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Вториот форум во рамките на проектот 
„Common Voice Network Project“ се одржа 
од 19 - 20. 03. 2009 година,  во просториите 
на хотелот „Анна“ во Будимпешта. 
На Форумот беа присутни 10 члена меѓу кои 
претставници од следниве организации: 
Фондацијата Hand in Hand од Унгарија, г-ѓа
Agne Raudemees од EVPIT - Естонија, г. Вла-
димир Илиевски од МНЗА - Македонија, г-ца
Zsuzsanna Orbán  од DisabNet - Романија, г.
Luk Zelderloo од EASPD и на неколку мали
НВО од Будимпешта чии проектни актив-
ности се насочени во однос на заштитата на 
правата на лицата со инвалидност.  
Форумот официјално започна со поздравно 
обраќање до учесниците од страна на г. Ákos 
Pordán, претседател на фондацијата Hand in 
Hand. За постигнатите резултатите од досе-
гашното истражување, за законската леги-
слатива и антидискриминатоската политика 
и мерки  кои се преземаат во одредени земји 
кои учествуваат  во проектот, ги презенти-
раше г. Daniel Gal, Програмски координатор 
во фондацијата Hand in Hand. 
Во текот на првиот ден од форумскиот дел, 
секој претставник, одделно од  секоја орга-
низација која  учествуваше во проектот, ги 
презентираше активностите што ги иници-
раа преку акциониот план, а кои се одне-
суваа на следењето на законската легислати-
ва за лицата со инвалидност; на иницира-
њето на постоечките проблеми од страна на 
организациите; на институциите кои се  ди-
ректно одговорни за решавањето на пробле-
мите; на лоби-активностите што треба да се

 
Second Forum in the frames of the project 
„Common Voice Network Project” was held 
from 19 to 29 March in Budapest. At the Forum 
participated representatives of the following 
organizations: Foundation Hand in Hand 
Hungary, Mrs. Agne Raudemees from EVPIT 
Estonia, Mr. Vladimir Ilievski from MSSA 
Macedonia, Ms. Zsuzsanna Orbán from 
DisabNet Romania, Mr. Luk Zenderloo from 
EASPD and a few other minor NGOs from 
Budapest whose project activities are related to 
the protection of the rights of people with 
disabilities. 
The Forum officially started with the opening 
speech of Mr. Ákos Pordán, President of the 
Foundation Hand in Hand. The results from 
recent surveys, legislation and antidiscrimi-
nation policy and measures from the different 
countries that participated in the project were 
presented by Mr. Daniel Gal, Program 
Coordinator in the Foundation Hand in Hand.  
During the first forum day a representative from 
the different organizations participating in the 
project presented the activities initiated through 
the Action Plan, related to the complying with 
legislation for the people with disabilities, ini-
tiating the existing problems each organization 
faces with, which institutions are directly res-
ponsible for solving the problem, lobby 
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преземат во насока за подобрување на права-
та  на лицата со инвалидност во општест-
вото. 
Презентацијата на г. Luk Zelderloo, од 
EASPD, за носечките документи и програми 
за заштита на правата на лицата со инвалид-
ност во рамките на ЕУ, побуди голем инте-
рес кај учесниците. Притоа, поединечно се 
анализираше состојбата  за одделни земји 
кои се членки во ЕУ, посебно за земјите 
Естонија, Романија и Унгарија кои присус-
твуваа на форумот, во однос на нивниот про-
грес, како и негативностите во имплемента-
цијата на постоечките директиви од страна 
на ЕК. Претставникот истакна дека не пос-
тои унифицираност во однос на заштитата 
на правата на лицата со инвалидност. Пос-
тојат земји од ЕУ кои се многу понапред, но 
и земји кај кои постојат одредени проблеми 
во однос на директната практична импле-
ментација на постоечките ратификувани 
законски документи за заштита на правата 
на лицата со инвалидност од страна на ЕК. 
Од големо значење е да се преземат одреде-
ни методи за лобирање преку пратениците 
кои учествуваат во Европскиот парламент, 
од страна на невладиниот  и владиниот сек-
тор за конкретно решавање на  проблемите 
во однос на заштитата на правата и анти-
дискриминаторската политика на лицата со 
инвалидност. Потребно е да се наметнат 
одредени обврзувачки услови за земјите кои 
претендираат за членство во ЕУ, како крите-
риум да ги имаат токму заштитата и унапре-
дувањето на правата на лицата со инвалид-
ност согласно со ЕУ-стандардите. 
На вториот ден од програмскиот форум беа 
дадени конкретни упатства за работа од 
страна на г. Daniel Gal, кои се однесуваа на
дефинирањето на конкретни проблеми по 
одредени области: кои организации се одго-
ворни за решавање на истите, кои чекори и 
лоби активности треба да се преземат и кои 
би биле очекуваните резултати за решавање 
на проблемот. 
Претставникот на МНЗА го дефинираше и 
презентираше проблемот во однос на зло-
употребата на правата на лицата со инвалид-
ност за вработување во заштитните работил-
ници, конкретно искористувањето на Посеб-
ниот фонд  наменет за вработување на  лица-

 activities necessary to be taken toward 
improvement of the rights of people with 
disabilities in the society. 
The presentation of Mr. Luk Zenderloo from 
EASPD, concerning the documents and 
programs for protection of the rights of people 
with disabilities in the frame of the EU, raised 
an immense interest. The condition in different 
member countries of the EU was separately 
analyzed, with special emphasis on the 
countries present at the forum like Estonia, 
Romania and Hungary, regarding their progress 
as well as the negative aspects in the 
implementation process of the existing Direc-
tives by the European Commission. The repre-
sentative stated that there was no unification in 
line with the protection of the rights of people 
with disabilities, there had been countries that 
were advanced, but still there had been some 
countries that were facing problems regarding 
direct practical implementation of the existing 
ratified documents for protection of the rights 
of people with disabilities by the European 
Commission. It is of crucial importance for 
some lobby methods to be taken through the 
MPs who directly participate in the work of the 
European Parliament, by the governmental and 
non-governmental sector, for tangible solution 
of the problems concerning the rights of people 
with disabilities and anti-discrimination policy. 
It is necessary to impose certain binding con-
ditions for the aspirant EU countries as a crite-
rion for protection and advancement of the
rights of people with disabilities according to 
the EU standards. 
The second day program was dedicated to 
presentation of concrete guidelines for work by 
Mr. Daniel Gal which were related to defining 
the actual problems in different fields, which 
organizations were responsible for problem 
solving, which steps and lobbying activities 
should be taken, and which were the expected 
results from the problem solving.  
The representative of MSSA defined and pre-
sented the problem in relation to the misuse of 
the rights of people with disabilities concerning 
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та со инвалидост од страна на работодава-
чите. Притоа, како одговорни институции 
беа спомнати Министерството за труд и 
социјална политика (Одделот за трудова 
инспекција), Заедницата за вработување на 
инвалидизирани лица, НВО-секторот, особе-
но оние  кои работат на заштитата на пра-
вата на лицата со инвалидност, а притоа сла-
бо го актуелизираат проблемот,  како и сла-
биот контролен механизам на следење на 
директното спроведување на одредбите кои 
постојат во актуелниот Закон за вработува-
ње на инвалидизирани лица. 
И овој пат се истакна потребата во однос на 
антидискриминаторската политика која тре-
ба да ја води Република Македонија во 
однос на заштитата на правата на лицата со 
инвалидност преку нивно поактивно вклучу-
вање на отворениот пазар на трудот. 
Беше потенциран и проблемот дека постои 
директно загрозување на правата на одре-
дена група со инвалидност, конкретно лица-
та со аутизам во Република Македонија кои 
се целосно маргинализирани во општество-
то, немањето на дневни центри, слабиот 
интерес од страна на владините институции 
за решвање на проблемот со нивната 
заштита. 
Во однос на следниот чекор на одржување 
на активностите поврзани со проектот, се да-
ваа предлози  кои организации за заштита на 
лицата со инвалидност преку нивни прет-
ставници би се повикале да присуствуваат 
на финалната конференција која треба да се 
одржи во месец септември. 

their employment in the shelter workshops, the 
use of the Special Fund for employers to 
employ the people with disabilities. He mentio-
ned the accountable institutions as the Ministry 
for Labour and Social Policy (Department for 
Labour Inspection), Community for Employ-
ment of People with Disabilities, NGO sector 
especially those that worked in the field of 
protection of rights of people with disabilities, 
also it was mentioned the poor control mecha-
nism for following direct implementation of the 
provisions which were part of the existing Law 
for Employment of people with disabilities. 
Moreover he stated the need for antidiscri-
mination policy that R. Macedonia should 
implement concerning protection of the rights 
of people with disabilities through their active 
inclusion in the open labour market.  
It was stated that there was also the problem of 
direct violation of rights of certain group of 
people with disabilities, the people with autism 
in R. Macedonia, which had been totally mar-
ginalized in the society due to the lack of daily 
care centres, and poor interest by the govern-
mental institutions concerning their protection.  
Proposals were given concerning the next steps 
towards the activities related to the project and 
the final Conference, which should be held in 
September in Budapest. It was suggested which 
organizations for protection of the rights of 
people with disabilities should be present to the 
next conference. 

 


