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ВОВЕД

Прашањето на социјалната економија, т.е. социјалните претпријатија (СП) повторно стана 
актуелно непосредно по глобалната финансиска криза од 2008 година, кога глобалните па-
зари на трудот се соочија со загуба на милиони работни места, ослабени пазари на капитал, 

како и со немоќ на социјалните системи да се соочат со одолжените напливи на невработеност и 
значителна загуба на вештини. Како одговор на тоа, многу држави и ЕУ го прифатија и поддржаa 
концептот на социјална економија и на претприемаштво во обид да го преструктурираат пазарот 
на труд и да ја заздрават економијата (Европска комисија, 2013а, 2013б).   

За потребите на истражувањето го прифативме концептот на Дефурни и на Нисенс (2008, стр.204) 
за социјалните претпријатија како „непрофитни приватни организации што нудат производи или 
услуги што се директно поврзани со нивната експлицитна цел да ѝ бидат од корист на заедницата 
[…]),“ кои можат да бидат разновидни и активни во многубројни области. Иако ја препознаваме 
важноста на СП, кои нудат социјални услуги за маргинализираните заедници за економско заз-
дравување, нашиот фокус во ова истражување е на социјални претпријатија за работна интегра-
ција (WISE), кои нудат обуки на работното место и работна интеграција на маргинализираните 
поединци (Нисенс 2006, 2009). 

Во 2015 година во ЕУ се водат вкупно два милиона социјални претпријатија, или околу 10% од 
сите претпријатија. Дополнително, повеќе од 11 милиони луѓе – околу 6% од сите вработени во 
ЕУ – работат во социјално-економски претпријатија (Кампос и Вила, 2007). Важната улога што 
социјалната економија ја играше во заздравувањето на европската економија беше препознаена 
и од страна на Европскиот совет, кој во декември 2015 година усвои Заклучоци за промоцијата 
на социјалната економија како клучен двигател на социјалниот и на економскиот развој на Ев-
ропа (Европски совет (2015). Во него Советот препознава дека „социјалната економија сè повеќе 
добива политичка видливост како сектор што претставува значаен столб, особено во поглед на 
вработувањето и на социјалната кохезија низ Европа и кој, исто така, е клучен за постигнување на 
целите од стратегијата Европа 2020“.

Таквите решенија за заздравување се уште позначајни за Западниот Балкан, каде што финансиската 
криза ја влоши веќе тешката состојба на застоените економии, високите стапки на невработеност 
и слабите системи на социјална заштита. Со просечно ниво на невработеност меѓу 20% и 30% во 
последната декада (и речиси двојно поголеми стапки меѓу ранливите групи), политичките елити, глав-
но, го фокусираат своето внимание на програмите што го засегаат мнозинскиот дел од населението, 
оставајќи ги маргинализираните групи во уште понеповолна положба. Покрај тоа, ретките владини 
програми што постојат се многу ограничени во својот опфат и, главно, зависат од донатори.    

Непрофитниот сектор (поддржан од меѓународните организации и од донаторите) веќе се за-
лага за социјална економија во регионот. Меѓутоа, само применувањето на стратегиите на ЕУ 
во западнобалканскиот контекст би можело да се покаже како преоптимистичко и неизводливо. 
Една од причините за ваквата претпоставка е тоа што регионот е растргнат меѓу наследството 
на општествено контролирана економија од претходните режими и правото на широк распон на 
социјална заштита што доаѓа со тоа од една страна и, од друга страна, отсуството на визионерска 
политика и програми за економски развој од политичките елити во регионот.  
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ВОВЕД

Ова истражување има цел да открие дали социјалните претпријатија во регионот имаат капацитет 
да понудат можности за вработување за маргинализираните групи. Ова најнапред го истражува-
ме преку осврт на социјалните претпријатија во регионот, а потоа преку осврт на потребите и на 
капацитетите на маргинализираните групи, т.е., потенцијалните корисници на социјалните пре-
тпријатија. Попрецизно, истражувањето ги мапира и анализира различните форми на социјални 
претпријатија во регионот и дава прва анализа на нивните форми, мисии, цели, целни групи, начи-
ни на финансирање, како и производите и услугите што ги нудат. Истражувањето, исто така, нуди 
анализа на обуките за вработување и можностите што ги нудат, со фокус на создавањето работни 
места и интеграцијата за маргинализираните групи. Конечно, истражувањето се осврнува на пот-
ребите и на капацитетите за вработување на седум маргинализирани групи: жени, млади, Роми, 
луѓе со ниски квалификации, лица што живеат со зависности, лица со попреченост, и бездомници.

Географската опфатеност на истражувањето ја сочинуваат трите соседни земји во Западен Бал-
кан (Македонија, Албанија и Косово), кои имаат претежно економија на ниски квалификации. Врз 
основа на комбинација од квалитативни и од квантитативни методи, истражувањето дава увид во 
тоа што може да има голем потенцијал и што би можеле да направат владите, граѓанското опш-
тество и меѓународните организации за подобро да им служат на маргинализираните групи, со 
фокус на создавањето можности за вработување на маргинализираните заедници. Конечно, ис-
тражувањето ги оценува јазовите и ограничувањата на постојните политики, практики и шеми на 
финансирање, и идентификува решенија за вработување и за опслужување на ранливите групи.
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ПОЛИТИЧКИОТ КОНТЕКСТ ЗА 
СОЦИЈАЛНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА

Ако ги погледнеме постојните политики и институционалната поставеност во Македонија, 
Косово и во Албанија, идентификуваме многу слични структури, проблеми и настани на 
ниво на политики. Сè на сè, социјалниот сектор не е развиен во целост, но постои пози-

тивен тренд кон неговиот развој. Конкретни стратегии или институции1 посветени на соочување 
со социјалната економија или на нејзин развој не постојат2. Во продолжение даваме преглед 
на главните карактеристики на политиките и институционалните структури што се однесуваат на 
социјалната економија.

Прво, на национално ниво, социјалното претприемаштво се смета за значајно во две главни 
области: 1) создавањето работни места и економски развој, и 2) социјална заштита. Оттаму, со 
различните аспекти на социјалната економија се занимаваат две институции – министерствата 
задолжени за социјалната заштита и министерствата задолжени за економскиот развој. Како ре-
зултат на тоа, социјалното претприемаштво е споменато во стратегиите подготвени од овие ин-
ституции: агендите за економски развој3 опфатени со Стратегијата за ЈИЕ 20204 и со политиките 
за социјална заштита и за намалување на сиромаштијата5. Покрај тоа, различните политики во 
овие две области инкорпорираат мерки што не ги засегаат директно социјалните претпријатија, 
но би можеле индиректно да придонесат за создавање поволна клима6. Како исклучок, во Маке-
донија, социјалното претприемаштво е вклучено како стратегиски приоритет и во Стратегијата за 
соработка со граѓанскиот сектор 2012-2017 година (Влада на Р.М., 2012). Тоа што прашањето е 
поделено меѓу различни органи на власта создава ризик од некоординираност, бидејќи во земји-
те што ги разгледуваме на креирањето политики често му недостига кохезија.  

Второ, не постојат посебни законски решенија што ги регулираат СП, но нацрт-законите се во 
процес на разгледување веќе неколку години. Во Албанија, првиот нацрт беше циркулиран во 
2010 година, во Косово во 2012 година, и во Македонија во 2013 година (Европско движење Ср-
бија, 2015). Несигурната иднина на овие законски акти лежи во тоа што, од една страна, владите 
во регионот имаат многу конзервативен приод кога станува збор за даночните олеснувања, и, од 
друга страна, постои општа недоверба во општеството и страв меѓу одговорните што донесуваат 
одлуки во министерствата за финансии дека, доколку бидат дозволени, легалните форми би биле 
злоупотребени за даночно затајување.

1 Еден исклучок е Агенцијата за промоција на социјалниот бизнис во Албанија, формирана во 2011 година. Сепак, 
не се достапни никакви податоци за работата на оваа агенција

2 Погледнете ги документите за земјите изработени од нашите партнери за подетална анализа на правната, поли-
тичката и на институционалната рамка во Македонија, Албанија и во Косово.Сите извештаи се достапни на www.
socialenterprisesbalkans.org. 

3 На пример, косовските Визија и План за приоритети за економски развој, албанската Рамка за промоција и развој 
на МСП, или македонската Стратегија за вработување 2015.

4 Регионалниот Совет за соработка, ЈИЕ2020, цели, достапен на: http://www.rcc.int/pages/71/job-growth 
5 На пример, косовската Секторска стратегија 2014-2020 на Министерството за труд и за социјални прашања
6 На пример, албанската Национална стратегија за вработување и за вештини 2014-2020, македонската Национална 

стратегија за намалување на сиромаштијата и на социјалната исклучивост 2010-2020 
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ПОЛИТИЧКИОТ КОНТЕКСТ ЗА СОЦИЈАЛНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА

Трето, и покрај отсуството на посебно законодавство, сепак постојат ограничен број социјални 
претпријатија во регионот. Тие, главно, се формирани врз основа на три правни акти: законите 
што ги регулираат непрофитните организации (кои можат да имаат економски активности)7, де-
ловните компании8 и кооперативите9. Меѓутоа, главниот предизвик е тоа што овие закони не нудат 
даночни олеснувања (или го прават тоа со многу ограничен обем и можат да бидат погрешно 
толкувани) ниту, пак, постојат некои други стимуланси. Сè на сè, иако постојните законски рамки 
дозволуваат формирање на СП, тие не се поволни за нивното формирање бидејќи речиси не 
постојат финансиски олеснувања.

Покрај тоа, доколку конкретно ги погледнеме политиките за работна интеграција во земјите, две 
прашања се од особено значење за СП. Постојните законски рамки во сите три земји дозволуваат 
пренесување на надлежностите од секторот за социјална заштита на други организации10. Ова 
значи дека не постои законска пречка програмите за работна интеграција на СП да бидат призна-
ени и потенцијално финансирани од страна на државата. Сепак, социјалната политика е високо 
централизирана во сите земји, со неучество на локалните заедници и покрај законската обврска 
на централните влади да им делегираат надлежности на општините. Локалните иницијативи на-
сочени кон маргинализираните групи се многу ограничени, а програмите што се спроведуваат од 
страна на СП и на граѓанското општество се зависни од донатори, најмногу од ЕУ.

Конечно, во сите истражувани земји главниот двигател за унапредување на концептот за социјал-
на економија е граѓанското општество, поддржано од меѓународните организации и донатор-
ските агенции. Традиционални партнери што во Западна Европа играат важна улога во промови-
рањето на социјалната економија, како што се синдикатите, не се ангажирани за ова прашање и 
се чини дека не се заинтересирани за унапредување на концептот.

Како заклучок, иако несомнено се забележува некаков позитивен развој во регионот, дефини-
цијата за социјално претприемаштво сè уште е предмет на дебата. Сепак, се чини дека секоја од 
земјите им има припишано конкретна улога на СП, која најмногу се поврзува со нив. Во Албанија, 
најголем интерес има за потенцијалот што го имаат СП за економски развој и за создавање нови 
работни места. Во Македонија, најразгледувано прашање е улогата што би можеле да ја имаат СП 
за мобилизација на фондови и одржливоста на непрофитните организации, а на Косово СП се 
сметаат за клучен играч во обезбедувањето услуги и нивниот придонес за системот за социјална 
заштита.

7 Албанија: Законот за непрофитни организации, Бр. 878/2001 и Кривичниот законик, 1994 и 2001; Косово: Законот 
за слободно здружување во НВО, Бр. 03л-134; Македонија: Законот за здруженија и фондации, Бр. 52/10

8 Косово: Законот за деловни организации, Бр. 023/л-123
9 Албанија: Закон за компании од земјоделска кооператива, Бр. 38/2012; Косово: Закон за земјоделски кооперативи, 

Бр. 03/л-004; Македонија: Законот за кооперативи, Бр. 54/02; Законот за земјоделски кооперативи, Бр.116/2010
10 Албанија: Закон за социјална помош и услуги, Бр. 9355/2005; Косово: Закон за социјални и семејни услуги, Бр. 02/л-

17; Македонија: Закон за социјална заштита, Бр. 79/09
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МЕТОДОЛОГИЈА

Во периодот меѓу 11.5.2015 година и 2.12.2015 година четири истражувачки тимови11 спроведоа 
интервјуа со претставници на 66 социјални претпријатија во регионот. Мнозинството, или 49 
од претставниците (74%) беа на раководни позиции во своите СП (претседатели, генерални ди-

ректори, извршни директори итн.). Преостанатите 17 беа или администратори (10) или програмски 
координатори (7). Се користеше пригоден примерок, но беа вложени големи напори да се иденти-
фикуваат и да се направат интервјуа со сите СП во регионот (бидејќи не постои правна рамка, не 
постои официјален регистер на СП). Конечниот примерок се состоеше од 66 СП, 30 од Албанија, 24 
од Македонија и 12 од Косово. 

Инструментот користен за интервјуата беше развиен од страна на Меѓународниот компаративен 
проект за модели на социјални претпријатија (МКПМСП), кој има за цел „да ги спореди моделите на 
социјални претпријатија и нивните соодветни процеси за институционализација во светот“ (Дефорни 
и Нисенс, 2013). На оригиналниот прашалник додадовме осум наши прашања, кои се однесуваа на 
бројот на вработени поединци од седумте ранливи групи (видете подолу), дали СП дава предност при 
вработувањето на ранливите групи, кои погодности ги сметаат за најсоодветни за СП за да го земат 
предвид нивното вработување, кои квалификации се потребни за вработување во нивното СП и дали 
СП нудат работна обука за потенцијалните вработени.

Интервјуата беа спроведени на мајчиниот јазик на претставниците и траеја меѓу еден час и еден и 
пол час. По интервјуата, одговорите беа шифрирани во Лајмсурвеј (Limesurvey) база на податоци 
(Limesurvey, 2015) од каде што беа експортирани и анализирани со Статистичкиот пакет за општест-
вени студии (IBM SPSS, 2013).

Покрај стандардизираното истражување спроведено со 66 претставници, истите истражувачки тимо-
ви спроведоа 178 интервјуа со, главно, невработени членови на ранливите групи (30 жени, 25 млади 
учесници, 22 Роми, 20 поединци со ниски квалификации, 28 луѓе што живеат со попреченост, 20 луѓе 
што живеат со зависности и 30 бездомници). Седумдесет и осум испитаници беа од Македонија, 74 од 
Албанија и 26 од Косово. Испитаниците беа избрани со користење пригоден примерок, главно преку 
невладините организации и институциите што работат со нив. Интервјуата беа спроведени според 
полуструктурирани насоки од истиот истражувачки тим, меѓу 24.11.2015 година и 26.1.2016 година. 
Прашањата во насоките беа самоструктурирани и ги оценуваа демографските карактеристики на ис-
питаниците, нивната работна историја, подготвеноста да работат и што би сакале да работат, потре-
бата за дообучување, искуствата со социјална помош, како и општите услови за живеење и потребата 
од помош. Интервјуата со испитаниците траеја меѓу 30 и 45 минути.  

По интервјуата одговорите беа шифрирани во Лајмсурвеј, база на податоци (Limesurvey, 2015) и беа 
експортирани во Статистичкиот пакет за општествени науки (IBM SPSS, 2013). Покрај дескриптивната 
анализа, направивме и анализа на содржината за да идентификуваме и анализираме различни кате-
гории одговори.

Во делот во кој се претставени резултатите, кој следува подолу, прво ги презентираме резултатите 
од интервјуата со 66 претставници на СП, по што следат резултатите од интервјуата со членовите на 
маргинализираните заедници, т.е. потенцијалните корисници на СП во регионот. 

11 Паблик и Конект – Македонија, Партнери Албанија – Албанија и Центар за мир и толеранција - Косово
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РЕЗУЛТАТИ ОД 
ИНТЕРВЈУАТА СО 
ПРЕТСТАВНИЦИТЕ НА СП

Дескриптивна анализа на СП: Земја на потекло, вид СП,
правна форма и економската одржливост

Направивме интервјуа со претставници од 30 СП од Албанија, 12 СП од Косово и 24 СП од Ма-
кедонија. Најчестиот вид СП во нашиот примерок (и во регионот) се непрофитните организации 
(НПО) со членови, т.е. здруженијата. Вкупно 35, тие претставуваат малку повеќе од една половина 
од СП во нашиот примерок (табела 1). Вториот вид СП во примерокот според бројот на застапе-
ност се кооперативите (12), особено во Албанија, но ниту едно од Косово. Третиот вид СП според 
бројот во примерокот се компаниите со општествена мисија (вкупно 7) и НВО без членови (6), осо-
бено на Косово. Застапени се и четири неформални организации и две фондации од Македонија 
и од Албанија (табела 1).

Вид СП по земја

Табела 1. Вид СП според земјата од која потекнува

Како може да биде квалификувано СП
Земја

Вкупно
АЛ КС МК

НВО без членови 1 4 1 6
НВО со членови (здружение) 12 7 16 35
Кооператива 9 0 3 12
Претпријатие/Бизнис 4 1 2 7
Фондација 1 0 1 2
Неформална организација 3 0 1 4
Вкупно 30 12 24 66

Правните форми на СП во примерокот малку се разликуваат од нивниот вид бидејќи правните 
форми не ги препознаваат сите видови СП; сепак, тие најчесто се совпаѓаат. Како што можеме да 
видиме од табела 2, која ги покажува правните форми на СП во примерокот, најголемиот број СП 
се регистрирани како здруженија (40), кооперативи (11) или трговци-поединци (6).

Правната форма на СП по земја

Табела 2. Правна форма на СП – земја на потекло

Правна форма на СП
Земја

Вкупно
АЛ КС МК

Здружение 12 11 17 40
Кооператива/заемна организација 8 0 3 11
Фондација/хуманитарна организација 0 0 1 1
Трговец поединец 6 0 0 6
Друштво со ограничена одговорност 1 1 2 4
Неформално 3 0 1 4
Вкупно 30 12 24 66
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Врската меѓу видот СП и правниот статус

Преклопувањето меѓу видот СП и нивната правна форма е презентирано во табела 3 и открива 
дека најголемиот број НПО (сите освен 3) се регистрирани како здруженија, најголемиот број 
кооперативи (сите освен 2) како кооперативи и сите, освен еден бизнис, се регистрирани како 
друштво со ограничена одговорност или како трговец поединец. 

Табела 3. Врска меѓу видот СП и неговиот правен статус
Вид СП

Правна форма 
на СП

НПО без 
членство

НПО со 
членство 
(здруже-

ние)

Кооператива

Друштво со 
ограничена 

одговор-
ност/Бизнис

Фондација

Нефор-
мална 

организа-
ција

Вкупно

Здружение 6 32 0 1 1 0 40
Кооператива/
заемна 
организација

0 1 10 0 0 0 11

Фондација/
Хуманитарна 
организација

0 0 0 0 1 0 1

Трговец 
поединец 0 1 2 3 0 0 6

Друштво со 
ограничена 
одговорност

0 1 0 3 0 0 4

Неформално 0 0 0 0 0 4 4
Вкупно 6 35 12 7 2 4 66

Економската одржливост на СП, зависноста од филантропија и  
оптималната комбинација на приходи

Ако ја погледнеме економската одржливост на СП, како и нивната зависност од филантропија, инте-
ресно е што СП (сите освен четири) се или целосно финансиски независни (29 СП), или целосно зави-
сни од филантропија (19 СП, видете ја табела 4). Четирите СП што имаат комбинирани приходи се, глав-
но, зависни од филантропија, при што преку 70% од нивниот приход доаѓа од грантови и од донации. 

Табела 4. Процент на филантропски приход во зависност од правната форма на СП

Процент на
филантропски
приход 

Правна форма на СП

ВкупноЗдру-
жение

кооператива/
заемна орга-

низација

трговец 
поединец

Друштво со 
ограничена 
одговорност

Нефор-
мално

0 % 9 9 5 3 3 29
71 % 2 0 0 0 0 2
80 % 1 0 0 0 0 1
90 % 1 0 0 0 0 1

100 % 24 2 1 1 1 29
Вкупно 37 11 6 4 4 62

Како што може да се види од табела 4, 24 од 37 здруженија се во целост зависни од филантропија, а 
само девет се во целост независни (три здруженија и една фондација не ги споделија своите финан-
сиски информации). Спротивното важи за кооперативите, трговците-поединци, друштвата со ограни-
чена одговорност и неформалните (нерегистрирани) СП. Само пет од овие видови СП се одржуваат 
со донации и со грантови. 



Социјалните претпријатија и работната интеграција на ранливите групи
во Македонија, Албанија и Косово12

РЕЗУЛТАТИ ОД ИНТЕРВЈУАТА СО ПРЕТСТАВНИЦИТЕ НА СП

Најчест вид финансирање на СП, кои се зависни од филантропија, се фондовите од меѓународните 
јавни субјекти, вклучувајќи ги фондовите од ЕУ, по што е директната филантропија од локални 
граѓани, НВО или приватните претпријатија. Третата форма на финансирање според застапеноста 
доаѓа од меѓународните НВО и, конечно, националните фондации. Доколку ги вклучиме сите СП во 
примерокот, просечниот процент на приход од меѓународните јавни субјекти е 22%, од локалните 
граѓани, НВО или од приватни претпријатија 14%, од меѓународните НВО 10%  и од националните 
фондации 6%. Ова значи дека во просек, речиси една третина од приходот (32%) на СП во примеро-
кот доаѓа од странските донатори.

Доколку ги земеме предвид само СП што не се целосно независни, гледаме дека, во просек, процен-
тот на приходи од меѓународните јавни субјекти е дури 41, од локалните граѓани, НВО и претприја-
тијата тој изнесува 26, 18 проценти се од меѓународни НВО и 11 проценти од националните фонда-
ции. Ова значи дека, во просек, 59 проценти од приходот на СП, кои не се финансиски независни 
од филантропски извори, доаѓа од странски донатори.

Кога беа прашани кој за нив е оптималниот процент од нивниот приход што би доаѓал од филант-
ропските извори, 31 претставник на СП би сакале да бидат во целост независни од филантропија, 
седум сметаат дека само 5% би била идеалната комбинација, дополнителни 14 претставници сме-
таат дека 10% или помалку е оптималниот придонес, а пет претставници одговорија 20% и помалку. 
Тоа значи дека за 57 од 66 претставници (86%) филантропските придонеси би требало да бидат 
една петтина или помалку од вкупните приходи. Само девет претставници дадоа повисоки проценти, 
но ниеден повеќе од 60%, комбинација што ниту едно од зависните СП во моментов не успева да 
ги постигне. Од 33 СП што се зависни од филантропија, само шест би сакале да бидат во целост 
независни, но 26 би сакале донаторскиот процент да изнесува 20% или помалку. Од 29 целосно не-
зависни СП, 23 би сакале да останат целосно независни, но шест сметаат дека би било оптимално 
доколку добиваат одредени донации, меѓу 10% и 30% од нивните вкупни приходи.   

Општо земено, тоа што претставниците во просек сметаат дека би било оптимално е 34% од при-
ходи остварени од продажба на приватни ентитети, 9% на јавни ентитети, 24% приходи од јавни 
грантови или субвенции, 10% инвестициски приход, 3% од членарини и само 10% филантропски 
приход (табела 5).

Табела 5. Оптимален комбиниран приход: просечни проценти од вкупните приходи
Земајќи ги предвид наведената 
мисија и цели на вашата 
СП, според вас, која би била 
оптималната комбинација на 
приходи неопходни за да се 
одржи организацијата?

N Средина СД Мин. Макс Перцентили

Важечки Недостигаат 25 50 75

Продажби на приватни ентитети 66 0 34,41 31,44 0 100, 0 30 50

Продажби на јавни ентитети 66 0 9,0 14,56 0 70,0 0 0 20

Јавни грантови/субвенции 66 0 23,58 25,03 0 100, 0 20 40

Инвестициски приход 66 0 10,26 25,95 0 100, 0 0 5

Филантропски монетарни 
извори 66 0 9,65 14,37 0 60,0 0 5 10

Приход од членарина 66 0 3,30 8,11 0 50,0 0 0 2

Друго 66 0 9,82 27,45 0 100 0 0 0
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Општествена мисија и цели на СП
Само едно од седум СП има јасна мисија, која се однесува на работна интеграција 
на ранливи групи; меѓутоа, половина од нив го избрале создавањето работни места 
како општествена цел кон која се стреми нивното претпријатие 

Секој од претставниците на СП даде одговор на директното прашање за мисијата и за главните 
цели на неговото СП („Ве молиме, резимирајте ја социјалната мисија на СП (во максимум два реда)“). 
Анализата на одговорите открива дека само 10 (15,2%) од претставниците јасно навеле дека нив-
ната мисија, односно нивна цел е работна интеграција на маргинализираните групи. Најголемиот 
број мисии се однесуваат на економскиот развој и на економската активност (21 или 32% од од-
говорите) или, пак, на образованието, засилувањето или поддршка (17 или 26% од одговорите) на 
целните групи. Преостанатите мисии се однесуваа на давање услуги на маргинализираните групи 
(8 или 12%), општ развој на општеството преку култура, грижа за човековата околина или техно-
лошки развој (8 или 12%). Најретка мисија (само 2 или 3% од одговорите)  беше промовирање и 
застапување на правата на маргинализираните групи – табела 6. 

Табела 6. Експлицитна мисија/цел на СП*

Мисија/Цел на СП Фрекв. Процент

Работна интеграција 10 15,2

Образование/Засилување/Поддршка 17 25,8

Економски развој/Економска активност 21 31,8

Давање услуги на маргинализираните 8 12,1

Општество (култура, околина, технологија) 8 12,1

Промоција, Застапување (вкл. демократија, човекови права) 2 3,0

Вкупно 66 100,0

* Дадени од претставниците

Иако само 10 СП ја препознаваат работната интеграција како експлицитна мисија на своето СП, 
кога им беше покажана листа на цели типична за СП во светот за да одберат кои од нив најдобро 
кореспондираат со целите кон кои се стремат нивните СП,12 создавањето работни места беше 
вкупно земено на второто место и беше најчесто одбирано како прва цел (погледнете ја табела 
7). Поточно, 35 од 65 (55%) претставници на СП со кои беше направено интервју го одбраа соз-
давањето работни места како своја општествена цел, при што само „развивањето на заедницата“ 
е избрана почесто како цел од страна на две третини или 40 (66%) од претставниците на СП. 
Третата цел според одбирањето беше зголемување на капацитетите, додека еднаквоста и зацвр-
стувањето беше четвртата по редослед одбрана цел, од кои двете земени заедно кореспондираат 
со втората наведена мисија (табела 6 и табела 7). 

12 Во која категорија/ии би ги класификувале општествените и/или еколошките цели на СП?
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Табела 7. Општествени цели на СП: број и фреквенција на секоја мисија рангирана од 1 до 5

Категорија на мисијата
Ранг 1 Ранг 2 Ранг 3 Ранг 4 Ранг 5 Вкупно

N % N % N % N % N % N %

Категорија на мисијата 1 1,6% 1 1,6%

Пристап до чиста вода 2 3,0% 1 1,5% 1 1,6% 1 1,8% 5 7,9%

Пристап до финансиски услуги 9 13,6% 2 3,0% 4 6,5% 2 3,4% 1 1,8% 18 28,3%

Пристап до образование 2 3,0% 6 9,1% 1 1,6% 1 1,7% 1 1,8% 11 17,2%

Пристап до информации 1 1,5% 1 1,5%

Достапно домување 1 1,5% 1 1,8% 2 3,3%

Пристап до транспорт 7 10,6% 4 6,1% 2 3,2% 1 1,7% 1 1,8% 15 23,4%

Земјоделска продуктивност 2 3,0% 2 3,4% 1 1,8% 5 8,2%

Зачувување на биодиверзитет 6 9,1% 5 7,6% 10 16,1% 6 10,2% 4 7,1% 31 50,1%

Зголемување на капацитетите 1 1,7% 1 1,7%

Разрешување конфликти 6 9,1% 9 13,6% 7 11,3% 6 10,2% 12 21,4% 40 65,6%

Развој на заедницата 1 1,5% 3 5,1% 4 6,6%

Спречување и справување со кон-
кретни болести 1 1,5% 1 1,5% 2 3,2% 3 5,1% 2 3,6% 9 14,9%

Економска демократија 12 18,2% 14 21,2% 4 6,5% 4 6,8% 1 1,8% 35 54,5%

Генерирање вработувања 1 1,5% 3 5,1% 2 3,6% 6 10,2%

Енергетска ефикасност 3 4,5% 9 13,6% 4 6,5% 5 8,5% 2 3,6% 23 36,7%

Еднаквост и зацврстување 1 1,5% 1 1,7% 1 1,8% 3 5,0%

Безбеден пристап до храна 1 1,5% 1 1,5% 1 1,6% 1 1,7% 4 7,1% 8 13,4%

Подобрување на здравјето 1 1,5% 3 4,5% 10 16,1% 2 3,4% 2 3,6% 18 29,1%

Заштита или ширење/промоција 
на човековите права 3 4,5% 3 4,5% 6 9,7% 4 6,8% 4 7,1% 20 32,6%

Генерирање приход/пораст на 
продуктивност 1 1,5% 3 4,8% 3 5,1% 1 1,8% 8 13,2%

Зачувување природни ресурси 2 3,0% 1 1,5% 3 5,4% 6 9,90%

Спречување загадување и управу-
вање отпад 1 1,7% 1 1,7%

Одржлива енергија 1 1,5% 2 3,2% 1 1,7% 2 3,6% 6 10,0%

Одржливо користење на земјиш-
тето 1 1,5% 1 1,6% 2 3,4% 1 1,8% 5 8,3%

Да се генерираат средства за 
матичната организација 1 1,5% 2 3,0% 1 1,6% 5 8,5% 4 7,1% 13 21,7%

Да се постигне и одржи економ-
ска/финансиска одржливост на 
СП преку остварен приход

1 1,6% 2 3,6% 3 5,2%

Да се постигне одреден финан-
сиски поврат на финансиска 
инвестиција

1 1,8% 1 1,8%

Менаџмент на водни ресурси 4 6,1% 1 1,5% 1 1,6% 2 3,4% 2 3,6% 10 16,2%

Друго
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Целни групи на СП

Најчести целни групи идентификувани од страна на СП во нашиот примерок се жените и младите 
(секоја по 12 СП), по кои веднаш се општеството во целина (11 СП), земјоделците (10), луѓето со 
попреченост  (7 СП13) и другите маргинализирани групи (10 СП14) (табела 8). Четири СП чијашто 
цел не се општеството во целина или која било маргинализирана група, цел им се малите пре-
тпријатија, индивидуалните производители, консументите на органска храна и професионални 
новинари, а дополнителни 13 СП не направиле спецификација на својата целна група. Сè на сè, 
51 од 66 СП ги имаат маргинализираните заедници како своја целна група. 

Покрај тоа, 12 СП велат дека улогата на целната група е „работници на СП“, што значи дека нивна 
целна група се маргинализираните лица како потенцијални вработени. Седум од овие СП се тие 
што имаа јасна мисија за работна интеграција, што значи иако 7 СП се експлицитни за својата 
интеграциска мисија, кај другите работната интеграција не е јасно наведена, но, сепак, постои.

Табела 8. Целни групи на СП и улогата на целната група во активноста на СП

Вид СП

Улога на 
целната група 
во активноста 
на СП

Целна група

Вкупно
Опш-

тество Жени Млади
Земјодел-

ци

Луѓе со 
попре-
ченост

Други 
маргина-
лизирани 

групи
Друга 

цел

Вкупно

Не специфици-
рано 11 1 1 13

Друга улога 2 1 1 4

Инвеститори 
во СП 2 2

Купувачи/
корисници на 
производи или 
услуги понуде-
ни од СП

3 6 6 3 5 3 26

Работници на 
СП 4 1 2 3 2 12

Снабдувачи 
на СП 3 2 2 1 8

Дистрибутери 
на стока или 
услуги нудени 
од СП

1 1

Вкупно 11 12 12 10 7 10 4 66

Меѓу СП што за цел имаат вработување маргинализирани поединци има 55 НВО, три претприја-
тија, две кооперативи и две неформални организации. Додека кооперативите, конкретно, се на-
сочени кон земјоделците, неформалните организации се насочени кон жените, а претпријатијата 
кон луѓето со попреченост, НВО се насочени кон поширок круг маргинализирани групи. 

13 Од кои на две посебна целна група им се луѓето со интелектуална попреченост, на 1 СП целна група му се луѓето 
со физичка и комбинирана попреченост и 4 СП немаат направено спецификација

14 Рома, Ашкали и Египќани, луѓе што живеат со зависности, семејства со ниски примања, бегалци, маргинализирани 
поединци со ограничен пристап до формалниот пазар на трудот и ранливите групи во целина.
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Позицијата на маргинализираните групи во работната сила на СП

Ако ги исклучиме жените (кои мнозинството од СП ги вработуваат, и младите, кои се вработени 
од страна на три СП), малку повеќе од половина од нашите СП вработуваат ранливи групи. Повеќе 
од три четвртини вработуваат жени, и жените претставуваат една половина од работната сила 
во тие СП. СП ги вработуваат ранливите групи многу поретко, со тоа што луѓето со пречки при 
вработувањето, тие од малцинските групи и тие со попречености се почести од другите. Ниедно 
од СП во нашиот примерок не вработуваат мигранти, жртви на сексуално насилство, сексуални 
работнички/ци, жртви на трговија со луѓе или, пак, луѓе што живеат со ХИВ/СИДА.

Истражувањето, исто така, ги разгледуваше составот и карактеристиките на работната сила на 
СП со кои беше направено интервју, па претставниците на СП беа прашани за бројот на вра-
ботени со целосно работно време, со скратено работно време и за волонтери. Покрај тоа, тие 
наведуваа колкумина од нив се мажи, жени како и колкумина од работниците доаѓаат од листата 
на маргинализирани групи, имено етнички или малцински групи, бегалци, мигранти, бездомници, 
лица без родители, лица што живеат со пречки при вработувањето, лица што живеат со зави-
сности, лица што живеат со психијатриска, интелектуална или физичка попреченост, жртви на 
домашно или сексуално насилство, жртви на трговија со луѓе, или лица со ХИВ/СИДА. 

Во табела 9 се прикажани бројот на СП што вработуваат најмалку еден поединец од спомнатите 
групи; просечниот број вработени поединци од секоја од групите во 66 СП (средна вредност); 
минималниот и максималниот број вработени лица по маргинализирана група; како и СП што ги 
одделува 25-иот, 50-иот (средина) и 75-иот перцентил од примерокот на СП. Бидејќи ниту едно СП 
во примерокот не вработува мигранти, жртви на сексуално насилство, сексуални работнички/ци, 
жртви на трговија со луѓе или лица со ХИВ/СИДА, тие не се прикажани во табелата.

Како што може да се види од табела 9, 66 СП, во просек, вработуваат 14 поединци, или меѓу нула 
(волонтерски или неформални СП) и 124 вработени. СП што ја одвојуваат долната четвртина СП 
од другите три четвртини СП има три вработени, СП во средината има седум вработени, и СП што 
ги одделува долните три четвртини од горната четвртина вработува 14 поединци. Оттука можеме 
да видиме дека средната вредност  e преувеличена поради СП што имаат повеќе вработени, а 
особено од исклучокот, кој вработува 124 поединци. Тоа е речиси двојно повеќе од второто по 
ред СП со највисок број на вработени, кој изнесува 61. Само три СП вработуваат повеќе од 50 
луѓе (само 10% од СП од нашиот примерок вработуваат повеќе од 40 поединци), и дури 65% од нив 
имаат 10 или помалку вработени, што значи дека повеќето СП се микро претпријатија и спаѓаат 
во групата на мали или средни претпријатија.

Ако го погледнеме составот на поединци од маргинализираните групи вработени во СП, гледаме 
дека жените се јавуваат најчесто. Имено, 50 од вкупно 66 СП вработуваат жени (седум СП не го 
дадоа бројот на вработени жени, што значи дека само девет од СП се сочинети исклучително од 
машка работна сила). Просечниот број вработени жени во СП е осум, а просечниот процент жени 
во однос на вкупниот број вработени е малку повеќе од 50 (54%).
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Table 9. Number and percentage of employees from marginalized groups 

Дали СП има вработени од 
наведените маргинализирани 
групи?

# СП со 
одредена 

група

N
Сред. Мин. Макс.

Перцентили

Важечки Недостига 25 50 75

Вкупен број вработени* 66,00 0,00 14,14 0,00 124,00 3,00 7,00 14,00

Вкупен број вработени жени 50,00 59,00 7,00 7,88 0,00 111,00 1,00 3,00 8,00

% од жените во вкупната 
работна сила 50,00 59,00 7,00 54,37 0,00 100,00 30,77 60,00 78,57

Вкупен број жени волонтери 50,00 64,00 2,00 7,45 0,00 110,00 0,00 1,50 6,50

% од жени волонтери во вкупна-
та работна сила што волонтира 50,00 49,00 17,00 49,19 0,00 100,00 0,00 50,00 87,12

Вкупен број вработени од 
етничките групи 10,00 62,00 4,00 0,40 0,00 17,00 0,00 0,00 0,00

% вработени од етнички групи 
во вкупната работна сила 10,00 62,00 4,00 2,20 0,00 75,00 0,00 0,00 0,00

Вкупен број вработени од 
малцински групи 14,00 62,00 4,00 2,60 0,00 90,00 0,00 0,00 0,00

% вработени од малцински 
групи во вкупната работна сила 14,00 62,00 4,00 6,90 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

Вкупниот број вработени 
бегалци 2,00 62,00 4,00 0,31 0,00 17,00 0,00 0,00 0,00

% бегалци во вкупната работна 
сила 2,00 62,00 4,00 0,85 0,00 39,53 0,00 0,00 0,00

Вкупен број вработени без-
домници 3,00 61,00 5,00 0,13 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00

% бездомници во вкупната 
работна сила 3,00 61,00 5,00 0,77 0,00 28,57 0,00 0,00 0,00

Вкупен број вработени луѓе со 
пречки при вработување 22,00 61,00 5,00 3,79 0,00 90,00 0,00 0,00 4,50

% луѓе со пречки при вработу-
вање во вкупната работна сила 22,00 61,00 5,00 20,24 0,00 100,00 0,00 0,00 25,83

Вкупен број вработени луѓе што 
живеат со зависности 4,00 61,00 5,00 0,02 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00

% луѓе што живеат со завис-
ности во вкупната работна сила 4,00 61,00 5,00 0,41 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00

Вкупен број вработени луѓе што 
живеат со пречки во развојот 7,00 62,00 4,00 0,21 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00

% луѓе што живеат со пречки во 
развојот во вкупната работна 
сила

7,00 62,00 4,00 2,24 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00

Вкупен број вработени лица без 
родители 2,00 2,00 64,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

% лица без родители во вкупна-
та работна сила 2,00 62,00 4,00 0,35 0,00 16,67 0,00 0,00 0,00

Вкупен број вработени жртви 
на домашно насилство 3,00 62,00 4,00 .11 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00

% жртви на домашно насилство 
во вкупната работна сила 3,00 62,00 4,00 .98 0,00 35.71 0,00 0,00 0,00

*вкупно вработени со целосно и со скратено работно време
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Бројките за другите категории маргинализирани групи се пониски, и повеќето се лица со пречки 
при вработување (22 СП вработиле вакви поединци, а едно СП вработува дури 90). Второ најчесто е 
вработувањето малцинства и етнички групи (14 и 10 СП вработуваат поединци од овие две групи) и 
лица со интелектуални, физички или со психолошки пречки (7 СП вработуваат луѓе со попречености 
во развојот). Другите маргинализирани групи се вработени само во мал број од СП (видите табела 9). 

Вкупно земено, доколку ги исклучиме жените, малку повеќе од една половина од нашите СП (32 
или 53%) вработуваат поединци од маргинализираните групи, или 57 СП (84%) доколку ги вклучиме 
жените. Дваесет и едно СП вработува меѓу еден и 10 поединци од маргинализираните групи, девет 
вработуваат од 11 до 50, и само две СП вработуваат повеќе од 50 (поточно, секое вработува по 90).

СП се поделени за тоа дали му даваат приоритет на вработувањето поединци од 
маргинализираните групи.

Кога ги прашавме претставниците дали нивните СП им даваат предност при вработување на поединци 
од маргинализираните групи, 37 (56%) одговорија со „да“, а 29 (44%) со не. Од 61 претставник, кои имаат 
вработени (5 СП немаат платени вработени), 34 има даваат предност на маргинализираните групи, но 
само 25 (74% од тие 34) во практика вработуваат поединци од маргинализираните групи. Од друга стра-
на, од 27 СП што кажале дека не даваат предност при вработувањето на овие поединци, една четвртина 
(7 или 26%) вработуваат маргинализирани поединци, иако тоа не им е приоритет (табела 10).

Земено во целина, иако само 10 СП имаат јасна мисија за работна интеграција и 12 даваат приоритет 
на вработувањето маргинализирани поединци, гледаме дека повеќе од една половина од СП вработу-
ваат поединци од маргинализираните групи, па дури и кога ќе ги исклучиме младите и, особено, жените.

Табела 10.  Процент на СП што вработуваат маргинализирани поединци (освен жени) меѓу СП 
 што даваат приоритет на вработување на маргинализираните заедници 

Дали СП дава приоритет на вработувањето луѓе од погоре 
споменатите категории Не Да Вкупно 

СП не вработува поединци од маргинализираните 
заедници (освен жени)

N 20 9 29

% 74,1% 26,5% 47,5%

СП вработува поединци од маргинализираните 
заедници (освен жени)

N 7 25 32

% 25,9% 73,5% 52,5%

Вкупно
N 27 34 61

% 100,0% 100,0% 100,0%

Бројките прикажуваат помала застапеност на СП што вработуваат луѓе од маргинализираните 
групи бидејќи 12 организации ги имаат жените како свој главен фокус и жени работат во нај-
големиот број компании, но трендот е јасен: тие што даваат приоритет при вработувањето на 
маргинализираните групи, вработуваат повеќе претставници од овие групи.
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Разликите меѓу СП што даваат и тие што не даваат приоритет на 
маргинализираните заедници

СП што даваат приоритет на вработувањето на претставници од маргинализираните гру-
пи се поголеми и почесто се организирани како здруженија, компании или трговци поединци  

Ако ги погледнеме разликите меѓу СП што даваат приоритет при вработувањето на маргинализи-
раните групи, забележуваме неколку разлики. Како прво, тие, во просек, се поголеми од тие што 
не им даваат приоритет на маргинализираните групи (во просек, тие вработуваат 19 поединци, 
споредено со седум вработени кај СП што не даваат приоритет при вработувањето на маргина-
лизираните поединци). Како второ, тие вработуваат повеќе жени (процентот на жени во поглед на 
вкупниот број на работна сила во просек изнесува 67% кај СП со приоритет при вработувањето, 
во споредба со 40% кај тие што немаат приоритет при вработувањето). Како трето, разликите во 
вработувањето се најголеми при вработување малцински групи (во просек 11% од вкупната ра-
ботна сила на СП што даваат приоритет на вработување маргинализирани поединци, споредено 
со 1 %), лица со пречки при вработувањето (во просек 29% од вкупната работна сила, споредено 
со 9%) и лица со попреченост (во просек 4% од вкупната работна сила, споредено со 0%).

Покрај тоа, утврдивме разлики и во правната форма и видот на СП (видот и правната форма се 
совпаѓаат кај најголемиот број СП). Гледаме дека кај компаниите, трговците поединци и здруже-
нијата (непрофитни организации со и без членови) постои најголема веројатност да им даваат 
приоритет на маргинализираните групи, додека кај кооперативите и заемните организации ве-
ројатноста е најмала (табели 11 и 12).

Табела 11. Правна форма на СП со приоритет при вработувањето на маргинализираните заедници

Правна форма на СП
Дали СП дава приоритет при вработувањето 
луѓе од погоре споменатите категории? Вкупно 

Не Да

Здружение
N 15 25 40
% 37,5% 62,5% 100,0%

Кооператива/Заемна 
организација

N 10 1 11
% 90,9% 9,1% 100,0%

Фондација/Хуманитарна 
организација

N 1 0 1
% 100,0% 0,0% 100,0%

Трговец поединец/ка
N 2 4 6
% 33,3% 66,7% 100,0%

Друштво со ограничена 
одговорност

N 1 3 4
% 25,0% 75,0% 100,0%

Неформално
N 0 4 4
% 0,0% 100,0% 100,0%

Вкупно
N 29 37 66
% 43,9% 56,1% 100,0%
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Табела 12. СП вид во рамките на СП со приоритет при вработување на маргинализираните заедници

Вид на СП
Дали СП дава приоритет на вработување 
луѓе од погоре споменатите категории? Вкупно

Не Да

НВО без членови
N 2 4 6
% 33,3% 66,7% 100,0%

НВО со членови
N 14 21 35
% 40,0% 60,0% 100,0%

Кооператива
N 11 1 12
% 91,7% 8,3% 100,0%

Друштво со ограничена одговорност /Стопанство
N 1 6 7
% 14,3% 85,7% 100,0%

Фондација
N 1 1 2
% 50,0% 50,0% 100,0%

Неформална организација
N 0 4 4
% 0,0% 100,0% 100,0%

Вкупно
N 29 37 66
% 43,9% 56,1% 100,0%

Причина за давање или недавање приоритет на поединци, кои 
припаѓаат на маргинализираните групи

Недостигот од капацитети за вработување маргинализирани групи и недостигот од 
вештини кај маргинализираните лица се наведуваат како најчести причини од страна 
на СП за тоа зошто не даваат приоритет при вработување лица од овие групи.

Причината за давање приоритет на вработувањето на маргинализираните групи од страна на тие СП 
што го прават тоа често е мисијата на организацијата, но и поради тоа што има недостиг од поддршка 
од системот, т.е., поради тоа што препознаваат дека маргинализираните групи имаат поголеми потреби. 
Од друга страна, од 29 СП што не им даваат приоритет на маргинализираните групи, 11 (41%) немаат ка-
пацитет да вработуваат од маргинализирана група (иако некои од нив ја препознаваат вредноста), девет 
(33%) веруваат дека маргинализираните групи не ги исполнуваат потребните услови за работа во нив-
ната организација или, пак, дека тие вработуваат врз основа на „заслуженост, а не социјалниот статус“, 
шест (22%) наведуваат дека вработувањето на маргинализираните заедници, едноставно, не е во нивни-
от статут, додека еден претставник наведе дека не постои интерес од страна на маргинализираните 
групи да бидат вработени во нивното СП. Два претставника не дадоа никаков одговор на ова прашање.

Стимуланси за поттикнување на вработувањето на
маргинализираните групи

Финансиската поддршка од владата се смета за најважниот стимуланс за вработување 
поединци од маргинализираните групи. Меѓу видовите поддршка што беа издвоени се 
најдоа субвенции, поволни даночни стапки и предност во јавните набавки.

На прашањето да наведат стимуланси што би можеле (дополнително) да ги мотивираат да врабо-
тат (повеќе) поединци од маргинализираните заедници, повеќето претставници на СП (21 или 43% 
од тие што одговориле) сметаат дека владината поддршка во форма на субвенции, намалени да-
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ноци, предност во јавни набавки итн., би биле најголемиот стимуланс за да вработат маргинали-
зирани поединци. Девет претставници (18%) сметаат дека нивните СП треба да бидат поразвиени 
за да можат да вработуваат повеќе поединци, така што ним им е потребен внатрешен стимуланс 
во форма на економски пораст и зголемување на капацитетите или, пак, промена на мисијата. 
Од друга страна, 10 (20%) и девет (18%) претставници сметаат дека претставниците на маргина-
лизираните заедници треба прво да бидат интегрирани во општеството пред да можат да бидат 
вработени, т.е. треба да бидат обучени и квалификувани за работните места. Тоа значи дека 19 
претставници сметаат дека најмногу би профитирале преку системски промени и надворешни 
или надворешно финансирани програми за обуки за луѓето од маргинализираните заедници.

Табела 13. Стимуланси за поттикнување на вработувањето на маргинализираните групи

N
% во 

вкупниот
примерок

Важечки 
%

Владина поддршка: Субвенции, намалени даноци, погодности при набавки 21 31,8 42,9
Личен (СП) развој (зголемени капацитети, искуство, пораст, промена на 
мисијата) 9 13,6 18,4

Маргинализираните групи најнапред треба да бидат интегрирани во 
општеството 10 15,2 20,4

Маргинализираните групи најнапред треба да бидат обучени 9 13,6 18,4
Вкупно важечки 49 74,2 100,0
Недостигаат 17 25,8
Вкупно 66 100,0

Особено е интересно што сите претставници на СП што одговориле дека вработувањето на маргинали-
зираните групи не им е цел, го идентификувале обучувањето на маргинализираните групи како главен 
стимуланс за во иднина да ги земат предвид за вработување, додека СП што рекле дека немаат интерен 
капацитет да вклучат маргинализирани поединци, навеле дека најкорисна би била поддршка од владата.

Вид производ/услуга; Видови потребни вештини и работни обуки

Анализата што следува се фокусира на производите и на услугите што ги нудат СП, со посебен 
фокус на видовите вештини што треба да ги имаат вработените во СП и видот обуки што СП ги 
даваат (односно не ги даваат) за градење на тие вештини. 

Врската меѓу видот продукт/услуга што се нуди и работната интеграција на 
маргинализираните групи

СП што нудат образовни или финансиска услуги не даваат приоритет на работна 
интеграција. Мнозинството СП што произведуваат храна или ракотворби даваат 
приоритет на вработување поединци од маргинализирани групи.

66-те СП од регионот значително се разликуваат во поглед на производите и на услугите што ги 
нудат (табела 14). Најголемиот дел (16 СП) произведуваат и/или продаваат прехранбени произво-
ди и се регистрирани како кооперативи (осум СП од Албанија и од Македонија). Другите се здру-
женија (пет НВО), друштва со ограничена одговорност (три трговци поединци и една компанија) 
и една неформална организација што произведува домашни џемoви. Само две од СП што про-
изведуваат прехранбени производи имаат јасна мисија за работна интеграција, но осум даваат 
предност при вработувањето на маргинализираните групи, седум од нив го навеле создавањето 
работни места како еден од нивните пет највисоки приоритети, на шест целна група им се марги-
нализирани групи (пет од нив земјоделци) и за четири се потенцијални вработени.



22

РЕЗУЛТАТИ ОД ИНТЕРВЈУАТА СО ПРЕТСТАВНИЦИТЕ НА СП

Следниот продукт или услуга според зачестеноста што го нудат СП во регионот се услугите што 
не можат да се категоризираат како образовни или финансиски, како што се професионални 
правни совет и консултации на маргинализирани заедници, но и здравствени услуги, хостирачки 
услуги и културолошки услуги. Сите овие СП се регистрирани како здруженија. Од 14 СП што 
нудат вакви услуги, три имаат јасна мисија за работна интеграција, осум им даваат приоритет при 
вработувањето на маргинализираните заедници, седум го навеле создавањето работни места за 
еден од своите пет највисоки приоритети, 11 ги определуваат маргинализирани групи како целни 
групи (две жени, четири млади, едно земјоделци, едно лица со пречки во развојот и две други 
маргинализирани групи) и две како потенцијални вработени.

Табела 14. Вид продукт/Вид услуга што ја нуди СП
Продукт/Услуга N %
Финансиски услуги (депозити, заеми,итн.) 7 10,6
Рачна изработка/Ракотворби (особено облека, торби, сувенири, сапун, додатоци, накит, 
уметнички предмети итн.) 11 16,7

Прехранбени производи 16 24,2
Услуги, но не образовни или финансиски (на пр. правен совет, консултации, хостирачки услуги, 
здравствени услуги, итн.) 14 21,2

Услуги за образование и обука 11 16,7
Други (на пр. индустриски производи, изнајмување, продажба на мало итн.) 7 10,6
Вкупно 66 100,0

СП што нудат рачно изработени производи и образовни услуги и обуки се следните според застапе-
носта во нашиот примерок, секое од нив застапено со по 11 СП. Рачно изработените производи нај-
често се текстилни и произведувани од три неформални организации од Албанија, една компанија 
и еден трговец поединец од Албанија и шест здруженија од сите три земји, но претежно од Косово. 
Фокусот на повеќето од нив е на жените (5), три имаат јасна мисија за работна интеграција и сите, 
освен едно, даваат предност на поединци од маргинализираните заедници при вработувањето. Од 
седум од СП што произведуваат рачно изработени производи седум од нив го навеле создавањето 
работни места како еден од нивните пет највисоки приоритети, на осум СП целна група им се мар-
гинализирани групи и четири ги определуваат како потенцијални вработени. 

За разлика од нив, ниту една од образовните СП ја нема работната интеграција како експлицитна 
мисија, иако четири го издвоиле создавањето работни места како цел, а седум даваат предност на 
вработувањето поединци од маргинализираните групи. Сите, освен едно од образовните СП, се 
здруженија. Иако 10 од СП, чиишто главни услуги се образовните, како целни групи ги имаат марги-
нализираните заедници, за ниту едно од нив не се потенцијални вработени. 

Седумте СП што нудат финансиски услуги (заеми и депозити) се регистрирани како финансиски ко-
оперативи во Албанија (освен едно, кое е регистрирано како здружение). Единственото СП од Ма-
кедонија е регистрирано како здружение. Ниту едно од овие СП ја нема работната интеграција како 
експлицитна мисија, ниту, пак, им дава приоритет при вработување на маргинализираните заедници, 
но повеќе од половината од нив (4 СП) го имаат создавањето работни места како цел. На шест цел-
на група им се маргинализирани групи (на пет земјоделци), но слично како и со СП со образовни 
услуги, ниту едно не засега поединци од маргинализирани заедници како потенцијални вработени.

Видови вештини што треба да ги имаат лицата од маргинализираните групи за да 
бидат земени предвид како потенцијални вработени

Едно од три СП бараат само основни вештини при вработување, едно од десет не бараат 
никакви вештини; но една третина бараат технички или професионални вештини.

Сите претставници на СП беа прашани кои вештини треба да ги имаат потенцијалните вработени од 
маргинализираните заедници пред да бидат земени предвид за вработување (табела 15). Четириесет 
и осум претставници (73%) одговориле на прашањето, додека преостанатите 18 или не ги сметаат 
лицата од маргинализираните групи како потенцијални вработени или одбија да дадат одговор.



Социјалните претпријатија и работната интеграција на ранливите групи
во Македонија, Албанија и Косово

23РЕЗУЛТАТИ ОД ИНТЕРВЈУАТА СО ПРЕТСТАВНИЦИТЕ НА СП

Табела 15. Каков вид вештини поврзани со работата би требало да имаат членови на погоре споменатите 
маргинализирани категории за да ги земете предвид како потенцијални вработени во вашата организација?

N % Валиден %
Никакви вештини 6 9,1 12,5
Основни вештини 15 22,7 31,3
Т.н. Меки вештини 6 9,1 12,5
Мотивација и однос (работна етика) 4 6,1 8,3
Технички или професионални вештини 17 25,8 35,4
Вкупно важечки 48 72,7 100,0
Недостигаат 18 27,3
Вкупно 66 100,0

Вкупно 21 СП не бараат никакви вештини (6 СП) или само основни вештини (15 СП), и сите освен две 
претпријатија даваат приоритет на вработувањето поединци од маргинализираните групи. Шест од 
нив имаат и јасна мисија за работна интеграција, за осум целна група за вработување се маргинали-
зирани поединци, и 14 вработуваат лица од маргинализираните групи, без да ги сметаме жените (две 
од СП што не бараат никакви вештини и 12 од 15 СП бараат само основни вештини). Сите освен три 
од овие СП имаат вработени што се жени (за две од трите не постојат родово поделени податоци за 
вработените, и едно СП има вработено само мажи).

Шест претставници сметаат дека потенцијалните вработени од маргинализираните групи би требало 
да имаат таканаречени „меки вештини“ за да бидат земени предвид за вработување и ниту едно од 
овие СП нема јасна мисија за работна интеграција, ниту, пак, маргинализираните групи им се целна 
група како потенцијални вработени. Сепак, три им даваат приоритет и две имаат вработено маргина-
лизирани поединци (три, доколку се земаат предвид жените). Четворица претставници истакнале дека 
би го зеле предвид вработувањето поединци од маргинализирани групи доколку имаат соодветен 
став и мотивација за работата, две СП имаат јасна мисија за работна интеграција, тројца навеле дека 
им даваат приоритет на маргинализираните поединци, едно СП има вработено поединци од маргина-
лизираните заедници и сите вработуваат жени. 

Конечно, од 17 СП што бараат професионални или технички вештини за вработување, две имаат јасна 
мисија за работна интеграција, но ниту за едно маргинализираните групи не се целна група за потен-
цијални вработени иако дури осум навеле дека им даваат приоритет на некои од маргинализираните 
групи. Девет од нив вработуваат лица од маргинализираните групи и девет вработуваат жени (три 
имаат само машка работна сила и пет не дале родово поделени податоци за својата работната сила).

Земено во целина, мнозинството СП бараат или основни или професионални вештини, и мнозинство-
то СП во двете категории имаат вработено лица од маргинализирани заедници. Колку што е пониско 
нивото на вештини што се неопходни за вработување, толку е поверојатно дека СП даваат приоритет 
на маргинализираните заедници, т.е., дека конкретно цел им е вработувањето поединци од марги-
нализираните групи. Покрај тоа, забележуваме тренд меѓу СП што бараат само основни вештини да 
вработуваат најголем број поединци од маргинализираните заедници.

Табела 16. Вештини што се потребни за вработување во СП и реалното вработување на маргинализирани групи 

Вештини неопходни за вработување
Дали СП вработува маргинализирани поединци?*

Вкупно
Не Да

Никакви вештини 4 2 6
Основни вештини 3 12 15
Т.н. Меки вештини 3 2 5
Мотивација и однос (работна етика) 3 1 4
Технички или професионални вештини 7 9 16
Вкупно 20 26 46

*освен жени и млади
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Потреби од обуки

Мнозинството СП сметаат дека се потребни одредени обуки пред да можат да вработат 
лица од маргинализирани заедници. Видовите обуки што ги навеле се разновидни.

Потребата од обука за вработување е препознаена од страна на 38 (58%) од СП со кои е направе-
но интервју. Пред да склучат договор за работен однос со новите вработени, овие СП им даваат 
организирани обуки. Обуките се движат од општи обуки за работното место и правилата на одне-
сување, до специјализирани вештини, обуки за знаење (вклучувајќи и јазични обуки), обуки за меки 
вештини како комуникации, до обуки за опрема и за безбедност (табела 17).

Табела 17. Видови обуки што ги нуди СП
Вид обука N %
Општа обука 15 28,3
Конкретна обука поврзана со работата 16 30,2
Знаења 7 13,2
Обуки за опрема 6 11,3
Обуки за сигурност, здравје и хигиена 4 7,6
Обуки за меки вештини 5 9,4
Вкупно 53 100,0
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Направивме интервјуа со 178 потенцијални корисници од регионот, кои им припаѓаат на седум 
маргинализирани групи. Сите седум групи беа вклучени во Албанија и во Македонија, додека 
на Косово само младите, раселените и лицата што живеат со попречености (табела 18). 

Табела 18. Големината на примерокот испитаници од маргинализираните групи според земја и група
ЗЕМЈА

Вкупно
АЛБ МКД КСВ

Жени 16 14 0 30
Млади 10 6 9 25
Роми 10 12 0 22
Неквалификувани/Луѓе со ниско ниво на формално образование 9 11 0 20
Лица со попречености 11 11 6 28
Лица што живеат со зависности 10 10 0 20
Раселени или луѓе во состојба на бездомништво 8 14 11 33
Вкупно 74 78 26 178

Во поглавјата што следуваат ќе ги погледнеме одговорите на секоја група одделно.

 ЖЕНИ 
Демографски профил
Направивме интервјуа со вкупно 30 жени од Албанија и од Македонија на возраст меѓу 20 и 58 години, со 
средна возраст од 41 година (СД = 10). Повеќето од нив живеат во урбани средини (28) и се во брак (19 или 
63%), пет или 17% се разведени или разделени и една е вдовица. Само една испитаничка живее сама и три 
живеат во домаќинство поголемо од пет лица. Повеќето (16 или 53%) се со завршено средно образование, 
само една нема какво било формално образование, 10 се со незавршено основно, завршено основно 
или со незавршено средно образование и три (10%) се со високо образование. Дури 27 од нашите испи-
танички или 90% од примерокот имаат деца – најчесто од едно до три деца, а само една испитаничка има 
четири деца на возраст од девет до 18 години.

Претходен работен профил и подготвеност за работа
Ако го погледнеме нивното работно искуство, околу една четвртина (8) од испитаничките никогаш не 
работеле, а другите (22 испитанички) имаат работно искуство, но ги загубиле своите работни места и 
во моментов се невработени. Повеќето испитанички се долгорочно невработени: само две испитанички 
биле невработени пократко од една година и дури 14 биле невработени повеќе од четири години. 

Нивните работните профили се движат од продавачки или касиерки (осум испитанички), фризерки (две 
испитанички), негувателки на деца (две испитанички) и работнички во фабрика (две испитанички), до 
економистки, администраторки, асистентки во ЕУ и наставничка по информатика во основно училиште. 
Повеќето ја загубиле работата заради намалување на персоналот или банкрот на фирмата (што важи за 
14 испитанички), другите поради семејни причини и бременост (три испитанички) или, пак, затоа што не 
биле платени (доволно). 

Сите испитанички рекле дека би сакале да работат, но кога беа прашани дали би можеле веднаш да по-
чнат со работа, четири од нив одбиле: три од нив одбиле поради семејни причини (една жена била трудна 
за време на интервјуто; две рекле дека нема кој да им ги чува малите деца), додека една била несигурна во 
своите способности, поради тоа што е неактивна 10 години.

РЕЗУЛТАТИ ОД ИНТЕРВЈУАТА 
СО ПОТЕНЦИЈАЛНИТЕ 

КОРИСНИЦИ
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Претпоставени причини за невработеноста
Кога беа прашани за причината за нивната невработеност, повеќето жени (10, или една третина од же-
ните со кои е направено интервју) сметаат дека е поради економијата, т.е., затоа што нема работни места 
и тешко е да се најде работа во такви услови. Четири жени сметаат дека за нивната невработеност се 
виновни властите или државните политики.

Како следни причини (седум жени) се јавуваат нивните квалификации, возраста или, пак, тоа што биле 
невработени подолго време. 

Пет од 30 жени сметаат дека се невработени поради семејни причини, а многу од нив сметаат дека стану-
ва збор за комбинација од споменатите четири причини:

Нема работа, а и работодавците не сакаат што имам мали деца. Бев млада кога се 
омажив, имав само 17 години. Останав бремена во четврта година средно. Иако бев бре-
мена, се борев до самиот крај да го завршам средното училиште. Барем имам образо-
вание. Иако имам бебе, се трудам да најдам работа. Секој месец одам во агенцијата за 
вработување. Досега не успеале да ми најдат работа.

Само две жени изјавиле дека не можат да најдат соодветна работа или дека понудената плата е проблем:

Никогаш не постоеше вистинска можност; Не ми е понудена работа што би ми била 
доволно интересна за да ја прифатам. 

Понудите на пазарот се многу ниски во споредба со тоа што го барам.

Кога беа прашани што би требало да се промени за да се вработат, огромното мнозинство од нашите 
испитанички го издвоија отворањето нови (и флексибилни) работни места, но, исто така, ја истакнаа пот-
ребата од политички промени или, пак, дека прво треба да им пораснат децата.  

Посакувани работни места, неопходна обука и работи што никогаш не би ги прифтиле  
Сите жени беа прашани што ви сакале да работат, т.е. каков вид работни места претпочитаат. Само чети-
ри посакуваат професионални позиции (економистка, електро-инженерка, преведувачка, библиотекар-
ка), додека големото мнозинство (15) избраа работи што не бараат квалификации, како што се чистачки, 
мијачки на садови, шивачки, фризерки, да чуваат деца, работа на ракотворби итн. Другите изјавиле дека 
би сакале да бидат продавачки или касиерки.  

Само седум жени сметаат дека им е неопходна обука за нивните посакувани работни места. Шест од нив 
се подготвени да се пријават за таквата обука, а само една беше скептична и истакна дека би сакала прво 
да дознае за какви обуки станува збор пред да се пријави. Кога беа прашани дали би земале обуки под 
кои било услови (на пример, ако треба да ја платат самите, ако е преку ден или навечер, доколку се спро-
ведува во друг град, итн), единствените проблеми што беа издвоени беа локација (Не, не би прифатила 
обука во друг град. Ќерка ми сè уште е бебе) и плаќање (Само ако е за беспари). 

Прашани дали постојат работи што никогаш не би ги работеле, 17 се согласија, и издвоија различни ви-
дови работи: физичката работа (4), шивачка (2), келнерка (3) и да чува деца (1). Проституцијата (1) и работа 
во кујна (1), исто така, беа споменати, и една жена не би сакала да работи со машки колеги.

Социјална помош
Од вкупно 30 жени, осум добивале некаков вид социјална помош во последните пет години. Мнозин-
ството добивале социјална помош (6), една добивала додаток за трето дете и една инвалидска помош 
за повреда на грбот. Само две од жените имаат родители, кои, исто така, во моментов добиваат или во 
минатото добивале социјална помош.  

Нивниот став за социјалната помош е дека е многу ниска, но, сепак, многу е важна. 
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Даваат што даваат... Ниска е, но не знам што би правел доколку не ги примам тие пари. 
Да барам пари од татко ми и од брат ми?

Само две жени рекле дека се плашат дека ќе ја загубат социјалната помош ако се вработат.

Се плашам дека нема да имам никакви приходи да ги хранам моите деца. Се плашам за 
иднината.

Се плашам, но ќе почнам да работам и ќе примам повеќе пари.

Кога беа прашани да ја оценат процедурата за пријавување за добивање социјална помош, само една 
испитаничка смета дека е лесно, а четири ја сметаат за тешка и за компликувана.

Многу шетав за да ја соберам потребната документација. 

Има многу чекање. Немав работа и морав да му платам на некој да ми ги пополни доку-
ментите бидејќи сум неписмена; ме чинеше 200 денари по документ.

Од жените што не добиваат помош, 11 не би сакале да добиваат бенефиции, додека девет би сакале да 
добиваат некаква социјална помош. За тие што би сакале да добиваат помош, главните причини им се за 
покривање на семејните трошоци (на пр. Јас сум самохрана мајка, која мора да најде начин да си го нахрани 
бебето). Прашани зошто не сакаат социјална помош, тие што го дале овој одговор наведуваат дека не ја 
сакаат бидејќи сакаат да работат или, пак, дека сумите не се доволни, па дури и дека е срамно да се биде 
на социјална помош.

Би се срамела. Сакам да работам, а не да добивам социјална помош. Затоа што сметам 
дека социјалната помош е за луѓе што не се во можност самите да заработат пари.

Бидејќи сакам да работам. Социјалното не може ништо да покрие.

Условите за живот и потребата од помош
Повеќето жени преживуваат со помош од членовите на семејството, главно родителите, сопрузите, 
браќата и сестрите, и роднините од странство: но, исто така, и преку влегување во долгови, зајмење пари 
или со чистење и грижа за деца, т.е. работа по куќи. 

Јас, всушност, живеам во колиба. Парите што ги добивам се доволни само да си ги пла-
там сметките. Не остануваат пари да се прехранам...Понекогаш останувам гладна. 

Интересно е што дури и жените што работат домашна работа, кои изјавиле дека чистат куќи или се 
грижат за деца, и се, според тоа, економски активни, се сметат за невработени. Ова е поради тоа што 
работат во сивата економија за да преживеат и не добиваат никакво осигурување или придонеси за 
работата што ја вршат.

Трошоците за куќата ги плаќаат моите родители. Дедо ми живее во Белгија [...] Фи-
нансиски, многу ни помага. Одвреме-навреме, жените од маало бараат да им помогнам 
околу чистење на станот. За тоа, обично, ми плаќаат по 300 денари.

Прашани дали им е потребна дополнителна поддршка за да имаат пристоен живот, 24 од 30 жени сметаат 
дека им е потребна дополнителна помош, додека шест веќе добиваат некаков вид дополнителна помош, 
главно во форма на храна и на облека, но, исто така, и пари. Помошта ја добиваат или од Црвениот крст 
или од семејството. 

Пари, храна, облека ... луѓето ми помагаат одвреме-навреме, но немам постојан извор 
на помош. 

Ми договорија децата децата да одат на училиште; И јас завршив некои часови каде 
што учевме основни работи ... Добивам храна и облека ... Исто така, добивам слободни 
прегледи кај гинеколог, крвна слика, лекарски совети.
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Од тие што сметаат дека им е неопходна, но не добиваат помош, 12 не би имале проблем да ја добиваат, 
но седум не би се чувствувале пријатно (една затоа што смета дека е способна да работи). Оваа помош 
се очекува да доаѓа од страна на државата, но многу од нив би биле задоволни со каков било вид помош.

За жените во нашиот примерок, најголемите проблеми со кои тие секојдневно се соочуваат поради 
тоа што се невработени се проблемите со прехранувањето на семејството и со секојдневните трошоци, 
но, исто така, и со насилните врски, гризењето на совеста што зависат од членовите на семејството и 
неработењето. 

Психолошкиот момент дека не работам, дека не сум активна, дека не заработувам 
пари и дека не можам да си дозволам работи што ѝ се потребни на секоја жена.

Храната ми претставува најголем проблем. Треба да ги нахранам децата. Но и сметки-
те се проблем ... како и парите за школување и така натаму.

Секојдневните трошоци ... Непланираните трошоци се, исто така, вистински проблем.

 РОМИ 
Демографски профил
Направивме интервјуа со 22 претставници од ромските заедници во Албанија и во Македонија, на возраст 
од 18 до 59 години (средната возраст изнесува 37,5 години, СД = 12), кои живеат во урбаните области во 
двете земји. Само еден испитаник живее во рурална област во Македонија. Деветмина од испитаниците 
беа мажи, 13 жени и речиси сите од нив (18) беа во брак во времето на интервјуто. Само еден беше самец, 
еден разведен, и една учесничка беше вдовица. Ниту еден од испитаниците не живее сам, повеќето од нив 
(9) живеат во домаќинство што има повеќе од пет членови, и шест живеат во домаќинства од по пет лица.

Ромските испитаници, во просек, имаат повеќе деца: сите, освен четири (82%), имаат деца, а една полови-
на од испитаниците имаат по три или повеќе деца. 

Нивото на образование на испитаниците беше ниско. Попрецизно, само четворица имаат завршено 
средно образование, осуммина немаат никакво формално образование, дополнителни седум се со неза-
вршено основно образование и ниту еден од испитаниците нема завршено високо образование.

Претходен работен профил и подготвеноста за работа
Една половина од примерокот никогаш не биле вработени, тројца се невработени помалку од една годи-
на, и петмина се невработени повеќе од четири години. Најчесто работеле како чистач/к/и (5), и сите тие 
биле вработени како физички работници (келнери, мијачи на садови, молери, работници во фабрики и 
сл.). Повеќето ја загубиле работата поради банкроти, намалување на кадар или поради тоа што работата 
им била сезонска, двајца имале здравствени проблеми, еден бил сменет и друг бил отпуштен бидејќи 
доцнел на работа неколку пати.

Сите 22 би сакале да работат во иднина, но две не би биле во можност веднаш да почнат (една бидејќи 
мора да се грижи за своите пет деца, другата затоа што има проблем со очите и мора претходно да ги 
излекува).

Претпоставени причини за невработеноста
Кога беа прашани зошто сметаат дека се невработени, повеќето мислат дека главната причина за тоа е 
нивното ниско ниво на образование (8) и лошата состојба во економијата, т.е. недостигот од достапни 
работни места (8), три сметаат дека причина за нивната невработеност е нивната возраст или здравстве-
ната состојба, двајца мислат дека треба да се членови на партија или да имаат други врски, и три лица 
конкретно препознаваат дека постои дискриминација против Ромите.
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Бидејќи немам квалификации и нема работа и постои дискриминација за ромската заедница.

Не сум образуван. Барам работа во Шутка. Надвор од Шутка никој не би ме вработил.

Прашани што е потребно да се смени за да почнат да работат, решенијата, според мнозинството канди-
дати, е достапноста на повеќе работни места, добивањето фер можности, работа соодветна за нивната 
заедница или позитивна дискриминација за нивната заедница, двајца сметаат дека им е неопходно по-
високо образование, една навела дека нејзе ѝ е неопходна помош од државата за решавање здравствен 
проблем со очите и еден смета дека најдоброто решение би било да се промени власта. 

Посакувани работни места, неопходна обука и работи што никогаш не би ги прифтиле  
Прашани каков вид работни места би преферирале, дури 15 од 22 Роми рекле дека би сакале да работат 
како чистач/к/и, три лица би сакале да бидат фризерки/бербери, еден би сакал да работи нешто поврза-
но со неговата специјализација (диплома од средно електро-техничко училиште), еден би сакал да биде 
полицаец, еден продавач, еден механичар и еден нема никаква посакувана работа и би работел што било. 

Само шестмина сметаат дека би им била потребна дополнителна обука за посакуваното работно место. 
Повеќето сметаат дека тоа што најмногу би им помогнало е да научат да читаат и да пишуваат и мнозин-
ството би прифатило обука доколку е бесплатна.

За 10 лица постојат работни места што никогаш не би ги прифатиле, најчесто поврзани со физичка рабо-
та, но, исто така, и работи за кои сметаат дека не се обучени. Една испитаничка  навела дека не би сакала 
да работи со мажи бидејќи има љубоморен маж.

Социјална помош
Од 22 испитаници, пет во моментов примаат некаков вид социјална помош или бенефиции, а 14 ги до-
бивале во одреден период во последните пет години (тројца добиваат или добивале детски додаток, 11 
се или биле на социјална помош, и еден добил државна субвенција за да си ја изгради куќата. Речиси 
една половина (10) од испитаниците имаат родители, кои, исто така, добиваат или во минатото добивале 
социјална помош.

За деветмина од испитаниците, социјалната помош била прекината во одреден момент во последните 
пет години и главните причини за ова се тоа што или добиле некои пари од странство, или почнале да 
работат или, пак, доцнеле со документите. 

Маж ми беше во Ресен да бере јаболка и имаше 15 дена да дојде и да ги потпише документи-
те за обнова на социјалната помош, но тој дојде по 20 дена. Така задоцнивме и го загубивме 
правото на социјална помош за осум месеци.

Имав рак и ни требаа пари за операција. Роднини од Германија ни пратија на сметка пари за 
да ја платиме. Откако ги добивме, две години имавме забрана за добивање каков било приход.

Сите испитаници што во моментов примаат социјална помош сметаат дека сумите не се доволни, но дека 
помошта е, сепак, важна. 

Ќе ви кажам – Не е доволна. Ако се потпиравме на социјалната помош, децата ќе ми умреа 
за храна.

Многу е важна. Ама не е доволна ниту за леб.

Само еден од испитаниците се плаши дека ќе го загуби социјалното поради вработување, а другите ве-
руваат дека паричните средства што ќе ги примаат од платата ќе бидат повисоки од тоа што го примаат 
во моментов:
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Ако се вработам нема да добијам плата два месеца. Ќе ја добијам во третиот месец. Рабо-
тодавецот ќе ме шутне по три месеци. Но, социјалната помош веднаш ќе престане. И нема 
да можам повторно да ја добијам цела година. 

Доколку добијам плата, таа ќе биде повисока од социјалната помош. 

Кога станува збор за процедурите за пријавување за социјална помош, двајца сметаат дека тие се ком-
пликувани, тројца дека се едноставни и лесни (сите испитаници што во моментов добиваат социјално се 
од Македонија).

Сè на сè, испитаниците сметаат дека социјалната помош е неопходна за луѓето што живеат во услови 
како што се нивните и дека процедурата понекогаш не е фер, т.е. дека државата не се покажала дека има 
разбирање за нивните потреби.

Од тие што никогаш не добивале социјална помош, осуммина би сакале да ја добиваат и тројца не би 
сакале да ја добиваат. Меѓу тие што би сакале да добиваат социјална помош, но не ја добиваат, мнозин-
ството не аплицирале бидејќи им недостигаат документи, скептични се, или се незапознаени со процеду-
рата. Еден испитаник, кој планира да аплицира, уште чувствува несигурност дека би ја загубил во случај 
на вработување.

Кога ќе престанеме да добиваме додаток за трето дете, повторно ќе бараме социјална 
помош. Кога си вработен има многу несигурности.

Можеби ќе ти платат, можеби нема да ти платат. Со социјалната помош си секогаш сигу-
рен дека ќе ја добиеш. Можеби ќе доцни неколку денови, ама ќе ја добиеш.

Условите за живот и потребата од помош
Најголемиот број Роми имаат големи тешкотии со обезбедувањето на основните потреби. Повеќето од 
испитаниците имаат некаков вид економска активност, како што е собирањето пластика, сезонска физич-
ка работа, па дури и просење. Другите зајмат пари. Повеќето немаат пристап до вода или струја (спомена-
то многу пати за време на интервјуата) и често се гладни.

Наоѓаме начини. Одиме на работа во поле, ако некој гради куќа одиме и помагаме. Овде во гра-
дот сите знаат каде живеат Ромите. Секогаш кога им треба евтина помош, доаѓаат кај нас.

Собираме шишиња, па ги продаваме. Со парите што ќе ги заработиме, ги покриваме месеч-
ните трошоци. Немаме пристап до вода и до струја.

Понекогаш јадеме, понекогаш не. Маж ми собира и продава пластични шишиња. Работи се-
кој ден до три или четири часот попладне. И го чекаме него да ги донесе парите за дента за 
да можеме да купиме нешто за јадење за сите нас. 

Дури 20 од 22 Роми со кои е направено интервју имаат потреба од дополнителна помош за да имаат 
пристојни услови за живот и меѓу нив осуммина веќе добиваат некаква поддршка. Главно, се работи за 
храна и за облека, од дневни центри за згрижување и НВО. На пет испитаници не би им било пријатно да 
добиваат помош, но тие кај кои тоа не е случај, би немале проблем да добијат помош од кого било или 
од каде било.
За испитаниците во нашиот примерок, најголемите проблеми со кои секојдневно се соочуваат како не-
вработени Роми се пристапот до храна и до основните потреби, како и парите. Тие сметаат дека властите 
и општеството не се грижат за ромската заедница.

Имам три деца. Цело време бараат по нешто. Ќе видат дека другите деца јадат нешто, ќе 
ми го побараат истото. Често морам да им кажам, немам пари за да ви го купам тоа. Тоа 
ми паѓа најтешко.

Сè е тешко: струја, облека, храна, здравствена грижа, гледање на внуците.
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 БЕЗДОМНИ ИЛИ РАСЕЛЕНИ ЛИЦА 
Демографски профил
Направивме интервју со 33 бездомници или раселени лица од Албанија, Косово и од Македонија, на 
возраст од 20 до 63 години (средната возраст беше 39,5 години, СД = 13). Најголемиот број бездомници 
од Албанија (6 од 8) и од Македонија (12 од 14) живеат во урбани области, а сите 11 раселени лица од 
Косово живеат во колективен центар во руралниот дел од земјата. Дваесетмина од испитаниците (61%) 
беа мажи, а другите 13 жени.

Најголемиот број од испитаниците од оваа категорија лица беа самци (18 испитаници или 55% од приме-
рокот), 10 во брак или со партнер (30%) и пет се разведени (15%). Речиси две третини немаат деца (20 или 
61%), а другите најчесто имаат по едно дете (5) или по две (4). Имаат релативно просечно образование: 15 
испитаници (45%) се со завршено средно образование, четворица (12%) се со високо образование, осум-
мина (24%) имаат завршено основно образование, тројца (9%) се без формално образование, две лица 
имаат незавршено средно образование, а има и со незавршено основно образование.

Повеќето од испитаниците што во моментов се бездомници или раселени лица, биле на улица или жи-
веат во колективен дом повеќе од една деценија. Само петмина испитаници се на улица две или помал-
ку години, седум (21%) се на улица четири или помалку години, и сите освен еден од испитаниците од 
колективниот центар живеат таму 16 години. Во просек, времетраењето на бездомништвото во нашиот 
примерок е 13 години, или 12 ако ги исклучиме луѓето што живеат во центарот. Повеќето испитаници го 
загубиле својот дом по смртта на родител или на брачен другар, или поради семеен конфликт. Некои од 
нив се бегалци без документи, додека луѓето од колективниот центар биле раселени за време на војната 
во Косово.

Талкам долго време. (...) Сум бил во Србија, Хрватска, Белгија ... во потрага по подобар живот. 
Сè почна во 1991 година, кога почна војната во Хрватска. Татко ми ја собра фамилијата и 
побегнавме овде во Македонија.

Животот ми се смени значајно откако почина мајка ми. Пред тоа не бев заинтересиран да 
работам бидејќи мајка ми примаше пензија. Живеевме заедно во изнајмен стан. По нејзина-
та смрт станот ми беше одземен. Не бев во состојба да плаќам кирија или сметки. Така 
почнав да живеам на улица.

Со сопругот живеевме во изнајмена куќа. По неговата смрт, сопственикот ме избрка. Ба-
раше да ја префрлам пензијата од мојот сопруг на негово име. Не прифатив. Зошто би му 
ја давала нему пензијата. Како јас ќе преживеам без неа. Сега веќе една и пол година живеам 
на улица, без дом.

Претходен работен профил и подготвеност за работа
Од вкупно 33 раселени или во моментов бездомни лица, 13 (39%) никогаш не работеле. Другите (20 или 
61%) имаат некакво работно искуство, но, општо земено, се долгорочно невработени; само тројца се 
невработени една година или помалку, а осум лица помалку од четири години. Просечното работно ис-
куство е 10 години, и се движи од шест месеци до 38 години.

Поранешните работни места на повеќето испитаници од примерокот се поврзани со физичка работа, 
како градежен работник, возач, персонал во кујна (3), чевлар, фабрички работник (3) и општи работници, 
кројач и механичар. Пет испитаници работеле во трговија и продажба на мало, еден, покрај другото, 
работел во маркетинг, продажба и рекламирање, и еден бил главен оператор во фабрика. 

Повеќето од испитаниците (12) ја загубиле својата работа поради намалување на бројот на работни места, 
двајца имале здравствени проблеми, една била отпуштена поради бременост и едно лице поради војната.

Речиси сите (29) се подготвени веднаш да почнат да работат, двајца не можат поради тоа што немаат 
документи и еден не сака да работи од страв да не ја загуби социјалната помош.
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Претпоставени причини за невработеноста
Кога беа прашани што мислат дека е причината за нивната невработеност, 17 испитаници сметаат дека 
тоа е економијата, т.е. затоа што нема работа; четворица сметаат дека се недоволно квалификувани (по-
веќето од нив се неписмени), тројца сметаат дека тоа е затоа што немаат врски, и токму тоа често е споме-
нувано како втора причина. Некои наведуваат здравствени проблеми како главна причина што стои зад 
нивната невработеност.

На прашањето што би требало да се промени за да почнат да работат, многумина сметаат дека се потреб-
ни создавање соодветни работни места, промена на властите или на системот за да почнат да работат. 
Многумина се песимисти и демотивирани.

Зависи од владата. (...) Тие прават различни програми, но ги оставаат луѓето на улица без 
работа и покрив над глава.

Во моментов приоритет ми е да најдам сместување, соба каде што ќе можам да спијам. 
Потоа ќе можам да мислам за иднината.

Посакувани работни места, неопходна обука и работи што никогаш не би ги прифтиле  
Мнозинството во оваа група (17) навеле физичка работа како посакувани работни позиции (хигиеничар/
ка, негувателка, мијач/ка на садови, кројач или шивачка, чувар итн.). Осуммина експлицитно споменале 
дека сакаат да работат во јавна институција, тројца сакаат да бидат учители, шестмина сакаат раководни 
позиции или да водат сопствен бизнис, но за половината (3) ова е само трета посакувана работа, откако 
прво избирале да бидат келнери или да работат (неспецифицирана) работа во јавниот сектор (2). Четири 
лица експлицитно навеле дека не можат да бидат пребирливи поради ситуацијата во која се наоѓаат, т.е. 
дека би работеле што било или речиси што било.

Единаесетмина (или 36%) сметаат дека им е неопходна дополнителна обука за работните позиции што ги 
посакуваат, и сите тие се подготвени да се обучуваат, често под какви било услови. Понатаму, 14 од 32 
би прифатиле каква било работа, а од 18 што би одбиле одреден вид работа, четворица  би одбиле само 
нешто што е поврзано со криминал, тројца би одбиле да бидат чистачи или ѓубреџии, едно лице не би 
сакало да работи во приватниот сектор, и другите би сакале да ја избегнат физичката работа.

Чистење тоалети. Не сфаќајте ме погрешно. Јас сум образуван. Знам дека ми треба 
работа, ама јас нема да прифатам да чистам тоалети во училишта каде што треба 
да бидам учител.

Социјална помош
Од испитаниците што во моментов се раселени или во состојба на бездомништво, 11 примале социјална 
помош во одреден момент во последните пет години, седуммина во моментов се на социјално, и тројца, 
исто така, имаат родители што во моментов примаат социјална помош. Девет добиваат или добивале 
социјална помош, еден добива помош „исклучиво за храна“, едно лице добива социјална помош за нејзи-
ните деца, и еден дополнително добива  помош од Црвениот крст (храна и облека).

Од 11 лица што примаат или примале социјална помош, седуммина престанале да примаат социјална 
помош во одреден момент во изминатите пет години. Поконкретно, на Косово во колективниот центар 
тие добиваат социјална помош само секој трет месец од Србија, еден престанал да добива дека доцнел, 
еден бидејќи добил соба, за двајца помошта, едноставно, престанала да доаѓа и не знаат зошто, и за еден 
престанала бидејќи отишол во затвор.

За седумте лица што во моментов примаат помош, парите што ги добиваат се сметаат за екстремно важни, 
но недоволни.

Повеќе од една половина од нив (4) се плашат дека ќе ја загубат социјалната помош доколку најдат ра-
бота.
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Во мојот случај, поради мојата болест, би работел за некои мали износи, но да не ми 
бидат префрлени на мојата сметка. Не се исплатува да работам за мали пари и тие 
пари да бидат префрлени на моја сметка бидејќи ќе ми го прекинат социјалното, а што 
би правел без тие пари?

Мнозинството сметаат дека процедурата за добивање социјална помош е многу компликувана, но некои 
сметаат дека е лесна. Одговорите не зависеа од тоа од која земја доаѓаат.

Процедурите се многу компликувани. Документацијата за мојата сегашна социјална 
помош ми ја пополни доброволец од Црвениот крст на град Скопје.  

Четиринаесет од тие што не добиваат помош би сакале да ја добиваат, но се соочуваат со разни пречки, 
кои ги спречуваат да се пријават за помош.

Не добивам социјално бидејќи за да аплицирам ми требаат многу документи, кои би ме чи-
неле многу пари, кои јас, едноставно, ги немам.

На која адреса би ја добивал социјалната помош? Немам адреса, живеам на улица. Не веру-
вам дека некој би сакал да ме пријави дека живеам на негова адреса.

Условите за живот и потребата од помош
Испитаниците од оваа група се наоѓаат во многу ранлива позиција. Многумина се соочуваат со тешкотии 
да преживеат, имаат проблем да ги задоволат основните човекови потреби и често имаат здравствени 
проблеми. Тие се свртуваат кон просење, некои кон криминални активности и признаваат дека имаат 
самоубиствени мисли. Тие, исто така, се сведоци на насилство или живеат во страв од него. 

Речиси сите од нив (21) добиваат одредена дополнителна помош, најчесто храна и облека, главно од 
Црвениот крст и од другите засолништа за бездомници.

Сите освен пет испитаници не би имале проблем со тоа да добиваат донации. Мнозинството не би имале 
ништо против да добиваат донации од кој било што може да помогне, и еден испитаник би преферирал 
тоа да биде од страна на владата. Огромното мнозинство чувствува дека владата не прави доволно за 
луѓето што се наоѓаат во нивна положба и дека на нив „едноставно, не им е грижа“. 

 ЛУЃЕ БЕЗ ФОРМАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ ИЛИ 
 СО НИСКО НИВО НА ОБРАЗОВАНИЕ 
Демографски профил
Направивме интервјуа со 20 испитаници со ниско ниво на формално образование (критериумот беше 
незавршено средно образование и пониско). Една половина од испитаниците (10) беа мажи, девет беа од 
Албанија и 11 од Македонија. Нивната возраст се движеше од 22 до 55 години (средната возраст беше 
38, СД = 10) и мнозинството (14) беа во брак. Брачниот статус на другите испитаници од примерокот беше 
двајца самци, двајца разведени и двајца одделени. Сите освен двајца испитаници, т.е. 18 испитаници има-
ат деца, тројца од нив имаат само по едно дете, шестмина имаат по две деца, и седуммина испитаници 
имаат по три или повеќе деца (најмногу шест). Само два испитаника живеат во руралните области (по 
еден во двете земји). Според критериумите, нивото на завршено образование беше ниско, т.е. повеќе од 
една половина од испитаниците (11) немаа какво било формално образование, тројца беа со незавршено 
основно образование, четворица со завршено основно образование, и двајца со незавршено средно 
образование. 

Претходен работен профил и подготвеност за работа
Речиси една половина од нашите испитаници (9) никогаш не биле вработени, а од 11 што имаат некакво 
работно искуство, седум се долгорочно невработени (повеќе од четири години). Само двајца ја загубиле 
работата претходната година. 
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Како и повеќето луѓе во регионот и испитаниците од сите групи, така и овие испитаници вработеноста 
ја гледаат исклучително како договор на неопределено време со работодавецот, па наведуваат дека се 
невработени дури и кога се ангажирани во различни форми на економска активност.

Должината на работното искуство на испитаниците се движи меѓу една и 21 година, но повеќето од нив 
(5) имаат меѓу четири и осум години работно искуство. 

Сите испитаници работеле физичка работа: тројца биле чистачи, двајца градежни работници, еден бил 
носач на багаж, еден одбирал и пакувал прехранбени производи, еден бил рибар, еден работел на же-
лезница, еден бил пејач на свадби и еден продавал стара облека. Повеќето од испитаниците со работно 
искуство (7) ја загубиле работата поради намалување на персоналот или банкрот. Еден ја напуштил ра-
ботата поради тоа што платата не му била доволна (бил платен 6.000 денари, иако работел шест дена во 
неделата, осум до девет часа во работните денови и шест часа во сабота) и уште една била отпуштена 
(била платена помалку од договореното, т.е. 8.000 денари место 11.000 денари). Лицето што продавало 
стара облека престанало да го прави тоа бидејќи градската полиција му забранила (немал дозвола за 
продажба, т.е. продавал на улица). Сите освен еден се подготвени да почнат да работат, но споменаа 
дека се загрижени за сигурноста на работните места.

Претпоставени причини за невработеноста
Кога беа прашани зошто сметаат дека се невработени, мнозинството од испитаниците со низок степен 
на формално образование изјавиле дека проблемот е недостиг на работа на пазарот на трудот (10) и/или, 
пак, дека тие самите се неквалификувани (7). Тројца испитаници ја обвинуваат владата и вработувањата 
по партиски врски (кои тие ги немаат).

Прво мислев дека тоа е затоа што не сум образувана, ама еве, ќерка ми е млада и образува-
на и таа, исто така, е невработена... Нема работа...  

Секој се вработува преку членство во партија. Сите вработувања се преку врски и преку 
политичката партија.

Многумина сметаат дека за да добијат работа владата треба да стори нешто и да се грижи повеќе (најваж-
но е да ја подобри економијата), други, пак, мислат дека тие би требало да инвестираат во своето обра-
зование. Друг дел е целосно демотивиран.

Посакувани работни места, неопходна обука и работи што никогаш не би ги прифатиле  
Повеќето од испитаниците со ниско ниво на образование би сакале да работат како чистачи (10), да изра-
ботуваат ракотворби (2), како продавачи (2) и други видови физичка работа (градежништво, градинарство, 
мијачи на садови, фризери, возачи, копачи, рибари, шивачи).

Само тројца сметаат дека би им била неопходна обука за посакуваните работни места (чистачи, фризери 
и продавачи) и сите тројца се подготвени да се обучуваат, но само доколку обуката им е понудена бес-
платно бидејќи ниту еден не може да си ја дозволи.

Единаесет од 20 испитаници не би прифатиле каква било работа. Меѓу работите што не би ги прифатиле 
најчесто е споменувано работењето како келнер (3), потоа тешката физичка работа (2) и работите што не 
можат да ги работат. Една испитаничка не би сакала да работи каква било работа надвор од нејзиниот 
дом бидејќи нејзиниот сопруг и свекорот не би ѝ дозволиле да го прави тоа. 

Социјална помош
Од 20 испитаници со ниско ниво на формално образование, шестмина во моментов добиваат социјална 
помош и седуммина добивале некаков вид социјална помош во изминатите пет години; најчесто социјал-
на помош, но, исто така, и инвалидска помош во случајот на еден испитаник. Петмина испитаници, исто 
така, имаат родители што или добиваат или добивале социјална помош. Кај тројца во одреден момент 
престанала социјалната помош; поточно, две испитанички доцнеле во центарот за социјално, а една има-
ла неплатени сметки. Сите три беа испитанички од Македонија.
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Една испитаничка Албанка смета дека социјалната помош „редовно се исплаќа“ и е „доволна“, додека за 
сите други (кои се од Македонија) сумата не е доволна. Сепак, сите истакнаа дека помошта е многу важна.

Само една испитаничка што во моментов прима социјална помош се плаши дека ќе ја загуби социјалната 
помош ако најде работа и тоа е истата испитаничка што смета дека износот е доволен.

Речиси сите (4) испитаници што во моментов добиваат социјална помош сметаат дека процедурата е не-
компликувана, нормална и разбирлива. За една испитаничка таа претставува товар бидејќи мора да оди 
во агенцијата на секои 15 дена, и една, иако смета дека таа во моментов не е компликувана, истакнала 
дека треба многу време за да се добие првото одобрување.  

Седум од 10 испитаници што никогаш не добиле социјална помош би сакале да добијат некаков вид 
помош, но се пријавиле само тројца. Сите тие наишле на компликации или имале проблеми со добивање-
то на потребната документација. Еден не аплицирал бидејќи мисли дека треба да работи за да добива 
социјални бенефиции. 

Условите за живот и потребата од помош
Невработените испитаници со ниско ниво на формално образование имаат тешкотии при обезбедување-
то на основните човекови потреби. Мнозинството (9) преживуваат со помош од семејството, другите зај-
мат пари (2), изведуваат одредени економски активности – главно, собирајќи и продавајќи старо железо 

– или, пак, не прецизирале како преживуваат („со тешкотии“, „некако“). Повеќето од испитаниците живеат 
во сиромашни услови и понекогаш не успеваат ни да се нахранат.

Ние живееме седум луѓе со 6.000 денари. Фрижидерот секогаш ми е празен. Немаме ТВ, иск-
лучени сме од светот. Немам пари да ги покријам трошоците за лекови за мојот болен маж. 
Внуката, исто така, е болна, има епилепсија. Многу често немаме ништо да јадеме. (...) Сега 
морам да платам за тројца извршители за сметките за вода. Не знам (како) да платам за 
ова. А, ако не платам, ќе ми дојдат дома и ќе земат нешто.

Парите од социјалната помош се трошат за сметки во нашето домаќинство. За сето 
друго ... се снаоѓаме како што знаеме секој месец. Работиме различни работи; брат ми го 
продава магазинот „Лице в лице“... така што успеваме да преживееме некако. 

Дури 18 од 20 испитаници сметаат дека им е неопходна дополнителна помош за да имаат пристоен живот 
и петмина веќе добиваат алишта и храна (тројца од Црвениот крст на Македонија, двајца од црквата и 
еден од сестра му, која живее во странство).

Осум од испитаниците се поделени во однос на прашањето дали би имале проблем со тоа да добиваат 
помош/донации: четворица испитаници не би имале проблем, додека на другите четворица не би им било 
пријатно. Мнозинството не би имале проблем да примаат пари од кого било (5), додека тројца повеќе би 
сакале тие да доаѓаат од државата или од невладините.

Би сакал да добивам сопствени пари, да имам своја плата, но ако треба да одбирам, јас 
повеќе би сакал да земам од државата отколку од роднините.

Мнозинството испитаници од оваа група смета дека финансиските тешкотии (5) и особено обезбеду-
вањето доволно храна (5) им претставуваат најголема тешкотија, но, исто така, се споменуваат и плаќање-
то сметки (2), пари за облека (2) и за лекарства (2).
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 ЛУЃЕ ШТО ЖИВЕАТ СО ЗАВИСНОСТИ 
Демографски профил
Направивме интервјуа со 20 лица што живеат со зависности, 10 од Македонија и 10 од Албанија. Мнозин-
ството од испитаниците (15) беа мажи, и само еден испитаник живее во рурално подрачје (во Македонија). 
Возраста во примерокот се движеше од 27 до 66 години (средната возраст беше 40, СД = 13). Повеќето од 
испитаниците што живеат со зависност (12) се самци, петмина се во брак или живеат со партнер, тројца се 
разведени или разделени. Осум од нив имаат деца, и шест од осумтемина имаат само по едно дете (сите 
малолетни), додека преостанатите двајца имаат по две деца, кои во двата случаја се возрасни. Дури 17 од 
20 испитаници живеат во домаќинство со по три или помалку луѓе, и тројца испитаници живеат сами. При-
мерокот има повисоко ниво на образование од просечното:  шест испитаници од 20 имаат високо обра-
зование, шест завршиле средно училиште, еден има незавршено средно училиште, двајца имаат основно 
образование, четворица незавршено основно образование и еден нема никакво формално образование.

Сите испитаници долгорочно живеат со зависности (сите повеќе од четири години) и повеќе од половина 
од испитаниците (11) живеат со зависност повеќе од 10 години. Тројца не знаат или не можат точно да 
се сетат колку долго се зависници. Речиси сите (18) добивале или добиваат некаков третман за нивната 
зависност. 

Повеќето испитаници (12) добиваат метадонска терапија, деветмина од нив од приватен дневен метадон-
ски центар. Двајца добиваат терапија во психијатриска болница во одделението за зависност од алкохол 
(еден е хоспитализиран, додека другите добиваат третман еднаш во неделата), еден во дневен државен 
центар за зависности од алкохол, а другите не дадоа никакви детали за својот третман.

Претходен работен профил и подготвеност за работа
Дури 18 од 20 испитаници имаат работно искуство, но сите се невработени повеќе од една година во вре-
мето кога биле правени интервјуата. Дванаесет од 18 испитаници со работно искуство се невработени 
подолго од четири години.

Значителен број испитаници (5) биле на повисоки работни позиции, т.е. имале искуство на раководни 
позиции и дополнителни тројца работеле како професионалци или техничари. Тројца работеле во ус-
лужниот сектор како шанкери или келнери, четворица работеле во градежништво и дополнителни двајца 
работеле други физички работи.

Најголемиот број од невработените испитаници што живеат со зависности (8) ја загубиле работата пора-
ди намалување на персоналот или банкротирање на претпријатието. Сепак, значаен број (4) ја загубиле 
работата поради зависноста (една од нив тврди дека не само што ја загубила работата поради зависнос-
та, туку и станала зависник поради работата). Четири испитаници самите ја напуштиле работата, а еден ја 
загубил работат кога почнал со терапија.

Се решив да почнам метадонска терапија и побарав помош од моите родители. И нив-
ната реакција беше многу лоша. Иако можев да си ја работам работата без никој да за-
бележи дека сум зависник, моите родители се јавија во продавницата и им кажаа дека 
сум зависник и дека ќе бидам отсутен од работа за да примам соодветна терапија.

Сите испитаници што живеат со зависности би сакале да бидат вработени и би можеле да почнат со ра-
бота веднаш, но тројца издвоија одредени услови: еден би сакал прво да ги знае условите („каква работа 
и за колку пари“), една би прифатила работа но да не мора да се сели и друга има проблем со својот син, 
бидејќи нема кој друг да се грижи за него.

Претпоставени причини за невработеноста
Прашени што мислат, зошто се невработени, мнозинството од испитаниците (5) ја навеле состојбата на 
пазарот на трудот во земјите (нема работа, голема и нефер конкуренција), тројца испитаници експлицит-
но ги навеле предрасудите кон луѓето што живеат со зависности, а двајца навеле дека се демотивирани 
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поради тоа што пазарот нуди само ниско платена работа (така што не бараат активно работа). Една е 
невработена поради синот, една поради повреда, и една поради нејзината зависност (за тоа го обвинува 
докторот во државната болница). Еден не може да работи бидејќи е хоспитализиран.

Посакувани работни места, неопходна обука и работи што никогаш не би ги прифатиле  
Речиси една половината од испитаниците што живеат со зависности (9) преферираат работи што се во 
согласност со нивните квалификации, другите најмногу би сакале да го работат тоа што го работеле 
порано: градежништво, угостителство итн. Сè на сè, од 20 испитаници во групата девет би работеле про-
фесионална работа, тројца би сакале да работат во градежништвото, петмина преферираат физичка 
работа (чистење, градинарство итн.) и тројца би сакале да работат во услужната дејност како келнери 
и шанкери. Дополнително, четворица испитаници мислат дека би им била потребна обука за нивната 
посакувана работа и сите се подготвени да ја направат под какви било услови.  

Од испитаниците, 12 рекле дека не би прифатиле каква било работа, петмина би работеле што било и 
тројца не одговориле на прашањето. Од работите што испитаниците што живеат со зависности никогаш 
не би ги работеле, тешката физичка работа беше најчесто споменувана (5), чистењето беше споменато 
двапати и келнерка и шанкер беа споменати двапати. Една испитаничка никогаш не би работела нешто 
за што не е квалификувана. 

Социјална помош
Од 20 испитаници само двајца во моментов примаат социјална помош, но еден од нив не ги добива парите 
лично бидејќи е хоспитализиран (мисли дека сопругата најверојатно ги добива парите). Пет примале со-
цијална помош во последните пет години, а четворица имаат родители што примале или примаат социјал-
на помош. За четворица испитаници социјалната помош била прекината во одреден момент во изминатите 
пет години. Конкретно, една ја загубила социјалната помош затоа што задоцнила, еден затоа што се вра-
ботил, еден поради административна грешка и една бидејќи добила 700 денари на сметка.

Едниот испитаник, кој добива социјална помош, смета дека износот е „премногу мал“, но дека е „многу 
значаен ако не работите“. Испитаникот што е хоспитализиран, исто така, смета дека помошта е значајна 
бидејќи на овој начин се чувствува корисен.

Важно е. Мојата сопруга, веројатно, ги користи парите да покрие дел од своите месеч-
ни трошоци. Вака се чувствувам корисен, бидејќи ѝ помагам.

Ниту еден од двајцата не се плаши дека ќе ги загуби бенефициите во случај да добие работа бидејќи 
износот е мал и повеќе би сакале да работат.

Повеќе би сакал да работам, да излезам од дома, да се социјализирам, отколку да седам 
дома и да добивам социјална помош, која не трае повеќе од една недела.

Процедурата за добивање и за задржување на социјалната помош е „многу тешка и компликувана“, спо-
ред испитаникот што е запознаен со процедурата. Хоспитализираниот испитаник не е запознаен со про-
цедурата бидејќи неговата сопруга се грижи за тоа.

Од 13 испитаници што никогаш не добивале социјална помош, шест би сакале да ја добиваат, но петмина 
не поднеле барања. Едниот, кој се пријавил, не ги исполнува условите бидејќи живее со мајка му, која 
добива пензија.

Условите за живот и потребата од помош
Најголемиот број од испитаниците што живеат со зависности (10) преживуваат со помош од членовите 
на семејството, најчесто од своите родители или брачни другари. Двајца признаваат дека се занимаваат 
со нелегални активности (еден краде, другиот не е конкретен за каква „нелегална, но не криминална“ ак-
тивност станува збор), еден е хоспитализиран и за него се грижи институцијата, едниот заработува малку 
пари давајќи приватни часови, а другите не кажале конкретно како се снаоѓаат, но наведуваат дека имаат 

„тешкотии“ или дека си наоѓаат некои „нивни начини“. 
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Тринаесет од 20 испитаници сметаат дека им е потребна дополнителна поддршка за да имаат пристоен 
живот, еден веќе ја добива (тој е хоспитализиран), 11 не би имале проблем да ја примаат, а еден не би се 
чувствувал пријатно, но, сепак, би „сакал да ја добива“. Четворица би преферирале помошта да доаѓа од 
страна на државата, НВО или приватниот сектор. Петмина би прифатиле помош од кого било, но за еден 
важно е тие што ја даваат помошта да го прават тоа доброволно. 

За повеќето (10) испитаници што живеат со зависности најголемата тешкотија е надминување на финан-
сиските проблеми. Тројца експлицитно ги наведоа покривањето на основните потреби и лековите, чет-
ворица мораат да ги надвладеат психолошките проблеми, еден вели дека невработеноста е најголем 
проблем, и една испитаничка, покрај финансиските проблеми, има проблеми и со своето дете. Една ис-
питаничка нема никакви проблеми сè додека добива метадон.

Повеќето испитаници (7) сметаат дека создавањето нови работни места и политиката за интеграција (3) 
се решенијата за да се смени нешто, но дел беа и скептични бидејќи постои преголема дискриминација 
против нивната група.

Како зависници сме чувствителна група и многу лесно можеме да бидеме повредени, де-
мотивирани и навредени. Тешка група сме за да се работи со нас. Треба многу, многу 
толеранција. Луѓето треба да бидат свесни за ова и не треба да нè отфрлаат како 
ѓубре... системот би требало да работи и за нас.

 ЛУЃЕ ШТО ЖИВЕАТ СО ПОПРЕЧЕНОСТИ 
Демографски профил
Направивме интервјуа со 28 луѓе што живеат со попречености на возраст од 20 до 55 години. Средната 
возраст беше малку пониска од другите примероци, 34 години (СД = 9). Меѓу нив 14 се мажи и осум се 
жени од Македонија и од Албанија, додека за шестмина испитаници од Косово немаше достапна родо-
ва статистика. Дваесет и двајца живеат во урбани средини и шест во рурални подрачја во Македонија 
и во Косово.

Мнозинството од испитаниците во примерокот (21) беа самци, пет беа во брак и еден разведен. Пет 
испитаници имаат деца, двајца имаат само по едно дете, двајца испитаници имаат по две деца и еден 
испитаник има три деца. Повеќето од испитаниците (8) со попреченост живеат во четиричлено домаќин-
ство, дури седуммина живеат во домаќинство со по пет или повеќе членови, а само двајца испитаника 
живеат сами.

Повеќето испитаници имаат завршено средно (13) или високо (7) образование. Тројца се  со основно 
образование и тројца се со незавршено основно образование, еден со незавршено средно образование 
и еден без никакво формално образование.

Мнозинството од испитаниците (15) отсекогаш живеат со попреченост, или, пак, долгорочно. Шест испи-
таници имаат оштетувања на видот, а шест некаква физичка попреченост. Еден претрпел срцев удар и 
еден имал оштетување на мозокот при незгода.

Претходен работен профил и подготвеност за работа 
Нешто повеќе од половината од испитаниците (15) немаат никакво работно искуство, а 13 што имаат ра-
ботно искуство, главно, работела физичка работа. Имено, девет од 13 испитаници со работно искуство 
имале физичка работа (чистачи, фабрички работници, текстилни работници) и еден бил помошник. Дру-
гите тројца испитаници имаат раководно искуство, еден бил претседател на НВО (претходно работел 
како библиотекар), еден го надгледувал и контролирал текстилното производство во приватна компанија 
и еден бил самовработен во продавница за ситни производи и електронски сервис.

Мнозинството испитаници што живеат со пречки (5) што имаат работно искуство веќе не работат пора-
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ди нивната состојба. Тројца престанале да работат по инцидентот што ја предизвикал попреченоста, а 
двајца што живеат со попреченост од раѓање веќе не можеле да ги исполнуваат задачите поради нивната 
попреченост. 

Дополнителни двајца испитаници ја напуштиле работата, еден без да прецизира зошто, а другата бидејќи 
се надевала дека ќе добие подобра и побезбедна работа.

Четири испитаници ја загубиле работата поради технолошки вишок или поради истекување на договорот, 
а двајца биле отпуштени бидејќи претпријатието го загубило статусот на заштитно друштво (двете компа-
нии се во Македонија).

Компанијата го загуби статусот на заштитно друштво. Владата доцнеше со плаќањето 
на бенефиции. Работевме без плата многу месеци.

Сопственикот ме отпушти и ми кажа дека сега постојат повеќе опции за вработување на 
лица со попреченост од страна на владата.

Сите освен еден испитаник сакаат да работат, и 24 испитаници би можеле да почнат веднаш. 

Претпоставени причини за невработеноста
Дури 17 од 28 испитаници сметаат дека причината за нивната невработеност е нивната попреченост. 
Дури и тие што наведуваат дека причината е недостигот на работни места на пазарот на трудот (3), сите 
користат изрази како „за мене“ или „соодветна работа за мене,“ со што на некој начин укажува на својата 
попреченост.

Мојата попреченост, поточно недостигот на свест кај работодавците за моите способ-
ности.

Јас сум универзитетски образована личност, така што навистина верувам дека мојата 
попреченост е причината за мојата невработеност.

Три испитаници ги споменале своите ниски квалификации или недостигот од искуство како причина, а 
еден смета дека за да се најде работа „треба да знаеш луѓе“.

Прашани што треба да се промени за да можат да се вработат, многу од испитаниците (17) навеле дост-
апни работи, како и околина и работни места што се „соодветни“ или приспособени за луѓе со попрече-
ност. Дел од испитаниците (5) би сакале таа одговорност да ја преземе владата или преку нудење повеќе 
средства или преку спроведување или засилување на законот за вработување лица со попреченост и 
спроведување подобри политики за нивната интеграција на пазарот на трудот.

Другите испитаници (3) ги наведоа работодавците и како нивната перцепција кон луѓето со попреченост 
треба да се промени бидејќи ги дискриминираат. Два испитаника сметаат дека не треба ништо да се 
менува.

Општеството. Работна култура. Сè додека ние како општество ги исклучуваме луѓето што 
се на кој било начин поинакви од нас, никогаш нема да бидеме инклузивно општество на ед-
накви права и можности.

Физичките објекти [треба да се променат] за да имам пристап до работното место и 
така ќе имам повеќе работни можности.

Можеби проблемот е со нашата сопствена свест, и со свеста на работодавците. Јас не се 
гледам себе си како жена со попреченост, бидејќи сум свесна дека сум конкурентна на па-
зарот на трудот на ист начин како и другите интелектуалци […]  Луѓето со попреченост 
ретко аплицираат за работа бидејќи работодавците ретко ги препознаваат нивните спо-
собности и можности.
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Посакувани работни места, неопходна обука и работи што никогаш не би ги прифатиле  
Кога беа прашани какви работни места би преферирале, мнозинството од испитаниците (7) избрале 
професионална или техничка работа, работи за кои се квалификувани, од кои пет во ИКТ секторот 
(веб-дизајнери, обработувачи на податоци итн.). Четворица испитаници поконкретно би сакале да рабо-
тат нешто што е поврзано со попречености како што е социјалната работа, дефектолози, креатори на 
политики во јавната администрација, односи со јавноста за прашања поврзани со попреченостите, итн. 
Петмина би сакале физичка работа, и работа што ја дозволува нивната спреченост.  

Десет од испитаниците со попреченост сметат дека би им била потребна дополнителна обука за овие 
работни места, и девет се подготвени да посетуваат обуки. За повеќето (4) патувањето беше истакнато 
како проблем кога беа прашани дали би оделе на обука под кои било услови. За тројца проблем би биле 
парите ако обуката треба да се плати, а другите би оделе на обука под секакви услови.

Прашани дали постојат работи што никогаш не би ги работеле, 20 испитаници одговориле со „да“, а 10 од 
нив навеле дека не би прифатиле работа што не би можеле да ја работат поради попреченоста (работи 
што бараат целосен вид, или движење итн.). Петмина испитаници навеле дека не сакаат работи што бараат 
физичка сила или по својата природа се физички (на пр. чистење), двајца не би прифатиле работи што се 
нехумани или понижувачки, и еден никогаш не би работел нешто што е под неговите квалификации. 

Социјална помош
Од 28 испитаници во нашиот примерок, 13 во моментов примаат социјална помош или инвалидска пен-
зија, а 14 ја добивале во некој период во минатото. Еден од испитаниците не добива финансиска под-
дршка, но е ослободен од плаќањето школарина, сместување во студентски дом и јавен транспорт и ќе 
има право на стипендија на крајот на академската година. Една испитаничка не знае дали добива помош 
бидејќи и да добива, мајка ѝ не би ѝ кажала. 

За двајца испитаници што веќе не добиваат социјална помош за својата попреченост, еден ја загубил 
заради промена на владата, а другиот не знае зошто ја загубил.

Бев сам дома, и дојдоа двајца од социјално. Ме прашуваа некои прашања. Потоа, моите 
родители добија известување дека веќе нема да добивам помош.

Од 13 испитаници што во моментов добиваат помош, девет сметаат дека износот е премногу низок или 
„недоволен за покривање на основните трошоци“; двајца навеле дека помошта секогаш доцни (обајцата 
се од Албанија), но, сепак, сите сметаат дека помошта е многу важна или, пак, „критична“. 

Да немав други членови на семејството да ми помагаат, немаше да можам да преживеам со 
45 евра на месец. Што може човек да направи со тоа? Да живеев само на леб и на млеко немаше 
да имам доволно за леб и за млеко за цел месец. […] Мислам дека на државата не ѝ е многу гри-
жа за нас (лица со попреченост) и не го препознаваат значењето на тоа да ни најдат работа.

За мене е важно бидејќи се чувствувам дека придонесувам во семејниот буџет, што ги по-
крива сите мои потреби.

Кога беа прашани дали се плашат да ги загубат бенефициите доколку се вработат, 11 од 13 испитаници 
одговориле дека не се плашат. Осумте испитаници од Албанија, дури и да се вработат, не би ги загубиле 
своите бенефиции во првите две години работа. Другите четворица не се плашат да ги загубат бенефи-
циите бидејќи, навистина, сакаат да работат.  

Бидејќи работата им прави на луѓето да се чувствуваат живи. Корисни сте му на опш-
теството и среќавате нови луѓе.

Бидејќи дури и да ја загубам мојата инвалидска пензија, би имала стабилна плата.

На Косово, вработените што живеат со попреченост немаат право на социјална помош, така што тука 
еден од трите испитаници што во моментов примаат помош се плаши дека ќе ги загуби бенефициите.
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Некоја одредба во косовското законодавство за попреченост предвидува дека врабо-
тените лица со попреченост немаат право да добиваат социјална помош. Ако се има 
предвид фактот дека на Косово нема здравствено осигурување и дека просечната пла-
та е 200/300  ЕУР, страв ми е дека ако ги загубам моите социјални бенефиции и ги зголе-
мам дневните трошоци заради работните обврски (патување, оброци надвор од домот, 
телефонски сметки), можно е да завршам во уште полоша ситуација. 

Слично и во Македонија, еден од двајца испитаника што во моментов добиваат помош се плаши дека ќе 
ги загуби бенефициите и тоа беше единствениот испитаник што не сака да работи. Другата испитаничка 
вели дека не се плаши, но не се согласува со законот. 

Мислам дека ако сум вработен ќе бидам во поповолна позиција, со поголема стабилност. 
Но нешто друго е поважно тука – не знам зошто ваков вид бенефиција е поврзан со работа-
та. Според законот, доколку примаш износ повисок од 21.500 денари не можеш да примаш 
социјална бенефиција за грижа на лице со попреченост. Тоа е сосема погрешно. Ти живееш 
со попреченоста, без разлика дали работиш, примаш пари, или не. Тоа не би требало да е 
поврзано со твојот профит или плата. Исто така, тоа е погрешно бидејќи доколку сум 
вработен би бил многу п мобилен, би морал да излегувам надвор многу почесто отколку сега.

Што се однесува до процедурата за добивање бенефиции, тројца испитаници сметаат дека е биро-
кратска (сите од Албанија), и сите, освен еден испитаник (од Македонија), сметаат дека е компликувана, 
мачна, проблематична или тешка. По еден испитаник од двете земји се пожали дека треба одново да 
докажува доживотна попреченост. Еден Македонец смета дека процедурата сега е потешка од порано, 
додека за друг таа сега е поедноставна. Еден испитаник од Косово се пожали дека институциите дури 
не се ни достапни.

Компликувано е, премногу бирократско и непристапно за луѓе со попречености. Мора да 
одам до Центарот за социјална работа до кој немам пристап со мојата количка, па затоа 
ми треба помош само за да стигнам таму. Потоа, треба да одам на неколку различни мес-
та (исто недостапни за лица со попреченост) за да добијам различни видови на документи.  

Двајца испитаници би сакале процедурата да биде достапна и преку интернет, и повеќето би сакале да 
биде поедноставна.

Видете, ова со документите – тоа може да се промени. Можат да најдат полесен начин 
за добивање на документите. Не знам како, можеби преку интернет или да му дозволат 
на некој да го направи тоа место нас ... Исто така, би сакал и некој друг вид помош, не 
само пари – на пример, како што имаат во другите земји – дневна грижа за лицата со 
попреченост, помош на училиште, такви некои работи. Не е сè во парите, разбирате?

Од 13 испитаника што не добиваат помош, шестмина би сакале да добиваат некаква помош, особено тие 
со поголеми финансиски проблеми.

Условите за живот и потребата од помош 
Мнозинството испитаници што живеат со спреченост ги покриваат своите основни потреби или со по-
мош од своето семејство (16 испитаници) или со социјалната помош што ја примаат (10). Тројца испита-
ници од Македонија добиваат помош од страна на НВО „Порака“ каде што доаѓаат секојдневно и еден 
од нив живее во центар за заедничко домување што го води таа НВО. За оваа група луѓе покривањето на 
основните потреби не е толку голем проблем колку кај другите групи, но нивните проблеми се, главно, 
предрасудите и исклученоста. 

Петнаесет испитаници би сакале дополнителна помош за да имаат пристоен живот, а само двајца до-
биваат помош од невладини организации. Седум не би се чувствувале пријатно да добиваат донации и 
другите би претпочитале институционална помош (главно, од владата, но и од други институции).

Конечно, најголемите тешкотии со кои се соочуваат испитаниците од оваа група се самата невработе-
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ност, финансиите и предрасудите. Попрецизно, осум испитаници споменаа дека тоа што се невработе-
ни и немаат работа е нивниот најголем проблем, седуммина споменаа дека имаат проблеми затоа што 
немаат доволно пари и петмина испитаници отворено наведоа дека предрасудите со кои постојано се 
соочуваат се нивниот најголем проблем. Понатаму, двајца испитаници велат дека пристапноста, т.е. не-
пристапноста е нивниот најголем проблем, двајца испитаници велат дека се осамени, и една се чувствува 
зависна од своите родители. Тројца испитаници навеле дека немаат никакви тешкотии.

Сите непријатни ситуации се поради моите здравствени проблеми. Немам пристап до инсти-
туциите. Дали знаете дека банкоматите се непристапни за лица со физичка попреченост? 

Немањето работа. Секој пат кога ќе ми заѕвони телефонот, очекувам повик за вработу-
вање. Мене ми е важно бидејќи би имал причина да излезам надвор и да се дружам со луѓе.

Тие сметаат дека владата би требало или да отвори нови работни места или директно да ги вработи (дури 
10 испитаници го делат ова мислење), еден испитаник смета дека владата треба да му обезбеди домување, 
додека шест испитаници сметаат дека владата би требала да создаде и спроведе подобри политики. Тројца 
испитаници сметаат дека владата, едноставно, треба да посвети поголемо внимание и грижа за луѓето со 
попречености, додека двајца се целосно резигнирани и сметаат дека никој не може да им помогне.

 МЛАДИ 
Демографски профил
Направивме интервјуа со 25 млади луѓе, на возраст меѓу 20 и 29 години (средната возраст беше 24 години, 
СД = 2,4). Имаше шест машки и 10 женски учесници меѓу младите во Албанија и во Македонија, додека за 
девет испитаници од Косово нема достапна родова статистика. Шеснаесет од младите испитаници живе-
ат од урбаните средини на својата земја, а девет во руралните. Сите, освен еден од младите испитаници 
што живеат во рурални подрачја, се од Косово, додека еден е од Албанија.

Мнозинството (19) од младите испитаници се самци, петмина се во брак или живеат со партнер и еден е 
разведен. Тројца од испитаниците имаат по едно дете, и ниту еден од испитаниците не живее сам (мно-
зинството (10) живеат во тричлено домаќинство, седуммина живеат во четиричлено, а седуммина во пет-
члено домаќинство). 

Образовниот статус на испитаниците е екстремно висок, т.е. дури 20 веќе се здобиле со високо образо-
вание, тројца завршиле средно училиште и само еден нема формално образование.

Претходен работен профил и подготвеност за работа
Осумнаесет од 25 млади испитаници никогаш не биле вработени, а од седумтемина што имаат некакво 
работно искуство, ниту еден не бил вработен на неопределено и биле или сезонски работници, работни-
ци со скратено работно време или имале „повремен“ работен ангажман и тоа без договор. Работното ис-
куство им се движи од уредник во издавачка куќа, графички дизајн, промотор, секретарка на универзитет, 
до работа во супермаркет, собирање старо железо, градежништво и шетање кучиња. Еден во моментов 
работи како приправник во адвокатска фирма.

Во просек, испитаниците биле невработени три години, вклучувајќи ги и тие што никогаш не биле врабо-
тени и сметано од годината кога дипломирале на универзитет. Од седуммина што имаат некакво работно 
искуство, четворица веќе не работат бидејќи работата била сезонска, „немало веќе потреба“, проектот 
завршил или дошло до намалување на бројот на вработени. Двајца имале здравствени проблеми и еден 
не можел да си дозволи и да работи и да се школува.

Сите млади испитаници би сакале да работат, и 21 би можеле да почнат веднаш. На тројца им е потребно 
малку време, на една испитаничка затоа што планира да отвори сопствена фирма ѝ треба повеќе да се 
подготви, еден испитаник има обврски во радиостаницата каде што е вработен на одредено време и би 
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му требало време да ги заврши своите обврски, како и еден што „може да работи само како професор по 
историја“ (но би прифатил друга работа надвор од неговите квалификации) и му се неопходни неколку 
недели за да го подготви курикулумот. 

Претпоставени причини за невработеноста
Дури 11 од 25 млади испитаници сметаат дека недостигот од можности за вработување е главната при-
чина за нивната невработеност.

Следната споменувана причина е големата и/или неправичната конкуренција (непотизам, врски, лоши 
политики за вработување) што беше споменато од страна на осум млади испитаници. Ова мислење е 
распространето во регионот, т.е. одговорот е сличен во сите три земји. 

Бидејќи во ова земја постои погрешен систем на вредности, каде што чесните и образовани 
луѓе се последни на списокот за добивање работа. Од друга страна, сестри, браќа, партиски 
членови, се првите што ќе добијат работа, без разлика на квалитетот или на образованието. 
Затоа не е ни чудно што младите на Косово немаат можности да најдат работа ни во јавни-
от ни во приватниот сектор.

Постои голема конкуренција. Покрај тоа, тука е непотизмот при вработувањето – луѓето 
на власт ги вработуваат своите роднини за позиции за кои не се квалификувани. Ова ја 
прави ситуацијата уште потешка за образованите луѓе што сакаат да бидат фер и да 
најдат работа без врски. 

Другите испитаници велат дека штотуку завршиле со образованието и немаат никакво искуство или, пак, 
дека „не постои потреба од нивните професионални вештини на пазарот на трудот“. Една испитаничка сме-
та дека не добила квалитетно образование и дека поради тоа ѝ се потребни дополнителни квалификации.

Повеќето млади луѓе (7) сметаат дека функционирањето на владата и на Државната агенција за врабо-
тување треба да се променат за да се промени нивната ситуација со вработувањето,  шест мислат дека 
треба да се создадат повеќе работни места, четворица мислат дека процесот на вработување треба да се 
промени и да се ценат квалификациите и четворица сметаат дека треба да се променат целото општество, 
менталитетот и системот на вредности. Една испитаничка смета дека ѝ се неопходни дополнителни курсе-
ви и обука бидејќи не се чувствува способна да го работи тоа што нејзината образовна титула го сугерира.

Посакувани работни места, неопходна обука и работи што никогаш не би ги прифатиле  
Од вкупно 25 млади испитаници, само тројца сакаат физичка работа (возач, домар и чистач), другите сака-
ат да го работат тоа за што се квалификувани: висококвалификувани и професионални работни места (17 
сакаат да бидат правници, учители, доктори, инженери, економисти итн.) и/или креативни работни места 
(шестмина сакаат да бидат дизајнери, фотографи и сл.) – за што и се школувани. Десет од испитаниците 
би имале потреба од дополнителна обука за работните места што ги посакуваат, и сите се подготвени да 
се пријават за дополнителни обуки, повеќето (7) под какви било услови, освен ако е многу скапа и не би 
можеле да си ја дозволат.

Прашани дали постои некоја работа што не би ја работеле, осум испитаници навеле дека не постои таква 
работа, а меѓу 18 што не би прифатиле секаква работа, најчесто споменувани се келнер (8), физичка 
работа (4), чистење (3) и административна работа (2). Еден испитаник никогаш не би работел во трговија, 
а еден не би прифатил работа под неговото ниво на образование.

Социјална помош 
Ниту еден од испитаниците во моментов не прима никакви бенефиции, но четворица од испитаниците 
имаат родители што примале или, пак, примаат некој вид социјална помош. Само еден испитаник доби-
вал социјална помош за невработеност, но таа престанала пред два месеца бидејќи во Албанија бене-
фициите за невработеност се добиваат само една година. Тројца дополнителни испитаници од Косово 
велат дека нивните родители добивале детски додаток кога биле мали.  
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Иако пет испитаници би сакале да добиваат помош – бидејќи немаат друг приход – другите не би сакале 
помош и инсистираат дека се подготвени да работат. Кај оваа група, исто така, преовладува ставот дека 
државата треба да прави повеќе за да се грижи за своите граѓани, и ова важи за сите три држави.

Не сакам социјална помош бидејќи сум целосно ментално и физички способен и сакам да работам.

Сакам да добивам социјална помош додека не почнам да работам за да можам да си ги покри-
вам трошоците.

Во секоја европска земја доколку постои случај на невработеност, се очекува дека лицето ќе при-
ма социјално. […] Државата е должна социјално и финансиски да ги заштити невработените.

Се надевам дека никогаш нема да бидам во ситуација да ми треба социјална помош. Во момен-
тов имам квалификации за работа.

Условите за живот и потребата од помош
Дури 22 млади испитаници од 25 велат дека или живеат со своите родители или дека нивното семејство 
им ги покрива најголемиот дел од трошоците. Тројца испитаници имаат работа со скратено работно вре-
ме или хонорарна работа за да им помогне со намирување на трошоците, а двајца живеат многу скромно 
за да си ги намалат трошоците и да можат да преживеат. Дел од испитаниците споменале дека не се 

„горди“ или „среќни“ што живеат на грбот на своите родители. 

Имам работа со скратено работно време. И живеам со моите, така што немам сериозни 
трошоци.

Навистина е тешко да се помине секој месец, особено сега кога имаме бебе. Добиваме помош 
од нашите пријатели и од семејството, но тоа не е доволно.

Па, благодарение на помошта на моите родители, успевам да го поминам месецот. Сепак, не сум 
горд што тие се тие што ми помагаат бидејќи сум целосно способен за работа и се надевам дека 
ова наскоро ќе се промени.

Мојата сопруга работи и таа плаќа сè.

Дванаесет испитаници сметаат дека им е потребна дополнителна поддршка за да имаат пристоен живот, 
а двајца добиваат помош во форма на облека, храна и лекови од своите семејства. Само четири испита-
ници не би имале проблем со тоа да добиваат донации и би преферирале тие да бидат институционални. 
Најголемите предизвици за младите испитаници се финансиски (13), бидејќи не можат да си ги дозволат 
работите што ги посакуваат или што нивните пријатели можат да си ги дозволат. Вторите и третите нај-
чести тешкотии (споменати од 11 и од девет испитаници) се недостигот од независност, т.е. нивната зави-
сност од родителите и самата невработеност, т.е. недостигот од работен ангажман. Тројца испитаници 
навеле дека немаат никакви тешкотии.

Младите испитаници сметаат дека владата може да помогне со отворање нови работни места или директ-
но да ги вработи (10), со создавање погодни услови за вработување млади, создавање подобра и пофер 
политики и стратегии за вработување (6), на пример, со планирање работни места според универзитетски-
те квоти, создавање можности за прво вработување, прекинување на практиката на вработување со врски 
итн. Една испитаничка смета дека владата би требало да обезбеди финансиска помош за неа бидејќи е 
невработена, и еден смета дека е неопходна целосна промена на вредностите во општеството за да се 
намали невработеноста на младите во земјата. Двајца испитаници се демотивирани и не веруваат дека 
кој било може да им помогне.
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Оваа споредбена студија имаше за цел да ги оцени перцепираните предизвици и можности 
за вработување маргинализирани групи во социјалните претпријатија преку мапирање на 
моделите на социјални претпријатија  во Македонија, Албанија и во Косово. Се обидовме 

да оцениме дали на социјалните претпријатија во регионот целна група им се маргинализираните 
групи и имаат ли капацитет да создадат можности за нивно вработување (жени, млади, Роми, ни-
ско квалификувани лица, лица што живеат со зависности, лица со попреченост и лица што живеат 
во бездомништво), како и да ги оцениме посебните потреби на поединците што се припадници на 
споменатите групи и да провериме дали постојниот контекст ги задоволува овие потреби.

Со мапирање на 66 СП и правењето интервју со 178 ранливи лица, утврдивме дека, прво, регионот 
веќе има организации и претпријатија што во одредени аспекти ги задоволуваат карактеристики-
те на социјално претпријатие, но многу малку од нив се „вистински“ социјални кооперативи, кои 
ги исполнуваат сите критериуми.

Најзастапен вид СП во регионот се непрофитните организации, со голема разновидност во со-
цијалните мисии, целни групи и видови производи, т.е. услуги што ги нудат. Тие се и организации-
те за кои е најверојатно да имаат мисија за работна интеграција за ранливите групи, да им даваат 
приоритет при вработување, или да им укажат помош на различни начини. Сепак, мнозинството 
од нив во целост се зависни од филантропија (донатори и донаторски агенции), што ја доведува 
во прашање нивната одржливост на долг рок. Претставниците на невладините организации на го-
лемата зависност гледаат како на нешто што е потенцијално проблематично и, во просек, повеќе 
би сакале модел на комбинација на приходите со 34% приход од продажба на приватни ентитети, 
9% на јавни ентитети, 24% приходи од јавни грантови или субвенции, 10% од инвестициски при-
ход, 3% од членарина и само 10% од филантропија.

Следниот вид СП во регионот се кооперативите и заемните организации, кои, главно, се земјо-
делски задруги/кооперативи, но, исто така, и финансиски кооперативи. Иако тие се во целост 
самоодржливи (т.е. ретко зависат од донатори), тие не се како италијанските типови социјални 
кооперативи (Борзага и Сантуари, 2000). Тие ретко имаат мисија за работна интеграција (никој од 
кооперативите во нашиот примерок немаше таква мисија) и ретко даваат приоритет при вработу-
вање на поединци од маргинализираните групи. Сепак, вреди да се спомене дека земјоделците во 
регионот и самите можат да се сметаат за ранлива група бидејќи најголемиот дел од нив живеат 
под линијата на сиромаштија.

Третиот вид СП во регионот се (најчесто заштитни) претпријатија и трговци поединци. Околу една 
половина од организациите во нашиот примерок го имаат вработувањето припадници од марги-
нализираните групи (главно, луѓе со физичка спреченост) како приоритет, т.е. вработувањето на 
маргинализираните групи е тоа по што се разликуваат од „несоцијалните“ претпријатија. Овој 
вид бизнис има силни корени во претходниот режим и е единствениот вид компании што имаат 
(некакви) законски пропишани финанскиски и даночни бенефиции. Според дел од корисниците 
што работеле за некои од овие компании, нивната општествена мисија може целосно да зависи 
од владината поддршка што ја добиваат.

Второ, иако работната интеграција не е јасно изразен приоритет за огромното мнозинство од 
социјалните претпријатија во регионот, повеќе од половината СП во примерокот го одбираат 
создавањето работни места како општествена цел кон која се стреми нивното социјално пре-
тпријатие и вработуваат барем еден поединец од маргинализирана заедница. Ова е случај дури 
и кога би ги исклучиле жените како ранлива група, кои се најчеста целна група од страна на СП 

ДИСКУСИЈА
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во регионот. Понатаму, жените се вработени во повеќето СП и претставуваат половина од работ-
ната сила на СП во нашиот примерок. Другите ранливи групи многу поретко се вработени во СП, 
но лицата со пречки при вработувањето, тие од малцинствата и лицата со попречености почесто 
работат во СП во споредба со другите групи. Ниту едно СП од примерокот не вработува мигранти, 
жртви на сексуално насилство, сексуални работнички, жртви на трговија со луѓе или, пак, лица 
што живеат со ХИВ/СИДА.

Трето, нивото на развој на секторот е ниско. Дури 65% од СП во нашиот примерок имаат 10 или 
помалку вработени, што значи дека мнозинството СП се микро претпријатија, и сите спаѓаат во 
групата мали и средни претпријатија. Недостигот од капацитет да вработуваат луѓе од маргинали-
зираните групи и (претпоставениот) недостигот од вештини кај маргинализираните луѓе се двете 
најчести причини дадени од страна на претставниците на СП како одговор на прашањето зошто 
не даваат поголема предност при вработување на поединците од маргинализираните групи. По-
веќето од нив сметаат дека на овие лица прво им е потребен некој вид обука пред да можат да 
бидат вработени во нивните СП, но само 58% од СП практикуваат интерни обуки за своите идни 
вработени.  

Со ова е поврзан и фактот дека СП со јасна мисија за работна интеграција е поверојатно дека 
бараат само основни (или никакви) квалификации од своите вработени, додека помала е веројат-
носта дека тие СП што имаат потреба од професионални или од технички квалификации ќе имаат 
мисија за работна интеграција.

Конечно, финансиската поддршка од државата се смета за најважен поттик за вработување мар-
гинализирани поединци. Неколкуте форми на таква помош што беа споменати беа државните 
субвенции, привилегирани даночни стапки и предност при јавни набавки. 

Ако ги погледнеме потребите и приоритетите на маргинализираните групи, може да идентифи-
куваме некои сличности меѓу различните групи, но, исто така, и значајни разлики. Два важни 
наода се заеднички за сите видови ранливост. Најнапред, сите ранливи групи се соочуваат со 
тешкотии(во најмала рака, финансиски) и се подготвени да работат, но се дискриминирани на 
пазарот на трудот. Второ, тие ранливи поединци што добиваат социјална помош сметаат дека 
добиената социјална помош е многу важна, но дека не е доволна за пристоен живот. Дел од 
испитаниците, иако себеси се сметаат за невработени, се економски активни на сивиот пазар.

Без сомнение, најранливи групи се раселените лица и бездомниците, Ромите и лицата со ниско 
или без образование. Тие живеат во екстремно сиромашни услови за живот, најчесто немаат ни 
за храна и, општо земено, немаат пристап до основни потреби како вода, канализација или струја. 
Тоа се групите што понекогаш имаат проблеми со немање документи (ЛК) и кои понекогаш се при-
силени на разни (понекогаш нелегални) економски активности само за да преживеат. Најчесто 
сакаат да работат физичка работа. 

Лицата што живеат со спреченост, лицата што живеат со зависности и младите луѓе беа најобра-
зовани (особено младите), и тие се единствените групи каде што мнозинството преферира да 
има професионални, технички или високо квалификувани работни места. Сепак, и меѓу нив има 
многумина што преферираат неквалификувани работи. Тие преживуваат, главно, со поддршката 
што ја добиваат од своите семејства, и го сметаат недостигот од независност (финансиска) за 
проблем. Изолацијата и исклученоста ги сметаат за едни од најтешките ефекти од нивната не-
вработеност.   

Конечно, жените имаат различни искуства и се единствената група што ги наведува семејните 
обврски како пречка за вработување, и тоа и како основа врз која се дискриминирани, и како 
пречка за да почнат да работат. 
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Како што можеме да видиме од наодите од ова истражување, постојат многу импликации што се 
важни за креаторите на политика, како и за актерите во социјалната економија. Сметаме дека 
следниве се особено клучни: 

 � Постои потреба од сериозно поместување во однос на системите за социјална заштита во 
регионот. Постојниот систем е „казнен“ и многу корисници наведоа различни искуства кога 
социјалната помош им била откажана поради незначителни примања или трансфер на пари. 
Владите мора да препознаат и да прифатат дека износот на помошта што се дава не е до-
волна и дека луѓето мора да работат и да добиваат помош од семејството и од пријателите. 
Место укинување на помошта, системот треба да биде усогласен и да дозволи дополнител-
ни приходи (ограничени на ниво на минимални трошоци). Постапувајќи така, ранливите луѓе 
повеќе ќе сакаат да прифатат несигурна работа (без да се плашат дека нивната помош ќе 
биде прекината), па преку овие вработувања постепено целосно ќе можат да транзитираат 
на пазарот на трудот.

 � Активните мерки за вработување треба значително да бидат приспособени за да станат соод-
ветни за различните маргинализирани групи. Поголемата вклученост на локалните власти е 
неопходна за да можат да бидат пофлексибилни во однос на потребите што се менуваат. На 
пример, постојните активни мерки се фокусираат на обезбедување почетен капитал за почну-
вање сопствен бизнис, а нашето истражување покажа дека ранливите групи имаат понизок 
капацитет и нивната подготвеност да почнат со свој бизнис е ниска. 

 � Речиси сите групи се ранливи, а невработеноста е само еден дел од проблемот. Најголемиот 
дел од испитаниците, исто така, имаат потреба од дополнителни услуги, кои би им овозмо-
жиле да работат. Повеќето од овие потреби се многу базични, од облека и храна, до вода и 
санитација. Програмите за работна интеграција мора да ги нудат и нив кога отсуствуваат овие 
услуги.

 � Голем број од ранливите поединци немаат основни вештини, не се квалификувани или имаат 
само основни познавања и нивните работни амбиции се многу ниски. Ова не би требало да 
претставува проблем бидејќи економиите во регионот се неразвиени и најголемиот дел од 
работната сила спаѓа во ниско квалификувани и трудоинтензивни сектори, но, сепак, ова би 
требало да биде земено предвид кога ќе се подготвуваат програмите за работна интеграција 
или за обука.

 � Постојната правна рамка дозволува создавање СП, но, сепак, е рестриктивна. Особено нев-
ладините организации, кои имаат најсилна општествена мисија, се прекумерно зависни од 
донации, немаат право на фискални бенефиции и немаат пристап до пазарите на капитал. 
Постојната правна рамка треба да биде изменета за да овозможи пофлексибилно финан-
сирање на невладините организации, што потенцијално би можело да придонесе за нивниот 
пораст. 

Земено во целина, социјалната економија (особено таа во рамки на невладиниот сектор) има 
голем потенцијал да понуди модели на работна интеграција за маргинализираните групи во ре-
гионот. Сепак, тие сè уште не се препознаени (и ценети) од страна на властите и не добиваат 
соодветна поддршка. Од друга страна, сегашниот систем за социјална заштита не нуди ефикасна 
заштита и маргинализираните групи се оставени самите да се соочуваат со многубројните ризици 
и проблеми. Оттаму, која било програма за работна интеграција треба да има вградени дополни-
телни услуги што ќе се темелат на потребите на специфичната целна група или групи. 
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