални (општи) наместо специфицирани (конкретни)
� преамбициозни (од аспект на постоечките ресурси)
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Можна шема за изработка на планот за акција:

1.  Постоечка состојба

2.  Приоритет/и

3.  Временска определба/рамка

4.  Целна група/групи

5.  Активности

6.  Носители на активности и партнери во остварувањето на активностите

7.  Потребни средства (извори на средства)

8.  Индикатори за мерење на успешноста

9.  Можни (очекувани) пречки

Нацртот на планот за акција треба да се даде на поширока расправа. Во
расправата мора да бидат вклучени децата кои се појавуваат како целни групи,
родители, експерти, претставници од други државни организации, НВО,
медиуми, потенцијални донатори. По консултациите треба да се даде
повратна информација за резултатите од консултациите, дадените предлози
и забелешки и усвоените предлози/забелешки.

Консултацијата може да се спроведе по пат на: 

� јавни расправи (на ниво на општина, месна заедница, населено место,
маало), тркалезни маси, состаноци;

� анкети (во училишта, меѓу граѓани, во релевантни институции, на
интернет);

� фокус групи;

Реално време за спроведување на консултации е 1-2 месеци.
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VI Можни извори на средства
Издвојувањето/прибирањето средства за остварување на одредени идеи/актив -
но сти, вообичаено претставува главна пречка во имплементацијата на ЛПА. Во
одреден број држави оваа пречка (барем делумно) се надминува со постоењето
на специфицирани буџетски линии, кои се донесуваат конкретно на оства ру -
ва њето на правата на децата. 

Во идентификувањето на можни извори на средства за оваа област од своето
де лување, препорачливо е , општината да биде максимално креативна. Ова се
од несува како на откривањето на можни донатори, така и на флексибилниот
при стап за тоа што значи поддршка на одредена активност.31

1. Државен буџет:

а. општината треба да ги идентификува активностите кои се пред ви де -
ни во националниот план за акција, во програмите на централно ни -
во, програмите на Агенцијата за спорт и млади, и сл., како активности
во коишто е предвидено нејзино учество и за кои се издвоени по себ -
ни средства на ниво на централен буџет;

б. општината треба да добие/најде информации за  програмите со кои
државата конкурира на меѓународно ниво и во кои е предвидено
учество на општините;

в. општината треба да ги идентификува активностите  поврзани со гра -
де ње на бази на податоци и собирање информации за состојбата на
де цата (посебно на ранливите групи) коишто се одвиваат на цен т рал -
но ниво.

2. Општински буџет:

а. треба да се пристапи кон дефинирање на посебна буџетска алокација
којашто би се однесувала на трошоци поврзани со промоцијата и
заштитата на правата на децата;

б. треба да се направи преглед на буџетски алокации кои што се
директно поврзани со остварувањето на правата на децата (да се

31 Активностите на општината поврзани со промоцијата и заштитата на правата на децата може да бидат
поддржани (остварени) со помош на волонтерски ангажман на населението, со пружање на услуги што
нема да бидат наплатени, со директно учество во изработка на конкретни продукти.
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изготви табела со извори и суми класифицирани според типовите
на програми и процентот во однос на севкупниот буџет)

в. потребна е изработка на детален извештај за вообичаени (регу лар -
ни/постојани) фондови од буџетот на општината наменети за актив -
но сти поврзани со децата;

г. општината треба да изработи детален извештај за специјално до ни -
ра ни средства целно специфицирани фондови и други извори со б ра -
ни за посебни потреби на децата;

д. потребно е да се изработи план за целосните или целно спе ци фи ци -
ра ни фондови за деца во општината за наредната година; 

ѓ. бу џетските издвојувања поврзани со правата на децата треба да се
вме тнат во други релевантни буџетски ставки.

3. Соработката со НВО може да биде извор на средства за остварување на
конкретни активности или за поддршка на одредени иницијативи.
Најдобар начин за соодветно канализирање на средствата со кои
располагаат или можат да ги кумулираат невладините организации е:

a. воспоставување трајно партнерство со одредени НВО (потпишување
на меморандуми за разбирање и соработка);

б. поднесување и водење на заеднички проекти;

в. континуирана поддршка и помош на граѓанските организации што
имаат програми за деца;

г. изработка на листа на НВО што се занимаваат со деца;

д. јавна поддршка на работата и реализацијата на програмите на овие
организации;

ѓ. давање препораки на невладините организации во процесот на
аплицирање со конкретни проекти;  

е. стимулирање на создавањето суштински форми на граѓански
асоцијации и на нивните активности за помагање на децата (посебно
на оние со посебни потреби).

3. Меѓународни извори:

a. идентификување и аплицирање пред посебни фондови на ООН и
регионалните меѓународни системи  (УНИЦЕФ, УНЕСКО, ЕУ, Совет
на Европа, ОБСЕ);
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б. идентификување на меѓународни фондации кои поддржуваат проекти
во областа на правата на децата;

в. организирање на донаторски конференции врз основа на веќе
формулирани проекти или започнати активности.
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VII Проблеми во работата на Комисијата/општината  
Во својата работа Kомисијата треба да адресира (да идентификува, да посочи,
a ако треба и да се спротистави) многу комплексни општествено-политички
работи кои штоможат да водат кон негативни последици за децата воопшто
или за одделни групи деца. Идентификувањето и адресирањето на проблемите
може да наиде на спротиставување во рамките на политичките партии на кои
припаѓаат одделни советници. Донесувањето на ефективна легислатива и
политики фокусирани на најдобриот интерес на децата и на стратегии коишто
би го намалиле бројот на деца кои живеат во услови на социјална екскулузија,
не може да биде направено само со работата на една Комисија. Меѓутоа,
комисијата може и треба да се појави како промотор и водечка структура во
насока на постигнување на овие цели.

Стратегиите што ќе и овозможат на Комисијата да биде координатор,
подразбираат:

1. Фацилитирање на координирачкиот приод во развојот на политики и
услуги (Комисијата да се појави како обединувачки елемент во работата
на различни комисии во општината).

2. Поврзување и прилагодување на вмрежувањето и менаџментот на
односите кон клучните невладини организации и агенциите на
централната власт.

3. Соработка со услужните дејности и со подрачните единици за да се
обезбеди соодветно задоволување на потребите на децата.

4. Поддршка на подрачните единици со соодветни информации и
промоција на програми за едукација на населението.

5. Поттикнување на организациите да обезбедуваат достапни и соодветни
(на културата и на годините на децата) информации и едукативни
активности.

6. Преглед на постојните политики и услужни дејности со цел развивање
на услуги и политики коишто ќе обезбедат еднакви резултати за сите
деца.

Во остварувањето на овие стратегии може да се предвидат одредени
пречки/проблеми уште во фазата на  формирање на Комисијата, во нејзиното
натамошно структуирање, одредувањето на мандатот и во вршењето на
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секојдневните активности.  Според искуствата на други држави во кои се
започнати слични иницијативи, според искуствата собрани во текот на работата
на Проектот и врз основа на антиципациите искажани од страна на општините
- учеснички во Проектот, пречките/проблемите со кои може да се соочи
Комисијата во својата работа можат да бидат надворешни (проблеми/пречки,
кои произлегуваат од делувањето на надворешната средина), и внатрешни (кои
се поврзани со составот и делувањето на самата комисија).

Надворешните пречки/проблеми можат да се лоцираат во неколку сфери:

� Генерална резистенција во општината на самата проблематика со
којашто треба да се занимава Комисијата (миноризација на темата,
несфаќање/незнаење);

� Специфични проблеми  со кои може да се соочат помалите (по бројност
на население) и новоформираните општини. Овие проблеми може да
произлезат од објективната ситуација на: мал број советници,
несоодветна образовна и стручна структура на советниците, недостаток
од кадри на ниво на администрација, помали буџетски средства и
помали можности за кумулирање на други средства; 

� Генерални (општи и вообичаени) проблеми со коишто се соочуваат
голем дел од комисиите формирани во општините, како, на пример:
отсуство на програми, неможност да се одржуваат редовни состаноци,
недостаток од посветеност на работата што е прифатена, отсуство на
документација од претходната работа на соодветни тела; 

� Проблеми поврзани со составот на Комисијата коишто произлегуваат од
отсуството на специфични критериуми за избор на членовите на
комисиите (доминантно бирање врз основа на партиска припадност, со
цел воспоставување на партиски баланс, а не врз основа на интерес и
стручност);

� Отсуство на интерес за работа кај советниците (и посебно за работа на
проблематика којашто традиционално се става на второ место);

� Проблем на обезбедување на независност во функционирањето на те -
ло то (неможност да се избегне прелевање на партиските нетрпеливости,
што го оневозможува донесувањето на најдобри решенија за децата). На
ова најчесто се надоврзуваат специфичните проблеми кои што на ста -
ну ваат со промената  на власта (персоналните промени во  составот на
Со ветот и на Комисијата, промената на градоначалникот и адми ни стра -
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тив ните промени се одразуваат во вид на дисконтинуитет во работењето
на Комисијата);

� Несоодветна реакција на локалната заедница (посебно на конкретни
мерки насочени кон остварувањето на правата на групи на деца кои се
традиционално миноризирани или дискриминирани);

� Отсуство на поддршка од страна на централните органи на власта или,
вмешување и манипулација од страна на политичките партии;

� Негативно медиумско прифаќање и претставување.

Справувањето со надворешните проблеми претставува составен дел од
работата на Комисијата и во голема мера е поврзано со промоцијата на
потребата од приоритена поставеност на проблематиката поврзана со правата
на децата на ниво на локална самоуправа.

Внатрешните проблеми, вообичаено, се поврзани со отсуството на вистинска
посветеност на материјата што треба да се работи и со сопствената убеденост
за значењето на преземените обврски. Превенција на голем дел од внат реш -
ни те проблеми  може да се постигне со: однапред поставени критериуми за
избор на членовите на Комисијата и со јасно дефиниран мандат на Комисијата.
Од технички аспект, некои од проблемите може да бидат надминати со: јасно
де финирање на обврските на одделни членови, рамномерно распределување
на обврските, јасно дефинирана хиерархија во тимот (која ја обезбедува и од -
го ворноста и отчетноста), и со однапред поставени правила за функционирање
и делување.






