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Клучни термини и дефиниции 
 
Согласност од субјектот на лични податоци 

Согласноста од субјектот на лични податоци е слободно и изречно дадена изјава за волја на 
субјектот на лични податоци кој/а се согласува неговите/нејзините лични податоци да се 
обработуваат за однапред определени цели. 

Копче за итен случај 

Копчето за итен случај е услуга која би им помогнала на старите лица да водат нормален 
живот во своите домови. Копчето овозможува лесен и ефективен начин за добивање помош ако 
и кога ќе биде потребна при итен случај. На пример, доколку старото лице падне или има друга 
потреба од итна медицинска помош, сè што треба да направи е да го притисне копчето за итен 
случај. Старите лица најчесто го носат Копчето за итен случај како бразлетна (или како ланче). 
Копчето е поврзано со уред за телефонска линија за нега (основна станица со аудио-
комуникација) преку кој се повикува еден од претходно регистрираните телефонски броеви на 
центарот за повици при итен случај или на лице чиј број за контакт е оставен. При итен случај, 
операторот во центарот за повици при итен случај испраќа алармен сигнал до тимот за нега, при 
што им се обезбедува можност на старите лица да можат во секое време да повикаат некого 
доколку им треба помош. Лицата за помош ќе бидат испратени до нивниот дом, без оглед на 
тоа дали се работи за пријатели, соседи, членови од семејството, тимот за нега или службите за 
итна помош (на пр. амбуланта) доколку има потреба од нив. 

 
 

 
 
 
Центар за повици при итен случај (за услугата Копче за итен случај) 
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Центар за повици само за потребите на услугата Копче за итен случај. Не треба да се 
поистоветува со полициската служба за повици при итен случај, со амбулантите или со други 
стручни организации во земјата. Центарот за повици при итен случај ќе одговори на повикот 
извршен при итен случај и ќе реагира соодветно на потребите на корисникот и согласно 
дефинираните процедури за постапување при активирање на алармот.  

Превоз со санитетско возило при итен случај (aмбуланта)  

Превоз со санитетско возило во итни случаи, самостојно, во соработка со други лекари или 
со најблиската организирана служба за итна помош (Закон за здравствена заштита („Службен 
весник на РМ“, бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 
154/15, 192/15 и 17/16 и 37/16)).  

Итна медицинска помош 

„Итна медицинска помош“ е укажување итни здравствени услуги чие неизвршување за кусо 
време би можело да предизвика непоправливо и тешко оштетување на здравјето на пациентот 
или негова смрт (Закон за здравствена заштита („Службен весник на РМ“ бр. 37/16)).  

Тим за нега 

„Тим за нега“ е група медицински сестри и други здравствени работници кои спроведуваат 
здравствена нега и грижа за пациентите, со која раководи медицинска сестра (Закон за 
здравствена заштита („Службен весник на РМ“ бр. 37/16)).  

Прва помош 

Прва помош е почетната помош или виталната почетна интервенција која се пружа на 
болните или повредените лица на самото место на несреќата за да им се спраси животот, да им 
се зголемат шансите за преживување или да се спречи понатамошно влошување на 
здравствената состојба на болните или повредените лица (Медицински факултет). 

Здравје 

Состојба на целосна физичка, психичка и социјална благосостојба, а не само отсуство на 
болест или на телесни недостатоци (СЗО, 1946 година).  

Здраво стареење 

Здравото стареење е дефинирано како „процес на развивање и одржување функционална 
способност што овозможува благосостојба во постара возраст“. Функционалната способност е 
склоп на способности кои им овозможуваат на луѓето да бидат и да работат на тоа што имаат 
причина да го ценат. Ова ја опфаќа способноста на луѓето да: ги задоволат нивните основни 
потреби; да учат, да растат и да носат одлуки; да се движат; да градат и одржуваат врски и 
односи; како и да придонесуваат во општеството. Функционалната способност ги вклучува 
внатрешниот капацитет на поединецот, релевантните карактеристики на околината и 
интеракцијата меѓу нив. Внатрешниот капацитет е составен од сите умствени и физички 
капацитети кои луѓето ги имаат, меѓу кои и способноста да одат, да размислуваат, да гледаат и 
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да помнат. Врз внатрешниот капацитет влијаат низа фактори, како присуството на болести, 
повреди и промени поврзани со возраста. Под терминот „околина“ се подразбира домот, 
заедницата и поширокото општество и сите фактори во нив, како изградената околина, луѓето и 
нивните врски, ставови и вредности, здравјето и социјалните политики, системите кои ги 
поддржуваат и услугите кои тие системи ги имплементираат. Можноста да се живее во околини 
кои ги поткрепуваат и ги одржуваат внатрешниот капацитет и функционалната способност е 
клучна за здраво стареење (СЗО, 2019 година). 

Лични податоци  

„Личен податок“ е секоја информација која се однесува на идентификувано физичко лице или 
на   физичко лице кое може да се идентификува, а лице кое може да се идентификува е лице чиј 
идентитет може да се утврди директно или индиректно, посебно врз основа на матичен број на 
граѓанинот или врз основа на едно или повеќе обележја специфични за неговиот физички, 
физиолошки, ментален, економски, културен или социјален идентитет (Закон за заштита на 
личните податоци). 

Збирка на лични податоци 

„Збирка на лични податоци“ е структурирана група лични податоци која е достапна согласно 
специфични критериуми, без оглед дали е централизирана, децентрализирана или 
распространета на функционална или географска основа (Закон за заштита на личните 
податоци). 

Обработка на лични податоци 

„Обработка на лични податоци“ е секоја операција или збир на операции што се изведуваат врз 
лични податоци на автоматски или друг начин, како што е: собирање, евидентирање, 
организирање, чување, приспособување или промена, повлекување, консултирање, употреба, 
откривање преку пренесување, објавување или на друг начин правење достапни, 
изедначување, комбинирање, блокирање, бришење или уништување (Закон за заштита на 
личните податоци). 

Субјект на лични податоци 

„Субјект на лични податоци“ е секое физичко лице на кое се однесуваат обработените податоци 
(Закон за заштита на личните податоци). 

Социјален капитал 

Социјалниот капитал го претставува степенот на социјална кохезија што постои во заедниците. 
Се однесува на процесите меѓу луѓето со кои се воспоставуваат мрежи, норми и социјална 
доверба и се олеснуваат координацијата и соработката за постигнување заеднички придобивки 
(СЗО, 1998 година).  

 

 

13

https://www.google.at/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiaqqv2v4vhAhWRr6QKHQN6AAIQjRx6BAgBEAU&url=https://eng.belta.by/society/view/swiss-red-cross-joins-belarusian-red-cross-partnership-platform-110690-2018/&psig=AOvVaw3anJxlgXE1vzVD8Y4DHWcc&ust=1552991925508493


 
 

 
 

Социјален ризик 

„Социјален ризик“ e состојба која има потенцијал да го отежни или оневозможи непреченото 
социјалното функционирање на поединецот, семејството и одредна група, која може да дојде 
во потреба од социјална помош. Основните социјални ризици на кои е изложен се: мајчинство, 
болест, старост, смрт, повреда и попреченост (Закон за социјална заштита („Службен весник на 
РМ“ бр. 104/19 и 146/19)). 

Одржливост 

Капацитет за опстојување. Кога се зборува за животна средина и за развој, термините 
„одржливост“ и „одржлив развој“ често се користат како синоними. Најчесто користената 
дефиниција за „одржлив развој“ е онаа на Светската комисија за животна средина и развој, 
според која одржливиот развој е развој кој „одговара на потребите на сегашните генерации, без 
притоа да ја загрози способноста на идните генерации да ги задоволат своите потреби“ (ОН, 
1987 година). 

Благосостојба 

Благосостојбата постои во две димензии, субјективна и објективна. Опфаќа искуство на 
поединецот во неговиот/нејзиниот живот и споредба на животните околности со социјалните 
норми и вредности. Под субјективна благосостојба се подразбира целокупното чувство на 
лицето за благосостојба, физичко функционирање, како и афективни состојби. Примери за 
објективна благосостојба и животни околности се здравје, образование, работни места, 
социјални врски, животна средина (изградена и природна), безбедност, граѓански ангажман и 
управување, домување и слободно време (СЗО, 1946 година). 

Приод „Цела влада“ 

Приодот „цела влада“ подразбира распределба на управувањето вертикално, низ нивоата на 
власта и областите на управување и хоризонтално, низ сектори. Активностите поврзани со овој 
приод се спроведуваат на повеќе нивоа, а тука спаѓаат и владините активности и чинителите кои 
дејствуваат на различни нивоа, од локално до светско, а исто така сè повеќе се опфаќаат и вон-
владини групи. „Здравјето во сите политики“ е еден од приодите „цела влада“ преку кој 
управувањето со здравјето и со благосостојбата станува приоритет не само за здравствениот 
сектор, туку и пошироко. Овој приод функционира во две насоки: го зема предвид влијанието 
на другите сектори врз здравството и влијанието на здравството врз другите сектори (СЗО, 2012 
година). 

Приод „Цело општество“ 

„Цело општество“ е приод кој има за цел да го прошири приодот „цела влада“ со ставање 
дополнителен акцент на улогата на приватниот сектор и на граѓанското општество, како и на 
носителите на политички одлуки како што се пратениците. Преку ангажирање на приватниот 
сектор, на граѓанското општество, на заедниците и на поединците, приодот „цело општество“ 
може да ја зајакне отпорноста на заедниците за дa ги издржат заканите по нивното здравје, 
безбедност и благосостојба. Приодот „цело општество“ опфаќа многу повеќе од само 
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институции: мобилизира и влијае врз локалната и светската култура и врз медиумите, врз 
руралните и урбаните заедници и врз сите релевантни политички сектори, како образовниот 
систем, секторот за транспорт, животната средина, па дури и урбаниот дизајн (СЗО, 2012 
година). 

Социјалните услуги опфатени со ова истражување се дефинирани на следниов начин: 

Одржување хигиена во домот  

Миење садови, одржување хигиена во кујна, перење и пеглање облека, тековно одржување 
хигиена во домот и темелно чистење на домот. 

Одржување лична хигиена  

Менување пелени, перење и пеглање облека, постилање и менување постелнина, и 
потстрижување. 

Приготвување оброци  

Приготвување ладни и/или топли оброци. 

Домашна нега при болест  

Следење на ритамот на срцето и крвниот притисок, на состојбата при повреда или рани од 
повреда или од операција, помош при поставување инфузии или катетри, пружање физички и 
когнитивни терапии и помош при терапии со лекови. 

Извршување задачи  

Придружба при одење во болница, банка, црква, помош при плаќање сметки, купување 
намирници или лекови. 

Психосоцијална поддршка  

Индивидуална терапии со психолог и/или индивидуални сесии со социјален работник. 

Домашна нега приспособена на потребите на старите лица  

Комбинација услуги приспособени на потребите на корисникот (на пр. одржување лична 
хигиена и приготвување оброци). 

Проценка на состојбата од специјалисти за социјална/здравствена нега 

Проценка на состојбата од социјален работник и/или психолог и/или од други специјалисти. 

Постојана нега (24/7) 

Постојано присуство на лице за нега (24/7). 
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Редовна нега  

Секој ден, одреден број часови во текот на денот или ноќта, секоја сабота, секој викенд, секоја 
вечер и сл. 

Нередовна помош  

Патронажни услуги во согласност со нивниот распоред, помош базирана на потреби и сл. 

Систем за личен повик при итен случај (24/7)  

Телефонска линија или копче за итен случај достапни 24/7. 

 

Овие услуги беа вклучени во анкетата и во интервјуата за проценка на потребите на старите 
лица. За време на анкетата, сакавме да го поедноставиме терминот „услуга Копче за итен случај“ 
за да биде поразбирлив за старите лица. 

  

16

https://www.google.at/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiaqqv2v4vhAhWRr6QKHQN6AAIQjRx6BAgBEAU&url=https://eng.belta.by/society/view/swiss-red-cross-joins-belarusian-red-cross-partnership-platform-110690-2018/&psig=AOvVaw3anJxlgXE1vzVD8Y4DHWcc&ust=1552991925508493


 
 

 
 

Извршно резиме 
Со стареењето на населението во светот, се зголемува потребата од нови иновативни 

решенија со кои ќе се подобри квалитетот на живот на старите лица. Денес, очекувањата за 
живот над шеесет години се реалност. Стареењето на населението е глобален предизвик, а 
најбрзата промена се забележува во земјите со низок и средно-висок приход. 

Република Северна Македонија е земја со средно-висок приход во која е забележано брзо 
стареење и последователни промени. Новите податоци покажуваат дека земјата ја надминала 
одредницата за демографска возраст пред повеќе од 15 години, а во моментов 13,7% од 
населението надминува 65-годишна возраст. 

Потребен е финансиски поволен пристап до интегрирани услуги во чиј фокус се потребите и 
правата на старите лица, за што е неопходна трансформација во дизајнот на системите за 
здравствена и социјална нега. Во повеќето случаи, ова налага суштински промени 
сосредоточени на потребите и на правата на старите лица. 

За да се придонесе до таа цел и за да се подобри квалитетот на животот на старите лица, 
Црвениот крст на Република Северна Македонија, Австрискиот Црвен крст и Швајцарскиот 
Црвен крст, финансиски поддржани од Австриската агенција за развој, го спроведуваат проектот 
и ја истражуваат можноста за воведување на услугата Копче за итен случај во Северна 
Македонија. 

Целта на оваа студија за изводливост е да се утврди дали спроведувањето на услугата Копче 
за итен случај е изводливо и да се обезбеди увид во потенцијалните модалитети и исходи од 
проектот. 

Во овој проект се опфатени следните три фази: 

• Фаза 1: Спроведување студија за изводливост; 
• Фаза 2: Пилотирање на услугата Копче за итен случај; и 
• Фаза 3: Спроведувањер на услугата Копче за итен случај во Северна Македонија. 

 

Првата фаза на проектот ја спроведува Црвениот крст на Северна Македонија во партнерство 
со Австрискиот Црвен крст и Швајцарскиот Црвен крст и со финансиска поддршка од Австриската 
агенција за развој. Постојните активности ќе се спроведуваат во периодот од април 2019 година 
до октомври 2019 година. 

Студијата за изводливост е составена од четири главни компоненти на истражувањето:  

• Анализа на фактори од макро-околината; 
• Истражување на пазарот; 
• S.W.O.T-анализа; и  
• Финансиски проекции. 

Факторите од макро-околината беа анализирани преку политичките, правните, економските 
и технолошките детерминанти, бидејќи тие имаат суштинска важност за изводливоста на 
услугата Копче за итен случај. Резултатите покажаа дека политичките фактори се ветувачки, 
нема ограничувања во однос на правните фактори, има огромен потенцијален пазар, а земјата 
ја има технолошката инфраструктура потребна за спроведување на услугата. 
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Стабилноста на земјата и фокусот на реформи на социјалниот систем придонесуваат за 
севкупната околина во која има поволни услови. Регулативата во земјата за обезбедување 
социјални услуги се подобрува, но процесот на имплементација на новото законодавство сѐ 
уште е во фаза на зародиш. Малата куповна моќ на старите лица и понатаму е еден од 
најголемите предизвици за воведување на услугата, меѓутоа огромниот потенцијален пазар 
нуди перспективи и можности за економии на обем. Исто така, технолошката инфраструктура 
во земјата го поддржува воведувањето на оваа услуга, а нема ограничувања во однос на 
набавката на опрема. 

Истражувањето на пазарот се спроведе преку структурирано интервју (анкета спроведена 
лице в лице), полу-структурирани интервјуа и дискусии со фокус групи. Структурираното 
интервју се спроведе со 449 стари лица. За структурираното интервју се применуваше 
стратифициран случаен примерок, преку стратифицирање на главната целна група во два 
критериума – возраст и географска локација. Критериумот за возраст опфати три возрасни групи: 
60 – 64 години, 65 – 74 години и над 75 години. Со критериумот за географска локација беа 
опфатени 10 општини: Аеродром, Бутел, Центар, Чаир, Гази Баба, Ѓорче Петров, Карпош, Кисела 
Вода, Сарај и Шуто Оризари. 

Полу-структурираните интервјуа беа спроведени на избран примерок со 18 членови на 
семејства на старите лица. Учесниците беа избрани според следните критериуми: членови на 
семејството кои живеат со стари лица, здравје и куповна моќ. Учесниците беа од различни 
општини во Скопскиот регион. 

Дискусиите со фокус-групите беа спроведени на избран примерок, со по шест учесника во 
секоја група.  Дискусијата со првата фокус-група беше спроведена со стари лица, од кои 
четворица беа членови на центарот за нега на Црвен крст, додека другите двајца беа лица кои 
не се поврзани со работата на Црвен крст. 

Дискусијата со втората фокус-група беше спроведена со членови на семејството на старите 
лица кои сакаа да бидат вклучени во истражувањето и да ги споделат нивните гледишта и 
ставови во врска со потребите на старите лица поврзани со социјални услуги и со услугата Копче 
за итен случај. 

Резултатите од истражувањето на пазарот упатуваат на огромната потреба од социјални 
услуги, како и на тоа дека националните и локалните институции за социјална нега не можат да 
ги задоволат потребите за одредени видови услуги кои мнозинството лица ги имаат. Речиси 50% 
од учесниците во студијата изјавија дека користеле одредени услуги за домашна нега, при што 
главниот давател на услуги биле националните здравствени установи. Сепак, вториот 
најкористен давател на услуги се поединци кои самостојно нудат такви услуги, што придонесува 
кон пружање непрофесионална здравствена и социјална нега, сива економија и ниско ниво на 
доверба во професионалците од областа на здравството и социјалната работа, бидејќи не се 
потпишуваат договори со најмените поединци и има ниско ниво на отчетност. Со овој индикатор 
се обезбедува и преглед на потребата од услуги за домашна нега и поволноста на цените на 
таквите услуги. 

Кога станува збор за услугата Копче за итен случај, старите лица и нивните семејства изразија 
особена заинтересираност. И двете групи вклучени во ова истражување сметаат дека таква 
услуга би имала огромно влијание врз безбедноста на старите лица. Тие изјавија дека Копчето 
за итен случај треба да се користи и за обезбедување други услуги, доколку е потребно. Сепак, 
куповната моќ е слаба и поголемиот број испитаници изјавија дека би можеле да платат 
најмногу 1 000 денари за претплата на услугата Копче за итен случај. Неколкумина изјавија дека 
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би платиле повеќе од 3 000 денари за услугата, но во оваа цена би биле вклучени претплатата и 
услугите кои се обезбедуваат со Копчето за итен случај. 

Семејствата на старите лица повеќе знаат за услугите кои ги нуди Црвениот крст во споредба 
со старите лица. Двете групи исто така изразија голем интерес за социјалните услуги кои ги нуди 
или кои би им ги нудел Црвениот крст. Според семејствата, доколку Црвениот крст би нудел 
ваков вид услуги, би им бил прв избор како давател на услуги. Црвениот крст ужива високо ниво 
на доверба меѓу испитаниците, при што 89,3% од нив би ги користеле социјалните услуги кои ги 
обезбедува. 

S.W.O.T.-анализата покажа дека организацијата има повеќе предности отколку слабости 
поврзани со услугата Копче за итен случај, како и дека има многу можности и закани во однос 
на надворешната средина, како што е прикажано во табелата подолу.  

Табела 1. S.W.O.T.-анализа 
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Предности: 

- Црвениот крст е предводник 
во областа 

- Искуството на Црвениот крст 
со социјалното 
претприемништво 

- Услугата Копче за итен случај е 
нова услуга на пазарот 

- Мал број конкуренти  
- Постојни клиенти и 

идентификувани нови 
потенцијални клиенти  

- Односи и блиски врски со 
главната целна група 

Слабости: 

- Голема инвестиција  
- Ограничени ресурси  
- Недоволна експертиза за 

обезбедување на услугата 
Копче за итен случај 

- Низок капацитет 
- Репутацијата на Црвениот крст 

како добротворна 
организација 

- Опрема/Технологија 
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Можности: 

- Политичка стабилизација и 
политичка волја за социјални 
реформи 

- Реформи на правниот систем, 
и децентрализација на 
социјалните услуги и 
аутсорсинг 

- Голема потреба од социјални 
услуги и потреба од 
диверзификација на вон-
институционалните услуги 

- Недоволно покриен пазар и 
огромен потенцијал на 
пазарот за услугата Копче за 
итен случај 

- Проектни грантови од 
општини и од субвенции 

- Нов пазар 
- Подолж животен век, меѓу 

другото 
- Услуга со економии на обем 
- Пакет услуги за старите лица  
- Иновација  

Закани: 

- Променливата политичката 
сцена наметнува одредена 
несигурност во креирањето и 
воведувањето политики 

-  Владините политики и 
политиките на општините 
немаат оперативни, 
финансиски рамки и рамки за 
следење и оценување 

- Ниско ниво на спроведување 
и усогласеност и 
имплементација на 
политиките 

- Сива економија 
- Куповната моќ на старите 

лица и на нивните семејства 
- Цената на услугата 
- Подривачки технологии кои 

брзо се менуваат ги 
загрозуваат инвестициите  

- Ниско ниво на прифаќање на 
услугата меѓу старите лица 
или меѓу нивните семејства 

- Зголемување на 
конкуренцијата 

Финансиската проекција покажа дека услугата е изводлива, бидејќи има клучна точка на 
пресек од која организацијата би станала одржлива и Црвениот крст би почнал да профитира од 
услугата. Има потенцијал оперативните трошоци да станат финансиски одржливи од 
надоместоците за претплата, но само со мали маргини и во обем. Трошоците за опремата треба 
да се вратат и може да се субвеницонираат преку мешовита финансиска шема во текот на 
десетте години во кои не се предвидува самопрофитабилност, како на пример преку 
надоместоци/придонеси од клиенти, субвенции од државата/надлежните органи/општините, 
проектни грантови од Европската Унија и од други големи донатори, како и донации или 
партнерства со приватниот сектор, шеми на корпоративна општествена одговорност, 
индивидуални донации и друго. 

Потребно е инвестирање и набавка на поголем број преносливи уреди Копче за итен случај 
и телефонски приемници, за да се искористи потенцијалот на пазарот, а следствено на тоа и за 
да се зголемат приходите. За да се обезбеди поврат на инвестицијата за уредите Копче за итен 
случај и за телефонските приемници, договорите за претплата на услугата би требало да 
предвидуваат 24-месечна претплата. Услугата Копче за итен случај е изводлива на долг рок, со 
мали маргини и во обем. Обезбедување и зголемување на претплатите со среднорочни 
договори би овозможило одржливост на услугата.  
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1. Вовед 
Населението во светот старее. Падот на наталитетот и продолжениот животен век ја менуваат 

демографската слика во земјите ширум светот. Денес, за прв пат, поголемиот дел од луѓето 
можат да очекуваат дека ќе живеат до и над шеесет годишна возраст. Во 2015 година, 900 
милиони од населението во светот било на возраст од и над 60 години. Оваа бројка се очекува 
да достигне 2 милијарди до 2050 година. Исто така, темпото на стареење на населението ширум 
светот драстично се зголемува. Помеѓу 2015 и 2050 година, размерот на светското население на 
возраст над 60 години речиси двојно ќе се зголеми, односно од 12% ќе достигне 22%. До 2020 
година, бројот на луѓе со возраст од и над 60 години ќе го надмине бројот на деца помлади од 
5 години. Темпото на стареење на населението во светот е многу побрзо отколку во минатото. 
Во моментов, сите земји се соочуваат со големи предизвици за да се осигурат дека нивните 
здравствени и социјални системи се подготвени да го извлечат најдоброто од оваа промена во 
демографијата (СЗО, 2018 година). 

Најбрзите промени се забележани во земји со низок или средно висок приход. Иако ваквата 
промена во распределбата на возраста на населението во земјите, позната и како стареење на 
населението, започнала во земјите со висок приход, сега најголемата промена е забележана во 
земјите со низок и средно висок приход (СЗО, 2018 година). 

Во литературата за демографија, возраста од 60 години се смета за одредница за стара 
возраст (Ќосевска, 2016 година; ОН, 2017 година). Населението во одредена земја се смета за 
старо доколку процентот на лица на возраст од и над 65 години изнесува 10%. Понатаму, 
население со просечна возраст над 30 години исто така се смета за население кое старее 
(Ќосевска, 2016 година). 

Република Северна Македонија (РСМ) е земја со средно висок приход во која е забележано 
брзо стареење и последователни промени. Земјата ја надмина одредницата за демографска 
возраст пред повеќе од 15 години. Со 15% од населението на возраст над 60 години, според 
пописот од 2002 година, РСМ го надминува прагот на старо население од 10% (Влада на РСМ, 
2010 година). Според најновите проценки, 405 000 – 410 000 луѓе во земјата се на возраст над 
60 години, што изнесува речиси 20% од вкупното население. Според државниот завод за 
статистика, просечната возраст на старото население е над 65 години, што опфаќа 13,7% од 
вкупното население (ОН, 2017 година; Државен завод за статистика, 2017 година). 

Зголемената долговечност на човекот оди рака под рака со подобрено здравје. Долгиот 
живот на луѓето, доколку здравствената состојба им е добра, со себе носи многу разновидни 
придобивки за општеството. Одржување на здравјето во текот на животот и во староста налага 
зајакнување на управувањето со здравјето, како и вложување напори од целото општество. 

Како што луѓето стареат, нивното здравје станува сè похронично и покомплексно. Потребно 
е да се трансформира начинот на кој здравствените и социјалните системи се дизајнирани, за 
да се обезбеди пристап до финансиски достапни интегрирани услуги во чиј фокус се потребите 
и правата на старите лица. Во повеќето контексти на пружање нега, за ова ќе бидат неопходни 
фундаментални промени во фокусот на негата за стари лица, како и во начинот на 
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организирање, финансирање и испорачување нега низ здравствените и низ социјалните сектори 
(СЗО, 2016 година). 

Една од стратешките цели на СЗО за обезбедување долг и здрав живот е зајакнување на 
долгорочната нега. „На светско ниво, бројот на стари лица на кои им е неопходна нега и 
поддршка се зголемува. Секоја земја треба да има интегриран систем на долгорочна нега. Секој 
систем треба да им помага на старите лица да го одржуваат најдоброто можно ниво на 
функционална способност, за да можат да живеат достоинствено и да ги уживаат нивните 
основни човекови права и фундаментални слободи.“ (СЗО, 2016 година). 

За да придонесе за таа цел и за да се подобри квалитетот на животот на старите лица, 
Црвениот крст на Република Северна Македонија, Австрискиот Црвен крст и Швајцарскиот 
Црвен крст, финансиски поддржани од Австриската Агенција за развој, ја истражуваат можноста 
за воведување на услугата „Копче за итен случај“ во Северна Македонија. 

Оваа студија за изводливост се развива во погоре опишаниот контекст, со иновативен 
вонинституционален приод кон задоволување на потребите на старите лица преку воведување 
на услугата Копче за итен случај. 
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1.2. Опсег и цел 
Целта на оваа студија за изводливост е да се утврди дали воведувањето на услугата Копче за 

итен случај е остварливо, како и да се даде преглед на потенцијалните модалитети и исходи од 
проектот. 

Овој проект опфаќа три фази, односно: 

• Фаза 1: Спроведување студија за изводливост; 
• Фаза 2: Пилотирање на услугата Копче за итен случај; и 
• Фаза 3: Спроведување на услугата Копче за итен случај во Северна Македонија. 

Првата фаза на проектот ја спроведува Црвениот крст на Северна Македонија во 
партнерство со Австрискиот Црвен крст и Швајцарскиот Црвен крст и со финансиска 
поддршка од Австриската Агенција за развој. Постојните активности ќе се спроведуваат во 
периодот од април 2019 година до октомври 2019 година. 

Специфичните цели на оваа студија за изводливост се: 

• проценка на погодноста на целата околина за воведување на услугата Копче за 
итен случај, што директно влијае врз имплементација на проектот; 

• проценка на економската остварливост на проектот и на услугата; 
• утврдување на потребата од ваква услуга;  
• утврдување временска рамка за достигнување одржливост; и 
• утврдување услуги за поддршка за старите лица кои Црвениот крст на Република 

Северна Македонија би можел може да ги развие и да ги одржува како одржлив 
бизнис-модел. 

Студијата е составена од вовед, опсег и цел, методологија, анализа на надворешни 
фактори, истражување на пазарот, S.W.O.T-анализа, финансиски проекции и наоди и 
препораки.  
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2. Методологија 
За целите на студијата за изводливост се користеше мешовит методолошки приод, при што 

се комбинираа квантитативни и квалитативни методи. Истражувањето се состои од три главни 
дела – анализа на надворешни фактори, истражување на пазарот и S.W.O.T-анализа. 
Надворешните фактори се анализираа преку користење анализа на документи како 
систематска процедура за преглед или евалуација на документи, во која се вклучени и печатени 
и електронски материјали (достапни на компјутер и пренесени преку интернет), структурирано 
интервју со анкетен прашалник со старите лица, полу-структурирани интервјуа со нивните 
семејства/роднини и дискусии со фокус-групи со двете целни групи. 

Структурираните интервјуа со старите лица, со главната целна група и полу-структурираните 
интервјуа со семејствата или роднините на старите лица се спроведуваа лице в лице. Дискусиите 
со фокус-групите се спроведуваа и со двете групи. 

Структурираните интервјуа се спроведуваа во периодот од 10-ти мај до 13-ти јуни, 2019 
година. Дискусиите со двете фокус-групи се одржаа на 10-ти и на 27-ми јуни 2019 година, додека 
полу-структурираните интервјуа се спроведоа во периодот од 27-ми јуни до 5-ти јули, 2019 
година. 

2.1. Примерок 
Овој проект, кој ја опфаќа студијата за изводливост, е фокусиран на Скопскиот регион.  За 

структурираното интервју се применуваше стратифициран случаен примерок, преку 
стратифицирање на главната целна група во два критериума – возраст и географска локација. 
Критериумот за возраст опфати три возрасни групи: 60 – 64 години, 65 – 74 години и над 75 
години. Со критериумот за географска локација беа опфатени 10 општини: Аеродром, Бутел, 
Центар, Чаир, Гази Баба, Ѓорче Петров, Карпош, Кисела Вода, Сарај и Шуто Оризари. 

За целите на структурираното интервју се избраа 1 131 старо лице со методот на 
стратифициран случаен примерок, а критериумот беше застапеност на стари лица од сите 
општини во Скопскиот регион. Изборот на овој метод на примерок нуди еднаква можност за 
старите лица кои беа земени предвид. Овој метод речиси целосно ја исклучува можноста за 
човечка пристрасност или субјективност на истражувачот. Едновремено, процесот на избор се 
врши без знаење на испитаниците. Ниту еден од испитаниците не знае дека ќе биде дел од 
истражувањето сè додека не ги исконтактира лицето одговорно за спроведување на 
интервјуто/анкетата. Избраните 1 131 стари лица беа дел од комбиниран регистар на вкупно 2 
831 стари лица, со податоци од Фондот за пензиско и инвалидско осигурување, Здравствениот 
дом Скопје и Црвениот крст. Сите учесници беа нумерирани во низа. Интервјуираните лица беа 
избрани по случаен избор со користење алгоритам во програмата Мајкрософт Ексел. Стапката 
на одзив на анкетата е 39,7%. 

Табела 2. Население во Република Македонија на 31.12.2017 година по возрасни групи и по 
општини  
(Извор: Државен завод за статистика)1 

 
1 Државниот завод за статистика на Република Северна Македонија не може да обезбеди конкретни детали за 
населението за општините вклучени во полето „Скопје и останатите општини и Сопиште“, поради територијалната 
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Општини Бр. 60-64 65-74 75+ Вкупно 
Гази Баба Вкупно 4 695 7 570 4 385 16 650 
Ѓорче Петров Вкупно 3 030 4 558 2 500 10 088 
Карпош Вкупно 3 991 6 643 5 484 16 118 
Скопје и останатите општини 
и Сопиште Вкупно 20 118 31 970 17 878 69 966 

Вкупен број население Вкупно 31 834 50 741 30 247 112 822 

Табела 3. Процент на население во Република Македонија на 31.12.2017 година по возрасни 
групи и по општини (Извор: Државен завод за статистика)2 

Општини % 60-64 65-74 75+ Total 
Гази Баба Вкупно 28,2% 45,5% 26,3% 100% 
Ѓорче Петров Вкупно 30,0% 45,2% 24,8% 100% 
Карпош Вкупно 24,8% 41,2% 34,0% 100% 
Скопје и останатите општини и 
Сопиште Вкупно 28,8% 45,7% 25,6% 100% 

Вкупен број население Вкупно 28,2% 45,0% 26,8% 100% 

Големината на примерокот беше пресметана со формулата прикажана подолу: 

Број на население: 112 822 

Ниво на доверба: 95%   

Маргина на грешка: +/- 5% 

Големина на  

примерокот = 
 

Според пресметките, идеалната големина на примерокот за оваа целна група е 383 
лица. Примерокот ги опфаќа следните 10 општини: 

1. Аеродром 
2. Бутел 
3. Центар 
4. Чаир 
5. Гази Баба 
6. Ѓорче Петров 

 
поделба во 2004 година. Општините кои беа поделени, т.е. општини како Кисела Вода која беше поделена на две 
засебни општини, Аеродром и Кисела Вода, немаа јасни граници.  
2 Државниот завод за статистика на Република Северна Македонија не може да обезбеди конкретни детали за 
населението за општините вклучени во полето „Скопје и останатите општини и Сопиште“, поради територијалната 
поделба во 2004 година. Општините кои беа поделени, т.е. општини како Кисела Вода која беше поделена на две 
засебни општини, Аеродром и Кисела Вода, немаа јасни граници.  
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7. Карпош 
8. Кисела Вода 
9. Сарај 
10. Шуто Оризари 

Табела 4. Население по возрасна група и по општина; вкупно население по општина/вкупно 
население; големина на примерок по општина (n=400) 

Општина % 60-64 65-74 75+ Вкупно MT/TP 

Големина 
на 

примерок 
бр. n=() 

Гази Баба Вкупно 28,2% 45,5% 26,3% 100% 14,76% 59 
Ѓорче Петров Вкупно 30,0% 45,2% 24,8% 100% 8,94% 36 
Карпош Вкупно 24,8% 41,2% 34,0% 100% 14,29% 57 
Скопје и останатите 
општини и Сопиште Вкупно 28,8% 45,7% 25,6% 100% 62,01% 248 

Вкупен број 
население Вкупно 28,2% 45,0% 26,8% 100% 100,00% 400 

Табела 5. Големина на примерок по возрасна група и по општина (n=400) 
Општина n=() 60-64 65-74 75+ Вкупно 
Гази Баба Вкупно 17 27 16 59 
Ѓорче Петров Вкупно 11 16 9 36 
Карпош Вкупно 14 24 19 57 
Скопје и останатите општини и 
Сопиште Вкупно 71 113 63 248 

Вкупен број население Вкупно 113 180 107 400 

2.1.1. Користен примерок 

Структурирани интервјуа 
Анкетата беше спроведена на 449 испитаници, стратифицирани во два критериума – 

географска локација и возрасна група. Во критериумот за географска локација беа опфатени 10 
општини во Скопскиот регион. Бројот на испитаници по општина беше одреден 
пропорционално на бројот на жители по општина, според податоците на Државниот завод за 
статистика (Табела 6). 

Табела 6. Потребен примерок по општина и примерок вклучен во анкетата 

Општина N Користен N 

1. Аеродром 55 51 

2. Бутел 20 32 

3. Центар 50 47 
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4. Чаир 30 26 

5. Гази Баба 59 72 

6. Ѓорче Петров 36 26 

7. Карпош 57 87 

8. Кисела Вода 65 79 

9. Сарај 13 14 

10. Шуто Оризари 15 15 

Во однос на возрасните групи, во истражувањето беа вклучени 62 испитаници (13,8%) од 
првата возрасна група од 60 – 64 години, 233 (51,9%) од втората возрасна група од 65 – 74 
години, и 154 (34,3%) од третата возрасна група од 75+ години. Од вкупниот број испитаници, 
62,1% беа жени, а 37,9% беа мажи. Во однос на образованието, мнозинството испитаници имаат 
средно образование (56,3%), 24,3% имаат високо образование, а 16,9% имаат основно 
образование. Повеќе од третина од испитаниците имаат месечен приход од 11 – 15 000 денари 
(33,9%), речиси третина од нив имаат месечен приход од 15 – 24 000 денари, 13,4% имаат 
месечен приход од 8 – 11 000 денари, а 6,5% имаат месечен приход над 24 000 денари. 

Речиси четвртина од испитаниците живеат сами (24,3%), 42,5% живеат со нивниот партнер, а 
30,7% живеат со нивните деца. Само 2,4% живеат со други роднини. 

Во ова истражување се вклучени и дискусии со две фокус-групи, една со стари лица и друга 
со семејства и/или роднини на старите лица. Во истражувањето исто така се вклучени 16 
интервјуа со семејства на стари лица.  

Полу-струкктурирани интервјуа   

Полу-структурираните интервјуа беа спроведени на избран примерок, односно со членови 
од семејствата на старите лица кои сакаа да бидат вклучени во истражувањето и да ги споделат 
нивните гледишта и ставови во врска со потребите на старите лица поврзани со социјалните 
услуги и со услугата Копче за итен случај. Интервјуираните лица беа мапирани и 
идентификувани во периодот на спроведување на структурираните интервјуа, при што се 
воспостави контакт со семејствата и роднините на старите лица. 

Дискусии со фокус-групи 

Дискусиите со фокус-групите беа спроведени на избран примерок, со по шест учесници во 
секоја фокус-група. Дискусијата со првата фокус-група беше спроведена со стари лица, од кои 
четворица беа членови на дневниот центар за нега на Црвен крст, додека другите двајца беа 
лица кои не се поврзани со работата на Црвен крст. 

Дискусијата со втората фокус-група беше спроведена со членови на семејството на старите 
лица кои сакаа да бидат вклучени во истражувањето и да ги споделат нивните гледишта и 
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ставови во врска со потребите на старите лица поврзани со социјални услуги и со услугата Копче 
за итен случај. 

2.2. Анализа 

За целите на оваа студија беа користени мешовити методолошки приоди, со оглед на тоа 
дека истражувањето е составено од квантитативни и квалитативни податоци. Структурираните 
интервјуа беа дел од анкетата со која се обезбедија квантитативни податоци, додека 
квалитативните податоци се обезбедија преку полу-структурираните интервјуа и преку 
дискусиите со фокус-групите. 

2.2.1. Структурирано интервју (анкета) 

Прашалниците за структурираните интервјуа кои се спроведуваа лице в лице опфаќаа 10 
теми, 35 прашања и 14 потпрашања. Темите опфаќаа: а) општи информации; б) општо 
задоволство од националните и локалните социјални услуги; в) побарувања за услуги; г) куповна 
моќ; д) критериуми за избор на давател на услуги; ѓ) услуга Копче за итен случај; е) технички 
податоци; ж) услуги од Црвен крст; з) демографски податоци; ѕ) завршни прашања и и) прашања 
за анкетарот. 

При спроведување на интервјуто, анкетарот ги запишуваше одговорите на интервјуираните 
лица на лист хартија, а потоа ги вметнуваше во онлајн-формулар за интервју, за да може 
добиените податоци да се вметнат во базата на податоци. Просечното времетраење на 
интервјуата беше 28,04 минути. 

Како метод за анализа на квантитативните податоци се користеше дескриптивна статистика, 
при што се мереа фреквенции и корелации за да се најде врската и поврзаноста меѓу податоците 
и двата критериуми за стратификација. За спроведување на анализата беше користен 
компјутерскиот софтвер Статистички пакет за социјалните науки3. 

2.2.2. Полу-структурирани интервјуа   

Полу-структурираните интервјуа беа снимени, а потоа аудио-записот беше транскрибиран. 
За анализа на квалитатитвните податоци беше користен компјутерскиот софтвер Мајкрософт 
Ексел, при што беше креиран индекс на теми и поттеми за да се анализираат интервјуата, 
бидејќи фокусот беше ставен на личните гледишта со кои се истакнуваат шемите во податоците. 
За да се потврдат податоците, се користеше методот на триангулација. 

2.2.3. Дискусии со фокус-групи  

За фокус-групите се користеше истиот метод како за полу-структурираните интервјуа. Беше 
направена аудио-снимка од дискусијата која потоа беше транскрибирана. Квалитативните 
податоци исто така беа анализирани преку компјутерскиот софтвер Мајкрософт Ексел со 
користење на истата техника. 

 
3 анг. “Statistical Package for the Social Sciences” 
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2.3. Ограничувања  
Првото ограничување за оваа студија беше достапноста на податоци. Податоците достапни 

во Државниот завод за статистика беа и сè уште се застарени и базирани на годишни 
предвидувања. Се соочивме со потешкотии при утврдување на примерокот, бидејќи е 
стратифициран по општини во Скопскиот регион. Државниот завод за статистика има податоци 
за населението за три општини, додека пак другите општини беа собрани во една група со назив 
„Скопје и останатите општини и Сопиште“. Државниот завод за статистика во земјата не може 
да обезбеди конкретни податоци за населението за општините вклучени во полето „Скопје и 
останатите општини и Сопиште“ поради територијалната поделба во 2004 година. Општините 
кои беа поделени, т,е, општините како Кисела Вода, која беше поделена на две засебни 
општини, Аеродром и Кисела Вода, немаат јасни граници. 

Ова ограничување беше надминато со користење анализа на документи и предвидувања за 
населението во општините. Со оглед на тоа што фокусот на ова истражување повеќе е ставен на 
урбаните области во Скопскиот регион, го надминавме бројот на интервјуа во урбаните општини 
и ја пополнивме квотата за примерок за другите општини. 

Второто ограничување беа податоците добиени од Фондот за пензиско и инвалидско 
осигурување и од Здравствениот дом Скопје. Листите со податоци за стари лица во општините 
не беа ажурирани и филтрирани. При изборот на стари лица од листите, наидовме на лица кои 
беа починати или кои ја промениле адресата на живеење. Исто така, во листата беа наведени 
погрешни адреси и лица чија возраст не беше соодветна за нашето истражување. Според 
нашите проценки, приближно 10 – 15% од податоците за старите лица наведени во листата беа 
неажурирани, што влијаеше врз стапката на одзив на истражувањето. 

Ова ограничување беше намалено преку вклучување на податоците од Црвен крст, при што 
се споија податоците од сите три извори. Со ова спојување се направи листа од 2 831 стари лица, 
од кои 1 131 беа избрани и 449 беа интервјуирани. 

Третото ограничување беше стапката на одзив од возрасната група од 60 – 64 години. Според 
Државниот завод за статистика, 28,2% од населението на возраст од и над 60 години се луѓе на 
возраст од 60 – 64 години. Во ова истражување имаме примерок од 13,8% од возрасната група 
од 60 – 64 години. Но, ова беше очекувано бидејќи поголемиот дел од социјалните услуги 
споменати во ова истражување се услуги за домашна нега кои им помагаат на старите лица да 
водат нормален живот во нивните домови. Луѓето кои спаѓаат во погореспоменатата возрасна 
група сè уште се витални, а некои од нив сè уште се вработени, па поради тоа се смета дека не 
се соодветни да учествуваат во ова истражување. 

И покрај тоа, ја вклучивме оваа возрасна група бидејќи сакавме да ја истражиме можноста 
за потенцијални корисници на социјални услуги во иднина, како и за да дознаеме дали би 
размислиле да користат каква било социјална услуга лично за нив или за некој друг од нивното 
семејство (постаро лице или лице со попреченост во семејството итн.), доколку се појави 
ситуација во која е потребна нега или помош. 
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3. Овозможувачки фактори за воведување на услугата Копче за итен 
случај 

Во ова поглавје се следат и анализираат факторите од макро-средината кои можат да имаат 
значително влијание врз работењето на организацијата. Ја фокусиравме анализата на 
политичките, правните, економските и технолошките фактори, бидејќи тие се клучни за 
изводливоста на услугата Копче за итен случај, како и за други иновативни социјални услуги. Под 
политички фактори се подразбираат владините политики, политичката стабилност или 
нестабилност, корупцијата и други фактори кои влијаат врз околината. Анализата на правните 
фактори опфаќа конкретни закони поврзани со воведувањето на услугата Копче за итен случај, 
со цел да се имаат предвид кои било потенцијални промени во законодавството и влијанието 
кое тие промени можат да го имаат врз бизнисот во иднина. 

Економските фактори ја утврдуваат состојбата и одреден степен на економските 
перформанси. Тука се вклучени, меѓу другото, фактори како економски раст, стапки на 
инфлација, куповна моќ, стапки на сиромаштија и невработеност. Ваквите фактори може да 
имаат краткорочно или долгорочно влијние врз компаниите, а влијаат и врз потенцијалната 
големина на пазарот. Притоа, исто така влијаат врз начинот на кој бизнисите ја формираат 
цената на нивните производи и услуги. Анализата на технолошките фактори дава приказ на 
достапноста на технологијата, активноста, свесноста и промените застапени на пазарот. Со оглед 
на тоа дека е неопходен специфичен пристап до технологија за услугата Копче за итен случај и 
за таа да се спроведе, технолошките фактори се едни од клучните за успешно спроведување и 
воведување на услугата. Доколку знаеме што се случува во однос на технологијата, можеби ќе 
можеме да избегнеме трошење многу пари за развој на технологија која многу брзо би 
застарела поради некои подривачки технолошки промени кои се случуваат на друго место. 

Секој сегмент од анализата на состојбата опфаќа општ приказ на состојбата чиј фокус потоа 
се стеснува, при што се дава преглед на конкретните детали поврзани со одреден фактор или 
детерминанта. Исто така, во анализата е вклучен и заклучок за моментална состојба. Потоа, 
приложени се податоци за предизвиците во врска со детерминантите/факторите и нивното 
влијание врз воведувањето на услугата Копче за итен случај. 
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3.1. Политички фактори 

3.1.1. Анализа на состојбата 

 Општ приказ 
Република Северна Македонија има парламентарен демократски систем и население од 2,1 

милиони жители (Светска банка, 2018 година; Државен завод за статистика, 2018 година). Од 
осамостојувањето во 1991 година наваму, целта на земјата е да воспостави пазарна економија 
и да го поплочи својот пат кон членство во Европска Унија (ЕУ). Забележано е двојно 
зголемување на бруто-националниот приход (БНП) по глава на жител од осамостојувањето, а со 
Џиниев коефициент од 32,5 (Светска банка, 2007 година; Државен завод за статистика, 2018 
година) државата сега е една од економиите со средно-високо ниво на приходи. Според 
индексот за економска слобода на фондацијата Херитиџ4 (од 2019 година), земјата го зазема 
33-тото место, односно на 17-тото во Европа, од вкупно 45 земји. Според Индексот за 
перцепција на корупцијата на Транспаренси Интернешнл5 (од 2018 година), земјата се наоѓа на 
93то место од вкупно 180 земји. 

 

 
4 анг. The Heritage Foundation’s Index of Economic Freedon 
5 анг. Transparency International’s Corruption Perception Index 
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Во последните години, порастот 
е стабилен и воден од странски 
директни инввестиции, силно ниво 
на извоз и големи проекти за 
инфраструктура финансирани од 
владата. Во 2015 година, земјата 
беше рангирана на 81 место од 188 
земји во Индексот за човеков 
развој за 2015 година, развиен од 
Програмата за развој на 
Обединетите Нации (УНДП), со што 
земјата влезе во категоријата 
„високо ниво на човеков развој“. 
Се постигна успех во сите три 
димензии на развојот: пристоен 
животен стандард; пристап до 
знаење; и долг и здрав живот. 
Сепак, земјата сè уште се соочува 
со низа развојни предизвици: 
осигурување дека сите граѓани 
имаат пристап до стабилна и 
пристојна работа; надминување на 
социјалното исклучување и 
обезбедување заштита за 
ранливите групи; зајакнување на 
владините институции во насока на 
испорака на јавни услуги; 
заштитување на животната 
средина; борба против 
климатските промени и градење 
отпорност; целосно остварување 
на заложбите за родова еднаквост; 
статистички недостатоци и транзит 
на бегалци и мигранти (Светска 
здравствена организација, 2019 

Табела 7: Факти и бројки за Северна Македонија 
Индикатор  Вредност Извор 
Население (2014)  2 075 301  ДЗС, 2017 год. 
Индекс за човеков 
развој  

0,747  ИЧР, 2015 год.  

Индекс за родова 
нееднаквост  

0,164  ИЧР, 2015 год.  

БДП (номинално, во 
милијарди евра)  

8,53  МФ, 2014 год.  

БДП по глава на жител 
(евра)  

4,125  МФ, 2014 год. 

Пораст на БДП (2014 г.)  3,8%  ММФ, 2015 год.  
Странски директни 
инвестиции (како дел 
од БДП, 2014 г.)  

3,3%  ММФ, 2015 год. 

Стапка на 
невработеност  

22,4%  ДЗС, 2017 год. 

Стапка на 
невработеност (мажи) 

22,7%  ДЗС, 2017 год. 

Стапка на 
невработеност (жени)  

21,8%  ДЗС, 2017 год. 

Стапка на 
невработеност (млади 
лица од 15 - 24 години) 
(2015 г.)  

47,3%  ДЗС, 2016 год. 

Долгорочна 
невработеност (>12 
месеци)  

17,4%  ДЗС, 2017 год. 

Стапка на вработеност 
(мажи) (2015 г.)  

50,5%  ДЗС, 2016 год. 

Стапка на вработеност 
(жени) (2015 г.) 

33,7%  ДЗС, 2016 год. 

Просечен нето износ на 
месечна плата (денари) 
(01.2019 г.)  

24 517  ДЗС, 2019 год. 

Стапка на сиромаштија 
(2014 г.)  

22,12% ДЗС, 2017 год. 

Стапка на детска 
сиромаштија (кај деца 
на возраст од 0-17 год.) 

29,9%  ДЗС, 2017 год. 

Домаќинства со 
пристап до интернет  

79,3%  ДЗС, 2018 год. 

Очекуван животен век 
(мажи)  

73,2 
години  

ЕК, 2014 год. 

Очекуван животен век 
(жени)  

77,2 
години  

ЕК, 2014 год. 
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Проектот за глобалното оптоварување со болести6, 2019 година; Обединети Нации, 2016 
година). 

Сиромаштијата и понатаму е сериозен проблем, особено за луѓето од ромската етничка 
заедница и за лицата со посебни потреби. Законот за спречување и заштита од дискриминација 
сè уште не е усогласен со законодавството на ЕУ, а механизмите за имплементација на тој закон 
не се зајакнати (Европска комисија, 2018 година). Измените на Законот за работни односи со 
кои се овозможува зголемување на минималната плата влегоа во сила во 2016 година. Напорите 
направени во насока на подобрување на соработката и капацитетот на институциите надлежни 
за спроведување на Законот за работни односи се недоволни. Постојат соодветни законски 
одредби со кои се овозможува функционирање на социјален дијалог, но учеството на 
социјалните партнери во формулирањето политики и во процесите на носење одлуки и 
понатаму е несоодветно (Европска комисија, 2018 година). Институциите немаат доволно кадар 
и капацитет во однос на квалификации, а немаат ни финансиски средства. Капацитетот на 
државните институции и понатаму е недоволен, а нивото на имплементација на националните 
политики за социјална заштита е ограничено. На социјалните работници воглавно им се 
задаваат административни работни задачи, а не се посветува доволно време и внимание на 
поддршката на терен за оние на кои им се потребни социјалните услуги. 

Во услови во кои пензиите не растат со брзината со која расте месечната плата, а доколку 
знаеме дека околу 80% од вкупниот број даноци на централно ниво се собрани од 
потрошувачките даноци, што ги засега сите граѓани без оглед на нивната способност да платат 
(принцип на способност за плаќање), се доаѓа до заклучок дека јазот меѓу порастот на месечните 
плати и пензиите, онаков каков што е во земјата, ги зголемува нееднаквоста и ранливоста на 
категоријата пензионери (Центар за економски анализи, 2017 година). 

Регистрите на Министерството за труд и социјална политика (2018 година) ги илустрираат 
ограничените капацитети за социјална нега за старите лица. Имено, за овозможување 
институционална нега има пет јавни институции со капацитет за 624 лица и 29 приватни 
институции за социјална нега на стари лица со капацитет за 1 047 лица. Исто така, има 10 центри 
за нега кои овозможуваат вонинституционална нега. 

 
6 анг. Global Disease Burden Project 
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Слика 1. Главни пет оптоварувања со болести 
Во однос на здравјето, во земјата е 

забележан стабилен пораст во очекуваниот 
животен век, достигнувајќи 75,5 години во 2013 
година, иако јазот со просекот во Европска Унија 
е малку зголемен. Родовиот јаз во очекуваниот 
животен век полека се намалува од 1991 година 
наваму, а сега е помал од Европскиот 
регионален просек на СЗО. Општата стапка на 
смртност се зголемила, а стандардизираната 
стапка на смртност се намалила во периодот 
меѓу 1991 и 2015 година. Општата стапка на 
смртност на 1000 жители се зголемила од 7,7 на 
9,3, додека пак стандардизираната стапка на 
смртност на 100 000 жители се намалила од 1 
013 на 894 во тој период. Покрај овие промени, 
забележан е пораст во пропорцијата на 

населението на возраст над 65 години, од 8% на 12%.  

Непреносливите болести се многу присутни во земјата, a се проценува дека се причина за 
смрт во 95% од случаите (СЗО, 2016 година). Главната причина за смрт се кардиоваскуларните 
болести, кои се причинител на смрт во 61% од случаите. Втората најголема причина се 
малигните тумори (19%), додека пак, според статистичките податоци, другите групи болести се 
причинители на смрт во многу малку случаи. Стапката на смртност поради дијабет се зголемила 
за повеќе од 1,6 пати од 1991 година наваму. Поради тоа, земјата бележи една од највисоките 
стапки на смртност поради дијабет во Европскиот регион на СЗО. На Слика 1. се прикажани 
главните пет оптоварувања со болести. 

Понатаму, на Слика 2. се прикажани здравствените проблеми кои се најголеми причинители 
на попреченост, што е директно поврзано со стареење и со старите лица.  

  

Рак на  
бели дробови 

Дијабет 

Рак на дојка 

Кардиомиопатија 

Удар 

Исхемична 
срцева болест 

34

https://www.google.at/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiaqqv2v4vhAhWRr6QKHQN6AAIQjRx6BAgBEAU&url=https://eng.belta.by/society/view/swiss-red-cross-joins-belarusian-red-cross-partnership-platform-110690-2018/&psig=AOvVaw3anJxlgXE1vzVD8Y4DHWcc&ust=1552991925508493


 
 

 
 

Слика 2. Здравствени проблеми кои се најголеми причинители на попреченост 

 
(Извор: Институт за здравствена метрика и евалуација. (2017 година). Достапно на: 

http://www.healthdata.org/macedonia. Пристапено на: 17.07.2019 година)  

Политичката рамка е еден од клучните фактори за бизнис-околина, а се состои од 
политичката стабилност, политичката волја и лидерството во земјата. 

Политичката состојба во земјата го попречува економскиот напредок (Европска комисија, 
2018 година). Недоволно дисциплинираната фискална политика и непродуктивните јавни 
трошења, вклучително и субвенциите и зголемувањето на пензиите, како и зголемувањето на 
гаранциите за долгот на државните претпријатија го попречуваат економскиот просперитет. Се 
проценува дека опсежниот сив пазар зазема меѓу 20 и 45 проценти од вкупниот бруто-домашен 
производ (Гарванлиева и други, 2012 година; Мицковска-Ралева и Шурков, 2014 година; Индекс 
на економска слобода, 2018 година). Потребни се итни структурни реформи за справување со 
големата јавна администрација и високото ниво на бирократија. Според Европската комисија, 
спроведувањето на законската рамка е споро и слабо (Европска комисија, 2018 година). 

3.1.2. Социјални политики 
Политичката волја и лидерство на национално и на локално ниво се анализирани преку 

политиките во чиј фокус е подобрувањето на квалитетот на живот на старите лица. Во 2010 
година, македонската влада ја усвои Националната стратегија за стари лица за 2010 – 2020 
година, како главен документ кој се фокусира конкретно на подобрување на квалитетот на 
животот на старите лица. Стратешките приоритети наведени во Стратегијата се: а)  подобрување 
на системот за социјална заштита на старите лица преку отворање центри за обезбедување 
помош и поддршка за старите лица во домашни услови, меѓу другото; б) развој и зајакнување 
на системот за здравствена заштита на старите лица преку подобрување на пристапот до 
здравствените институции и услуги; и в) интеграција на старите лица во општествениот живот на 
заедницата преку развој на поволности за приватните лица и субјектите кои ќе се вклучат во 
негата на старите лица, меѓу другото. 

Преносливи, матерични, неонатални и нутритивни болести 
Непреносливи болести 

Повреди Рангирања – 2007 г. Рангирања – 2017 г.                  % на промени 2007 – 2017 г. 

Болка во половина 
Пад 

Нарушувања поврзани со 
главоболки 

Дијабет 
Губење слух поради старост 

Неонатални нарушувања 
Удар 

Нарушувања поврзани со 
депресија 

ХОББ 
Болки во вратот 

Болка во половина                                       14,0%   
Пад                                                                    30,2% 
Дијабет                                                             19,3% 
Нарушувања поврзани со главоболки       3,9%  
Губење слух поради старост                       18,5% 
Удар                                                                  19,6% 
Нарушувања поврзани со депресија         7,0% 
Неонатални нарушувања                              0,4% 
ХОББ                                                                 11,1% 
Болки во вратот                                             12,5% 

Топ 10 причини за живот со попреченост (ЖП) во 2017 година и промена на процентот, 2007 г. – 2017 
г., сите возрасти, број 
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Иако фокусот на гореспоменатата стратегија е ставен на обезбедување услуги за старите 
лица, во Националната програма за развој на социјалната заштита за 2011 – 2021 година е 
наведено дека големо внимание во процесот на реформирање на системот за социјална 
заштита е посветено на вон-институционалната заштита. Се воведоа многу форми на дневна и 
привремена нега за повеќе категории на корисници. Сепак, во практиката, фокусот е ставен на 
формите наменети за децата и за лицата со посебни потреби, а не на возрасните и на старите 
лица (МТСП, 2010 година). 

Опсегот на постојни услуги за овие категории граѓани е недоволен. Поради тоа, неопходно е 
да се работи на развој на мрежа социјални услуги на локално ниво, преку зголемена соработка 
меѓу релевантните локални институции и организации, како и врз основа на реална и објективна 
проценка на потребите на локалното население (МТСП, 2010 година). 

Понатаму, во Програмата за работата на Владата за 2017 – 2020 година (Влада на РСМ, 2017 
година) е наведено дека пристапот до здравствени услуги и до услуги поврзани со нега за 
старите лица ќе се подобри, како и дека соодветно ќе се одговори на новите и специфични 
потреби на жените и на мажите. 

Владата се фокусира на институционална нега, што е прикажано преку нејзините напори да 
субвенционира сместување во домовите за стари лица за пензионери со ниски примања, без 
поддршка од семејството или без сопствен дом. Исто така, Владата започна со формирање 
пензионерски заедници со организирано домување за стари лица во населени места во кои ќе 
се нудат домови по поволни цени, со лесно достапни здравствени и други услуги, како и со 
понуда на прехрамбени производи по пристапни цени. Во програмата е наведено и дека 
Владата ќе воспостави функционална мрежа на институции за социјална заштита близу до 
граѓаните и соодветна на нивните потреби, при што дел од надлежностите ќе се префрлат на 
општината најблизу до нив, за да се овозможи брзо приспособување на нивните потреби. Во 
мрежата, меѓу другото, ќе бидат опфатени услуги за социјална поддршка и палијативна нега за 
старите лица, центри за нега, како и нега и инклузија и центри за лица со посебни потреби. 

Во Програмата за работа на Владата за 2019 година, Поглавје 3.19 – Социјална инклузија 
(Влада на РСМ, 2018 година) е наведено дека очекуваното влијание ќе се реализира при 
утврдување на клучните предизвици и неопходните реформи во согласност со насоките на ЕУ; 
поддршка на ефективна транзиција од институционална нега до социјална поддршка во 
заедницата од сите релевантни фактори; проширување на мрежата од вон-институционални 
форми на заштита во заедницата и воспоставување нови форми на заштита близу до граѓаните 
и соодветни на нивните потреби. 

Во нацрт-акцискиот план за имплементација на Националната стратегија за 
деинституционализација во Република Северна Македонија за 2018 - 2027 „Тимјаник“, фокусот 
е ставен на трансформација на институциите за социјална нега. Исто така, во нацрт-акцискиот 
план се наведени основните податоци за институциите за социјална нега во Северна 
Македонија (Табела 6) и преглед на трошоците на институциите за социјална нега врз основа на 
податоци од 2016 година (Табела 7). 
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Табела 8. Основни податоци за институциите за социјална нега во земјата 

Институција Вид Локација Бр. на 
корисници Бр. на вработени 

Сооднос: 
Корисници/
Вработени 

Домови за стари лица 1 146 442 2,54 
Мајка 

Тереза, 
Злокуќани 

Нега на 
постари 

лица 

Карпош, 
Скопје 67 14 4,79 

Др. Иван 
Влашки, 
Берово  

Нега на 
постари 

лица 
Берово 15 7 2,14 

Киро 
Крстески 
Платник, 
Прилеп 

Нега на 
постари 

лица 
Прилеп 112 37 2,67 

Зафир Сајто, 
Куманово 

Нега на 
постари 

лица 
Куманово 149 41 3,39 

Сју Рајдер, 
Битола 

Нега на 
постари 

лица 
Битола 201 38 5,15 

25 приватни 
институции 
за нега на 

стари лица 

Нега на 
постари 

лица 

Скопје 
(23) 

Неготино 
Радовиш 

602 305 1,97 

Табела 9. Преглед на трошоците на институциите за социјална нега, според податоци од 
2016 година (во денари) 

Домови за 
стари лица 

Севкупни 
трошоци  

Бр. на 
корисници  

Трошоци 
по 
корисник 
месечно  

Трошоци 
по 
корисник 
дневно 

Трошоци за 
услуги и 
материјали 
(%) 

Трошоци 
за 
вработени 
(%) 

Мајка 
Тереза, 
Злокуќани, 
Карпош, 
Скопје 

13 015 061 67 16 188 532 45,6 54,4 

Др. Иван 
Влашки, 
Берово 

2 932 923 15 16 294 536 60,2 39,8 

Киро 
Крстески 
Платник, 
Прилеп 

35 560 000 112 26 458 870 66,8 33,2 

Зафир 
Сајто, 
Куманово 

28 848 118 149 16 134 530 61,8 39,2 

Сју Рајдер, 
Битола 29 587 319 201 12 267 403 58,2 41,8 
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Стратегијата ја потенцира потребата од детално истражување за да може да се мапираат 
специфичните транзициски процеси кои ќе отсликаат и ќе одговорат на конкретни прашања кои 
произлегуваат од животот на старите лица. Исто така, ја потенцира неопходноста од нови услуги 
кои ќе им овозможат на старите лица да останат во нивниот дом и да живеат достоинствено и 
интегрирано во општествениот живот (на пример, домување со делумна поддршка, интензивна 
домашна нега, онлајн и далечинска нега, меѓугенерациски активности, заедничка и неформална 
помош, проекти во заедницата). 

На локално ниво, нема доволно политики кои се фокусираат на вон-институционални услуги. 
Општините повеќе се посветуваат на обезбедување институционални услуги, како домови за 
стари лица и дневни центри за нега, со фокус на руралните места, што може да се види во 
нивните стратешки планови за развој. Во Стратешкиот план на Град Скопје за 2016 – 2018 година 
(Град Скопје, 2016 година), планирани се средства само за домови за стари лица. Во 
Стратешкиот план не се вклучени никакви активности за развој и унапредување на вон-
институционална нега. 

Во однос на општините на Град Скопје, во Стратешкиот план за локален развој на општина 
Карпош за периодот 2015 – 2019 година се предвидени само домови за пензионери и за стари 
лица во руралните области, како дел од активностите насочени кон подобар стандард на 
животот на граѓаните (Општина Карпош, 2019 година). Во Стратегијата за социјална заштита на 
граѓаните на општина Центар за 2015 – 2020 година се наведени услуги за стари лица без семејна 
нега. Нивниот план е услугите да се нудат преку клубовите на пензионери (во процесот на 
имплементација на проектот и почеток на нудење услуги за старите лица – предвидени  се како 
проактивни услуги кои ќе се нудат „од врата до врата“ (Општина Центар, 2015 година)). Општина 
Центар има и Нацрт-програма за здравствена, социјална заштита и заштита на деца за 2019 
година во која се наведени планираните услуги за стари лица, како: а) вклучување на старите 
лица во развојот на политики и носењето одлуки на локално ниво и искористување на нивното 
искуство; б) зголемување на достапноста до културни настани; в) воведување и 
имплементирање програми за активно користење на слободното време; и д) поттикнување на 
старите лица да се самоодржуваат и да водат активен и здрав живот преку зголемена физичка 
активност и спортски активности, како и преку и културни и спортски натпревари соодветни за 
нивната возраст (Општина Центар, 2018 година). 

Една од слабостите во однос на подобрувањето на квалитетот на живот наведена во S.W.O.T-
анализата во Стратегијата за економски развој на општина Гази Баба за 2013 – 2016 година 
(Центар за економски анализи, 2013 година) е недоволниот капацитет за нега на стари лица. 
Воедно, една од активностите предвидени во Акцискиот план на Стратегијата е отворање 
дневен центар за нега на стари лица во општина Гази Баба, при што оваа активност беше 
воведена и спроведена. Во моментов општина Гази Баба нема тековна стратегија или програма 
за локален економски развој што ги вклучува старите лица или што е конкретно наменета за 
старите лица. Општината ги потенцира проблемите со изворите на финансии. Притоа, тврди 
дека иако Министерството за труд и социјална политика можеби им делегира вон-
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институционални услуги на општините, не нуди системска и финансиска поддршка за да се 
реализираат тие услуги и да им се понудат на старите лица (Општина Гази Баба, 2019 година7).   

Наспроти тоа, општина Аеродром никогаш немала стратегија или програма за локален 
економски развој во која се вклучени старите лица или која е конкретно наменета за старите 
лица. Во 2005 година, кога Општината беше основана, постоела нацрт-стратегија, но таа никогаш 
не била усвоена (Општина Аеродром, 2019 година8). Иста е состојбата и со општините Бутел 
(Општина Бутел, 2019 година9) и Сарај (Општина Сарај, 2019 година10). 

Општина Кисела Вода нема современа стратегија или програма за локален економски развој. 
Службеници во Општината тврдат дека таков документ е во фаза на подготовка, но сè уште не е 
достапен. 

Табела 10. Преглед на политиките за стари лица на општините  
Општина Политики Претходни политики Буџет 
Аеродром Нема – никогаш немало Нема Не е 

достапно 
Бутел Нема – никогаш немало Не е достапно Не е 

достапно 
Центар Стратегија за социјална заштита на 

граѓаните на општина Центар за 
периодот од 2015-2020 година 
Нацрт-програма за здравствена, 
социјална заштита и заштита на деца за 
2019 година 

Не е достапно 

Не е 
достапно 

Чаир Не е достапно Не е достапно Не е 
достапно 

Гази Баба Во фаза на подготовка Стратегија за локален 
економски развој на 
општина Гази Баба за 
периодот од 2013-
2016 година и 
Акциски план на 
Стратегијата 
 

Не е 
достапно 

Ѓорче Петров Не е достапно Не е достапно Не е 
достапно 

Карпош Стратешки план за локален развој на 
општина Карпош за периодот 2015 – 
2019 година 

 Не е 
достапно 

Кисела Вода Во фаза на подготовка Стратегија за локален 
економски развој на 

Не е 
достапно 

 
7 Податоците се добиени при контактирање со Одделот за локален економски развој во Општината, преку 
телефонски повик. 
8 Податоците се добиени при контактирање со Одделот за локален економски развој во Општината, преку 
телефонски повик. 
9 Податоците се добиени при контактирање со Општината преку е-меил. 
10 Податоците се добиени при контактирање со Одделот за локален економски развој во Општината, преку 
телефонски повик. 
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општина Кисела Вода 
за периодот 2014 – 
2018 година 

Сарај Нема – никогаш немало Нема Не е 
достапно 

Шуто 
Оризари 

Нема Нема Не е 
достапно 

 
Сите анализирани политики (и на национално и на локално ниво) недвосмислено укажуваат 

на фактот дека има недостиг и на институционални и на вон-институционални услуги за старите 
лица на национално и на локално ниво. Потребата од такви услуги е поизразена во урбаните 
средини, бидејќи фокусот на владата и на општините е ставен на отворање институции за 
социјална нега во руралните средини. 

3.1.3 Политики за социјално претприемништво 
Во однос на социјалното претприемништво, владејачката партија во својата Програма за 

парламентарни избори за 2016, насловена „План за живот во Македонија“, изјави:  

“Ќе го усвоиме законот за социјално претприемништво преку кој ќе го олесниме 
пристапот до пазар на труд за социјално ранливи категории на граѓани. Социјалните 
претпријатија ќе нудат можност на ранливите групи да управуваат со претпријатието, 
да донесуваат одлуки за управување со остварените приходи и нивното инвестирање во 
социјални цели” (Социјалдемократски сојуз на Македонија, 2016 година). 

Во моментов, Министерството за труд и социјална политика работи на нов предлог-закон за 
социјално претприемноштво со поширок приод, при што социјалните претпријатија би можеле 
да нудат и други социјални услуги, покрај вработување луѓе под социјален ризик. 

“Како министер наследив неколку нивоа на разработен текст на закон со различни форми 
на понуда. Сега ги разгледувам и размислувам дека ако досега се размислуваше на 
социјалните претпријатија како можност за отворање нови работни места за лица во 
социјален ризик, сметам дека треба да го прошириме нивото на овој закон и да го прошириме 
по можност и за воспоставување на плурален систем на социјална заштита. Законот за 
социјална заштита тоа го дава но, со социјалните претпријатија ќе добиеме можност и 
самите социјално-ранливи групи да бидат обучени за нудење одредени сервиси за поддршка 
на други групи на граѓани во Македонија“ – Мила Царовска, Министер за труд и социјална 
политика (МТСП, 2017 година). 

Дополнително, Министерството за труд и социјална политика поддржа неколку иницијативи 
за социјално претприемништво во 2018 година. Една од нив беше Терапевтската заедница 
„Покров“, која ја основа Здружението „Избор“ од Струмица. Оваа заедница спроведува 
активности како советување, третман, реинтеграција и ресоцијализација на лица зависни од 
психотропни супстанци (МТСП, 2018 година). Уште една иницијатива е минатогодишната 
соработка меѓу Министерството за труд и социјална политика и Фондот за иновации и 
технолошки развој, при што се финансираа проекти за социјално претприемништво „Предизвик 
за иновативно решение за обезбедување #ОброкЗаСите“.  
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3.1.4. Заклучок 
Може да се заклучи дека политичката сцена тешко може да се предвиди, бидејќи 

политичката состојба на земјата сè уште се смета за нестабилна до одреден степен. 
Моменталната политичка ситуација во однос на социјални услуги за старите лица бележи 
свесност за тековните потреби и за недостатоците во осврнувањето кон институционалната и 
вон-институционалната поддршка, како на национално, така и на локално ниво. Притоа, Владата 
изразува политичка волја да одговори на недостатоците во оваа област. 

Нема систематски приод кон социјалните услуги за старите лица, особено во формите на вон-
институционална нега на сите нивоа, вклучително и во финансирањето. Владините и 
општинските политики немаат оперативни рамки и рамки за финансирање, мониторинг и 
евалуација.  Нивниот фокус е ставен на ограничени форми на институционална нега за старите 
лица – домови за стари лица; и вон-институционална нега – дневни центри за нега на стари лица, 
како и на некои иницијативи за вон-институционална поддршка кои се ограничени во нивните 
форма и опсег и не се имплементирани. 

Како што е наведно погоре, во документите за јавни политики јасно е наведена намерата за 
понатамошна поддршка и развој на институционалните и вон-институционалните форми на 
социјална поддршка за старите лица. Ова се чини позитивно во светло на понтамошниот развој 
на стратешките документи и нивно усвојување во текот на следните две години, под услов да се 
усвојуваат и силни оперативни рамки, вклучително и финансиски, како дел од тој пакет. 

Интересот за социјално претприемништво е во подем, а многу организации бараат 
понапредна политичка поддршка за развој во ова поле. Моменталната средина за развој на 
социјалното претприемништво во земјата сè уште не е овозможувачка, а процесите се одвиваат 
споро. Сепак, Владата започна процеси кои ветуваат, како намерата да развие стратегија и 
оперативен/акциски план и  да ги усвои до крајот на 2019 година или почетокот на 2020 година 
(МТСП, 2019 година11).  

Според податоците, голема е веројатноста дека развојните дејства во политиката и 
политиките позитивно ќе влијаат врз општата клима во која би се вовела услугата Копче за итен 
случај. Националните институции и локалните власти ќе бидат поотворени за соработка и за 
воведување вон-институционална социјална нега, за поддршка на организациите кои работат 
на социјална нега, и за социјално претприемништво. Предвидено е социјалните претпријатија 
да имаат своја организациска форма до крајот на 2020 година. 

Во следните две години, се очекува дека политичката клима за вакви услуги, организации и 
претпријатија дополнително ќе созрее за подобро да ги разбере побарувачката за 
институционални и вон-институционални форми на социјална поддршка за старите лица, 
можностите кои овие форми ги нудат, како и понудата на социјалното претприемништво за 
подобрување на социјалната нега за старите лица и на севкупниот развој на земјата. 

 
11 Податоците се добиени од Министерството за труд и социјална политика, за време на јавен настан одржан на 1 
март 2019 година, насловен како Форум за социјално претприемништво. 
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3.2. Правни фактори 

3.2.2. Анализа на состојбата 

Општ приказ 

Повеќето луѓе претпочитаат да живеат, а и доколку е можно, да ги поминат последните 
денови од нивниот живот во своите домови, но процесите во јавната политика за премин од 
нега во институции и болници кон нега во домашни услови се одвиваат споро. Во сите Европски 
земји најголемиот дел од часовите за нега се поминати во нега во неформални услови, дури и 
во земјите со најголеми сектори за нега на стари лица поддржани од државата. Националните 
политики треба да се стремат кон подобрување на иницијативите за интегрирана нега за стари 
лица кои живеат во своите домови и имаат многубројни потреби од здравствена и социјална 
нега. Притоа, треба да се обезбедат ефикасни, безбедни и одржливи национални политики 
отпорни на кризи, во чиј фокус се пациентите и превенцијата (СЗО, 2019 година). 

Социјалната заштита игра клучна улога во зајанувањето на отпортноста на заедниците, како 
и во поддршката на националниот човеков и економски развој. Сепак, квалитетот на таквите 
услуги често е несоодветен, а поради тоа многу луѓе се изложени на ризик од меѓугенерациска 
сиромаштија и социјална исклученост. 

Поддршка во рамки на законодавството е клучна политичка алатка за обезбедување 
соодветни и одржливи системи за нега на старите лица, но и за заштита на тие лица од 
сиромаштија, дискриминација и социјална исклученост. Поврзана со услугата Копче за итен 
случај на која е сосредоточена оваа студија, правната анализа конкретно проценува дали 
националното законодавство ги поддржува вон-институционалните услуги за стари лица, 
вклучувајќи ја и (но не е ограничена само на) услугата Копче за итен случај. Анализата ги опфаќа 
законите и регулативите поврзани со социјална и здравствена заштита, како и заштита на 
личните податоци. 

3.2.3. Закони 

Закон за социјална заштита 
Со Законот за социјална заштита се уредуваат системот и организацијата на социјалната 

заштита, корисниците на социјалната заштита, правата на парична помош и социјалните услуги, 
постапките за остварување на правата и за користење на услугите, вршење на дејноста на 
социјалната заштита, кадрите, финансирањето и надзорот над вршењето на социјалната 
заштита и други прашања од значење за вршењето на дејноста на социјалната заштита (Член 1). 

Во овој Закон, социјалната заштита е дефинирана како дејност од јавен интерес која се 
остварува преку мерки, активности, програми и политики за заштита од социјални ризици, 
превенција и надминување на социјалните проблеми кои неповолно се одразуваат врз 
добросостојбата на граѓаните, со цел промовирање и одржување на социјалната сигурност на 
граѓаните; спречување на социјалната исклученост; подобрување на квалитетот на животот на 
граѓаните и зајакнување на капацитетите на граѓаните за водење независен, активен и 
продуктивен живот (Член 2). Социјални ризици, како што е дефинирано во овој Закон (Член 4), 
се: 
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• мајчинство; 
• болест; 
• старост; 
• смрт; 
• повреда; и  
• попреченост. 

Дејноста на социјалната заштита се обезбедува преку остварување на правата на парична 
помош од социјална заштита и обезбедување на социјални услуги и други мерки утврдени со 
овој закон. Социјалната заштита се остварува и преку преземање мерки и активности во 
вработувањето, стипендирањето, домувањето, заштитата на семејството, заштитата на децата, 
здравствената заштита, воспитанието и образованието и во други области согласно закон. 
Установите за социјална заштита и другите даватели на социјални услуги во остварување на 
социјалната заштита, соработуваат со установите за деца, училиштата, здравствените установи, 
полицијата, правосудните и другите државни органи, здруженија и други правни и физички лица 
(Член 3). 

Носители на социјалната заштита се Републиката, општината, градот Скопје и општините во 
градот Скопје, во рамките на нивните надлежности, а во согласност со овој закон (Член 6).  

Републиката и општината, градот Скопје и општините во градот Скопје обезбедуваат вршење 
на дејноста на социјалната заштита во рамките на правата и должностите утврдени со Уставот 
на Република Северна Македонија и закон, преку основање на установи за социјална заштита 
или пренесување на вршењето на работи од социјалната заштита на здруженија, други правни 
и физички лица. Кога Републиката и единиците на локалната самоуправа го пренесуваат 
вршењето на работите на други правни и физички лица, нивните меѓусебни права и обврски ги 
уредуваат со управен договор (Член 7). 

Министерството за труд и социјална политика утврдува мрежа на овластени даватели на 
социјални услуги. Мрежата ја сочинуваат јавните установи за социјална заштита и други 
овластени даватели на социјални услуги (здруженија, други домашни и странски правни лица), 
со кои Министерството за труд и социјална политика, односно општината, градот Скопје и 
општините во градот Скопје склучиле управен договор за давање социјални услуги, како и 
физичко лице кое добило дозвола за вршење на работи од социјална заштита како 
професиoнална дејност и склучило договор со центарот за социјална работа. Здруженија, други 
правни и физички лица, кои не се во мрежата на овластени даватели на социјални услуги, 
социјални услуги даваат доколку добиле дозвола за вршење на работи од социјална заштита 
(Член 8). 

Мерките на социјална превенција се реализираат за заштита од социјални ризици, 
спречување на појавата на социјални проблеми и ублажување на последиците од настанатите 
социјални проблеми на граѓаните. Мерките на социјална превенција опфаќаат (Член 67):  
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• рано откривање граѓани во социјален ризик, со социјални потешкотии или проблеми и 
обезбедување пристап до стручна помош и поддршка; 

• превентивни увиди кај социјално ранливи лица, заради согледување на социјалната 
ситуација и превенција на појава на социјални проблеми; 

• организирање едукативни настани, дебати, трибини, кампањи и проекти за превенција 
на социјални проблеми; 

• организирање волонтерски активности за помош на социјално ранливи групи во 
локалната заедница; 

• поттикнување и помош во воспоставување групи за поддршка и самопомош на граѓани 
со сродни социјални проблеми; и 

• други превентивни активности за заштита од социјални ризици и спречување на појавата 
на социјални проблеми. 

Овие мерки се реализираат во соработка помеѓу установите за социјална заштита, 
предучилишни, образовни, здравствени установи, полициски станици, единицата на локалната 
самоуправа и други државни органи, правни и физички лица и здруженија (Член 68). 

Социјалните услуги кои се обезбедуваат во согласност со овој закон се (Член 70): 

• услуги за информирање и упатување; 
• услуги за стручна помош и поддршка; 
• услуги за советување; 
• услуги во домот; 
• услуги во заедницата; и 
• услуги за вон-семејна заштита. 

За целите на ова истражување се анализираат само услугите во домот, бидејќи фокусот е 
ставен на услугата Копче за итен случај и на други услуги кои се обезбедуваат во домот. Во 
согласност со овој Закон, услуги во домот се услуги со кои се обезбедува помош и нега во домот 
на лице со привремено или трајно намален функционален капацитет, со цел да му се овозможи 
на лицето да продолжи да живее во сопствениот дом и да се превенира потребата од вон-
семејна заштита. Такви услуги се нега и помош во домот и лична асистенција (Член 74). 

Со услугата „помош и нега во домот“, се обезбедува помош во вршењето основни и 
инструментални активности од секојдневниот живот до 80 часа месечно, за лица со намален 
функционален капацитет кои не можат сами да се грижат за себе, со цел да се оспособи 
корисникот за самопомош, односно да ја врати, стекне или одржи способноста самиот да се 
грижи за себе, за да продолжи да живее во сопствениот дом и да води независен живот во 
заедницата. Корисници на услугата се: лица со најтешка попреченост, односно комбинирана 
попреченост со највисок степен, потполно слепи лица, стари лица и други лица на кои им е 
потребна помош и нега во домот (Член 75). 

Услугата „лична асистенција“ опфаќа индивидуална помош и поддршка за лица од 18 до 65 
годишна возраст, со намален функционален капацитет, со цел да се овозможи независно и 
самостојно живеење, активно и рамноправно учество во заедницата, како и вршење на 
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секојдневни активности, кои лице без попреченост вообичаено ги врши без поддршка. Личната 
асистенција вклучува: помош и поддршка во вршење основни и инструментални активности од 
секојдневниот живот, помош и поддршка на работното место, во образовните институции, 
центрите за рехабилитација, помош и поддршка во зедницата и други активности од интерес на 
лицето, до 80 часа месечно. Корисници на услугата се лица со потешка и најтешка телесна 
попреченост и потполно слепи лица (Член 76). 

Но, користењето на услугите за помош и нега во домот и за лична асистенција е условено, 
при што овие услуги се обезбедуваат на лице кое нема склучено договор за доживотна издршка, 
односно покренало постапка за раскинување на склучен договор за доживотна издршка. Исто 
така, овие услуги се обезбедуваат на лице на кое помошта во домот не можат да му ја обезбедат 
неговиот брачен другар, родителите или децата, поради заснован работен однос, нарушена 
здравствена состојба и старост (Член 77). 

Понатаму, корисник на услугата „помош и нега во домот“ која се реализира со трошоци 
надоместени од центарот за социјална работа, не може истовремено да ја користи услугата 
„лична асистенција“ (Член 78).  

Здруженија можат да обезбедуваат социјални услуги од следниот вид: 

• социјални услуги во домот; 
• социјални услуги во заедницата, освен услуги за ресоцијализација на деца во 

ризик и ресоцијализација на деца во судир со законот;  
• услуги за вон-семејна заштита, освен установа за прифат на баратели на азил, 

воспитна установа и групен дом за деца во ризик; 
• услуги за информирање и упатување; 
• услуги за стручна помош и поддршка; и 
• услуги за советување. 

Здружението ги дава услугите во согласност со издадената дозвола за вршење работи во 
сферата на социјална заштита (Член 127). 

Средствата кои им се потребни на здруженијата и на приватните даватели на социјални 
услуги за да даваат социјални услуги се обезбедуваат согласно Годишната програма за 
социјална заштита, во висина која не може да биде помала од висината на средствата за 
претходната година (Член 150). 

Министерството за труд и социјална политика ги доделува средствата врз основа на јавен 
конкурс, во кој се наведува видот на социјалните услуги за кои се доделуваат средствата, 
висината на средствата кои се доделуваат, потребните документи кои се поднесуваат, роковите 
за спроведување на постапката по јавниот конкурс и временскиот период во кој ќе се даваат 
социјалните услуги (Член 151, став 1). При распределбата на средствата предност ќе имаат 
пријави кои ќе се реализираат преку партнерства, меѓусекторска соработка и обезбедено 
кофинансирање (Член 152). Исто така, Министерството за труд и социјална политика обезбедува 
средства со кои општините, здруженијата или приватните даватели на услуги би обезбедувале 
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иновативни или интервентни социјални услуги (Член 154). Притоа, постапката за распределба 
на овие средства е иста како онаа опишана во Членот 150. 

Во согласност со овој Закон, старите лица можат да користат услуги во домот само во вид на 
помош и нега во домот. Тие можат да користат и други услуги, како дневни центри за нега на 
стари лица, семејна нега и сместување во институции. 

Закон за семејство 
Семејството е животна заедница на родители и деца и други роднини, ако живеат во 

заедничко домаќинство (Член 2). Издржувањето на членовите на семејството и на другите 
роднини е нивно право и должност. Во случаите во кои меѓусебното издржување на членовите 
на семејството и на другите роднини не може да се оствари во целост или делумно, Републиката 
на необезбедените членови на семејството им обезбедува средства неопходни за издржување 
под услови определени со закон. Откажувањето од правото на издршка нема правно дејство 
(Член 178). 

Децата се должни да им обезбедат нега и поддршка на своите родители кои се неспособни 
за работа, а немаат доволно средства за издржување или средствата за издржување не можат 
да ги остварат од својот имот (Член 181). Понатаму, брачниот другар кој нема доволно средства 
за издржување и е неспособен за работа или е без работа без своја вина, има право на 
издржување од својот брачен другар сразмерно со неговите/нејзините можности (Член 185). 

Закон за здравствена заштита  
Здравствените услуги можат да ги нудат јавни и приватни здравствени установи. 

Здравствената дејност се врши на примарно, секундарно и терцијарно ниво на здравствена 
заштита. Здравствените услуги ги вршат здравствени работници, а одредени активности во 
рамки на здравствената дејност можат да ги вршат здравствени соработници кои ги исполнуваат 
условите утврдени со овој и со други закони (членови 12 и 13). 

Но, при итен случај, секој е должен да укаже прва промош и во случај на опасност по животот, 
да ја извести најблиската здравствена установа и да овозможи пристап до итна медицинска 
помош (Член 3, став 3). 

Дополнително, за вршење на дејноста во областа на јавното здравје, здравствените установи 
соработуваат со установите за јавно здравје, општините, односно градот Скопје, воспитно- 
образовните установи, установите за социјална заштита, здруженијата и фондациите и 
работодавачите (Член 41). При планирање на вршењето на работите во вонредни услови и 
кризни состојби, Министерството за здравството и здравствените установи соработуваат со 
Црвениот крст на Северна Македонија, и со други државни установи и здруженија и граѓаните 
(Член 284).  

Закон за јавно здравје 
Основните функции на јавното здравје, како што е пропишано во овој Закон, се: 1) следење 

и процена на здравјето и добросостојбата на населението; 2) идентификување, предвидување, 
испитување и ублажување на здравствените проблеми и здравствените опасности во 
заедницата; 3) заштита на здравјето, процена на потребите и активностите потребни за да се 
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обезбеди заштита на здравјето; 4) превенирање болести преку мерки на примарна и секундарна 
превенција; 5) унапредување на здравјето и здравствената едукација; 6) предлагање на 
донесување и спроведување закони и други прописи со кои се обезбедува заштита на здравјето, 
особено преку безбедноста на храната, водата, воздухот, работното место и земјиштето; 7) 
обезбедување на компетентен мултидисциплинарен јавно-здравствен кадар; 8) поддршка и 
спроведување на истражувања за здравјето; 9) развој и планирање на јавно-здравствени 
политики; 10) подготовка и управување со јавно-здравствени вонредни околности, вклучително 
и превенција, реакција и ублажување на последиците и 11) обезбедување меѓусекторско 
партнерство и учество на заедницата за унапредување на здравјето и намалување на 
нееднаквостите (Член 6, став 1). 

Основните јавно-здравствени функции се основа за спроведување на сите јавно-здравствени 
активности од надлежните органи, институциите и другите правни и физички лица (Член 6, став 2). 

Системот на јавното здравје кој обезбедува услови за зачувување и унапредување на 
здравјето на населението е мрежа составена од граѓаните, семејствата, здруженијата на 
работодавачи, работодавачите, синдикатите и вработените, здравствените установи, 
образовните, социјалните, културните и други установи, средствата за јавно информирање, 
хуманитарни, верски, спортски и други организации, здруженијата, фондовите за здравствено 
осигурување, единиците на локалната самоуправа, како и државните органи и здруженијата на 
граѓани и фондации, кои учествуваат во спроведувањето на основните функции на јавното 
здравје од членот 6 на овој закон (Член 8). 

Закон за заштита на личните податоци 
Со овој закон се уредува заштитата на личните податоци како основни слободи и права на 

физичките лица, а особено правата на приватност во врска со обработка на лични податоци 
(Член 1).  

Овој закон се применува на целосно и делумно автоматизирана обработка на личните 
податоци и на друга обработка на личните податоците што се дел од постојна збирка на лични 
податоци или се наменети да бидат дел од збирка на лични податоци (Член 3).  

Личните податоци се обработуваат правично и во согласност со закон, се собираат за 
конкретни, јасни и со закон утврдени цели и се обработуваат на начин што е во согласност со 
тие цели. Натамошната обработка на податоците за цели на историски, научни или статистички 
истражувања нема да се смета дека не е во согласност со првичните цели за собирање на 
податоците доколку се преземени соодветни заштитни мерки во согласност со закон. Личните 
податоци се: соодветни, релевантни и не преобемни во однос на целите заради кои се собираат 
и обработуваат;  точни, целосни и, каде што е потребно, ажурирани, при што се преземаат сите 
соодветни мерки за бришење или коригирање на податоците што се неточни или нецелосни, 
имајќи ги предвид целите заради кои биле собрани или обработени и чувани во форма што 
овозможува идентификација на субјектот на лични податоци, не подолго од колку што е 
потребно да се исполнат целите поради кои податоците се собрани за натамошна обработка 
(Член 5, став 1). 
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По истекот на рокот за чување, личните податоци може да се обработуваат само за 
историски, научни или статистички цели. (Член 5, став 2). Кога личните податоци се употребуваат 
за целите од ставот 2 на овој член, мора да се почитува правото на заштита на приватноста, 
личниот и семејниот живот на субјектот на лични податоци од нивна неовластена употреба и во 
најкраток можен рок податоците да се направат анонимни (Член 5, став 3). За квалитетот на 
личните податоци е одговорен контролорот (Член 5, став 4).  

Обработката на личните податоци може да се врши: 

• по претходно добиена согласност на субјектот на лични податоци; 
• за извршување на договор во кој субјектот на лични податоци е договорна страна или 

на барање на субјектот на лични податоци, пред негово пристапување кон договорот; 
• за исполнување на законска обврска на контролорот; 
• за заштита на животот или суштинските интереси на субјектот на лични податоци; 
• за извршување на работи од јавен интерес или на службено овластување на контролорот 

или на трето лице на кое му се откриени податоците или  
• за исполнување на легитимните интереси на контролорот, трето лице или лице на кое 

податоците му се откриени, освен ако слободите и правата на субјектот на лични 
податоци не преовладуваат над таквите интереси (Член 6, став 1). 

Контролорот го докажува постоењето на согласност на субјектот на лични податоци (Член 6, 
став 2). 

Кога податоците се прибираат од субјектот на лични податоци, тој мора да биде информиран 
за: идентитетот на контролорот и неговиот овластен претставник во земјата, ако го има; целите 
на обработката; корисниците или категориите на корисници на личните податоци;  
задолжителното давање на одговорите на прашањата; можните последици ако не се даде 
одговор и постоењето на право на пристап и право на исправка на личните податоци на 
субјектот (Член 10, став 1). Контролорот нема обврска да го информира субјектот на лични 
податоци за горенаведените работи доколку субјектот веќе е запознат со истите (Член 10, став 
2.) 

3.2.3 Заклучок 
Регулативата за обезбедување вон-институционални социјални услуги за старите лица е 

поволна и охрабрувачка. Законот за социјална заштита им дозволува на здруженијата да 
обезбедуваат социјални услуги во домот на клиентот. За обезбедување таков вид услуги, 
здруженијата мора да имаат лиценца која ја издава Министерството за труд и социјална 
политика. 

Исто така, нема ограничувања во однос на социјалните услуги, бидејќи им се препушта на 
правните или физичките лица да изнајдат иновативни начини да нудат услуги кои државата не 
ги обезбедува. 

Според новиот Закон за социјална заштита, Министерството обезбедува финансиски 
средства согласно годишната програма за социјална заштита и за обезбедување иновативни или 
интервенциски социјални услуги од општини, здруженија или даватели кои самостојно нудат 
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ваков вид услуга. Сепак, останува да се види каков ќе биде процесот на спроведување на овој 
закон. 

Законот за здравствена заштита не дозволува обезбедување здравствени услуги доколку 
правното лице не е регистрирано како здравствена институција. Според овој закон, на секое 
лице му е дозволено само да пружи итна помош при итен случај, а во случај на опасност по 
животот да ја извести најблиската здравствена установа и да овозможи пристап до итна 
медицинска помош, што е една од услугите кои се обезбедуваат со Копчето за итен случај. 

Во однос на заштита на личните податоци, законот исто така нуди поволни услови кога се 
работи за правилата и регулативите за податоците кои ќе се собираат за корисниците на услугата 
Копче за итен случај. 

3.3. Економски фактори 

3.3.1. Анализа на состојбата 

Општ преглед 
Земјата ја задржа нејзината макроекономска стабилност по светската финансиска криза, но 

нејзината внатрешна политичка криза ги попречи економските перформанси (Индекс за 
економска слобода на фондацијата Херитиџ, 2019 година; Кофејс за трговија12, 2019 година ). 
„Недоволно дисциплинираната фискална политика и непродуктивните јавни трошоци, 
вклучително и субвенциите и зголемувањето на пензиите, како и зголемувањето на гаранциите 
за долгот на државните претпријатија го попречуваат економскиот просперитет“ (Чичевалиев, 
2019 година). Потребни се структурни реформи за справување со корупцијата на власта и со 
препотентната бирократија. Правната рамка е цврста, но нејзиното спроведување е споро и 
слабо (Инекс за економска слобода на фондацијата Херитиџ, 2019 година). 

Сепак, порастот продолжува да се забрзува. По стагнацијата во 2017 година поради падот на 
приватни и јавни инвестиции по политичката криза, се забележа пораст во 2018 година кој ќе 
продолжи да се движи по нагорна линија во 2019 година. Побарувачката на домашниот и на 
надворешниот пазар ќе ја стимулира економската дејност. Малото зголемување на стапката на 
инфлација на повисоките цени на прехрамбените производи нема негативно да влијае врз 
потрошувачката на домаќинствата, која ќе продолжи да се зголемува со создавањето нови 
работни места, зголемените минимални плати и подобрената социјалната заштита (Кофејс за 
трговија, 2019 година). 

„Се очекува мало намалување на владиниот дефицит благодарение на продолжените 
економски мерки за штедење. Владата цели кон усогласување на пензискиот систем и кон 
унапредување на социјалната правичност. Ова ќе доведе до повисока стапка на социјален 
придонес, повисока стапка на данок за капитален приход, како и подобро таргетирање 
програми за социјална помош преку замена на надоместот за родители за трето дете во 
семејството со загарантиран минимален приход на лица кои ги исполнуваат условите за 
тоа. Сепак, ефективноста на фискалната политика е ограничена поради затајувањето 

 
12 aнг. Coface for Trade 
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данок и опсежната неформална економија, со што се отежнуваат напорите на владата 
насочени кон намалување на дефицитот. Порастот на долгови се должи токму на 
последователната акумулација на дефицити, заедно со поволностите кои им се дадени на 
странските инвеститори (десетгодишно ослободување од данок и бесплатен пристап до 
јавни услуги).“ (Кофејс за трговија, 2019 година). 

Во однос на надворешните сметки, се очекува моменталниот дефицит да се зголеми поради 
нарушување на трговскиот баланс. Парите што ги испраќаат луѓето кои се вработени во 
странство (16% од БДП) во значителна мера го нарушуваат трговскиот баланс. Моменталниот 
дефицит во сметките го финансираат странски инвестиции (еквивалентно на 2,5% од БДП во 
2017 година). Треба да се земе предвид бруто-надворешниот долг (80% од БДП во јуни 2018 
година): со оглед на тоа што две третини од тој долг отпаѓа на приватни заложби поврзани со 
странски инвестиции, нето-долгот опфаќа само 28,4% од БДП (Кофејс за трговија, 2019 година). 

Комбинираната вредност на извозот и на увозот изнесува 124% од БДП. Рационализирана 
регулаторна рамка ги олеснува инвестициите, но политичката нестабилност спречува 
значителен развој. Конкуренцијата меѓу банките е зголемена, а околу 82% од возрасното 
население во Северна Македонија има сметка во банка (Индекс за економска слобода на 
фондацијата Херитиџ, 2019 година). 

Главната цел на владата сè уште е членство во Европската Унија и во НАТО, поради што и се 
градат мирољубиви односи со Грција. Поради тоа, преговорите за членство можат да 
продолжат, но ќе зависат од способноста на владата да спроведе реформи со кои ќе се одговори 
на структурните проблеми во Северна Македонија. Иако компаниите имаат корист од 
значителните даночни олеснувања и ниските трошоци на трудот во рамки на (бесцаринските) 
индустриски и технолошки развојни зони, тие исто така мораат да се справуваат со недостиг на 
остручена работна сила, несоодветна инфраструктура, недоволно ресурси наменети за 
истражување и развој, бавен процес на плаќања во земјата, долги судски постапки и корупција. 

Олеснетите процеси за основање и водење бизнис обезбедуваат средина која нуди 
прилично овозможувачки услови за приватни инвестиции и производство. По годините кои 
бележеа висока стапка на невработеност, неодамнешните реформи се фокусираа на поголема 
флексибилност на пазарот на трудот. Речиси половина од владините трошења се наменети за 
социјални трансфери (Индекс за социјална слобода на фондацијата Херитиџ, 2019 година). 

Земјата сè уште се бори со високите стапки на сиромаштија (22,2%) и на невработеност 
(17,8%), додека стапката на ризик од сиромаштија за лица од и над 65 години е 16,1%, а стапката 
на пензионери кои живеат во сиромаштија е 7,7% (Државен завод за статистика, 2019 година). 
Понатаму, стапката на ризик од сиромаштија пред социјалните трансфери и пред исплата на 
пензиите е 40,7% (Државен завод за статистика, 2019 година). Според Министерството за труд и 
социјална политика, износот на пензиите е стабилен и продолжува да се зголемува, при што 
просечниот износ на пензиите во 2016 година изнесувал 13 754 денари, во 2017 година 13 954 
денари, а во 2018 година изнесувал 14 421 денари (Министерство за труд и социјална политика, 
2019 година). 
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Табеа 10. Најголеми макро-економски индикатори 
 2016 2017 2018 (п) 2019 (пг) 

Пораст на БДП (%) 2,9 0,0 2,6 3,0 

Инфлација (просек на годишно ниво, %) -0,2 1,3 1,8 2,0 

Баланс на буџетот (% БДП) -2,7 -2,7 -2,8 -2,6 

Тековен баланс на сметка (% БДП) -2,7 -1,3 -1,0 -1,6 

Јавен долг (% БДП) 40,0 39,3 42,0 44,0 

(Извор: Кофејс за трговрија, 2019 година)      (п): Проценка. (пг): Прогноза. 

Потреба од услуги и моментална покриеност 
Она што може да се докаже во почетната фаза е дека Копчето за итен случај, како услуга, 

опслужува моментално неопслужена потреба во земјата. Процентот на стари лица во 
населението на земјата е во подем, што ја зголемува потребата од институционална и вон-
институционална форма на заштита. Доказите упатуваат на тоа дека има голема потреба од вон-
институционална заштита во смисла на давање помош во домашни услови, бидејќи 
институциите имаат многу ограничени капацитети за нега на стари лица. Времето на чекање во 
институциите е долго, што потенцијалните клиенти го сметаат за пречка за добивање услуги, а 
цените се превисоки наспроти куповната моќ на населението во земјата. 

Во моментов, најголемата конкуренција за економската исплатливост на проектот е сивата 
економија, бидејќи старите лица и нивните семејства немаат друг избор поради горенаведените 
фактори. Исто така, ова претставува потенцијален дел од пазарот кој треба да се опфати. 
Директна конкуренција во обезбедувањето вон-институционална заштита се здружението 
„Хуманост“ и социјалното претпријатие „Нега Плус“ на здружението „Хера“. Тие ги нудат истите 
услуги кои ги нуди „Нега Центар“ на Црвен крст. Овие проекти/иницијативи за социјално 
претприемништво не можат целосно да го опфатат пазарот поради мноштво причини (меѓу кои 
се и човечките ресурси и процесот на сертификација на давателите на нега). Ситуацијата во 
земјата и на пазарот е одлична можност за спроведување проект во полето на вон-
институционална заштита и за воведување на Копчето за итен случај како услуга за 
обезбедување помош во домашни услови. 

Понатаму, истражувањето покажа дека потребите на старите лица за социјални услуги се 
разновидни. Од 15-те услуги понудени во истражувањето, најмалку потребна беше поддршката 
и помошта при хранење, која ја одбраа 20,9% од испитаниците, што ги покажува потребите за 
социјални услуги и покриеноста на градот со таков вид услуги. 

Големина и потенцијал на пазарот 
Тешко е да се предвидат големината и потенцијалот на пазарот за различни социјални услуги, 

бидејќи нема многу приватни даватели на таков вид услуги во земјата, а потребна е и 
дополнителна детална анализа за секоја услуга одделно. На пример, ако Црвениот крст има 180 
корисници на услугата за домашна нега, и доколку го земеме процентот од спроведеното 
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истражување на пазарот на луѓе кои веќе користеле неколку услуги како број на целни клиенти 
(51 560), би значело дека Црвениот крст има 51 560 стари лица како вкупен број целни клиенти, 
што би довело до стапка на пенетрација на пазарот од 0,349%. Во суштина, големината (обемот) 
на пазарот би се предвидела на 18 000 корисници. 

Во однос на услугата Копче за итен случај, во моментов нема даватели на таков вид услуга 
или пак компании кои нудат алтернативни методи, како на пример апликации за стари лица кои 
би можеле да се користат за повици при итен случај или за мобилизирање поддршка базирана 
на волонтери/соседи, а Црвениот крст сè уште нема корисници. Доколку ги земеме истите 
параметри и ги помножиме со процентот на стари лица кои се заинтересирани за услугата Копче 
за итен случај (51 560*85,7%), би предвиделе потенцијална големина на пазарот со 44 187 
корисници. Дури и ако го пресметаме само бројот на луѓе кои користеле услуги (51 560) и 
процентот на луѓе кои користеле услуги понудени од приватни даватели на услуги (34,9%), 
предвидуваме големина на пазарот со 17 994 потенцијални корисници. 

Доколку Црвениот крст има 50 корисници и ако го земеме бројот на луѓе заинтересирани за 
услугата Копче за итен случај (96 688), предвидената големина на пазарот е 5 000 корисници. 
Препораката за вообичаена пенетрација на пазарот за потрошувачки производ е помеѓу 2% и 
6%. Изразено во потенцијална големина на пазарот од вкупно 85,70% (96 688) заинтересирани 
за услугата, резултатот се движи од 1 934 до 5 801 потенцијални корисници. Бидејќи ова 
истражување е спроведено за нова услуга, а Црвениот крст сè уште нема клиенти за таа услуга, 
ги користевме податоците од истражувањето и предвидувањата за добри практики за да ја 
пресметаме потенцијалната големина на пазарот. 

Може да се заклучи дека услугата Копче за итен случај бележи висок број целни клиенти, 
неколку конкуренти и висока стапка на заинтересираност, што се отсликуваат на големината на 
пазарот. Во Скопскиот регион, потенцијалниот пазар за услугата Копче за итен случај е огромен. 

3.3.2. Заклучок 
Северна Македонија е можеби една од најлесните места во светот за водење бизнис 

(рангирана на 12то место според Светската банка), но само доколку има добри можности за тоа. 
Повеќе од половина (52,1%) од сопствениците на бизниси ги започнале бизнисите поради 
потреба, а не поради можност. Сепак, падот на стапката на невработеност во земјата (од 38% во 
2006 година на 24,6% во февруари 2016 година) нуди надеж. Сепак, во земјата има високи стапки 
на невработеност и на сиромаштија, поради што се попречува воведувањето нови производи и 
услуги како што е услугата Копче за итен случај. Иако пензиите се зголемуваат, се зголемуваат и 
цените на производите, со што, во суштина, се зазема/троши делот за социјалните потреби. 
Високиот процент сива економија во земјата исто така го попречува развојот на состојбата и 
растот на економијата. 

Сепак, потребата за социјални услуги е огромна. Луѓето најчесто користат услуги како 
одржување хигиена во домот, превоз со санитетско возило и амбуланта, и услуга за личен повик 
при итен случај. Првата услуга најчесто ја нудат лица кои работат самостојно, а ова придонесува 
за раст на процентот на сива економија. Втората и третата услуга најчесто ги нудат националните 
здравствени установи. За превоз со санитетско возило возило и амбуланта, 
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клиентите/пациентите чекаат предолго, бидејќи има само седум достапни амбулантни возила, 
а поради тоа би морале да платат приватни амбулантни возила кои се прескапи.  

Потенцијалот на пазарот е исто така голем. Дури 85,70%, односно 96 688 луѓе во Скопскиот 
регион се заинтересирани за услугата Копче за итен случај. Со користење на нормалната стапка 
на пенетрација на пазарот за потрошувачки производ, предвидуваме големина на пазарот 
помеѓу 1934 – 5801 потенцијални корисници.  

3.4. Технолошки фактори 

3.4.1. Анализа на состојбата 

Општ преглед 
Технолошките фактори се една од клучните детерминанти за остварување на идејата за 

вовед на услугата Копче за итен случај. Инфраструктурата на земјата е соодветна и овозможува 
имплементација на технологија за нега преку телефонски повик, со оглед на тоа дека 
покриеноста со пристап до интернет и мобилна телефонија е на добро ниво, ако се спореди со 
онаа во државите-членки на ЕУ.  

И покрај потенцијалот кој го нуди инфраструктурата на земјата, сè уште нема вистинска 
искористеност на технологијата за целите на социјална и здравствена нега, особено кога станува 
збор за услуги за домашна нега. Контактот со службите за итна помош воглавно се остварува со 
телефонски повик, преку фиксни или мобилни телефонски линии. 

Професионалната социјална и/или медицинска нега за стари лица која ја обезбедуваат 
приватни даватели на услуги е ново и брзорастечко поле. Културата во земјата полека се менува, 
што носи нови можности и потреби од различни видови нови услуги поврзани со нега. 

Во моментов, нема вистинско присуство на локални компании или увозници за софтвер или 
хардвер-опрема за услугата Копче за итен случај, со исклучок на локалните компании за 
безбедносни услуги кои нудат такви услуги како дел од безбедносните решенија за 
домови/работни места. Само мали компании се заинтересирани за можноста да станат 
овластени увозници и монтери на опремата (на пр. ИТ Плус во Скопје). Компаниите кои нудат 
безбедности решенија ја снабдуваат, ја инсталираат и ја надгледуваат опремата. Во зависност 
од контролната единица за стандардниот аларм (кој се активира кога е присутен човек, при 
кражба, при пожар), тие додаваат и т.н. „Копче за паника“, кое би служело како Копче за итен 
случај, како дел од безбедносното решение (на пр. ОСА Секјурити, НИКОБ Секјурити). 

Во однос на можностите поврзани со телекомуникациските услуги, на територијата на 
земјата има високо ниво покриеност со терестријални и безжични врски, а како резултат на тоа, 
населението е многу поврзано. 

Главниот давател на телекомуникациски услуги има законска обврска на населението да му 
обезбеди поврзливост со фиксна мрежа. Има и други даватели кои користат бакарни пристапни 
мрежи, кои имаат коаксијалнни, оптички мрежи или обезбедуваат фиксна поврзливост преку 
GSM-мрежа, но тие се ограничени на локални подрачја и немаат покриеност низ целата 
територија на земјата. 
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GSM-мрежата е многу развиена. Двата даватели на услуги за безжична конекција покриваат 
над 90% од населението со 2G или 3G- мобилни мрежи, а покриеноста со 4G-мобилна мрежа 
брзо се шири. Услугите GPRS ќе престанат да се користат за неколку години.  

Терестријалната интернет-конекција се движи од брзини на АДПЛ со речиси 100% 
покриеност преку бакарни пристапни мрежи, до ултра-брзи оптички мрежи чија употреба брзо 
се зголемува. Има и компании кои обезбедуваат покриеност со радио-фреквенции, но ова 
решение не е многу применливо. 

Табела 11. Достапни и веродостојни опертори за телекомуникациски услуги во земјата 

Оператори за телекомуникациски услуги Услуги 

Македонски Телеком – T-Home   
(https://www.telekom.mk/)    

• POTS (аналогна линија преку бакарна 
мрежа со конверзија на интернет 
телефонија (ВоИП)) 

• АДПЛ (добро ниво на покриеност) 
• Оптички мрежи (ограничено ниво на 

покриеност) 
• Мобилни мрежи 2G/3G/4G (највисоко 

ниво на покриеност во земјата) за 
гласовна комуникација и пренос на 
податоци 

One.VIP   (https://www.vip.mk/)  • POTS (аналогна линија со конверзија 
на мобилна мрежа) 

• АДЛП 
• Кабелски (коаксијални) мрежи 

(ограничено ниво на покриеност) 
• Оптички мрежи (ограничено ниво на 

покриеност) 
• Мобилни мрежи 2G/3G/4G (добро 

ниво на покриеност во земјата) за 
гласовна комуникација и пренос на 
податоци 

Виртуелен оператор:  
Lycamobile  (https://www.lycamobile.mk/en/) 

• Мобилна мрежа 2G/3G/4G 

Вирутелен оператор: 
Telekabel (https://telekabel.com.mk) 

• Кабелски (коаксијални) мрежи 
(ограничено ниво на покриеност) 

• Оптички мрежи (ограничено ниво на 
покриеност) 

• Мобилни мрежи 2G/3G/4G 

Локални оператори  • Има многу локални оператори за 
кабелски услуги кои нудат кабелски 
интернет-услуги, но не се 
веродостојни или потребни за ваков 
вид апликација.   
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Во однос на услуги од центри за повици, има повеќе центри за повици во Скопје кои работат 
со компании чии клиенти се во САД и во Западна Европа. Центрите имаат добра инфраструктура, 
повеќето од нив работат 24 часа секој ден од седмицата, а нивните агенти за повици можат да 
обезбедат услуги и за нашите клиенти по разумна цена. Негативната страна е тоа што нивните 
цени се сметаат за компетитивни во САД, но се високи за локални услуги. Сепак, со ова се 
покажува дека во земјата има овозможувачка инфраструктура и основа за имплементација и 
воведување на услугата Копче за итен случај, бидејќи има воспоставени центри за повици кои 
работат за домашни и странски компании. 

Фиксните телефони за гласовна комуникација користат ВоИП преку бакарна ДПЛ, а на тој 
начин телефонската услуга е зависна од напој, бидејќи модемот/конверторот за ВоИП е 
приклучен на напојно тело. Дури и оптичката мрежа е зависна од напој за телефонскиот пристап 
и за пристапот до интернет. 

Мрежата 3G/4G е поотпорна на прекини на електричната енергија бидејќи далноводите 
имаат резервни акумулатори и генератори на електрична енергија. Оваа мрежа е достапна за 
повеќе од 90% од населението и е многу веродостојна поради технолошкиот дизајн, при што 
дури и ако некој далновод привремено не работи, уредите можат да се поврзат на следниот 
најблизок далновод, а притоа конекцијата само да се успори, но не и да се изгуби. 

Во Северна Македонија нема конкретна регулатива или стандарди за оваа технолгоија. Има 
регулатива само за посебни елементи, како: 

• Складирањето лични податоци мора да се одвива во земјата, а притоа да поминува низ 
редовни безбедносни проверки. Компанијата која ги има складираните податоци ја сносува 
одговорноста во случај на хакирање или објавување на податоците;  

• Моќноста на радиопреносникот не треба да дозволува надминување на опсегот на 
пренос од 60 метри;  

• Само законски овластени даватели на услуги можат да се користат за поврзување со 
телефонска линија; 

• Фреквенциите на мобилните телефони што се во употреба се од 800, 900, 1800, 1900 и 
2100 MHz; 

• Електричните компоненти треба да се во согласност со стандардите за заштита од низок 
и висок напон, кои соодвествуваат со нормативите на ЕЕК;  

• Доколку разговорот се снима, сите страни треба бидат известени за тоа.   
 
 
 

3.4.2. Потреби 
За основно ниво на функционирање на системот, ќе биде потребно: 

1. Корисникот да има копче коешто ќе може да го носи на себе (во вид на приврзок или 
бразлетна) за да го активира алармот кога ќе биде во затворен простор.  
2. Аудио-комуникација со корисниците по активирање на алармот. 
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3. Софтверски интерфејс, за давателите на нега да добијат известување дека одреден 
корисник го активирал алармот и за да добијат пристап до информациите на корисникот,  
4. Можност за давателите на нега да воспостават повик со корисникот, со 
неговите/нејзините контакти за итен случај, или со службите за итна помош. 
5. Можност за давателите на нега да дадат коментар и да го снимаат активирањето на 
алармот, причината за активирање на алармот и исходот.  
6. Софтвер за внес и временска ознака на настаните за идни извештаи и за правење 
аудио-запис на разговорот.   
7. Систем за проверка на состојбата и на функционалноста на далечинските уреди, како 
на пр. поврзливост, полнеж на батерија и други можни грешки.  

3.4.3. Технички потреби и потреби поврзани со имплементација 
1. Хардвер 

- Преносливо копче за итен случај 
- Приемник за телефонската линија за нега 
- Сервер за софтверот кој прима известувања за аларми 
- Сервер за приватна телефонска централа  
- Десктоп-компјутер 

2. Софтвер 
- Софтвер за примање известувања за аларми  
- Панел за операторот 

3. Телекомуникации 
- SIM-картички за телефоните за нега 
- Интернет за серверот 
- Интернет за операторот 
- Телефонски линии за приватна телефонска централа 

3.4.4. Елементи 
1. Основна единица/ телефонска линија за нега кој овозможува поврзување преку мрежа 

3G/4G, со повикувач и звучник, поврзливост со радиофреквенции и резервна батерија. 
2. Преносливо копче за радиоврекенции (во вид на привезок или рачен часовник)  
3. Систем за примање аларми со податоци за корисникот, за локацијата, преглед на 

алармот, информации за контакт, историја на здравствени проблеми и тн. Треба да има 
можност и за интеграција со сервер за телефонски систем.  

- Физички сервер 
- Софтвер и лиценца за софтвер 
- Простории – хостинг  

4. Сервер за телефонски систем / аплкација за центар за повици интегрирана со системот 
за примање аларми, за да се воспоставува гласовна комуникација со корисницте, со 
нивните контакти за итен случај или со службите за итен случај. 

- Физички сервер 
- Софтвер (лиценци)  
- Простории - хостинг 
- Линии за телекомуникации (SIP) 

5. Работни простории за агентите за повици 
- Хардвер (Десктоп/ лаптоп-компјутер) 
- Интернет-конекција 
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3.4.5. Заклучок 
Од технолошки аспект, проектот е изводлив. Земјата ја има потребната инфраструктура, а 

потребните производи се достапни кај избрани снабдувачи. Може да се очекува дека за 
воведување на услугата ќе бидат потребни 6 или повеќе месеци, поради застој кај снабдувачите, 
затоа што испораката нема да биде толку брза како онаа за одредени генерички производи. 
Потребна е значително голема инвестиција за изградба на целосно функционален и 
веродостоен систем. Според тоа, потребни се грантови, донации и/или спонзорства за да се 
купат опремата и софтверот. 

Освен цената, ги има сите други фактори кои влијаат врз технологијата, а предусловите се 
задоволени. 

4. Предизвици и нивното влијание врз услугата Копче за итен случај 
Во ова поглавје се анализираат предизвиците кои произлегуваат од факторите и нивното 

влијание врз услугата Копче за итен случај. Секој фактор со себе носи свои предизвици и влијае 
врз воведувањето нова услуга. Тие предизвици служат за предвидување пречки кои можат да 
го попречат процесот на имплементација во иднина. 

4.1. Политички предизвици и нивното влијание врз услугата Копче за итен 
случај 

Состојбата во земјата во однос на негата на старите лица е незадоволителна, а моменталната 
ситуација во однос на давањето услуги не може да ја задоволи побарувачката на пазарот на 
оваа конкретна целна група. Меѓу политиките за подобрување на квалитетот на животот на 
старите лица може да се наведат Националната стратегија за стари лица за 2010 – 2022 година 
и плановите за развој на неколку општини, во кои се наведени неколку активности, но тие 
активности не се спроведени. 

Кога станува збор за обезбедување услуги за институционална и вон-институционална нега 
на старите лица, состојбата во земјата е во зародиш, исто како и областа социјалното 
претприемништво. Потребата од развој на политики е очигледна, а оваа иницијатива би 
обезбедила двојно дејствување во развојот на политиките во двете области, при што ќе се 
подобри квалитетот на животот на старите лица и ќе се придонесе кон развојот на социјалното 
претприемништво, како и кон приодот „цело општество“ што исто така ќе ги вклучи и 
релевантните засегнати страни и населението. 

Во моментов, системот е многу централизиран, а капацитетот на државните институции сè 
уште е недоволен, додека пак спроведувањето на националните политики за социјална заштита 
е ограничено. На социјалните работници воглавно им се задаваат административни работни 
задачи, а не се посветува доволно време и внимание на поддршката на терен за оние на кои им 
се потребни социјалните услуги. Потребно е итно, одржливо и координирано дејство за 
деинституционализација, кое опфаќа конкретни мерки и постојан развој на алтернативни услуги 
во заедниците (Европска Комисија, 2018 година; Иванов, 2018 година). 
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Сепак, владата се обврза дека ќе ги подобри социјалните услуги и дека ќе го вклучи 
граѓанското општество во давањето социјални услуги, а особено дека вон-институционалните 
услуги ќе бидат поотворени. 

Ефективната соработка помеѓу Црвениот крст на Северна Македонија и владините 
институции овозможува поволен момент за застапување за отворен процес на креирање 
политики во кој Црвениот крст би имал клучна улога како предводник во обезбедувањето услуги 
за старите лица и во развојот на социјалните претпријатија во земјата. 

Периодот на транзиција кој го обележува развојот на социјалната нега на старите лица и на 
социјалното претприемништво со себе носи и предизвици кои треба да се земат предвид при 
развој на нови иницијативи и проекти. Особено внимание треба да се посвети на следните 
предизвици: 

• Промената на политичката сцена дава одредена несигурност во креирањето политики 
во однос на социјалната нега на старите лица. 
• Сегашната политичка состојба во однос на социјалните услуги за старите лица бележи 
свесност за моменталните потреби и недостатоци за решавање на ситуацијата со 
институционалната и вон-институционалната поддршка и на национално, и на локално ниво. 
• Нема систематски приод кон социјалните услуги за старите лица, особено вон-
институционалните форми на таквите услуги на сите нивоа, вклучително и финансирањето.   
• Владините политики, како и политиките на општините, немаат оперативни, финансиски 
рамки и рамки за мониторинг и оценување. Фокусот е ставен на ограничени форми 
институционална нега на стари лица – домови за стари лица, на вон-институционална нега – 
дневни центри за нега на стари лица, и на неколку иницијативи за вон-институционална 
поддршка кои се ограничени во однос на формата и на опсегот и не се имплементирани.  
• Нема политики за развој и промоција за диверзификација на вон-институционалните 
услуги и социјалното претприемништво; 
• Нема политичка и институционална поддршка за развој и промоција на вон-
институционалните услуги и на социјалното претприемништво;  
• Слабо управување и мал капацитет на националните и локалните власти; 
• Слабо спроведување, усогласување и имплементација на политиките. 
• Потребата од диверзификација на вон-институционалните услуги ќе се потенцира кога 
повеќе иницијативи и проекти (како што е услугата Копче за итен случај) ќе се 
имплементираат и кога ќе се спроведат повеќе истражувања на локално ниво за да се 
обезбеди објективна проценка на потребите на локалното население. Во изминатите 
неколку години, преку иницијативите на социјалното претприемништво се подигна свесноста 
за потребата за развој и промоција на социјалното претприемништво во земјата како 
катализатор на социјалните промени.  

Сепак, политичките изјави и документите за јавни политики покажуваат јасна намера за 
понатамошна поддршка и развој на институционалните и на вон-институционалните видови 
социјална поддршка за старите лица. Ова многу ветува во светло на понатамошното развивање 
на стратешките документи и нивното адаптирање во текот на следните две години, доколку како 
дел од пакетот се усвојат и силни оперативни рамки, меѓу кои и финансиски. 
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Интересот за социјалното претприемништво е во подем, а многу организации активно бараат 
подобра политичка поддршка за развој на ова поле. Претставници на Министерството за труд и 
социјална политика изјавија дека до крајот на 2019 година министерството ќе објави стратегија 
и акциски план за развој на социјалното претприемништво во земјата. Ова исто така беше 
изјавено во неколку документи за јавни политики, како Програмата за работа на Владата за 2017 
– 2020 година (Влада на Република Северна Македонија, 2017 година) и Стратегијата и 
акцискиот план за соработка и развој на граѓанското општество за 2018 – 2020 година (Влада на 
Република Северна Македонија, 2018 година). Владата започна ветувачки процеси, како 
намерата да развие стратегија и операциски/акциски план и да ги усвои до крајот на 2019 година 
или почетокот на 2020 година (МТСП, 2019 година13). 

Голема е веројатноста развојот на политичката состојба и на политиките позитивно да влијае 
врз севкупната клима за воведување на услугата Копче за итен случај на Црвениот крст на 
Северна Македонија. Националните институции и локалните власти ќе бидат поотворени за 
соработка и за воведување вон-институционална социјална нега, за поддршка на организациите 
кои работат во областа на социјална нега и за социјалното претприемништво. Се очекува 
социјалните претпријатија да имаат своја организациска форма до крајот на 2020 година. Затоа, 
во идните две години се очекува политичката клима да биде посозреана во однос на таквиот 
вид услуги, организации и претпријатија, за да може подобро да се разбере побарувачката и 
можностите кои институционалните и вон-институционалните иновативни видови социјална 
нега за старите лица, како и социјалното претприемништво, ги нудат за подобрување на 
социјалната нега за стари лица и севкупниот развој на земјата. Понатаму, националните 
политики ја потенцираат  потребата од детално истражување на потребите на старите лицa, како 
и потребата од воведување нови услуги кои ќе им овозможат на старите лица да останат во 
своите домови и да живеат достоинствено и интегрирано во општествениот живот, како на 
пример домување со делумна поддршка, интензивна домашна нега, онлајн и далечинска нега, 
меѓугенерациски активности, заедничка и неформална помош, проекти во заедницата. 

Оваа идеја за иницијатива/ проект придонесува за наведениот напредок на политиките, и ќе 
игра важна улога во обезбедувањето социјални услуги од социјалните претпријатија. Исто така, 
придонесува и кон планирањето на идните програми со кои ќе се обезбедува поддршка за 
социјалните услуги и за социјалните претпријатија. Дополнително, научените лекции и 
позитивната практика од спроведување на проектот услуга Копче за итен случај ќе овозможи 
подобро застапување и поблиска соработка со надлежните власти на локално и на национално 
ниво. Од друга страна, со ова ќе се обезбеди транспарентност и навремена размена на 
информации за да се подобрат политиките од секторот за социјална заштита и во другите 
релевантни сектори и нивната имплементација, во полза на старите лица. 

Овој период на транзиција и предизвиците што ги носи немаат директно влијание врз 
услугата Копче за итен случај како можна вон-институционална услуга. Напротив, воведување 
на ваков вид вон-институционална социјална поддршка за старите лица ќе ги дополни доказите 

 
13 Податоците се добиени од Министерството за труд и социјална политика, за време на јавен настан одржан на 1 
март 2019 година, насловен како Форум за социјално претприемништво. 
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со кои ќе се придонесе кон забрзан развој на другите видови вакви услуги и на социјалното 
претприемништво во блиска иднина. 

4.2. Правни предизвици и нивното влијание врз услугата Копче за итен случај 
Моменталните процеси во законодавството опфаќаат имплементација на новиот Закон за 

социјална заштита, кој беше усвоен во мај 2019 година, како и усвојување на Закон за социјално 
претприемништво до крајот на 2020 година. 

Процесот на дизајнирање систем за социјална заштита започна во 2009 година врз основа на 
приниципите на деинституционализација, плурализација и децентрализација. 

Анализите покажуваат дека системот за социјална заштита е во фаза во која е неопходно да 
се преземат значителни реформи, пред сè за да се подобри ефикасноста и ефективноста на 
паричната помош и за да се подобрат и развијат социјалните услуги кои им се даваат на крајните 
корисници. Во моментов, социјалните трансфери се распределуваат многу нерамномерно и 
несоодветно, а ваквата состојба придонесува кон продлабочување на нееднаквоста во 
општеството. Во однос на услугите за социјална заштита, утврдено е дека тие не одговараат на 
индивидуалните потреби на крајните корисници и дека треба да се обезбедуваат во заедницата 
преку понатамошна имплементација на процесите на деинституционализација, 
децентрализација и плурализација. 

Новиот закон овозможува услови за унапредување и развој на социјални услуги кои ќе се 
даваат во домот на корисникот, во заедницата и надвор од кругот на семејството, како и 
иновативни и интервентни социјални услуги. 

Во однос на давањето социјални услуги, овозможена е вклученост на општините, 
здруженијата на граѓани, поединците и приватниот сектор во давањето и доставувањето услуги 
во заедницата.  

Кога станува збор за обезбедување социјални услуги од општините, планирано е да се 
обезбедат средства од буџетот на Република Северна Македонија, кои ќе бидат доделени по 
спроведената постапка со јавен повик. Постапката ќе се спроведува врз основа на локалните 
програми на општината кои се ревидирани и одобрени во планскиот регион. За одредени 
социјални услуги, ќе биде објавен повик за овластени здруженија кои се даватели на социјални 
услуги.  

Нов начин на лиценцирање професионалци и нов метод на професионална работа се 
воведоа преку методот „работа на случај“ се воведоа, за експертите во центрите за социјална 
работа да планираат да работат со корисниците за да се надмине социјалниот ризик и инклузија 
во општеството (Министерство за труд и социјална политика, 2019 година). 

Новиот закон се подготвува како активност заснована на Извештајот на Европската комисија. 

Понатаму, нема нов нацрт-закон за социјално претприемништво. Немањето регулатива и 
неприменливата дефиниција и понатаму се клучни правни предизвици во оваа област 
(Чичевалиев, 2019 година). Владата изјави дека ќе вложи напори да усвои закон за социјално 
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претприемништво до крајот на 2020 година, но нема значителни промени во статусот за време 
на спроведувањето на оваа студија. 

Анализата на законите и регулативата покажа дека институционалните услуги за социјална 
нега се во фокусот на државата и дека тие се широко регулирани. Се чини дека вон-
институционалните услуги за социјална нега се развиваат побрзо во споредба со 
законодавството кое се однесува на нивната правна и организациска форма, вклучително и на 
нивната децентрализација. Образложението за ваквата состојба е брзорастечката потреба за 
вакви услуги поврзани со стареење на населението и социо-економски, структурни и 
културолошки детерминанти. За населението над 65 годишна возраст, чиј процент веќе е 
зголемен и сè уште се зголемува, како и за зголемените потреби од обезбедување услуги за 
социјална нега, потребен е посоодветен и економичен одговор од државата, преку 
унапредување на вон-институционалните услуги за социјална нега. Со ова ќе се зголеми нивото 
на пристап до социјална нега за голем дел од населението, и ќе се намали притисокот врз 
институциите за социјална нега. На долг рок, овој процес може да се поттикне преку ефективна 
и ефикасна имплементација на моменталното законодавство во три домени: 

• Лиценцирање/овластување. Лиценцирањето е правно овластување од државата, согласно 
надлежностите на државата, да се практикува професија со одреден опфат во практика. Во 
системот за лиценцирање, државата со статут ги дефинира задачите и функцијата или 
делокругот на извршувањето одредена професија и пропишува дека таквите задачи можат да 
ги вршат само оние кои имаат лиценца за тоа. Како такво, со лиценцирањето им се забранува 
на лица кои не се лиценцирани да ја практикуваат професијата. Лиценцирањето е поврзано со 
зајакнување на професионалните стандарди за обезбедување социјална нега и зголемување на 
довербата на корисниците. 
• Децентрализација на социјалните услуги. Децентрализацијата, како реформска мерка, има 
за цел да ги подобри заложбите, менаџерските процеси и исходите, а има политички, 
административни и финансиски конотации. Издржливоста на системот за социјална нега при 
постигнување на саканите исходи зависи од ширината и длабочината на „просторот за 
одлучување“ на локално ниво. Во растечкиот континуум на услугите за социјална нега, 
предизвикот е да се идентификуваат варијаблите на спроведувањето (распределба на средства, 
автономија на локално ниво, перцепција на клучните засегнати страни, исходите од 
испорачувањето услуги итн.), најпрво низ призмата на децентрализација, а потоа и за да се 
воспостават насочени односи меѓу нив. Насоката на политиките и законодавството во иднина 
треба да се фокусира на целиот спектар на системот за социјална нега, со посебен акцент на 
ефикасноста, учеството на заедницата, управувањето со човечките ресурси и квалитетот на 
услугите на локално ниво и во локални услови (на пр. нега во домот). 
• Деинституционализација на социјалните услуги. Како политика, деинституционализацијата 
има за цел да ги намали трансинституционализацијата и реинституционализацијата како 
процеси. Основната димензија на деинституционализацијата е транзицијата од 
институционална нега во нега базирана во заедницата. Под нега базирана во заедницата не се 
подразбира само промена на локацијата, туку и целисходна промена во начинот на кој се 
обезбедуваат услугите. Станува збор за процес во заедницата (со заеднички напори), учество од 

61

https://www.google.at/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiaqqv2v4vhAhWRr6QKHQN6AAIQjRx6BAgBEAU&url=https://eng.belta.by/society/view/swiss-red-cross-joins-belarusian-red-cross-partnership-platform-110690-2018/&psig=AOvVaw3anJxlgXE1vzVD8Y4DHWcc&ust=1552991925508493


 
 

 
 

различни даватели на социјални услуги, афирмација на човековото достоинство, охрабрување 
на корисникот да заземе различни улоги и да води нормален живот.  
• Аутсорсинг на социјалните услуги од приватни правни лица, здруженија и физички лица. 
Аутсорсингот, или приватизацијата, е промовиран како начин да се заштедат пари и да се 
подобрат услугите или да се прошири нивниот обем. Ова треба да биде поткрепено со зајакната 
правна усогласеност за да се избегнат какви било ризици од ограничување на пристапот и од 
намалување на квалитетот на услугите. Ова е неизбежен одговор на ограничените капацитети 
на институциите за социјална нега на различни нивоа на управување.  

Иако новиот Закон за социјална заштита ги опфаќа трите горенаведени домени, останува да се 
види како тој ќе се спроведе, бидејќи беше усвоен во мај 2019 година. 

Може да се заклучи дека законодавството не е пречка за обезбедување вон-
институционални услуги за социјална нега, како услугата Копче за итен случај во Северна 
Македонија која би ја обезбедувал Црвениот крст. Сепак, на долг рок, законодавството треба 
експлицитно да ги поддржи таквите услуги преку ефикасно и ефективно спроведување на 
законот, особено кога станув збор за лиценцирање, деинституционализација и аутсорсинг. 

4.3. Економски предизвици и нивниот ефект врз услугата Копче за итен случај 
Во изминатите неколку години, во Северна Македонија беа воведени повеќе економски 

реформи со кои се подобри статусот на земјата во однос на светските економски рангирања. 
Сепак, овие реформи не ги подобрија клучните економски индикатори како растот, новите 
работни места и приходот, поради зачестеноста на промените и недостатокот на консултативни 
процеси. Пред финансиската криза во еврозоната, порастот на БДП во Северна Македонија 
беше двојно помал во споредба со нејзините соседи на Балканот. Во 2016 година, слабата 
економска политика и политичката криза придонесе кон стапка на пораст на БДП од 2,5 
проценти; домашна потрошувачка и понатаму е слаба, а износот на приходите стагнира. Иако 
стапката на невработеност се намали на 23,1 процент, повеќето нови работни места се креираат 
со субвенции од владата (УСАИД, 2019 година). 

Вештините за претприемништво и за работна сила не се во чекор со развојот на пазарот, што 
дополнително попречува раст. Иако Северна Македонија привлекува странски инвестиции во 
нејзините индустриски и технолошки развојни зони, севкупното ниво на инвестиции надвор од 
овие зони и понатаму е ниско, а заемите на приватниот сектор не ја задоволуваат побарувачката 
(УСАИД, 2019 година). 

Економската состојба во земјата не е охрабрувачка и придонесува кон недоволно 
овозможувачка бизнис-околина. Порастот на цените и минималната плата додаваат на 
потешкотиите при започнување нов бизнис. Пензиите на старите лица, особено на оние за кои 
услугата Копче за итен случај е неопходна, се ниски и го попречуваат пристапот до каков било 
вид социјални услуги. Централизираниот социјален систем во земјата додава на 
нерамноправноста и нееднаквиот третман на луѓето кои имаат потреба од таков вид услуги. 
Потенцијалните ризици во оваа област се: 

• Сивата економија. Високата стапка на сива економија во земјата ги спречува бизнисите да ги 
понудат нивните услуги по респектабилна цена и да обезбедат професионални стандарди за 
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услугите, како и одговорност и отчетност за обезбедената услуга. Исто така, покажува дека 
во земјата се присутни различни видови евазија (опортунистичка, одбранбена и пасивна), 
како и различни видови исклучување (сегментација на пазарот на трудот, строги прописи за 
влез, практики на вработувања во фирми). 

• Куповната моќ на старите лица и на нивните семејства. Малите пензии и плати 
придонесуваат старите лица и нивните семејства да бараат услуги од нерегистрирани 
даватели на услуги (на пр. поединци кои самостојно даваат такви услуги), прифаќајќи го 
ризикот од услуга со низок квалитет и потпирајќи се на личното чувство на одговорност и 
отчетност. Ова исто така дополнително ја намалува ниската доверба во давателите на 
услуги и интересот за користење такви услуги.  

• Цените на услугите. Еден од најважните предизвици за услугата Копче за итен случај е 
формирање цена која старите лица и нивните семејства ќе можат да си ја дозволат за 
редовно да ја користат услугата. Формираната цена треба да ги исполни сите критериуми 
во однос на обезбедување на услугата, финансиска достапност и одржливост, како и 
задоволство кај клиентите.  

Се очекува подем на економскиот раст на земјата, бидејќи има знаци на опоравување на 
растот по долгата политичка криза. Првите позитивни трендови влеаа оптимизам во 
македонската влада дека ќе ја достигне целта од 5% до крајот на 2020 година. Според 
проценките и податоците на Државниот завод за статистика (2019 година), стапката на 
пораст на бруто домашниот производ за првиот квартал од 2019 година е 4,1%. Во истиот 
период, извозот на добра и услуги се зголемил за номинален износ од 14,9%, додека увозот 
на добра и услуги се зголемил за номинален износ од 12,6% (Државен завод за статистика, 
2019 година).   

4.4. Технолошки предизвици и нивното влијание врз услугата Копче за итен 
случај 

Инфраструктурата за технолошки иновативни проекти во земјата е поставена, овозможува 
поволни услови и дозволува спроведување проекти како воведување на услугата Копче за 
итен случај.  

Сепак, има неколку предизвици кои можат да влијаат врз овој проект, а се поврзани со a) 
каналите за снабдување, б) брзодвижечкиот развој на телекомуникациите, в) високите цени и 
г) технологијата. 

 a) Канали за снабдување 

- Се смета дека услугата Копче за итен случај влегува во рамките на мал, 
специјализиран пазар во кој неколку снабдувачи нудат речиси исти решенија и слични, 
високи цени. 

- Не сите снабдувачи на хардвер и софтвер ги снабдуваат нивните добра и услуги 
од Северна Македонија 

- Нема многу снабдувачи во Европа; 
- Некои од снабдувачите користат застарена технологија која наскоро ќе стане 

неупотреблива; 
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- Поради недостиг на снабдувачи, или поради недостиг на вистинска 
конкуренција, цените се многу високи, особено во однос на куповната моќ во земјата.  

б) Брзодвижечки развој на телекомуникациите 

- Поради брзодвижечкиот развој на стандардите за телекомоникации, некои од 
уредите би станале неупотребливи пред крајот на животниот век на производот.  

- Доколку нови снабдувачи/актери решат да влезат во пазарот на услугата Копче 
за итен случај, може да ги променат правилата на игра за обезбедување услуга Копче 
за итен случај за старите лица, со користење иновативни производи (на пр. мобилни 
уреди и слично). 

в) Високи цени 

- Цените во роаминг се високи (во зависност од потребниот пакет минути и 
податоци, мегабајти); при што картичките за роаминг со повеќе даватели се многу 
скапи, а поради тоа не е е возможно да се обезбеди редундантност). 

- Високи цени во земјата за хостинг на серверот.  
- Високи цени на уредите за телефонската линија за повик при итен случај (Копче 

за итен случај) и на надоместокот за услугата. 

г) Технички аспекти 

- Практично е невозможно софтверот да се преведе на македонски јазик, а 
поради тоа може да се користи само на англиски јазик; 

- Поради неверодостојните и спори поштенски услуги, многу е тешко да се 
испорачаат заменски делови по пошта. 

Напори за ублажување на предизвиците 
Состојбата со каналите за снабдување е предизвик со кој се соочуваат сите даватели на услуги 

во Европа. Сепак, Црвениот крст ќе се обиде да ги намали трошоците, со тоа што ќе вложи 
напори за да обезбеди понуда за пробен период и за да го избере најдобриот понудувач на 
технологија врз основа неколку критериуми како квалитет (најнови „паметни“ производи кои 
можат да се надградуваат), финансиска поволност, достапност и пристап во Северна 
Македонија.   

5. Истражување на пазарот - резултати 
Истражувањето на пазарот се спроведе преку структурирани интервјуа спроведени „лице в 

лице“ со старите лица, преку полу-структурирани интервјуа со нивните семејства/роднини и 
преку дискусии со двете фокус-групи. Податоците собрани од истражувањето на терен се 
користеа за да се обезбеди детален преглед на искуствата на старите лица и на нивните потреби 
во однос на социјални услуги, а и на гледиштата и ставовите на нивните семејства во врска со 
потребите на старите лица.   
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5.1. Квантитативна анализа – структурирано интервју 

5.1.1. Искуство со социјални услуги 
Речиси половина од испитаниците (45,7%) користеле некаков вид услуга што им го подобрува 

квалитетот на животот. Услугите кои старите лица најчесто ги користат се одржување хигиена во 
домот (24,7%), итна помош – превоз со санитетско возило и амбуланта (20,7%) и СОС-линија – 
систем за личен повик при итен случај достапен 24/7 (12,7%), како што е објаснето во поглавјето 
Клучни термини и дефиниции. 

Слика 3. Услуги кои старите лица најчесто ги користат (n=449) 

 
Услугите кои ги користат старите лица најчесто ги обезбедуваат националните здравствени 

установи (46,7%) и поединци кои самостојно даваат такви услуги (34,9%). Притоа, за давателите 
на услуги се најдени преку јавните здравствени установи и по усна препорака од задоволни 
клиенти. Рекламите играа многу мала улога за наоѓање даватели на услуги. 

Речиси сите испитаници би користеле какви било услуги за домашна нега лично за нив или 
за некој друг од нивното семејство (старо лице или лице со посебни потреби во семејството и 
тн.), во случај на потреба од нега и помош (90,2%). Повеќето испитаници кои одговориле дека 
не би користеле услуги за домашна нега изјавија дека немаат потреба од такви услуги и дека не 
можат да предвидат дали истите ќе им бидат потребни во иднина. Меѓу главните причини за 
ова беше и цената на таквите услуги, како и дека веќе имаат член на семејството кој би се грижел 
за нив. Главните три причини кои би ги премислиле беа појавата на потреба од здравствена 
нега, совет од нивниот лекар или медицинска сестра и достапноста на цените. 

5.1.2. Кои се потребите на целната група и што е претпочитано/приоритетно?  
Во однос на потребите, на старите лица најмногу им треба одржување хигиена во нивните 

домови (42,2%), систем за личен повик при итен случај достапен 24/7 (39,4%) и превоз со 
санитетно возило возило и амбуланта (34,1%). 
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Слика 4. Услуги кои старите лица би сакале да ги користат (n=449) 

 

Куповна моќ на целната група 
Мнозинството испитаници би платиле до 1 000 денари за услуга, без оглед на видот на 

услугата која се нуди. За да се добијат подетални податоци, ги прашавме старите лица „Колку 
најмногу би ја платиле за услуги во домот месечно, за да го продолжите времето поминато во 
домот/ за останување дома, за вас или за некој друг (во денари)?“. Резултатите беа речиси исти, 
40,3% од испитаниците изјавија дека би платиле најмногу 1 000 денари месечно. Речиси 
четвртина од нив дадоа одговор кој не беше наведен во анкетата и дадоа одоговори како „Тоа 
треба да е бесплатно“, „Не можам да си дозволам да платам“, „Зависи од месецот“, „Не би 
платил/а“, „Минимална сума“ и „Не знам“. Сепак, треба да се потенцира дека 12,2% од 
испитаниците одговорија дека би платиле над 3 000 денари месечно за услуги. Според овие 
податоци, може да се сфати дека старите лица препознаваат дека овие услуги се многу 
потребни, а оние кои можат да си дозволат, би платиле и повеќе. Спротивно на ова, може да се 
сфати и дека тие би платиле над 3 000 денари за пакет услуги, што дополнително го потврдува 
фактот дека мнозинството испитаници кои учествуваа во ова истражување не би платиле повеќе 
од 1 000 денари за услуга. 

Слика 5. Износ кој старите лица би го платиле за услуги во домот месечно, во денари (n=449) 
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Во случај да треба да најдат давател на услуги, клучните критериуми кои би ја олесниле 
одлуката на испитаниците се потребите од здравствена нега, совет од нивниот лекар или 
медицинска сестра и поволност на цената. Во однос на тоа какви информации би сакале да 
имаат за давателот на услуги, испитаниците споменаа професионални стандарди, дозвола за 
давање на услугите, добра комуникација со националните социјални и здравствени служби и 
достапност на цените, како основни информации кои би им биле потребни за да одлучат. 

5.1.3. Потреба од нови или дополнителни услуги  

Услуга Копче за итен случај 
Услугата Копче за итен случај е тесно поврзана со незгоди и итни случаи. Затоа, ги прашавме 

испитаниците „Дали вие или некој ваш близок некогаш сте имале незгода поради која требало 
да бидете превезени до болница или требало да побарате некој да ви помогне?“ за да ја 
откриеме инциденцата на незгоди меѓу примерокот. Резултатите покажаа дека речиси 
половина од испитаниците (42,3%) имале незгода поради која требало да бидат превезени до 
болница или да повикаат некого за помош. 

Во однос на услугата Копче за итен случај, 91,8% од испитаниците никогаш не чуле за таква 
услуга. Откако им ја објаснивме услугата, 97,6% изјавија дека услугата Копче за итен случај може 
да придонесе за безбедноста на старите лица, а 85,7% беа заинтересирани за таква услуга. Оние 
кои не беа заинтересирани, како причини за тоа ги наведоа немањето доверба во давателите 
на услуги, квалитетот на услугите, несакањето некој непознат да им влегува во домот и висината 
на цената на таквата услуга. Овие беа клучните причини за нивниот одговор, освен за оние чиј 
одговор беше „Не ми треба“. Сепак, се чини дека висината на цената е главниот предизвик во 
однос на услугата Копче за итен случај. 

Куповна моќ на целната група 
Најголемиот дел од испитаниците (60,6%) изјавија дека би платиле најмногу 1 000 денари 

месечно за услугата. Речиси четвртина (24,9%) дадоа поинакви одговори, кои најчесто се 
состоеја од изјави како „Треба да е бесплатно”, „Владата/државата треба да го обезбеди тоа”, 
„Не можам да си дозволам”, „Не сакам финансиски да го оптоварувам моето семејство” и „Не 
ми треба”. 
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Слика 6. Износ кој старите лица би го платиле за услугата Копче за итен случај месечно, во 
денари (n=449) 

 

5.1.4. Најдобри начини и методи за информирање на целната група  
Старите лица имаат редовен пристап до мобилни телефони (89,8%) и телевизија (87,8%). 

Поголемиот дел од нив имаат пристап до фиксна телефонска линија (55%), а повеќе од третина 
имаат пристап до интернет (46,3%), радио (41,4%) и весници (36,1%). 

Слика 7. Пристап до технологија (n=449) 

 
Според овие податоци, резултатите покажуваат дека старите лица најчесто користат 

мобилни телефони (58,4%) и телевизија (56,3%). Наспроти тоа, фиксната телефонска линија, 
интернетот, радиото и весниците ретко се користат. 
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Слика 8. Вид технологија која старите лица најчесто ја користат 

 

Слика 9. Споредба меѓу пристап до технологија и користење технологија 

 

5.1.5. Услуги на Црвениот Крст 
Старите лица се запознати со услугите кои ги нуди Црвениот крст. Речиси третина од 

учесниците во истражувањето (30,5%) знаат какви услуги им нуди Црвениот крст, но само 12,2% 
користеле некој вид услуга. 

Сепак, има мноштво услуги кои старите лица би сакале Црвениот крст да ги овозможува. 
Понудивме избор од 15 услуги за да ги истражиме потребите на старите лица кои, спроед 
резултатите, можат да се поделат во две групи според потребите на старите лица. Во првата 
група се услугите за кои старите лица изразиле особен интерес, како системот за личен повик 
при итен случај достапен 24/7 (57,5%), одржување хигиена во домот (52,1%), превоз со 
санитетско возило и амбуланта (51,9%) домашна нега при болест (47,2%) и домашна нега 
приспособена на потребите на старото лице (41,2%). 
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Слика 10. Прва група услуги кои Црвениот крст треба да ги обезбеува според потребите на 
старите лица (n=449) 

 
Втората група услуги за кои старите лица покажале интерес вклучува редовна нега (32,7%), 

извршување задачи (31,4%), постојана нега -24/7 (30,7%), одржување лична хигиена (30,7%) и 
приготвување оброци (29,6%), меѓу другото. 

Слика 11. Втора група услуги кои Црвениот крст треба да ги обезбедува според потребите на 
старите лица (n=449) 

 
Испитаниците имаат голема доверба во Црвен крст, со оглед на тоа што 89,3% изјавиле дека 

би биле заинтересирани за користење некои од овие услуги доколку нив ги обезбедува 
Црвениот крст. Мнозинството испитаници исто така би сакале да бидат информирани за таквите 
услуги на нивните мобилни телефони и/или на телевизија, како и преку фиксната телефонска 
линија и преку лични посети. 

Дополнително, високата доверба во Црвен крст може да се види преку споредба меѓу 
процентите на стари лица кои би користеле некои социјални услуги и процентите на стари лица 
кои би користеле некои социјални услуги доколку нив ги обезбедува Црвениот крст, како што е 
прикажано на Слика 12. 
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Слика 12. Споредба меѓу услугите кои старите лица би сакале да ги користат и услугите кои би 
сакале да ги користат доколку нив ги обезбедува Црвениот крст 

 
Разликата е очигледна, а има неколку причини за тоа. Црвениот крст е организација со долга 

традиција и одлична репутација во земјата, особено кога станува збор за пружање помош и 
поддршка во периоди на непогоди/кризи (земјотреси, поплави итн.). Исто така негува традиција 
и углед на помагање на ранливите групи луѓе и на луѓето на кои им е потребна поддршка и нега 
(дневни центри за нега, обуки итн.). Иако овие се едни од добрите причини, Црвениот крст е 
многу познат во земјата и поради тоа што обезбедува бесплатни услуги или услуги по 
симболична цена, што не може да се добие ако некоја друга организација е давателот на услуги. 
Ова е една од причините поради кои е тешко да се наплати редовна цена за услуга и таа услуга 
да стане одржлива без финансиски средства од проекти, субвенции и поддршка од различни 
национални институции и донатори. 

Сепак, позитивно е тоа што дури и ако одредена организација нуди таков вид услуги по истата 
цена, нема да ја ужива истата традиционална практика на Црвениот крст, што обезбедува 
предност на пазарот и подобра положба во однос на потенцијалните конкуренти. 

5.1.6. Потреби од услуги по општина 
Кога станува збор за потребите на старите лица за социјални услуги, интересно е да се 

покажат разликите меѓу оштините и да се даде приказ на главните пет потреби во секоја 
општина.Во општина Аеродром, најпотребната услуга е превоз со санитетско возило и 
амбуланта (74,5%), а најмалку потреба има од помош при хранење (24,5%) и проценка на 
состојбата од специјалисти за социјална/здравствена нега (24,5%). 
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Слика 13. Најпотребни социјални услуги во општина Аеродром (n=51) 

 
Во општина Бутел, најпотребна услуга е системот за личен повик при итен случај достапен 

24/7 (75%), а најмалку потреба има од одржување хигиена во домот (9,4%) и од постојана нега 
24/7 (9,4%). 

Слика 14. Најпотребни социјални услуги во општина Бутел (n=32) 

 
Како најпотребна услуга во општина Центар беше наведено одржувањето хигиена во домот 

(75%), а најмалку потреба има од помош при хранење (19,1%) и нередовна помош (19,1%).  
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Слика 15. Најпотребни социјални услуги во општина Центар (n=47) 

 
Најпотребна услуга во општина Чаир е превоз со санитетско возило и амбуланта (76,9%), а 

најмалку потребна услуга е одржувањето лична хигиена (0%).  

Слика 16. Најпотребни социјални услуги во општина Чаир (n=26) 

 
Во општина Гази Баба, најпотребна услуга е одржување хигиена во домот (56,9%), а најмалку 

потребна услуга е проценка на состојбата од специјалист за социјална/здравствена нега (33,3%).  
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Слика 17. Најпотребни социјални услуги во општина Гази Баба (n=72) 

 
Најпотребна услуга во општина Ѓорче Петров е домашна нега при болест (80,8%), додека пак 

најмалку потребна услуга е помош при хранење (11,5%).  

Слика 18. Најпотребни социјални услуги во општина Ѓорче Петров (n=26) 

 
Во општина Карпош, најпотребна услуга е систем за личен повик при итен случај достапен 

24/7 (70,1%), а најмалку потребни услуги се постојана поддршка 24/7 (26,4%) и нередовна 
помош (26,4%).  
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Слика 19. Најпотребни социјални услуги во општина Карпош (n=87) 

 
Како најпотребна услуга во општина Кисела Вода беше наведено одржувањето хигиена во 

домот (63,3%), а како најмалку потребна – помош при хранење (15,2%).  

Слика 20. Најпотребни социјални услуги во општина Кисела Вода (n=79) 

 
Во општина Сарај, најпотребна услуга е нередовната помош (50%), а најмалку потребни 

услуги се одржување хигиена во домот (7,1%), приготвување оброци (7,1%), извршување задачи 
(7,1%), и системот за личен повик при итен случај достапен 24/7 (7,1%).  
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Слика 21. Најпотребни социјални услуги во општина Сарај (n=14) 

 
Во општина Шуто Оризари, најпотребната услуга е домашна нега приспособена на потребите 

на старите лица (73,3%), а најмалку потребна услуга е одржување лична хигиена (6,7%).  

Слика 22. Најпотребни социјални услуги во општина Шуто Оризари (n=15) 

 

Слика 23. Најпотребни социјални услуги во Скопје врз основа на најпотребните услуги по 
општина (n=449) 
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5.2. Квалитативна анализа – интервјуа и дискусии со фокус-групи 

5.2.1. Перцепција на учесниците 
Со цел да се прикаже целата слика за потребите на старите лица, спроведовме дискусии со 

две фокус-групи, една со старите лица и една со членови на семејства на старите лица, како и 18 
интервјуа со членови од нивните семејства. Со интервјуата и со дискусиите со фокус-групите се 
обезбедија податоци за гледиштата и ставовите на старите лица и на членовите на нивните 
семејства во однос на различни социјални услуги, вклучително и услугата Копче за итен случај. 

Перцепција на старите лица 
Потреби од услуги. Учесниците во дискусиите со фокус-групите сè уште не користеле 

социјални услуги бидејќи член од нивното семејство им помага согласно нивните потреби. 
Сепак, тие сметаат дека во блиска иднина таквите услуги би им помогнале да бидат поактивни. 
Нивниот став е дека системот за личен повик при итен случај би бил многу корисен за нивните 
генерации, бидејќи имаат добро искуство со телефонската линија за медицински совети „Ало 
докторе“. Сметаат дека е многу корисно и успокојувачко тоа што имаат кому да му се јават кога 
имаат потреба од помош. 

Сите изјавија дека имале итен случај при кој им била потребна помош. Најчестите вакви 
случаи се поврзани со крвниот притисок.  

„Наутро ми се случува да имам висок крвен притисок, а син ми е на работа, ама 
ќерка ми живее близу и е дома. Па ќе и се јавам и тоа ме смирува. Страв ми е да си го 
измерам притисокот кога сум сама.“ – коментар од испитаник  

Нивното гледиште е дека социјалните услуги опфатени во оваа студија се многу корисни за 
старите лица. Според нив, на старите лица најчесто им треба редовна нега, нередовна помош, 
домашна нега приспособена на потребите на старото лице, психосоцијална поддршка, 
извршување задачи и приготвување оброци.  

Куповна моќ. Куповната моќ варира за ваквиот вид услуги и зависи од понудената услуга. На 
пример, испитаниците би платиле 12 000 – 15 000 денари за редовна нега, додека пак за 
психосоцијална подршка, извршување задачи и приготвување оброци, како пакет услуги, би 
платиле 4 000 – 5 000 денари. Некои рекоа дека би платиле 100 денари од час. 

Критериуми и информации. Најчесто споменуваните критериуми за избор на давател на 
услуги се поволноста на цената и веќе познат давател. Старите лица не се отворени за нови 
даватели на услуги и им треба многу за да стекнат доверба. Нивната доверба доаѓа од можноста 
да контактираат некого во компанијата/давателот на услуга доколку услугата која ја добиле не 
е доволна или го нема квалитетот кој бил рекламиран или ветен. За нив, усната препорака од 
познаници и пријатели може многу да придонесе и да ги стимулира да се обидат да користат 
услуга која ја нуди нов давател.  

Услуга Копче за итен случај. Учесниците беа импресионирани од услугата Копче за итен 
случај. Изјавија дека им дава чувство на доверба и дека придонесува кон нивната безбедност. 
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„Навистина ми се допаѓа ова...некој ти се јавува, те води низ нешто, низ што да 
правиш...човек си олеснува сам себеси...многу ми се допаѓа …” – коментар на 
испитаник 

„Најпрво, сакам да кажам дека е одлично што ова е измислено. Има многу смртни 
случаи бидејќи човек не можел да дојде до телефонот. Кога го имаш копчето на рака, 
можеш да го притиснеш во кое било време и Црвениот крст ќе ти се јави тебе или на 
твојот сосед за да ти помогне. Многу случаи завршиле трагично затоа што човек не 
може да го има телефонот постојано при рака“ – коментар на испитаник 

Во случаи кога Копчето за итен случај би можело да помогне, на пример при висок крвен 
притисок, вртоглавица, анксиозност и слично, учесниците бараат помош од семејството и од 
пријателите. Тие изјавија и дека се соочиле со проблеми со навремено пристигање на 
амбулантното возило и имале искуства во кои предолго го чекале амбулантното возило да 
пристигне и да им се укаже помош. 

 „Се јавив во Чаир...и лошо е кога ќе се јавиш во амбулантна и прво те прашуваат 
колку години има пациентот, па после тоа екипата за брза помош ги набројува сите 
дијагнози: дали пациентот има шеќер, проблем со срцето, ова – она. Им кажав дека 
пациентот е болен и онеспособен, не знам што е работата. После половина час 
чекање се јавив пак и од амбулантата ми рекоа дека возило доаѓа накај нас. Прашав 
до каде се и ми рекоа дека се во друга населба, па после тоа ќе дојдат кај нас. И викав, 
им реков „Ви се јавив за да дојдете тука“, реков „пациентот може да умре“...“ – 
коментар од испитаникот 

Куповна моќ за услугата Копче за итен случај. За услугата Копче за итен случај, учесниците 
изјавија дека би платиле најмногу 1 000 денари месечно како претплата. Исто така, тие би сакале 
некои основни услуги да бидат вклучени во претплатата (на пр. 1 – 2 повика месечно), а другите 
услуги да бидат финансиски поволни и достапни. За секоја друга услуга која се нуди како дел од 
услугата Копче за итн случај би платиле различна сума во зависност од потребата и од услугата. 

Услуги на Црвениот крст. Мнозинството испитаници имаат слушнато за дневните центри за 
нега на Црвен крст и активностите кои се нудат преку тие центри, како сликање, читање, 
социјализација, вежби и друго. Меѓутоа, само неколкумина од испитаниците чуле за услугите за 
домашна нега кои ги нуди Црвениот крст. Тие се многу заинтересирани за услугите кои 
организацијата може да ги понуди, бидејќи веќе користеле некои од услугите за дневна нега и 
се многу задоволни. Испитаниците изразија високо ниво доверба во организацијата и сметаат 
дека би добиле услуги за кои вреди да платат. 

Најдобри начини и методи за ифнромирање на целната група. Најголемиот број на старите 
лица изјавија дека би сакале да се информираат преку телевизиски реклами и преку мобилен 
телефон. Неколкумина од нив споменаа дека би сакале да добиваат лични посети за подетално 
да им се објаснат услугите. 
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Перцепција на семејствата на старите лица 
Потреби од услуги. Од интервјуата со семејствата на старите лица откривме дека поголемиот 

дел од нив веќе имале користено социјални и здравствени услуги кои се споменати во ова 
истражување. Нивните изјави ги потврдуваат податоците кои старите лица ги дадоа во анкетата 
и за време на дискусиите со фокус-групата. Повеќето од нив имаат користено амбулантни услуги 
и услуги за одржување хигиена во домот. Некои од нив имаат користено услуги како домашна 
нега приспособена на потребите на старото лице, редовна нега и проценка на состојбата од 
специјалисти за социјална/здравствена нега, а други, пак, користеле некои од другите 
споменати услуги, како доставување оброци или одржување лична хигиена. Во суштина, се 
користела целата палета услуги споменати во ова истражување. Главните даватели на овие 
услуги се националните здравствени установи, поединци кои самостојно даваат такви услуги и 
приватни здравствени установи. Во суштина, семејствата ги наоѓале давателите на услуги по 
усна препорака од задоволни клиенти, преку јавните здравствени установи и по препораки од 
пријатели и соседи (што исто така би можело да се смета за усна препорака). Некои од нив ги 
нашле давателите на услуги преку интернет, преку специјализирана агенција или преку 
реклама. 

Во иднина, поголемиот дел од нив би користеле или би продолжиле да користат која било 
од услугите за домашна нега за нив или за некој друг од нивното семејство (постаро лице или 
лице со посебни потреби во семејството итн.), доколку моменталната состојба продолжи или 
доколку се појави ситуација во која ќе биде потребна помош и поддршка. Оние кои не се 
заинтересирани за користење таков вид услуги изјавија дека главната причина позади тоа е 
затоа што не сакаат непознато лице да им доаѓа во домот. Она што би ги премислило се туѓи 
искуства, здравствени потреби, совет од лекар или медицинска сестра, поволност на цена, усна 
препорака од задоволни клиенти, пријатели и семејство и случај во кој единствена алтернатива 
е престој во дом за стари лица. 

Куповна моќ. Бидејќи мнозинството од интервјуираните лица веќе користеле неколку од 
споменатите услуги, беше логично дека би им требале истите или повеќе услуги во иднина. Кога 
ги прашавме кои се нивните потреби или барања за услуги, споменаа многу услуги. Она што е 
поважно е дека речиси сите услуги кои интервјуираните лица ги споменаа се опфатени во ова 
истражување. Услугите кои не беа вклучени, но беа споменати, се ГПС-системот за следење лица 
кои боледуваат од Алцхајмерова болест и за стари лица со исти или слични состојби, и систем 
за СОС-повици. Поголемиот дел од нив би платиле најмногу 1 500 – 2 000 денари месечно. 
Сепак, има одреден дел кои повеќе ги вреднуваат овие услуги. Во однос на редовна нега, 
интервјуираните лица ја препознаваат потребата и вредноста на ваквата услуга, па повеќето од 
нив за неа би платиле 12 000 – 18 000 денари месечно. 

Критериуми и информации. Најчесто споменуваните критериуми за избор на давател на 
услуга се поволност на цената, усна препорака од задоволни клиенти, препораки од претходни 
клиенти, совет од лекар или медицинска сестра и здравствени потреби. Важни информации кои 
интервјуираните лица би сакале да ги имаат за полесно да изберат давател на услуги се 
поволноста на цената, професионалните стандарди и поседувањето дозвола. Некои од 
интервјуираните лица споменаа и пробен период од 3 дена за услуги како редовна нега, 
нередовна помош и домашна нега адаптирана на потребите на старото лице. 
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Услуга Копче за итен случај. Ниедно од интервјуираните лица не слушнало за услуга како 
услугата Копче за итен случај. Откако им беше објаснето што значи и што опфаќа услугата, сите 
мислеа дека е одлична идеја која многу би придонела за безбедноста на старите лица. Сите 
интервјуирани лица беа заинтересирани за услугата и за придобивките од неа, но некои од нив 
сакаа да знаат дали цената за таа услуга е поволна, а еден од нив рече дека копчето треба да 
има ГПС-приемник за да може да се следат лицата кои боледуваат од Алцхајмерова болест или 
од полесна форма на деменција. 

Куповна моќ за услугата Копче за итен случај. Кога го поставивме прашањето „Колку би 
платиле за ваков вид услуга месечно?“, добивме многу различни одговори. Повеќето од 
интервјуираните лица изјавија дека можат да потрошат до 1 000 денари. Некои од нив изјавја 
дека би потрошиле до 1 500 денари, а други до 2 000 денари. Исто така, дел од нив повеќе ја 
вреднуваа услугата и изјавија дека би платиле 2 500 – 3 000 денари, па дури и 3 000 – 6 000 
денари. Сепак, оние кои изјавија дека цената на услугата треба да биде пониска, всушност би ја 
платиле таа цена само за уредот, а не за услугата. Тие сметаа дека за услугата треба да се плати 
дополнително. На пример, учесниците во дискусиите со фокус-групите изјавија дека 
претплатата за Копчето за итен случај би требало да изнесува до 2 000 денари, но за секој повик 
и обезбедена услуга треба да се плати дополнително и во зависност од услугата. Оние кои 
споменаа повисоки цени всушност само изјавуваа колку можат да одвојат од нивниот буџет. 

Услуги на Црвениот крст. Мнозинството од интервјуираните лица не знаеја какви услуги нуди 
Црвениот крст во земјата, но беа заинтересирани за користење на нивните услуги. Семејствата 
споменаа цела палета услуги за домашна нега, како нега при болест, домашна нега 
приспособена на потребите на старото лице, редовна нега, постојана нега (24/7), превоз со 
санитетско возило и амбуланта, психосоцијална поддршка, приготвување оброци, одржување 
хигиена во домот, Копче за итен случај, проценка на состојбата од специјалисти за 
социјална/здравствена нега и редовни прегледи. 

Најдобри начини и методи за информаирање на целната група. Поголемиот број од 
семејствата на старите лица би сакале да се информираат преку интернет и преку мобилен 
телефон. Тие истакнаа и дека доколку Црвениот крст сака да има поголем досег, треба да ги 
информира старите лица и нивните семејства преку телевизија. 

5.3. Заклучок 
Искуство со социјални услуги. Анкетата покажа дека старите лица имаат различни 

потреби за услуги кои националните и локалните здравствени установи и установите за 
социјална работа не ги нудат во моментов. Индикатор за таквите изјави е процентот на 
испитаници кои би користеле какви било услуги за домашна нега за нив или за некој 
друг од нивното семејство, доколку се појави потреба од тоа. Дополнително, речиси 
половина од испитаниците користеле една или повеќе услуги за домашна нега опфатени 
во ова истражување, при што главниот давател на услуги биле националните 
здравствени установи. Сепак, вториот најкористен давател на услуги се поединци кои 
самостојно нудат такви услуги, што придонесува кон пружање непрофесионална 
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здравствена и социјална нега, сива економија и ниско ниво на доверба во 
професионалците од областа на здравството и социјалната работа, бидејќи не се 
потпишуваат договори со најмените поединци и има ниско ниво на отчетност. Со овој 
индикатор се обезбедува и преглед на потребата од услуги за домашна нега и 
поволноста на цените на таквите услуги. 

Резултатите од истражувањето упатуваат на високо ниво на користење социјални 
услуги (45,7%) и голема побарувачка за таков вид услуги (90,2%) кај старите лица. 
Најчесто користени услуги се одржување хигиена во домот (24,7%) и услуги поврзани со 
поддршка при итен случај (итна помош – превоз со санитетско возило и амбулантни 
услуги (20,7%) и СОС-линија/систем за личен повик при итен случај достапен 24/7 
(12,7%)). 

Старите лица најчесто се потпираат на услугите кои ги нуди државата (46,7%) или 
поединците кои самостојно нудат таков вид услуги (34,9%), а дознаваат за услугите 
преку јавните даватели на услуги (45,7%) или преку усна препорака од задоволни 
клиенти (35%). Оние кои не користат социјални услуги би ги користеле доколку се појави 
здравствена потреба за тоа, по совет од нивниот лекар или медицинска сестра, или 
доколку цената на услугата е поволна. 

Старите лица сметаат дека услугата Копче за итен случај е мошне важна. Нивните 
семејства веќе ја користат и ќе продолжат да ја користат целата палета социјални услуги. 

Вторите најкористени даватели на социјални услуги се поединци кои самостојно 
даваат такви услуги (34,9%) за кои најчесто се дознава преку усна препорака од 
задоволни клиенти, па поради тоа многумина од старите лица и нивните семејства се 
загрижени за можна појава од проблеми поврзани со безбедноста. Црвениот крст ужива 
високо ниво на доверба меѓу испитаниците во споредба со другите даватели на 
социјални услуги, што упатува на интересот да се користат услуги за домашна нега 
доколку би ги нудел Црвениот крст и доколку нивната цената е поволна. 

Услуга Копче за итен случај. Старите лица и нивните семејства изразија особена 
заинтересираност за услугата Копче за итен случај. И двете групи вклучени во ова 
истражување сметаат дека таква услуга би имала огромно влијание врз безбедноста на 
старите лица. Тие изјавија дека Копчето за итен случај треба да се користи и за 
обезбедување други услуги, доколку е потребно. Сепак, куповната моќ е слаба и 
поголемиот број испитаници изјавија дека би можеле да платат најмногу 1 000 денари 
за претплата на услугата Копче за итен случај. Неколкумина изјавија дека би платиле 
повеќе од 3 000 денари за услугата, но во оваа цена би биле вклучени претплатата и 
услугите кои се обезбедуваат со Копчето за итен случај. 
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Услуги на Црвениот крст. Семејствата на старите лица повеќе знаат за услугите кои ги 
нуди Црвениот крст во споредба со старите лица. Двете групи исто така изразија голем 
интерес за социјалните услуги кои ги нуди Црвениот крст. Според семејствата, доколку 
Црвениот крст би нудел ваков вид услуги, би им бил прв избор како давател на услуги. 
Црвениот крст ужива високо ниво на доверба меѓу испитаниците, при што 89,3% од нив 
би ги користеле социјалните услуги кои ги обезбедува. 

Најдобри начини и методи за информирање на целната група. За да има поголем 
досег, Црвениот крст треба да ги информира старите лица и нивните семејства за 
понудите на социјални услуги и на услугата Копче за итен случај преку мобилен телефон, 
телевизија и интернет. Нивото на употреба на мобилни телефони е високо, но старите 
лица користат застарени модели кои им служат само за да контактираат со нивните 
семејства, а особено со нивните деца. Исто така, нивото на пристап до интернет меѓу 
старите лица е високо, но тоа е така бидејќи речиси третина од старите лица вклучени 
во истражувањето живеат со нивните деца (30,7%) или со други роднини (2,4%).  
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6. S.W.O.T.-анализа за воведување на услугата Копче за итен случај 
S.W.O.T. - анализата обезбедува преглед на внатрешните органициски фактори кои влијаат 

врз воведувањето и реализирањето на услугата и на надворешните фактори, како што е 
прашањето дали околината овозможува воведување нова услуга. Ги анализиравме 
внатрешните особини на организацијата и надворешните особинни на околината, притоа 
утврдувајќи кои фактори се корисни или штетни за остварување на целта.  

Во секој аспект од оваа анализа има неколку појави и ситуации со кои е потребно внимателно 
справување кое го налагаат најсовремените развојни состојби.  

Според оваа анализа, предностите се:  

- Црвениот крст е предводник во областа 
- Искуството на Црвениот крст со социјалното претприемништво 
- Позитивното влијние на брендот Црвен крст врз услугата Копче за итен случај 
- Услугата Копче за итен случај е нова услуга на пазарот 
- Мал број конкуренти 
- Постојни клиенти и идентификувани нови потенцијални клиенти 
- Односи и блиски врски со главната целна група  

Слабостите вклучуваат: 

- Голема инвестиција  
- Ограничени ресурси 
- Недоволна експертиза за обезбедување на услугата Копче за итен случај  
- Низок капацитет 
- Репутацијата на Црвениот крст како добротворна организација  
- Опрема/Технологија 

Можностите се: 

- Политичка стабилизација и политичка волја за социјални реформи 
- Реформи на правниот систем, деинституционализација на социјалните услуги и 

аутсорсинг на услугите 
- Голема потреба од социјални услуги и потреба од диверзификација на вон-

институционалните услуги 
- Недоволно покриен пазар и огромен потенцијал на пазарот за услугата Копче за итен 

случај 
- Проектни грантови од општини и од субвенции 
- Нов пазар 
- Демографска состојба во која луѓето, меѓу другото, имаат подолг животен век 
- Услуги со економии на обем (пониски цени бидејќи може да се вршат нарачки на 

поголем квантитет добра итн.) 
- Копчето за итен случај како дел од цел пакет услуги за старите лица (со можност за 

комбинирање на услугите) 
- Промени во услугата преку иновации (на пример нови уреди, нови понуди, нови 

потреби) 
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Заканите се: 

- Промената на политичката сцена наметнува одредена несигурност во креирањето и 
воведувањето политики  

- Владините политики и политиките на општините немаат оперативни, финансиски рамки 
и рамки за следење и оценување  

- Ниско ниво на спроведување и усогласеност и имплементација на политиките 
- Сива економија 
- Куповна моќ на старите лица и на нивните семејства 
- Цена на услугата (за старите лица или за нивните семејства) 
- Цените на инфраструктурата, хардверот, софтверот, уредите (телефонски приемници, 

SIM-картички итн.), човечките ресурси, меѓу другото, се превисоки за да може да се 
достигне изедначување меѓу добивката и загубата 

- Куповната моќ на корисниците, на нивните семејства и финансирање од некои 
институции (владини итн.) 

- Подривачки технолошки промени поради кои снабдувачот на услугата Копче за итен 
случај е приморан постојано да инвестира во телефонски приемници и останати 
додатоци 

- Ниско ниво на прифаќање на услугата меѓу старите лица (стигматизација) или нивните 
семејства (поради цената и сл.) 

- Високо ниво на зависност од центарот за повици при итен случај, од снабдувачот на 
софтверот за добивање аларми, телефонски линии за нега и SIM-картички 

- Други компании (конкуренти) кои би навлегле во пазарот веднаш откако Црвен крст ќе 
добие поврат на инвестицијата. 
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6.1. Предности 
Црвен крст е предводник во областа. Организацијата Црвен крст е предводник во 

обезбедувањето социјални услуги, особено кога станува збор за услуги за домашна нега на 
различни групи луѓе. Организацијата не само што нуди услуги за ранливи групи луѓе, туку и 
обезбедува услуги со кои се подобрува квалитетот на животот на различни целни групи. Една 
од тие групи се старите лица. Црвениот крст нуди услуги за домашна нега за оваа група 
население и има воспоставено репутација на давател на различни услуги за старите лица. 
Организацијата нуди и обуки за даватели на социјална нега и за лица кои нудат услуги за 
домашна нега. 

Искуството на Црвениот крст со социјално претприемништво. Организацијата има искуство 
во процесите поврзани со развој, со имплементација и со водење социјално претприемништво 
и претпријатија. Има основано две социјални претпријатија кои активно работат: „Нега центар“ 
кое нуди услуги за домашна нега и „Копче“, продавница за половна облека.   

Услугата Копче за итен случај е нова на пазарот. Воведувањето на услугата Копче за итен 
случај од Црвениот крст ќе значи воведување нова услуга на пазарот во земјата, која 
националните или приватните даватели на социјални услуги не ја истражиле досега.  

Мал број конкуренти. Во моментов, Црвениот крст има мал број конкуренти кои нудат услуги 
за домашна нега на различни групи. Во однос на услугата Копче за итен случај, засега нема 
даватели на услуги кои нудат таков вид услуга. 

Постојни клиенти и идентфикувани нови потенцијални клиенти. Организацијата веќе има 
голем број клиенти кои ги користат услугите за домашна нега што ги нуди „Нега центар“, а ги 
има идентификувано и потенцијалните клиенти со истражувањето на пазарот кое е дел од оваа 
студија за изводливост.  

Односи и блиски врски со главната целна група.  Црвениот крст ги негува односите и низ 
текот на годините има изградено однос и доверба со старите лица и со нивните семејства. 
Покрај услугите за домашна нега што ги нуди, организацијата има воспоставено и неколку 
дневни центри за нега. Нивото на задоволство од услугите кои ги нуди организацијата е високо.   

Угледот на Црвениот крст.  Угледот на организација како што е Црвениот крст поттикнува 
доверба меѓу клиентите во врска со понудените услуги. Традицијата на организацијата е од 
голема полза и е предност кога се работи за социјални услуги и за подобрување на квалитетот 
на животот на луѓето. Според резултатите од истражувањето на пазарот, барањата за услуги кои 
Црвениот крст треба да ги обезбедува за старите лица беа многу големи, што придонесува кон 
потенцијалниот удел во пазарот. 

 

 
 
  

85

https://www.google.at/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiaqqv2v4vhAhWRr6QKHQN6AAIQjRx6BAgBEAU&url=https://eng.belta.by/society/view/swiss-red-cross-joins-belarusian-red-cross-partnership-platform-110690-2018/&psig=AOvVaw3anJxlgXE1vzVD8Y4DHWcc&ust=1552991925508493


 
 

 
 

6.2. Слабости 
Голема инвестиција. Воведувањето на услугата Копче за итен случај налага голема 

инвестиција, бидејќи земјата, националните и приватните институции не нудат таков вид услуги. 
Поради тоа, основата за воведување таков вид услуга во земјата налага поставување на 
темелите за обезбедување на услугата.  

Ограничени ресурси. Црвениот крст го финансира поставувањето темели за обезбедување 
на услугата Копче за итен случај со финансии од проектни грантови. Таков приод може да се 
смета за несигурен кога станува збор за постигнување одржливост и континуирано 
обезбедување на услугата. Црвениот крст има ограничени ресурси за воспоставување и развој 
на услуги, а организацијата се потпира на проектни грантови.  

Недоволна експертиза за обезбедување на услугата Копче за итен случај. Иако во Црвен 
крст има вработени кои биле на студиски посети и виделе како копчето за итен случај 
функционира во практика, сепак има потреба од адаптација и од запознавање со можните 
ризици и решенија за обезбедување на горенаведената услуга. Ова исто така е поврзано со 
нискиот капацитет на организацијата и потребата да се изградат капацитетите на проектниот 
тим и на тимот за итен случај, кои секојдневно би го спроведувале и би работеле на проектот. 

Репутацијата на Црвениот крст како добротворна организација. Во текот на 
истражувањето на пазарот, некои од испитаниците изјавија дека Црвениот крст има репутација 
на добротворна организација која нуди бесплатни услуги сосредоточени на најранливите 
групи граѓани. Иако не е така, би било голем предизвик да им се промени мислењето на оние 
кои сметаат дека Црвениот крст би ја нудел оваа услуга бесплатно, затоа може да е тешко да 
им се промени мислењето за тие да станат потенцијални клиенти. 

Опрема/Технологија. Организацијата не располага со опремата и технологијата потребни 
за спроведување на услугите, што налага голема инвестиција, како што е споменато погоре. 
Исто така, тоа значи дека треба да се обучат луѓе кои ќе работат со потребните опрема и 
софтвер. 

 

 
  

86

https://www.google.at/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiaqqv2v4vhAhWRr6QKHQN6AAIQjRx6BAgBEAU&url=https://eng.belta.by/society/view/swiss-red-cross-joins-belarusian-red-cross-partnership-platform-110690-2018/&psig=AOvVaw3anJxlgXE1vzVD8Y4DHWcc&ust=1552991925508493


 
 

 
 

6.3. Можности 
Политичка стабилизација и политичка волја за социјални реформи. Политичките кризи кои 

се одвиваа изминатите неколку години го попречуваа развојот и растот на земјата во многу 
области, од кои најмногу во економијата и во имплементацијата на политики. Од 2018 година 
наваму, во земјата се забележува одредена стабилизација, а процесите продолжија да се 
одвиваат. Стабилизацијата е добра за бизнисите и за инвеститорите, како и за внатрешната 
политика. Сепак, моменталниот фокус во земјата е ставен на надворешните работи поврзани со 
интеграција во Европската Унија. 

Реформи на правниот систем, децентрализација и деинституционализација на социјалните 
услуги и аутсорсинг на услугите. Владата на земјата изјави дека ќе го реформира социјалниот 
систем и дека со новиот закон за социјална заштита ќе се овозможи децентрализација и 
деинституционализација на системот, при што ќе се воспостави систем кој ќе овозможи 
аутсорсинг на обезбедувањето услуги. Владата исто така изјави дека ќе усвои и имплементира 
закон за социјално претприемништво до 2020 година. Овие процеси се од клучно значење за 
воведување на услугата Копче за итен случај како услуга со која би се подобрил квалитетот на 
живот на старите лица. 

Голема потреба од социјални услуги и потреба од диверзификација на вон-
институционалните услуги. Истражувањето на пазарот кое е вклучено во оваа студија за 
изводливост покажа дека има голема потреба од социјални услуги и од диверзификација на 
вон-институционалните услуги. На испитаниците им понудивме 15 услуги за домашна нега, од 
кои најмалку избираната социјална услуга за домашна нега ја бараа 20,9% од испитаниците. Во 
суштина, во земјата има пазар за секоја услуга наведена во истражувањето. 

Недоволно покриен пазар и огромен потенцијал на пазарот за услугата Копче за итен 
случај. Нивото на обезбедување социјални услуги во земјата е ниско, а политиките и нивната 
имплементација се слаби. Има само неколку даватели на одредени слични услуги. Сепак, 
пазарот е ширум отворен за давателите на социјални услуги, што може да се заклучи и од 
насоката на реформите на социјалниот и на правниот систем. Во моментов, услугата Копче за 
итен случај не постои во земјата, што отвара можност да се биде предводник во областа и во 
обезбедување на услугата, како и за да се опфати уделот на пазарот поврзан со системи и услуги 
за телекомуникациско обезбедување нега. 

Проектни грантови од општини и од субвенции. Со децентрализацијата и 
деинституционализацијата на социјалните услуги, владата се заложи дека ќе ги распредели 
финансиските средства по општини за проектни грантови и за соработка со даватели на 
социјални услуги. Добрата комуникација и соработка меѓу Црвениот крст и државните и 
локалните власти обезбедува можност за финансирање и/или кофинансирање активности 
поврзани со услуги за домашна нега и со услугата Копче за итен случај. 
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6.4. Закани 
Променливата политичката сцена наметнува одредена несигурност во креирањето и 

воведувањето политики. Политичката ситуација во земјата е стабилизирана, но претстојат 
избори (во 2020 година) со кои насоката на постојната политичка сцена може да се промени. 
Тоа наметнува несигурност за постојните развојни процеси, но и за фокусот на владата на 
реформите во политичкиот и правниот систем.  

Владините политики и политиките на општините немаат оперативни, финансиски рамки и 
рамки за следење и оценување. Во моментов има многу области кои власта изјави дека ќе ги 
развие и унапреди, но патот кон тоа сѐ уште е долг. Ова придонесува кон фактот дека ветените 
промени во социјалниот систем и реформите на правниот и политичкиот систем може да се 
усвојат, спроведат и донесат во временска рамка различна од планираната. Тоа претставува 
закана за развојот и унапредувањето на социјалните услуги. 

Ниско ниво на спроведување и усогласеност и имплементација на политиките. Доколку 
навистина се спроведе децентрализација и деинституционализација на социјалните услуги и им 
се обезбедат средства на општините, имплементацијата и усогласувањето на политиките 
секогаш биле слаби во општинските структури. Спроведувањето на политиките не беше 
транспарентно во минатото; напротив, беше нејасно и притоа не се следеа правилата и 
процедурите. 

Сива економија. Земјата бележи висока стапка на скриена економија поради која се 
создаваат пречки во бизнис-околината. Во рамки на ова истражување, повеќе од третина од 
испитаниците (34,9%) имаат најмено поединци кои самостојно даваат услуги за да добијат 
одредени услуги за домашна нега. Ова претставува огромен јаз во проекциите за маргините и 
за големината на пазарот. 

Куповна моќ на старите лица и на нивните семејства. Ниските плати и приходите од 
пензии придонесуваат кон ниската куповна моќ на старите лица и на нивните семејства. 
Повеќето испитаници во истражувањето ја избраа најниската сума од сите понудени, како 
цена која би ја платиле за социјални услуги за домашна нега. Ист беше резултатот и во однос 
на услугата Копче за итен случај. Интересот за услугата е многу висок, но само доколку услугата 
се нуди по поволна цена. 

Цена на услугата. Цената на услугата е еден од најважните фактори при воведување нова 
услуга и при влез во нов пазар. Веќе утврдивме дека инвестицијата за таков вид услуги е 
голема, но тоа не значи дека цените треба да се многу високи. Ризикот од високи цени може 
да ги одврати заинтересираните потенцијални клиенти. 
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7. Финансиска проекција 
 Во ова поглавје ќе ги објасниме финансиските проекции за Копчето за итен случај во кои се 

опфатени приходите, трошоците за продадените добра, персоналот, маркетингот и продажбата, 
општите и административните трошоци и инвестициите за период од десет години. 

За поедноставување на финансиската проекција ќе користиме приод „од долу – нагоре“.  

Пресметките на проекцијата се наведени во делот од Прилог 4 до Прилог 19 на овој 
документ. 

7.1. Услуга Копче за итен случај 
Водење услуга Копче за итен случај е сосема поинаков процес. Има големи потреби за 

воспоставување ваков вид услуги кои, пак, налагаат високи инвестиции и голема одговорност и 
отчетност бидејќи целиот систем на услугата се темели на персоналот. 

Во овој дел ќе приложиме податоци, ќе претставиме и ќе објасниме две сценарија – 
оптимално и минимално. На крајот, ќе ги споредиме двете сценарија и ќе ја објасниме 
разликата меѓу нив. 

Процесот на планирање е ист во двете сценарија. Единствената разлика е во тоа што во 
оптималното решение е предвидена најсовремена опрема со многуброен персонал уште од 
самиот почеток на процесот на имплементација. Во минималното сценарио не е предвидена 
резервна опрема, а исто така е предвиден помалкуброен персонал на почетокот на воведување 
на услугата. И за двете сценарија е неопходна соработка со Здравствениот дом Скопје бидејќи 
услугите за амбулантна нега ќе се обезбедуваат токму од таму.   

7.1.1. Сценарио 1 – Оптимално решение  
Во ова можно решение се опфатени најсовремените хардвер, софтвер и опрема, објекти и 

многуброен персонал за Копчето за итен случај да се обезбедува со оптимални перформанси.  

Во оптималното решение е вклучена и резервна опрема, во смисла на напојување, 
поврзливост со Интернет, поврзливост со телефонска линија и функционирање на серверот. Ова 
значи дека ќе има резервна батерија на главниот и на редундантниот сервер со која ќе може да 
се овозможи целосно фунционирање во случај на неколкучасовен прекин на струјата, додека 
струјата повторно се вклучи или додека се активира резервниот генератор. 

Редундантната Интернет-конекција подразбира секундарна интернет-конекција од друг 
давател дополнително на примарниот, која би се користела во случај на прекин на интернет-
конекцијата од примарниот давател. 

Редундантната телефонска линија се користи наместо телефонските линии за контактирање 
на корисниците и/или нивните семејства, службите за итна помош итн. Исто како и 
редундантната интернет-конекција, секундарните телефонски линии треба да се од друг 
давател за да може да се покрие каков било прекин, дури и поширок прекин на едниот давател. 

Редундантниот сервер би бил поставен на посебна локација и би бил синхронизиран со 
примарниот сервер. Доколку се случи целосен пад на примарниот сервер/локација, или 
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доколку примарниот сервер има физички оштетувања или има прекин во поврзаноста со него, 
редундантниот сервер ќе ги извршува функциите на примарниот. 

Со ова на Црвен крст му се гарантира непрекинато давање на услугата 24/7 и ја минимизира 
шансата за испуштање аларми поради технички проблеми.  

Со оптималното сценарио се воспоставува висококвалитетен центар за повици со потребната 
опрема за давање услуга како услугата Копче за итен случај. Ваква услуга сè уште не е достапна 
во земјата, па затоа е неопходно да се воспостави инфраструктура за таа да може да се 
обезбедува. 

Во ова сценарио применуваме долгорочни критериуми и ги земаме предвид трошоците за 
одржување и поправка кои би се појавиле со текот на времето, отпорноста на технолошки 
промени во инфраструктурата, квалитетот на уредите и компатибилноста на софтверот со други 
производители, месечните/годишните давачки за лиценца, како и скалабилноста. 

Инвестиции 
За да може да се воспостави услугата, треба да се обезбеди одредена инфраструктура, како 

хардвер, софтвер и опрема, за сè да се одвива непречено. 

Табела 12. Инвестиции за услугата Копче за итен случај 

Категорија Единица 
Цена 

(во евра) 

IT-
хардвер 

• Преносливо копче за итен случај и телефонски 
приемник  

• Сервер за софтверот кој добива известувања за аларми  
• Сервер за приватна телефонска централа  
• Десктоп-компјутер    
• Редундантен сервер 
• Универзален напојувач 
• Редундантен напојувач 

 

• €350 
• €2,500 
• €1,000 
• €500 
• €2,000 
• €200 
• €200 

IT-
софтвер 

• Лиценца за софтверот кој прима известувања за аларми  
• Редундантен софтвер 
• Инсталација на софтвер 

• €16,50
0 

• €5,500 
• €300 

Опрема 

• Инвалидски колички    
• Медицинска торба за прва помош   
• Уред за мерење крвен притисок    
• Униформи 
• Заменлива опрема – периферни уреди 

• €300 
• €400 
• €40 
• €100 
• €150 

Во овој случај, позитивно е тоа што најскапите инвестиции се еднократни и се користат за 
воспоставување инфраструктура за услугата Копче за итен случај. Инвестициите кои се 
повторуваат се преносното Копче за итен случај и телефонскиот приемник за повик при итен 
случај, бидејќи овие уреди се поврзани со бројот на претплати, замената на хардверот како на 
пример менување на серверот за софтверот кој добива известувања за аларми и на 
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редундантниот софтвер на почетокот на секоја шеста година што чини 3 000 евра, како и 
менување на универзалниот напојувач на електрична енергија на почетокот на секоја четврта 
година што чини 200 евра, и на редундантниот универзален снабдувач на електрична енергија 
на почетокот на секоја четврта година што исто така чини 200 евра. 

Општи и административни трошоци 
По воспоставување на инфраструктурата за услугата Копче за итен случај има неколку 

месечни општи и административни трошоци за одржување. Во ова се вклучени услугите за 
телекомуникација, како SIM-картичките за телефонските линии за нега, интернет за серверот, за 
станицата на операторите и телефонските линии за приватна телефонска централа. Црвениот 
крст ќе треба да ги покрие и канцелариските трошоци за да воспостави центар за повици, како 
и тековните трошоци како струја, греење и канцелариски прибор. Некои од останатите 
административни трошоци се трошоците за најмување надворешни соработници за 
сметководствени услуги, правни совети и за одржување на технологијата. Најголемиот трошок 
за општите и за административните потреби е набавка и одржување на SIM-картичките за 
телефонските линии за нега бидејќи нивната цена се зголемува со зголемувањето на 
претплатите. 

Табела 13. Општи и административни трошоци (во евра) 

# Потреби Месечни 
трошоци  

1 Наем на канцеларии • €350 
2 [T]SIM-картички за телефонските линии за нега • €1,5 
3 [T]Интернет за серверот • €100 
4 [T]Интернет за станицата на операторите • €10 

5 [T]Телефонски линии за приватна телефонска 
централа (центар за повици) 

• €40 

6 Електрична енергија, греење и сл. • €150 
7 Канцелариски прибор • €20 
8 [M]Редундантна интернет-конекција • €50 
10 [M]Редундантни телефонски линии • €10 

# Надворешни соработници Месечни 
трошоци  

1 Сметководствени услуги • €70 
2 Правни услуги • €100 
3 Одржување на технологијата  • €25 

Трошоци за маркетинг и за продажба 
Во ова оптимално сценарио се предвидени трошоци за телевизиско рекламирање и за 

брошури, флаери, двострани брошури и друг промотивен материјал. Во првата година треба да 
има барем две телевизиски реклами и шест месеци промовирање преку промотивниот 
материјал за да се обезбеди видливост. Според нашето истражување на пазарот, старите лица 
изјавија дека најдобро би било да се информираат преку телевизиските канали и преку усна 
препорака. 
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Персонал 
Највисоките трошоци за услугата Копче за итен случај се трошоците за персоналот. За овој 

подвиг ќе биде потребен персонал од 11 лица, од кои седуммина ќе работат со полно работно 
време. Двајца членови на персоналот ќе работат 60%, а двајца – 20% и 15% (Прилог 7). Во однос 
на центарот за повици, одредено време на повиците ќе одговараат медицинските лица, 
социјалните работници и психологотот. Понатаму, за да се утврди потребниот број на оператори 
во центарот за повици ја користевме Ерланговата формула за потребни агенти и телефонски 
линии за повици, под претпоставка дека во период од 24 часа ќе има 240 повици (10 повици по 
час), при што резултатите покажаа дека би биле потребни 2 оператори за центарот за повици и 
4 телефонски линии за работно време во смени од 8 часа. Резултатите за потребниот персонал 
покажаа дека би биле потребни шестмина оператори за центарот за повици за 24 часа.  

Табела 14. Членови на персоналот за услугата Копче за итен случај 

# Работни позиции Еквивалент на полно 
работно време Месечни трошоци 

1 Проектен координатор 100% €650 

2 Лице одговорно за 
финансии 20% €60 

3 Оператор во центарот 
за повици 1 100% €250 

4 Оператор во центарот 
за повици 2 100% €250 

5 Болничар 1 100% €450 
6 Болничар 2 60% €270 
7 Болничар 3 60% €270 

8 Лице за одржување на 
технологијата 15% €52,5 

9 Социјален работник 100% €450 
10 Социјален работник 100% €450 
11 Психолог 100% €450 

Приходи 
Приходот на услугата Копче за итен случај од продажбата на услугите на клиентите има 

суштинско значење за нејзината изводливост и одржливост. Состојбата на приходите може да 
претставува една од најголемите закани за остварување на целите предвидени со оваа услуга. 

Според истражувањето на пазарот, куповната моќ на старите лица и на нивните семејства е 
мала. Имено, тие би платиле околу 1000 – 1500 денари месечно за претплата на услугата Копче 
за итен случај. Во оваа насока, го земаме просекот на бројките, односно 1250 денари или малку 
повеќе од 20 евра. За пресметките, користевме сума од 20 евра месечно за претплата. 

Нашите претпоставки се темелат на истражувањето на пазарот и на можната прифатлива 
цена за старите лица и за нивните семејства. Го пресметавме само надоместокот за месечната 
претплата, невклучувајќи ги трошоците како еднократниот надоместок за регистрација на 
корисници (на пример: за инсталација и упатства за Копчето за итен случај во домовите на 
старите лица, административните трошоци и друго). 
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Претпоставуваме дека во првата година ќе има 50 нови претплатници, со тоа што претплатите 
би започнале во април и би ја достигнале целната бројка во септември. Во втората година, 
нашите претпоставки се дека ќе има 20 нови претплати во првите три месеци од годината. Од 
третата година натаму, на Црвениот крст би му биле потребни барем 50 нови претплати годишно 
за да достигне независност и финансиска одржливост. 

При нашите пресметки (Прилог 9), ги земаме предвид претплатниците на почетокот на 
периодот, новите претплатници и годишната стапка на откажани претплати (поради лични 
причини на претплатниците, поради болест или поради смрт), за кои препоставивме бројка од 
10% за соодветната постоечка база на претплатници. 

Доколку се следат оваа финансиска проекција и план, услугата Копче за итен случај ќе станува 
сè понезависна во претстојните години, а приходите ќе бележат стабилен пораст. 

Меѓутоа, потребна е мешовита шема за финансирање за 10-те години во кои не се 
предвидува дека услугата би била самопрофитабилна, која би вклучувала надоместоци и 
придонеси од клиенти, субвенции од национални (министерства) и од локални органи 
(општини), проектни грантови од Европската Унија и од други големи донатори, како и донации 
или партнерства со приватниот сектор, шеми на корпоративна општествена одговорност, 
индивидуални донации, поддршка од Црвениот крст и друго. 

Трошоци за продадени добра 
Трошоците за продадени добра се варијабилниот трошок (односно трошок кој директно 

зависи од претплатите) за услугите поврзан со трошоците на давањето на услугата. Во овој 
случај, цената за давањето на услугата е набавка на преносното копче за итен случај и на 
телефонскиот приемникот по корисник/претплата. Од пресметките (Прилог 8) може да се види 
дека цената на уредот и на давањето на услугата е речиси 18 пати повисока од месечниот износ 
на услугата. Може да се предложи дека најоптимално решение би било секој нов претплатник 
да има договор со кој се обврзува да ја користи услугата Копче за итен случај најмалку 24 
месеци. Исто така, нашите предвидувања покажаа дека стапката на расипливост на преносното 
копче за итен случај и на телефонскиот приемник е 10%. 

За да се оствари целта за нови претплатници со која се предвидени 50 претплатници, во 
првата година треба да се набават 60 нови уреди, за да има резервни уреди за секој уред кој би 
имал фабричка грешка, за следните пет години. 

По третата година, ќе се појави потреба да се сменат батериите на преносното копче за итен 
случај, што е трошок кој се појавува и е поврзан со постојните и со новите претплатници. Во 
петтата година, ќе биде потребно да се сменат батериите на телефонските приемници. Овој 
трошок исто така се појавува пропорционално на постојните и на новите претплатници. 

Добивка и загуба 
Во овој дел ги земаме предвид приходите на крајот на годишниот период, како и вкупните 

приходи, трошоците за продадените добра, трошоците за персоналот, трошоците за маркетинг 
и продажба, и општите и административните трошоци кои се пресметуваат за период од десет 
години. 
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Според финансискатa проекција, приходите се зголемуваат секоја година со зголемувањето 
на бројот на претплати, но трошокот за продадените добра се намалува во втората година, па 
се зголемува во третата година поради зголемувањето на бројот на претплати и потребата од 
нови уреди. Исто така, трошокот за продадените добра се зголемува на годишно ниво поради 
нови претплати, стапката на расипливост и потребата за промена на батерии за преносливото 
копче за итен случај и телефонски приемник(Слика 24). 

Слика 24. Вкупни приходи и трошоци за продадени добра во следните десет години 

 
Трошоците за персоналот се најголемите континуирани трошоци за услугата Копче за итен 

случај, како што може да се види на (Слика 25), додека трошоците за маркетинг и продажба го 
заземаат најмалиот дел од вкупните трошоци. На Слика 26 е прикажано дека трошоците за 
персоналот се повисоки од приходите дури и во петтата година, но се речиси еднакви бидејќи 
трошоците за персоналот се зголемуваат за само 5% по втората година, а тоа зголемување е 
под претпоставка дека ќе има зголемување на бројот на претплати и на обемот на работа, што 
исто така придонесува кон приходите. 

Слика 25. Вкупнни трошоци за персонал, за маркетинг и продажба, општи и административни 
трошоци во следните десет години 
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Слика 26. Вкупни приходи, трошоци за продадени добра и трошоци за персонал во следните 
десет години 

 
Како резултат на тоа, според овој модел, организацијата може да ги исплати трошоците за 

персоналот по петтата година, но сепак сè уште стои потребата од финансиски средства за 
трошоците за опремата потребна за услугата Копче за итен слчај (Слика 27). На крајот на десттата 
година, организацијата забележува и пријавува негативен финансиски резултат во однос на 
нето-приходот (Слика 28), што не значи дека инвестицијата е лоша. Но, сепак постои сериозен 
случај за субвенционирање на почетната инвестиција во опремата за бразлетната и 
телефонскиот приемник за услугата Копче за итен случај. Потребата која ја изразија старите лица 
и нивните семејства е одлична основа за влегување во нов пазар и за нудење нови можности во 
секторот за здравствена и социјална нега. Исто така, треба да се потенцира дека претпоставките 
во врска со претплатите се конзервативни, па дури и песимистични, за да се намали маргината 
на грешка. 

Слика 27. Вкупен прилив од инвестиции, приходи и трошоци за персонал во следните десет 
години 
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Слика 28. Вкупни приходи, инвестиции, трошоци за продадени добра и трошоци за персонал 

 

7.1.2. Сценарио 2 – Минимално решение 
Со ова решение се обезбедува функционална способност за обезбедување на услугата Копче 

за итен случај. Во минималното решение, користиме неопходни инвестиции, општи и 
административни трошоци, трошоци за персонал и трошоци за продадени добра, додека 
приходот останува ист.  

Минималното сценарио му овозможува на Црвениот крст да го започне проектот со помали 
трошоци, а сепак да ја обезбеди услугата Копче за итен случај за корисниците. Во ова сценарио 
има целосна функционалност на услугата, корисниците на Црвениот крст ќе можат да ја користат 
таа функционалност (да притиснат копче кога ќе им биде потребна помош) и тимот на Црвениот 
крст ќе може да добие известување од алармот, да го лоцира и да се јави за да добие повеќе 
податоци или за да ја потврди потребата за помош. 

Во ова сценарио ги разгледуваме трошоците за купување на опремата, функционалноста, 
компатибилноста и достапноста. 

Севвкупното намалување на трошоците, односно разликата во трошоците во двете сценарија 
за планираниот период од 10 години е 15%. 

Инвестиции 
Земајќи ги предвид минималните инвестиции за обезбедување на услугата Копче за итен 

случај, севкупните трошоци за инвестициите се намалени за 6%. Намалувањето на трошоците за 
инвестиција се должи на тоа што нема да се набави редундантна опрема, што, пак, двојно го 
намалува трошокот за замена на хардвер во петтата година. 

Друго намалување на трошоците за опрема како медицински торби за итна помош, уреди за 
мерење крвен притисок и униформи се должи на набавка на помала количина (Табела 15). 
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Табела 15. Намалување на трошоците предвидени во оптималното решение 

Категорија Единица 

Намалување на 
трошоците од 
оптималното 

решение 

IT Hardware 

• Преносливо копче за итен случај и телефонски 
приемник  

• Сервер за софтверот кој добива известувања за 
аларми   

• Сервер за приватна телефонска централа   
• Десктоп-компјутер    
• Редундантен сервер 
• Универзален напојувач 
• Редундантен универзален напојувач 
• Замена на хардвер 

 

• 0% 
• 0% 
• 0% 
• 0% 
• 100% 
• 0% 
• 100% 
• 50% 

IT Software 

• Лиценца за софтверот кој добива известувања за 
аларми   

• Редундантен софтвер 
• Инсталација на софтвер 

• 0% 
• 100% 
• 0% 

Equipment 

• Инвалидски колички   
• Медицинска торба за прва помош  
• Уред за мерење крвен притисок   
• Униформи 
• Заменлива опрема – периферни уреди 

• 0% 
• 33.3% 
• 50% 
• 50%  
• 0% 

Општи и административни трошоци 
Во ова поле, севкупните трошоци се намалуваат за 14%. Трошоците се намалени поради 

промени во износот на наемот за канцеларии и поради износот на сметководствените услуги, 
кои се намалени за 14% и за 29%, соодветно. Уште едно намалување на трошокот се должи на 
исклучување на редундантните интернет и телефонски линии, како и цената за SIM-картички за 
телефоните за нега и интернетот за базата на операторите (33%).  

Во ова сценарио ја исклучивме редундантната опрема, но исто така предвидовме набавка на 
SIM-картички по пониски цени, што би влијаело врз безбедноста при обезбедување на услугата. 
Исто така, за да се намалат општите и административните трошоци, предвидовме користење 
интернет-конекција за базата на операторите од канцелариите на Црвениот крст (Табела 16). 

Табела 16. Општи и административни трошоци за минималното решение 
# Потреби Месечни трошоци (во евра) 
1 Наем на канцеларии • €300 

2 [T]SIM-картички за телефонските 
линии за нега 

• €1 

3 [T]Интернет за серверот • €100 

4 [T]Интернет за станицата на 
операторите 

• €0 
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5 
[T]Телефонски линии за приватна 
телефонска централа (центар за 
повици) 

• €40 

6 Електрична енергија, греење и сл. • €150 
7 Канцелариски прибор • €20 
8 [M]Редундантна интернет-конекција • €0 
10 [M]Редундантни телефонски линии • €0 
# Надворешни соработници Месечни трошоци (во евра) 
11 Сметководствени услуги • €50 
12 Правни услуги • €100 
13 Одржување на технологијата  • €0 

Трошоци за маркетинг и продажба 
Во ова сценарио, врз основа на минималните барања и трошоци ги намаливме трошоците за 

маркетинг за 82% во првата година, со тоа што го елиминиравме телевизиското рекламирање, 
што беше најголем трошок. Оваа услуга ќе се рекламира на телевизиските канали кога Црвениот 
крст ќе гостува во телевизиски емисии и кога би имало слободно време за рекламирање. 
Црвениот крст има клучна улога во општеството, па поради тоа промовирањето преку медиуми 
(телевизија, радио, печатни медиуми) е олеснето, а постои и неформална соработка при 
промовирање на активностите. Ваквата соработка, покрај олеснетиот пристап, често вклучува 
бесплатна промоција на видео-реклами и други видови рекламирање. Поради тоа, трошоците 
за промовирање на оваа услуга нема да ја имаат цената пласирана на комерцијалниот пазар. 
Од втората година натаму, полека ќе се воведува телевизиски маркетинг за да се привлечат 
нови клиенти/претплати. Севкупната заштеда, за планираниот период од 10 години, се 
проценува на 34% 

Табела 17. Намалување на трошоците за маркетинг од оптималното решение, по години 

Година 

Намалување на 
трошоците за маркетинг 

од оптималното решение 
(во %) 

Намалување на трошоците за 
маркетинг од оптималното 

решение (во евра) 

2020 82% €800 
2021 53% €800 
2022 49% €1 200 
2023 59% €2 800 
2024 57% €3 150 
2025 43% €2 350 
2026 35% €1 950 
2027 28% €1 550 
2028 14% €750 
2029 0% €0 

Персонал 
Најголемата промена во врска со персоналот е исклучување две работни позиции – еден 

социјален работник и психологот. Постои можност да се вклучат волонтери за позициите 
оператори за центар за повици за да се намали трошок, но тоа ќе налага проценка на трошоците 
за обука. Исто така, постои ризик од поголемо менување волонтери, со што би се зголемиле 
трошоците за обука, човечките ресурси, а со тоа исто така постои ризик од намалување на 
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квалитетот и губење претплатници. Севкупната разлика во трошоците за персонал за 
планираниот период од 10 години се проценува на 16%. 

Приход 
Приходите се исти како оние наведени во Сценариото 1. Ги користевме истите претпоставки 

за нови претплати и за стапката на откажување претплати.  

Трошоци за продадени добра 
Трошоците за продадени добра се исти како оние наведени во Сценарио 1. Ги зедовме 

предвид истите претпоставки во врска со стапката на расипливост, менувањето на батериите на 
преносливото копче за итен случај и на телефонскиот приемник.   

Добивка и загуба 
Секако, во овој дел има мноштво промени во споредба со Сценариото 1, најчесто поврзани 

со намалување на трошоците во финансиската проекција. Во финансиската проекција (Прилог 
18) е прикажано дека зголемувањето на приходите е исто, додека пак инвестицијата, општите и 
административните трошоци, трошоците за маркетинг и за персонал се намалени за периодот 
од 10 години. Поради тоа, нето-профитот е зголемен. Иако сценаријата се чинат слични, има 
многу голема разлика на крајот на планираниот период, кога овој модел почнува да профитира 
во десеттата година.  

Слика 29. Вкупни приходи и трошоци за продадени добра во следните десет години  

 
 

Слика 30. Вкупнни трошоци за персонал, за маркетинг и продажба, општи и административни 
трошоци во следните десет години 
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Слика 31. Вкупни приходи, трошоци за продадени добра и трошоци за персонал во следните 
десет години 

 

Слика 32. Вкупен прилив од инвестиции, приходи и трошоци за персонал во следните десет 
години 

 
Според финансиската проекција, приходите се зголемуваат секоја година со зголемувањето 

на бројот на претплати, како и трошокот за продадени добра поради стапката на расипливост 
(Слика 29). 

Трошоците за персоналот се највисоките континуирани трошоци за услугата Копче за итен 
случај, како што може да се види од Слика 30 додека трошоците за маркетинг и продажба го 
заземаат најмалиот дел од трошоците. На Слика 31 е прикажано дека приходите ги надминуваат 
трошоците за персонал во петтата година, дури и со зголемувањето на трошоците за персонал 
од 5% по втората година. Горенаведениот персонал е доволен за целиот планиран период од 
10 години согласно Ерланговата формула и пресметките за проценка на потребниот број 
оператори и телефонски линии за центарот за повици. 

Понатаму, инвестициите се намалуваат во втората година, па се зголемуваат во третата 
година поради зголемувањето на бројот на претплати и на потребата од нови уреди. По третата 
година, инвестициите се пропорционални со бројот на нови претплати, освен на секоја петта 
година во која се предвидува промена на хардверот и набавка на десктоп-компјутери и на 
униформи (Слика 32). 

Следствено на тоа, доколку се следи овој модел, по четвртата година организацијата ќе може 
сама да ги подмири трошоците за персоналот, меѓутоа сепак ќе има потреба од субвенции, 
грантови и/или донации за трошоците за опрема. На крајот од десеттата година, организацијата 
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ќе бележи и ќе пријави профит. Во десеттата година, приходите ќе ги надминат трошоците и 
организацијата ќе започне да профитира, додека другите услови ќе останат исти. 

8. Наоди  
Оваа студија за изводливост беше спроведена преку четири фази: анализа на надворешни 

фактори, истражување на пазарот, S.W.O.T-анализа и финансиски проекции.  

Табела 18. Фази на студијата за изводливост 

Фаза 1 Анализа на надворешни фактори 

Политички 
Правни 
Економски 
Технолошки 

Фаза 2 Истражување на пазарот Квантитативно 
Квалитативно 

Фаза 3 S.W.O.T - анализа Особини на организацијата 
Особини на околината 

Фаза 4 Финансиски проекции 

Сценарио 1 – оптимално 
решение 
Сценарио 2 – нискобуџетно 
решение 

8.1. Фаза 1- Анализа на надворешни фактори 
Нашите наоди покажуваат дека макро-средината е овозможувачка воведување на услугата 

Копче за итен случај.  

Во обезбедувањето социјални услуги во Северна Македонија се забележуваат недостатоци 
во однос на достапноста, пристапноста, приспособливоста, соодветноста на услугите и во 
поврзувањето со соодветни сектори и агенции преку упатување и координација. При ваква 
ситуација неопходно е итно да се посвети внимание на потребите на старите лица и да се 
дејствува на начин на кој корисниците ќе бидат во центарот на вниманието, за да може брзо да 
се делува за да се подобри состојбата во врска со тие недостатоци. Понатаму, неопходни се и 
систематско собирање податоци и управување со информациите, како и ефективна 
комуникација меѓу системот за социјална заштита, бизнис-секторот и невладиниот сектор со цел 
да се обезбеди сеопфатност и кохерентност при обезбедувањето социјални услуги за старите 
лица и воопшто. 

Иако има политики кои предвидуваат многу позитивни развојни решенија (на пр. 
децентрализација), отсуството на спроведување и правилно буџетирање не придонесува кон 
досигнување на влијанието за кое се создале тие политики. Сепак, многу е важно тоа што постои 
свесност за тие предизвици, што претставува одлична можност за движење во правец на 
подобрување на состојбата преку заедничко делување на Владата и на релевантните засегнати 
страни. Ова е вистинско време за зајакнување на партнерствата кон ефикасно и ефективно 
обезбедување социјални услуги. За ова е потребен систематски приод преку подобрени 
политики и нивно спроведување и буџетирање. За да се премости јазот во периодот до развој, 
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правилно буџетирање и спроведување на таквите политики, неопходни се силни напори за 
соработка и владина поддршка за невладиниот сектор. 

Социјалното претприемништво е во подем и различни социјални претпријатија 
функционираат во моменталната средина која се очекува да се подобри во иднина. Процесот 
на креирање и овозможување екосистем за развој и промоција на ова поле се одвива споро, 
додека поддршката е мала. Сепак, ваквата состојба создава можност за Црвениот крст да ја 
позиционира организацијата како предводник во ова поле. 

Законите и регулативата во ова поле овозможуваат позитивни услови за воведување нови 
услуги, меѓу кои и услугата Копче за итен случај. Затоа, нема правна пречка за обезбедување на 
услугата Копче за итен случај. Економските детерминанти исто така упатуваат на позитивни 
услови за таков потфат поради разновидните потреби за социјални услуги и огромниот 
потенцијал на пазарот. Сепак, најголемите економски предизвици се сивата економија и 
куповната моќ на целната група, со што дополнително се мултиплицираат заканите за 
квалитетот, безбедноста и доверливоста на услугата(ите). 

Се чини дека технолошките фактори се поголем предизвик поради потребата од голема 
инвестиција во таквиот вид услуга. Иако состојбата со инфраструктурата во земјата е 
задоволителна, сè уште нема даватели на услуги за социјална заштита кои имаат соодветна 
технологија, особено кога станува збор за услугите за нега во домот. Сепак, ова ја отвора 
можноста за влез на пазарот за даватели кои се подготвени да инвестираат во технологија која 
ќе биде соодветна за обезбедување социјални услуги, особено во домашни услови. 

8.2. Фаза 2 – Истражување на пазарот 
Анкетата покажа дека речиси половина од испитаниците (45,7%) имаат користено социјални 

услуги во одреден период од нивниот живот. Од првите пет најкористени услуги кои 
испитаниците ги идентификуваа, три можат целосно да се покријат во рамки на услугата Копче 
за итен случај. Ова јасно го отсликува големиот потенцијал на услугата Копче за итен случај. 
Повеќето од овие услуги ги давале националните здравствени установи (46,7%) и лица кои 
самостојно нудат таков вид услуги (34,9%). Второто претставува предизвик, бидејќи ја намалува 
довербата во другите даватели на социјални услуги и го попречува влезот во пазарот. 

Услугата Копче за итен случај и превоз со санитетско возило и амбуланта се две од 
најпотребните услуги. Кога Копчето за итен случај би било достапно и пристапно, 85,7% од 
старите лица би биле заинтересирани да се претплатат, но само доколку цената на услугата е 
поволна. Под поволна цена, според испитаниците, се подразбира дека услугата би требало да 
изнесува околу 900 – 1500 денари (околу 15 – 25 евра). 

Довербата во Црвениот крст како давател на социјални услуги е огромна, при што 89,3% од 
старите лица изјавија дека би биле заинтересирани за услугите кои Црвениот крст ги нуди, а 
повеќе од 15% изјавија дека имаат доверба за секоја од неговите услуги во споредба со другите 
даватели на услуги, па дури и националните (Слика 12). Таа доверба обезбедува предност на 
пазарот и подобра положба во однос на кој било од потенцијалните конкуренти. 
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Во ова истражување опфативме 10 општини во Скопскиот регион. Под претпоставка дека 
„систем за повик при итен случај“ има исто значење со услугата Копче за итен случај (како што е 
објаснето во делот Клучни термини и дефиниции), според проценката на потребите може да се 
заклучи дека две опшини (Бутел и Карпош) ја ставаат оваа услуга на прво место, четири 
(Аеродром, Чаир, Гази Баба и Кисела Вода) ја ставаат услугата на второ место, една (Ѓорче 
Петров) смета дека оваа услуга би била на петто место, додека три (Центар, Сарај, Шуто 
Оризари) воопшто не ја вклучуваат оваа услуга во првите пет потребни услуги. Истражувањето 
на пазарот покажува во кои општини оваа услуга треба да се нуди и да се промовира. 

Од дискусиите со фокус-групите и од интервјуата спроведени лице-в-лице јасно се гледа дека 
услугата Копче за итен случај би придонела за квалитетот на животот на старите лица и дека 
старите лица и нивните семејства би се чувствувале побезбедно. И двете групи вклучени во ова 
истражување сметаат дека оваа услуга би имала значително позитивно влијание врз 
безбедноста на старите лица. Понатаму, тие сметаат дека услугата Копче за итен случај треба да 
се користи и за обезбедување други услуги, доколку е потребно. Во однос на цената на услугата, 
и двете групи сметаат дека цената за услугата со вклучени дополнителни услуги би била 
превисока, па затоа предложија систем на претплати по пристапна цена, при што секоја 
дополнителна услуга би имала засебна цена и би се плаќала одвоено. 

Кога станува збор за промоција на услугата, најдобар медиум за таа намена за старите лица 
е телевизијата, додека пак за нивните семејства се социјалните медиуми или промоцијата преку 
мобилни телефони. 

8.3. Фаза 3 – S.W.O.T - анализа 

Предности на Црвениот крст 
Организацијата има многу силни страни кои овозможуваат одлична основа за 

воспоставување на услугата. Црвениот крст е предводник во обезбедувањето социјални услуги 
и има искуство во работење со старите лица и со нивните семејства. Услугата Копче за итен 
случај е нова во земјата која ќе ја обезбедува само Црвениот крст, бидејќи нема национални 
или приватни даватели на услуги кои нудат ваков вид услуга. Слабата конкуренција во 
обезбедувањето каков било вид социјални услуги во земјата придонесува кон зголемување на 
бројот на потенцијални клиенти, особено со оние групи со кои Црвениот крст има изградено 
блиски односи и доверба. Организацијата негува голема репутација, особено кај главната целна 
група, со што се олеснува комуникацијата, како и и обезбедувањето и промоцијата на услугата. 

Исто така, има неколку слабости во поглед на репутацијата на организацијата како 
добротворна организација, како и во поглед на нејзините капацитети и ресурси. Многу 
испитаници сметаа дека Црвениот крст е организација која им нуди бесплатна помош или 
помош по симболична цена на ранливите групи. Бидејќи Копчето за итен случај е услуга за која 
се плаќа полн износ, би било предизвик оваа услуга да се застапува и да се промовира пред 
лицата кои го имаат гореспоменатото мислење. Исто така, инвестицијата за воведување на оваа 
услуга е огромна (7. Финансиска проекција), што може да се види од нашите пресметки (Прилог 
4 - Прилог 19) и се смета за слабост бидејќи ќе биде потребна континуирана инвестиција во 
услугата. Друга слабост е капацитетот на организацијата, имајќи предвид дека услугата Копче за 
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итен случај е ново поле за работа и поради тоа ќе биде потребно градење на капацитети преку 
обуки на работните тимови. Сепак, овие закани можат да се намалат преку грантови и донации, 
обучување на персоналот и маркетинг и промоција на услугата. 

Предности на средината 
Можностите кои доаѓаат со овозможувачката средина се препознаваат во политичката 

стабилност во земјата, политичката волја преку воведување реформи во правниот систем и 
децентрализацијата на социјалните услуги, соработката со надлежните органи, големата 
потреба од различни социјални услуги и потенцијалниот пазар кој во моментов сè уште не е 
искористен. Стабилизацијата на земјата во изминатите две години претставува добра можност 
за бизнис и за инвеститорите, како и за внатрешната политика. Изразот на политичка волја за 
системски реформи на правниот систем може да се види преку усвојувањето на новиот Закон 
за социјална заштита и ветувањата дека до 2020 година ќе се усвои и спроведе Закон за 
социјално претприемништво, со што се отвораат можности за воведување нови услуги 
соодветни на потребите на пазарот. Со овие реформи, локалните власти треба да бидат 
поотворени за соработка и да поддржуваат организации кои воведуваат нови социјални услуги 
на нивната територија. 

Од друга страна, пак, промените на политичката сцена во земјата, слабото спроведување и 
воведување политики и закони, сивата економија, цените и малата куповна моќ на населението 
се потенцираат како закани. Во 2020 година, во земјата ќе се одржат избори со кои може да се 
измени политичката сцена или таа да остане иста. Оваа ситуација би можела да додаде на 
предизвиците поврзани со слабото спроведување на политиките и на законите и би можела да 
го сопре досегашниот напредок. Дополнително, сивата економија е еден од најголемите 
предизвици во економијата на земјата,а следствено на тоа, претставува една од најголемите 
закани за услугата Копче за итен случај. Ако се попречи процесот на децентрализација на 
социјалните услуги, би се зголемил бројот на неовластени лица кои самостојно нудат социјални 
услуги, што само дополнително би придонело да се зголемат сивата економија и пречките за 
услугата Копче за итен случај. Последната закана е цената на услугата. Иако истражувањето на 
пазарот (Истражување на пазарот - резултати) покажува која е сумата која старите лица можат 
да си дозволат да ја платат за услугата, куповната моќ во земјата е мала, особено за главната 
целна група, што може да му отежни на Црвениот крст да објасни кои се трошоците за услугата. 

8.4. Фаза 4 – Финансиски проекции 

Сценарио 1 – Оптимално решение 
Во ова сценарио се предвидени најсовремен хардвер, софтвер и опрема, простории и голем 

број членови на персоналот за да може услугата Копче за итен случај да се обезбедува со 
оптимални перформанси. Според нашите пресметки, почетната инвестиција за набавка на 
опремата и сите други вклучени трошоци е пониска од 120 000 евра за првата година. До крајот 
на планираниот период од десет години, инвестицијата за оперативните трошоци би изнесувала 
околу 295 000 евра, а за капиталните трошоци би изнесувала приближно 222 000 евра (Прилог 
4 - Прилог 19). Има потенцијал оперативните трошоци да станат финансиски одржливи од 
надоместоците за претплата, но само со мали маргини и во обем. Трошоците за опремата треба 
да се вратат и може да се субвеницонираат преку мешовита финансиска шема во текот на 
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десетте години во кои не се предвидува самопрофитабилност, како на пример преку 
надоместоци/придонеси од клиенти, субвенции од државата/надлежните органи/општините, 
проектни грантови од Европската Унија и од други големи донатори, како и донации или 
партнерства со приватниот сектор, шеми на корпоративна општествена одговорност, 
индивидуални донации и друго. 

Сценарио 2 – Минимално решение 
Во ова сценарио, кое обезбедува функционална способност за обезбедување на услугата 

Копче за итен случај, почетната инвестиција е помала од 100 000 евра. Една половина од 
инвестицијата е наменета за капитални и за оперативни трошоци, додека другата половина е 
наменета за опрема (капитални трошоци). До крајот на планираниот период од 10 години, пред 
организацијата да започне да профитира од услугата Копче за итен случај, инвестицијата за 
оперативните трошоци би изнесувала околу 170 000 евра, додека пак за капиталните трошоци 
би се издвоиле околу 200 000 евра. Во ова сценарио, организацијата започнува да профитира 
во десеттата година. 

Други можни сценарија 
Во ова истражување се претставени оптималното и минималното сценарио. Покрај овие 

сценарија, има други можни решенија кои можат да се имплементираат преку комбинирање на 
двете сценарија. Едно од можните сценарија е да се прифатат трошоците за инвестицијата од 
оптималното сценарио и трошоците за персоналот од минималното сценарио. Друго можно 
сценарио е да се направи спротивното, да се прифатат трошоците за инвестиција од 
минималното сценарио и трошоците за пероснал од оптималното сценарио. 

Други модели кои можат да се земат предвид се следните: 

• Зголемување на бројот на претплати;  
• Зголемување на цената за претплати; 
• Воведување надоместок за регистрација; 
• Воведување административна такса; 
• Нудење други услуги со услугата Копче за итен случај; 
• Ангажирање волонтери;  
• друго. 

Кое сценарио и да се избере, почетната инвестиција за услугата Копче за итен случај варира, 
за оперативни трошоци од 170 000 до 295 000 евра, а за капитални трошоци од 200 000 до 225 
000 евра. 

9. Препораки 
Според податоците, макро-средината, истражувањето на пазарот, S.W.O.T – анализата и 

финансиските проекции, нашите препораки се дека услугата Копче за итен случај е изводлива. 

Микро-околината има поволни услови за услугата да се воведе и да се обезбедува на долг 
рок. Политичките фактори се ветувачки, нема ограничувања во однос на правните фактори, има 
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голем потенцијал на пазарот, а земјата ја има технолошката инфраструктура потребна за 
воведување на услугата. 

Перспективата на пазарот е голема, бидејќи повеќето стари лица имаат потреби од социјални 
услуги кои не ги нудат ниту националните, ниту приватните даватели на услуги. Копчето за итен 
случај е нова услуга која во моментов не ја нуди ниту еден субјект во земјата. Црвениот крст би 
бил единствен давател на ваков вид услуга, со што би станал предводник на пазарот и би имал 
значително влијание врз развојот на политики, децентрализацијата и диверзификацијата на 
социјалните услуги. 

Црвениот крст, како организација, веќе е етаблиран давател на социјални услуги со 
воспоставени односи и углед на организација која ѝ помага на главната целна група. 
Организацијата има искусен персонал кој работи со старите лица, со што воведувањето на 
услугата значително ќе се олесни. 

Финансиските проекции покажаа дека услугата е изводлива, бидејќи има клучна точка на 
пресек од која организацијата би станала одржлива и Црвениот крст би почнал да профитира од 
услугата.  

Ја препорачуваме инвестицијата предвидена во оптималното сценарио, бидејќи би 
обезбедила поголема безбедност на долг рок во однос на опремата. Со оваа инвестиција ќе се 
обезбеди најсовремената опрема потребна за ваков вид услуга, безбедност на системот и ќе се 
зголеми безбедноста при обезбедувањето на услугата. Почетната инвестиција можеби би била 
повисока од очекуваната, но, на долг рок, би била поекономична и покорисна за Црвениот крст. 

Редундантноста е од клучна важност за ваквиот вид услуги, особено на долг рок. Има многу 
варијабли во кои нештата би можеле да тргнат наопаку во просторијата за главниот сервер, како 
електричната енергија, интернетот, телефонските линии, здравјето на серверот, па за нив би 
имало резервна опција за да се обезбеди непрекинато обезбедување на услугата. 

Понудената услуга не е услуга која се користи редовно, но кога ќе се користи, тоа би било 
кога се работи за итен случај, во ситуации кои би можеле да се опасни по здравјето, дури и по 
животот на луѓето на кои им е потребна помош. Затоа е важно да има услуга достапна 24/7 со 
над 99% мрежна стабилност, за да може да се добие секој повик и да се изврши секое дејство. 
Дури и ако се користи ретко, редундантната опрема е важен дел од овој вид услуга која не е 
наменета за одмор или за подобрување на удобност, туку за потреби при итен случај. Застој од 
1 час може многу да значи за човек на кој му е потребна итна помош. Автоматизираната 
редундантна опрема му олеснува на тимот на Црвениот крст и го ослободува од справување со 
промена на даватели на интернет-услуги, или услуги за телефонски линии. Дополнително, 
доколку има прекин на струјата, редундантната опрема ќе ја преземе работата на услугата 
додека не се поправи прекинот, а тимот или корисниците нема ни да бидат свесни за тоа. 

Резервните уреди и редундантната опрема исто така придонесуваат за веродостојноста на 
услугата, особено во периодот на пилотирање и во почетокот на промоција на оваа услуга како 
комерцијална. Влегувањето во нов пазар и создавањето потреба за услуга е исклучително 
тешко, особено во земја во која куповната моќ е мала, а населението нема доверба во јавните 
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и во приватните даватели на услуги. Овие податоци покажуваат дека треба да се преземат сите 
мерки на претплазливост, а резервните уреди и редундантната опрема ќе обезбеди безбедност 
и за Црвениот крст како давател на услуги и за неговите клиенти. 

Препорачуваме да се применат трошоците за персонал од минималното сценарио, особено 
на почетокот, бидејќи овие трошоци се најголемите континуирани трошоци за обезбедување на 
оваа услуга. Пресметките во врска со потребниот пероснал покажаа дека претпоставките за 
персонал од минималното сценарио би биле доволни за обезбедување на услугата Копче за 
итен случај за планираниот период од 10 години со претпоставениот број претплати. Со 
зголемување на потребата од услугата, Црвениот крст може да најми повеќе вработени доколку 
е потребно, во согласност со потребите за услугата, како и со потребите на главната целна група. 

Исто така, препорачуваме инвестирање и набавка на поголем број преносливи уреди Копче 
за итен случај и телефонски приемници, за да се искористи потенцијалот на пазарот и за да се 
зголемат приходите. За да се обезбеди поврат на инвестицијата за уредите Копче за итен случај 
и за телефонските приемници, договорите за претплата на услугата би требало да предвидуваат 
24-месечна претплата. Услугата Копче за итен случај е изводлива на долг рок, со мали маргини 
и во обем. Обезбедување и зголемување на претплатите со среднорочни договори би 
овозможило одржливост на услугата. 
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Прилози 

Прилог 1. Прашалник за студија на изводливост – Истражување на услугата 
„Копче за помош при итен случај“ и други услуги за поддршка на старите лица 
во Северна Македонија (Група 1. Стари лица) 

Време (час) на почеток на интервјуто: 
Број на испитаникот: 
Име и презиме на испитаникот (доколку испитаникот дал одобрение): 

Општи информации 
П1. Дали некогаш сте користеле некоја од следниве услуги? (Означете сè што е применливо)  
*За испитаникот – редоследот на различните опции за одговор е случаен. 

1. Одржување хигиена во домот   
2. Одржување лична хигиена  
3. Подготовка на оброци   
4. Достава на оброци  
5. Поддршка при хранење  
6. Грижа при болест во домашни услови  
7. Извршување обврски   
8. Психосоцијална поддршка  
9. Домашна грижа приспособена кон потребите на старото лице  
10. Проценка од стручњаци за социјална/здравствена заштита  
11. Постојана нега (24/7)  
12. Редовна нега   
13. Нередовна помош   
14. Систем за итни повици (24/7)  
15. Транспорт со возило и брза помош  
16. Ништо од горенаведеното (не се нуди како опција за избор)  
17. Друго, наведете: ____________________________  

 

П1.1. [Прашај само ако одговорот на П1 е Да] Кој ги обезбедил (обезбедува) услугите? 
1. Државните здравствени установи 
2. Државните установи кои нудат социјални услуги 
3. Приватна здравствена установа 
4. Невладина организација 
5. Приватно правно лице 
6. Приватно физичко лице 
7. Друго, наведете: ____________________________  

 

П1.2. [Прашај само ако одговорот на П1 е Да] Како го најдовте понудувачот на услуги? (главен начин)  
1. Интернет  
2. Специјализирана агенција   
3. Јавни здравствени институции  
4. Приватни здравствени институции  
5. Преку апликација за социјална заштита  
6. Патронажни сестри  
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7. Невладина организација  
8. Усна препорака  
9. Реклама (телевизија, радио, весник итн.)  
10. Други, наведете: ____________________________  

П2. Дали би користеле услуги за домашна нега за вас или за некој друг (старо лице или старо лице со 
попреченост во вашето семејство, итн.), ако се појави потреба од нега и помош? 

1. Да, дефинитивно   Продолжи кон П3 и продолжи со прашањата 
2. Да, можеби   Продолжи кон П3 и продолжи со прашањата 
3. Не    Продолжи кон П2.1. и продолжи со прашањата 
4. Не знам (не се нуди како опција за избор) 

П2.1. Зошто не би биле заинтересирани за ваков вид услуги? (Можни се повеќе одговори) 
1. Не ми се потребни  
2. Не можам да си ги дозволам  
3. Не им верувам на понудувачите на услуги  
4. Не верувам во квалитетот на услугите  
5. Имам негативно претходно искуство   
6. Не сакам да му доверам пристап до мојот дом на непознат  
7. Друго, наведете: ____________________________  

П2.2. Поради што би се премислиле да користите услуги за домашна нега за вас или за некој друг (старо 
лице или старо лице со попреченост во вашето семејство)?  
(Означете сè што е применливо) 

1. Потреби за социјална заштита  
2. Здравствени потреби  
3. Совет од мојот лекар/медицинска сестра  
4. Совет од социјален работник  
5. Пристапност на цените   
6. Пристап до бесплатни услуги  
7. Усна препорака (препораки од луѓе на кои им верувам)  
8. Реклами (телевизија, радио, весник, итн.)  
9. Специјализирана агенција   
10. Препораки од семејство/роднини  
11. Препораки од претходни корисници   
12. Ако единствената опција е да се сместам во дом за стари лица  
13. Друго, наведете: ____________________________  

Општо задоволство од националните и локалните социјални услуги 
П3. Во изминатите 12 месеци, дали сте користеле некаква социјална услуга од државата или од 
општината? 

1. Да 
2. Не 
3. Не знам (не се нуди како опција за избор) 

П3.1. [Ако одговорот на П3 е Да] Каква услуга? 
________________________________________________ 
П3.2. [Ако одговорот на П3 е Да] Дали бевте задоволни од добиената услуга? 

1. Да 
2. Делумно  
3. Не 
4. Не знам (не се нуди како опција за избор) 
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П3.2.1. [Ако одговорот на П3.2. е Не] Зошто? 
____________________________________________________ 
П4. Дали сте користеле социјални услуги кои ги обезбедуваат Центрите за социјална работа?  

1. Да 
2. Не 
3. Не знам (не се нуди како опција за избор) 

П4.1. [Ако одговорот на П4 е Да] Како би ги оцениле?  
(Оценувајте на скала од 1 до 5: 1 – одлично; 5 – многу лошо) 

1. Одлично 
2. Многу добро 
3. Добро 
4. Лошо 
5. Многу лошо 

П5. Дали сте користеле социјални услуги кои ги обезбедуваат општините?  
1. Да 
2. Не 
3. Не знам (не се нуди како опција за избор) 

П5.1. [Ако одговорот на П5 е Да] Како би ги оцениле? 
(Оценувајте на скала од 1 до 5: 1 – одлично; 5 – многу лошо) 

1. Одлично 
2. Многу добро 
3. Добро 
4. Лошо 
5. Многу лошо 

П6. Дали би можеле да наведете 3 значајни услуги што Ви се потребни (или за некое друго старо лице 
или лице со попреченост во вашето семејство), а во моментов не се понудени како дел од националните 
или локалните социјални услуги? 

1. ______________________________________________________________________ 
2. ______________________________________________________________________ 
3. ______________________________________________________________________ 

Потреби од услуги 
П7. Кои од долунаведените услуги би ги користеле/би ви помогнале?  
(Означете сè што е применливо)  
*За испитаникот – редоследот на различните опции за одговор е случаен. 

1. Одржување хигиена во домот   
2. Одржување лична хигиена  
3. Подготовка на оброци   
4. Достава на оброци  
5. Поддршка при хранење  
6. Грижа при болест во домашни услови  
7. Извршување обврски   
8. Психосоцијална поддршка  
9. Домашна грижа приспособена кон потребите на старото лице  
10. Проценка од стручњаци за социјална/здравствена заштита  
11. Постојана нега (24/7)  
12. Редовна нега   
13. Нередовна помош   
14. Систем за итни повици (24/7)  
15. Транспорт со возило и брза помош  
16. Ништо од горенаведеното (не се нуди како опција за избор)  
17. Друго, наведете: ____________________________  
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Куповна моќ 

П8. Колку би платиле за тие услуги месечно (во денари)?  

* За интервјуерот  – само за услугите наведени од испитаникот во П7. 
Услуги Месец 

1. Одржување хигиена во домот   
2. Одржување лична хигиена  
3. Подготовка на оброци   
4. Достава на оброци  
5. Поддршка при хранење  
6. Грижа при болест во домашни услови  
7. Извршување обврски   
8. Психосоцијална поддршка  
9. Домашна грижа приспособена кон потребите на старото лице  
10. Проценка од стручњаци за социјална/здравствена заштита  
11. Постојана нега (24/7)  
12. Редовна нега   
13. Нередовна помош   
14. Систем за итни повици (24/7)  
15. Транспорт со возило и брза помош  
16. Ништо од горенаведеното (не се нуди како опција за избор)  
17. Друго, наведете: ____________________________  

П9. Колку најмногу би платиле во месецот за услуги во домашни услови? (во денари) 
1. До 1000 денари 
2. 1001 - 1500 денари 
3. 1501 - 2000 денари 
4. 2001 - 2500 денари 
5. 2500 – 3000 денари 
6. 3000+ денари 
7. Друго, наведете ________________ 

Критериуми за избор на понудувач на услуги 
П10. Доколку барате понудувач на услуги, кои би биле важните критериуми за избор на понудувач? 
(Означете сѐ што е применливо) 
*За испитаникот – редоследот на различните опции за одговор е случаен. 

1. Потреби за социјална заштита  
2. Здравствени потреби  
3. Совет од мојот лекар/медицинска сестра  
4. Совет од социјален работник  
5. Пристапност на цените  
6. Пристап до бесплатни услуги  
7. Усна препорака (препораки од луѓе на кои им верувам)  
8. Реклами (телевизија, радио, весник, итн.)  
9. Специјализирана агенција  
10. Препораки од семејство/роднини  
11. Препораки од претходни корисници  
12. Друго, наведете:____________________________  
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П11. При избор на понудувачот на услуги, кои информации би сакале да ги знаете за него?  
(Означете сè што е применливо) 
*За испитаникот – редоследот на различните опции за одговор е случаен. 

1. Професионални стандарди  
2. Лиценца за обезбедување на услугата  
3. Етички кодекс на однесување на вработените   
4. Високо образован и обучен кадар   
5. Цена  
6. Ефективна услуга  
7. Опсег на услуги  
8. Добра организација  
9. Добра комуникација со националните понудувачи на социјални и здравствени 

услуги 
 

10. Препорака од лекар/медицинска сестра/социјален работник  
11. Искуства од луѓе кои лично ги користеле услугите од понудувачот  
12. Друго, наведете: ____________________________  

Услуга „Копче за помош при итен случај“ 
П12. Дали Вие или некој Ваш близок некогаш имал несреќен случај во кој било потребно да одите во 
болница или Ви требало да побарате помош? 

1. Да 
2. Не 
3. Не знам (не се нуди како опција за избор) 

П12.1. [Ако одговорот на П12 е Да] Дали би можеле да ни кажете што беше несреќниот случај? 
__________________________________________________________________________________ 
П13. Дали некогаш сте чуле за услугата „Копче за помош при итен случај“? 

1. Да   продолжи кон П13.1. 
2. Не   прочитај го објаснувањето за испитаникот подолу  
3. Не знам (не се нуди како опција за избор) 

Објаснување за испитаникот14 
Копче за помош при итен случај е услуга која ви помага да продолжите нормално да живеете во вашиот 
дом. Обезбедува лесен и ефективен начин да добиете помош доколку и кога ќе биде потребно при итен 
случај. На пример, доколку паднете или имате итна потреба од медицинска помош, сè што треба да 
сторите е да го притиснете вашето копче за помош при итен случај. Со притискање на копчето, се испраќа 
сигнал до нашиот Тим за нега, со што ви се обезбедува во секое време да можете да повикате некого 
доколку ви треба помош. Луѓето кои треба да ви укажат помош ќе дојдат до вашиот дом, без оглед на тоа 
дали се работи за пријатели или членови на семејството, или пак итна помош доколку е потребна. 
П13.1.  [Ако одговорот на П13 е Да] Дали знаете како функционира? 

1. Да  продолжи кон П14  
2. Не   прочитај го објаснувањето за испитаникот  
3. Не знам (не се нуди како опција за избор) 

П14. Според Ваше мислење, дали копчето за помош при итен случај ќе придонесе кон безбедноста на 
постарите лица? 

1. Да 
2. Не 
3. Не знам (не се нуди како опција за избор) 

П15. Дали би биле заинтересирани за ваков вид услуга/и? 
1. Да  продолжи кон П16 
2. Не   продолжи со останатите прашања 
3. Не знам (не се нуди како опција за избор) 

П15.1. Зошто не би биле заинтересирани за ваков вид услуги? (Можни се повеќе одговори) 

 
14 Пример за социјална услуга или за понудувач на социјални услуги 

117

https://www.google.at/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiaqqv2v4vhAhWRr6QKHQN6AAIQjRx6BAgBEAU&url=https://eng.belta.by/society/view/swiss-red-cross-joins-belarusian-red-cross-partnership-platform-110690-2018/&psig=AOvVaw3anJxlgXE1vzVD8Y4DHWcc&ust=1552991925508493


 
 

 
 

1. Не ми се потребни  
2. Не можам да си ги дозволам  
3. Не им верувам на понудувачите на услуги  
4. Не верувам во квалитетот на услугите  
5. Имам негативно претходно искуство  
6. Не сакам да му доверам пристап до мојот дом на непознат  
7. Друго, наведете: ____________________________  

 

П16. [Ако одговорот на П15 е Да] Колку би платиле за ваков вид услуги – месечно? (во денари) 
8. До 1000 денари 
9. 1001 - 1500 денари 
10. 1501 - 2000 денари 
11. 2001 - 2500 денари 
12. 2500 – 3000 денари 
13. 3000+ денари 
14. Друго _________ 
15. Не знам (не се нуди како опција за избор) 

Техничка опрема 
П17. Дали имате пристап до...? (Означете сè што е применливо)  

1. Фиксна телефонска линија  
2. Мобилен телефон  
3. Интернет  
4. ТВ  
5. Радио  
6. Весник  

П18. Што најчесто користите?  
(Оценете по приоритет на скала од 1 до 3: со 1 се оценува најкористеното)  

1. Фиксна телефонска линија  
2. Мобилен телефон  
3. Интернет  
4. ТВ  
5. Радио  
6. Весник  

П19. Koја Ви е омилена станица на ТВ, Радио и Интернет, и кои Ви се омилени Весници?  
1. ТВ _________________________________________________________________ 
2. Радио ______________________________________________________________ 
3. Весник _____________________________________________________________ 
4. Интернет страница ___________________________________________________ 

Прашања за Црвен крст на Северна Македонија  
П20. Дали сте запознати со услугите кои ги нуди Македонскиот Црвен крст (МЦК)? 

1. Да 
2. Не 
3. Не знам (не се нуди како опција за избор) 

П20.1. [Доколку одговорот на П20 е Да] Дали некогаш сте користеле една или повеќе од услугите кои ги нуди МЦК? 
1. Да 
2. Не 
3. Не знам (не се нуди како опција за избор) 

118

https://www.google.at/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiaqqv2v4vhAhWRr6QKHQN6AAIQjRx6BAgBEAU&url=https://eng.belta.by/society/view/swiss-red-cross-joins-belarusian-red-cross-partnership-platform-110690-2018/&psig=AOvVaw3anJxlgXE1vzVD8Y4DHWcc&ust=1552991925508493


 
 

 
 

П20.2. [Доколку одговорот на П20.1. е Да] Дали бевте задоволни од добиените услуги? 
1. Да 
2. Не 
3. Не знам (не се нуди како опција за избор) 

П20.3. [Доколку одговорот на П20.2. е Не] Зошто? 
______________________________________________________________________________ 
П21. Кои од долунаведените услуги би сакале да ги нуди МЦК? 

1. Одржување хигиена во домот   
2. Одржување лична хигиена  
3. Подготовка на оброци   
4. Достава на оброци  
5. Поддршка при хранење  
6. Грижа при болест во домашни услови  
7. Извршување обврски   
8. Психосоцијална поддршка  
9. Домашна грижа приспособена кон потребите на старото лице  
10. Проценка од стручњаци за социјална/здравствена заштита  
11. Постојана нега (24/7)  
12. Редовна нега   
13. Нередовна помош   
14. Систем за итни повици (24/7)  
15. Транспорт со возило и брза помош  
16. Ништо од горенаведеното (не се нуди како опција за избор)  
17. Друго, наведете: ____________________________  

П22. Дали би користеле некои од горенаведените услуги доколку истите ги нуди МЦК? 
1. Да 
2. Не 
3. Не знам (не се нуди како опција за избор) 

П23. Како би сакале да бидете информирани за социјалните услуги кои ги нуди МЦК? 
(Означете сè што е применливо) 

1. Фиксна телефонска линија  
2. Мобилен телефон  
3. Интернет  
4. ТВ  
5. Радио  
6. Весник  
7. Локални информативни настани   
8. Лична посета  

Демографски податоци 
П24. Во моментов живеете: 

1. Сам/а 
2. Со партнер/ка  
3. Со моите деца 
4. Со други роднини 
5. Со лица кои не се дел од моето семејство 

П25. Општина: 
1. Аеродром 
2. Бутел 
3. Центар 
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4. Чаир 
5. Гази Баба 
6. Ѓорче Петров 
7. Карпош 
8. Кисела Вода 
9. Сарај 
10. Шуто Оризари 

П26. Образование: 
1. Незавршено основно образование 
2. Основно образование 
3. Средно образование 
4. Вишо /Високо образование 
5. Магистерски студии 
6. Докторски студии 

П27. Возраст: 
1. 60-64 
2. 65-74 
3. 75+ 

П28. Приход. Наведете го месечниот приход (плати, пензии и друго): 
1. До 1.500 денари 
2. 1501 – 3.000 денари 
3. 3001 – 4.000 денари 
4. 4001 – 5.000 денари 
5. 5.001 – 6.500 денари 
6. 6501 – 8.000 денари 
7. 8001 – 11.000 денари 
8. 11.001 – 15.000 денари 
9. 15.001 – 24.000 денари 
10. Над 24.001 денари 
11. Не знам (не се нуди како опција за избор) 
12. Не сакам да одговорам (не се нуди како опција за избор) 

П29. Род: 
1. Машки 
2. Женски 
3. Друго 

Завршни прашања 
Ви благодарам за одвоеното време. 
П30. Дали би можеле да ве побараме на вашиот телефонски број доколку треба да ве исконтактираме 
за дополнителни информации? 

1. Да 
2. Не 

Доколку ви се потребни појаснувања или дополнителни информации, или доколку сакате да 
продискустирате за кој било аспект од истражувањето, исконтактирајте го истражувачот Стефан 
Чичевалиев, е-маил: scicevaliev@gmail.com; телефонски број: +38978305868. Искрено ви благодарам за 
соработката. 

Прашања за испитувачот 
Време (час) на завршување на интервјуто: 
П31. Број на присутни при спроведување на интервјуто (вклучително и испитаникот): 
П32. Каков беше односот на другите присутни? 

1. Не се вклучуваа 
2. Разменија некои мислења со испитаникот 
3. Имаа големо влијание врз испитаникот 
4. Немаше други присутни 
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П33. Дали прашањата му беа разбирливи на испитаникот? 
1. Испитаникот ги разбра сите прашања 
2. Испитаникот ги разбра повеќето прашања 
3. Испитаникот ги разбра повеќето прашања со одредена помош 
4. Испитаникот имаше потешкотии при разбирање на прашањата 

П34. Однесувањето на испитаникот во текот на интервјуто беше: 
1. Смирено во текот на целото интервју 
2. Смирено во поголемиот дел од интервјуто 
3. Смирено во дел од интервјуто 
4. Испитаникот не беше спокоен во поголемиот дел од интервјуто 
5. Сѐ повеќе беше исцрпен низ текот на интервјуто 
6. Постојано застануваше на следниве прашања _________________________________ 

Лично искуство од процесот на интервјуто: 
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Прилог 2. Прашалник за студија на изводливост – Истражување на услугата 
„Копче за помош при итен случај“ и други услуги за поддршка на старите лица 
во Северна Македонија (Група 2. семејства/роднини) 
Време (час) на почеток на интервјуто: 
Број на испитаникот: 
Име и презиме на испитаникот (доколку испитаникот дал одобрение): 

Општи информации 
П1. Дали некогаш сте користеле некоја од следниве услуги за Вас или за некој друг (старо лице или старо 
лице со попреченост во вашето семејство, итн.)?  

18. Одржување хигиена во домот   
19. Одржување лична хигиена  
20. Подготовка на оброци   
21. Достава на оброци  
22. Поддршка при хранење  
23. Грижа при болест во домашни услови  
24. Извршување обврски   
25. Психосоцијална поддршка  
26. Домашна грижа приспособена кон потребите на старото лице  
27. Проценка од стручњаци за социјална/здравствена заштита  
28. Постојана нега (24/7)  
29. Редовна нега   
30. Нередовна помош   
31. Систем за итни повици (24/7)  
32. Транспорт со возило и брза помош  
33. Ништо од горенаведеното (не се нуди како опција за избор)  
34. Друго, наведете: ____________________________  

 

П1.1. [Прашај само ако одговорот на П1 е Да] Кој ги обезбедил (обезбедува) услугите? 

П1.2. [Прашај само ако одговорот на П1 е Да] Како го најдовте понудувачот на услуги? (главен начин)  

П2. Дали би користеле услуги за домашна нега за вас или за некој друг (старо лице или старо лице со 
попреченост во вашето семејство, итн.), ако се појави потреба од нега и помош? 
П2.1. [Прашај само ако одговорот на П2. е Не] Зошто не би биле заинтересирани за ваков вид услуги? 

П2.2. Поради што би се премислиле да користите услуги за домашна нега за вас или за некој друг (старо 
лице или старо лице со попреченост во вашето семејство)?  

П3. Дали би можеле да наведете 3 значајни услуги што Ви се потребни (или за некое друго старо лице 
или лице со попреченост во вашето семејство), а во моментов не се понудени како дел од националните 
или локалните социјални услуги? 

Потреби од услуги 
П4. Според Ваше мислење, кои од следниве услуги би им помогнале на старите лица?  

18. Одржување хигиена во домот   
19. Одржување лична хигиена  
20. Подготовка на оброци   
21. Достава на оброци  
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22. Поддршка при хранење  
23. Грижа при болест во домашни услови  
24. Извршување обврски   
25. Психосоцијална поддршка  
26. Домашна грижа приспособена кон потребите на старото лице  
27. Проценка од стручњаци за социјална/здравствена заштита  
28. Постојана нега (24/7)  
29. Редовна нега   
30. Нередовна помош   
31. Систем за итни повици (24/7)  
32. Транспорт со возило и брза помош  
33. Ништо од горенаведеното (не се нуди како опција за избор)  
34. Друго, наведете: ____________________________  

Куповна моќ 

П5. Колку би платиле за тие услуги месечно (во денари)?  

П6. Колку најмногу би платиле во месецот за услуги во домашни услови? (во денари) 

Критериуми за избор на понудувач на услуги 
П7. Доколку барате понудувач на услуги, кои би биле важните критериуми за избор на понудувач?  

П8. При избор на понудувачот на услуги, кои информации би сакале да ги знаете за него?  

Услуга „Копче за помош при итен случај“ 
П9. Дали Вие или некој Ваш близок некогаш имал несреќен случај во кој било потребно да одите во 
болница или Ви требало да побарате помош? 
П10. Дали некогаш сте чуле за услугата „Копче за помош при итен случај“? 
Објаснување за испитаникот15 
Копче за помош при итен случај е услуга која ви помага да продолжите нормално да живеете во вашиот 
дом. Обезбедува лесен и ефективен начин да добиете помош доколку и кога ќе биде потребно при итен 
случај. На пример, доколку паднете или имате итна потреба од медицинска помош, сè што треба да 
сторите е да го притиснете вашето копче за помош при итен случај. Со притискање на копчето, се испраќа 
сигнал до нашиот Тим за нега, со што ви се обезбедува во секое време да можете да повикате некого 
доколку ви треба помош. Луѓето кои треба да ви укажат помош ќе дојдат до вашиот дом, без оглед на тоа 
дали се работи за пријатели или членови на семејството, или пак итна помош доколку е потребна. 
П10.1.  [Ако одговорот на П10 е Да] Дали знаете како функционира? 
П11. Според Ваше мислење, дали копчето за помош при итен случај ќе придонесе кон безбедноста на 
постарите лица? 
П12. Дали би биле заинтересирани за ваков вид услуга/и? 
П12.1. Зошто не би биле заинтересирани за ваков вид услуги? 

П13. [Ако одговорот на П12 е Да] Колку би платиле за ваков вид услуги – месечно? (во денари) 

Прашања за Црвен крст на Северна Македонија  
П14. Дали сте запознати со услугите кои ги нуди Македонскиот Црвен крст (МЦК)? 
П14.1. [Доколку одговорот на П14 е Да] Дали некогаш сте користеле една или повеќе од услугите кои ги 
нуди МЦК? 
П14.2. [Доколку одговорот на П14.1. е Да] Дали бевте задоволни од добиените услуги? 

 
15 Пример за социјална услуга или за понудувач на социјални услуги 
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П14.3. [Доколку одговорот на П14.2. е Не] Зошто? 
П15. Кои од следниве услуги би сакале да ги нуди МЦК? 

П16. Дали би користеле некои од горенаведените услуги доколку истите ги нуди МЦК? 
П17. Како би сакале да бидете информирани за социјалните услуги кои ги нуди МЦК? 

Демографски податоци 
П18. Општина: 
П19. Образование: 
П20. Приход. Наведете го месечниот приход (плати, пензии и друго): 

13. До 1.500 денари 
14. 1501 – 3.000 денари 
15. 3001 – 4.000 денари 
16. 4001 – 5.000 денари 
17. 5.001 – 6.500 денари 
18. 6501 – 8.000 денари 
19. 8001 – 11.000 денари 
20. 11.001 – 15.000 денари 
21. 15.001 – 24.000 денари 
22. Над 24.001 денари 
23. Не знам (не се нуди како опција за избор) 
24. Не сакам да одговорам (не се нуди како опција за избор) 

Завршни прашања 
Ви благодарам за одвоеното време. 
П21. Дали би можеле да ве побараме на вашиот телефонски број доколку треба да ве исконтактираме 
за дополнителни информации? 
Доколку ви се потребни појаснувања или дополнителни информации, или доколку сакате да 
продискустирате за кој било аспект од истражувањето, исконтактирајте го истражувачот Стефан 
Чичевалиев, е-маил: scicevaliev@gmail.com; телефонски број: +38978305868. Искрено ви благодарам за 
соработката. 

Прашања за испитувачот 
Време (час) на завршување на интервјуто: 
Лично искуство од процесот на интервјуто: 
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Прилог 3. Матрица на производи и услуги поврзани со Копче за итен случај  

Центар кој прима известувања за аларми 

Компанија Веб страница Продукт Контакт лице 
Достапност 

во РСМ Цена Коментар 

Tunstall UK https://uk.tunstall.com/ PNC 
Magnus 
Manhem Не ~50.000 N/A 

TeleAlarm http://www.telealarm.com/en/ 

CareSOFT 
Alarm 
Server 

Michael 
Hendriksen Да 16485 

5450 
(redundancy) 

Azursoft https://www.azursoft.com/en/ Horus 
Hervé 
CLEMENT  Да 23,380 

6 months 
trial possible 

 

Хардвер за телефонската линија за нега  

Компанија Веб страница Продукт Контакт лице 
Достапност 

во РСМ 
Цена за 
продукт 

TeleAlarm  http://www.telealarm.com/en/ 

Carephone TA74 w/ 
2G/3G 

Michael 
Hendriksen Да € 310.5 

Climax  https://climax-deutschland.com/ ) Mobile Lite Oliver Schulz Да € 220 

Climax  https://climax-deutschland.com/ ) Climax MX-3 w/ 3G Oliver Schulz Да € 269 

Climax  https://climax-deutschland.com/ ) 

Climax GX-8 
VoIP + 4G (LTE) Oliver Schulz Да € 349 

Climax  https://climax-deutschland.com/ ) 

Mobile Pro 
3G/UTMS/GSM Oliver Schulz Да € 289 

 

Телекомуникации за уредите (месечно) 

Компанија Контакт лице 
Достапност 

во РСМ 
Цена за 

производ  

Влезна 
говорна 

комуникација   

DolphinM2M (or 
SIMBoots) Николај Сахл Да  € 4.50  50mb *Бесплатна bundle Интернет 
MK Telecom - T 
Home 

Стевко 
Трајковски Да  € 1.15  50mb *Бесплатна 

low 
speed Интернет 

MK Telecom - T 
Home 

Стевко 
Трајковски Да  € 1.15  50mb *Бесплатна 0.032/mb Приватен 

MK Telecom - T 
Home 

Стевко 
Трајковски Да  € 1.47  100mb *Бесплатна 

low 
speed Интернет 

MK Telecom - T 
Home 

Стевко 
Трајковски Да  € 1.47  100mb *Бесплатна 0.032/mb Приватен 

VIP telecom Сања Да  € 1.15  100mb *Бесплатна 
low 

speed Интернет 

Lycamobile   Да  € 1.47  1GB *Бесплатна     

Lycamobile   Да  € 0.99  500mb *Бесплатна     

* Надоместоците за повик се применуваат согласно операторот на повикувачот 
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Телекомуникации за центарот за повици (месечно) 

Компанија Контакт лице Достапност во РСМ 
Цена за 

производ  

MK Telecom - T Home Stevko Trajkovski Да  € 33.00  SIP 5 

VIP telecom Sanja Да  € 25.00  SIP 5 
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Прилог 4. Финансиска проекција (ФП) – Инвестиции Година 1-10 
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Прилог 5. ФП – Општи и административни трошоци Година 1-10 

 
 

Прилог 6. ФП – Маркетинг и продажба Година 1-10 
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Прилог 7. ФП – Персонал Година 1-10 
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Прилог 8. ФП – Трошоци за продадени добра Година 1-10 

 
 

Прилог 9. ФП – Приходи Година 1-10 
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Прилог 10. ФП – Добивка и загуба Година 1-10 

 
 

Прилог 11. ФП – Паричен тек Година 1-10 
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Прилог 12. Минимална ФП – Инвестиции Година 1-10 

 
 

Прилог 13. Минимална ФП – Општи и административни трошоци Година 1-10 
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Прилог 14. Минимална ФП – Маркетинг и продажба Година 1-10 

 
 

Прилог 15. Минимална ФП – Трошоци за вработените Година 1-10 
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Прилог 16. Минимална ФП – Трошоци за продадени добра Година 1-10 

 

Прилог 17. Минимална ФП – Приходи Година 1-10 

 
 

Прилог 18. Минимална ФП – Добивка и загуба Година 1-10 
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Прилог 19. Минимална ФП – Паричен тек Година 1-10 
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