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Клучни прашања 

Влијание на системот за згрижување и нега на деца на 
пазарот на труд 
Згрижување и нега на деца е неделив чинител на политиките за 
вработување и намалување на стапка на невработеноста. Какви 
се предизвиците за родителите? Како до родова рамноправност 
и надминување на јаз во плати и вклучување на пазарот на труд? 
Насочување на фискална и социјална политика кон раст на 
вработувања. 

Кој се грижи за нашите деца? 
Како до лиценца за негувателка во Македонија? Дали 
регулатива придонесува кон квалитет или квантитет на 
даватели на услуги? Каква обука и какви услови задолжително 
треба да исполнуваат негувателки на деца? Дали регулатива 
дава соодветна мотивација на идни генерации во професија? 
Дали Агенции имаат соодветни ингеренции во посредување и 
селектирање на кандидати? 

Финансирање на системот на згрижување на деца 
Како до вработување како негувателка? Што родителите имаат 
на располагање како субвенции, олеснувања и поттикнувања за 
вклучување и враќање на пазарот на труд? Дали даночната 
политика предвидува одбитоци или кредити? 

Предлози за подобрување на Законот и постоечки 
решенија 
Што покажуваат искуства од 2013 година до денес? Како 
понатаму? Кои се слаби точки на Законот? Како до 
хармонизација со прописите и практики на Европска Унија? 

  

 
 
 
 
 
 
 
Иднината 
на земјата 
зависи од 
тоа како 
ги 
третира 
децата. 
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Систем за згрижување и нега на деца 
 

Европска Унија 
Услугите за згрижување деца се однесуваат на услуги кои вклучуваат формална и неформална 
грижа, вклучувајќи и родителска грижа за деца од предучилишна возраст, со посебен акцент на 
деца под три години. Од три години до училишна возраст, децата вообичаено започнуваат 
"наставна програма за предучилишно образование (понекогаш именувана како" предучилишно 
образование") во повеќето земји-членки на ЕУ. Така, во последниве години, помалку внимание се 
посветува на згрижување на деца за оваа возрасна група, иако грижата сѐ уште е интегрален дел 
од услугите за деца од било која возраст. Изразот "образование и грижа во раното детство" често 
се користи за да се опишат услугите за згрижување и образование за деца од раѓање до училишна 
возраст. Друг генерички термин кој се користи во многу европски земји за да се опише грижата, 
развојот и образованието на децата е "педагогија". Услуги за згрижување на деца исто така се 
обезбедуваат и за децата на училишна возраст надвор од училишните часови.  

Клучна карактеристика на системите за грижа и нега на деца во Европска Унија е нејзината 
разновидност во однос на: 
• социјални ставови и детски филозофии; 
• структура на услуги и обезбедување на услуги; 
• комбинација на јавни и приватни средства, како и механизми за финансирање; 
• преференции за детска грижа; 
• структура на работната сила за згрижување деца, односно квалификации и обуки, како и 
карактеристики на вработените и прописи кои ја регулираат дејноста. 

 

Достапни модели на згрижување и нега на деца 
• Јавни и приватни установи за згрижување и нега на деца (kindergarten, preschool), 
• Дневни центри за згрижување на деца (daycares, nurseries), 
• Црковни организации кои даваат одредени услуги во системот на ЗНД, 
• Граѓански организации кои даваат одредени услуги во системот на ЗНД, 
• Негувателки на деца во домот на семејство – дадилки (nannies), 
• Негувателки на деца во сопствен дом – индивидуални физички лица (childminders), 
• Агенции кои посредуваат во пронаоѓање на негувателки и вршат дополнителни услуги 

како што се пресметка на плати, придонеси, даноци и други придружни работи околу 
вработување. 

Ниту една земја на ЕУ нема ист модел на згрижување и нега на деца како друга. Ова главно се 
должи на историските разлики во структурите на системи за згрижување на деца; разликите исто 
така се поврзани со времето во кое се развива пазарот на услугите поврзани со детска грижа. 
Нордиските земји, на пример, го развија својот основен пазар за детска грижа во средината на 1990-
тите и генерално се сметаат за претходници во европското размислување за згрижување на деца, а 
другите земји учат од нивниот пример. Други системи за згрижување, како што е пример на 
Обединетото Кралство (Велика Британија), се повеќе задолжени за неевропски модели како што е 
Нов Зеланд; сепак, тие исто така учат од успешните лекции од нордиските земји. 
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Разновидноста претставува и дава повеќе можности на креаторите на политиката, и овозможува 
креирање на системот за згрижување и нега на деца според потребите на државата и родителите. 
Она што е сосема сигурно и јасно е дека силниот тренд на раст на услугите за згрижување и нега 
на деца се случил во 1990-тите и дека истиот продолжува и во 21-от век. 

Финансирање на системот за згрижување и нега на деца 
 
Како во однос на развиени модели така и во однос на финансирање, сите земји имаат различен 
пристап кон ова прашање и различно развиени модели. Се забележува дека во повеќето земји 
финансирањето е на ниво на локална самоуправа односно на ниво на општините или регионите. 
Секако дел од земји имаат и централизирано финансирање. 

Во повеќето од земји на родителите е им овозможено користење на одредени бенефиции како што 
се даночни олеснувања, даночни кредити и директни субвенции доколку користат регистрирани и 
лиценцирани форми за згрижување и нега на деца. 

Примери 

Франција - За родителите кои вработуваат негувателка на дете, трошокот за социјални придонеси 
е субвенциониран од државата и тие исто така добиваат додаток за детска нега. Трошоците за 
детска нега, исто така, може да се одбиваат од данок до максимален износ (100%). 
Кофинансирањето од страна на работодавачите преку ваучери е можно за домашно згрижување на 
деца. 

Германија – Бејбиситинг ангажмани до 450 ЕУР месечно подразбираат осигурување но не 
опфаќаат здравствено и пензиско осигурување, ниту други бенефиции. Ангажмани над 450 ЕУР 
месечно се сметаат како вработување и подразбираат пензиско, социјално и здравствено 
осигурување. Родителите имаат право на одбитоци. Трошоци поврзани со грижа и нега на деца, 
а кои вклучуваат престој во градинка,  користење на услуги на дадилки, au pairs и бејбиситинг 
ангажмани се  трошоци кои се признаваат во даночна пријава како трошок односно како даночно 
олеснување за семејства. 

Обединето Кралство - трошоци за услуги за грижа и нега на деца, се сметаат како одбивни 
трошоци во однос на данокот на родителите, родителите имаат можност да користат ваучерите за 
услуги за грижа и нега на деца  

Важно е да се запази дека  Законски предвидени и признати начини/форми/облици на згрижување 
на деца се предмет на кофинансирање, даночни олеснувања или субвенции без оглед на тоа дали 
се јавни или приватни, формални или алтернативни.  
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Македонија 
Во Македонија услугите за згрижување и нега на деца опфаќаат формални и алтернативни модели 
за згрижување и нега на деца. Формални услуги опфаќаат јавни и приватни градинки, како центри 
за ран детски развој додека алтернативни услуги опфаќаат користење на услуги на агенции за 
чување на деца, услуги на дадилки како и помош од членовите на семејство. Во главно децата на 
три години повеќе се опфатени во формално згрижување и нега на деца, додека семејства со 
помали деца користат и алтернативни услуги за згрижување на деца. Одреден број на родители 
користат комбинација од формално и неформално згрижување на деца.  

Според податоците на ДЗС1 34,386 деца од предучилишна возраст (до 6 години) се згрижени во 
установи (јавни и приватни) за згрижување на деца. Број на деца згрижени преку алтернативни 
форми за згрижување на деца не е познат. Според процените на населението ДЗС2 број на деца на 
возраст до 4 години изнесува 115,575.  Ова укажува на тоа дека голем број на децата не се вклучени 
во системот за згрижување на деца ниту по формален, ниту по неформален пат. Еден од главните 
фактори кои има големо влијание на семејства и на систем за згрижување на деца е недостиг на 
капацитети (листи на чекање). Најголем дел од родителите од урбаните средини ги посочуваат 
листи на чекање како пречка за користењето на услугите за згрижување деца. Од друга страна, 
родители од руралните места на живеење ја посочуваат локацијата и превозот како пречка за да ги 
користат услугите за згрижување на деца.  

Достапни модели на згрижување и нега на деца 
Со Закон за заштита на деца од 2013 година се предвидени и дефинирани следни форми за 
згрижување и нега на деца: 

• Јавни детски градинки, 
• Приватни детски градинки, 
• Центри за ран детски развој (приватни и јавни), 
• Агенции за чување и нега деца, 
• Дадилки и бејбиситерки, 
• Домашно згрижување на деца – физичко лице (негувателка) во својот дом згрижува деца 

(максимално 5 деца). 

Во последниве години се забележува раст на користење на услуги на приватни градинки и дадилки 
но сепак доминантен облик на згрижување на деца остануваат јавни детски градинки. Ова се должи 
на прифатлива цена на услугата, како и на познат стандардизиран систем на згрижување на деца. 
Сепак, земајќи превид дека и покрај зголемени капацитети, градинките не се во можност да 
опфатат сите деца и дека се листи на чекање долги, потребно е актуелизирање на алтернативни 
системи на згрижување на деца. 

 
1 „Установи за згрижување и нега на деца“, 2016, Државен Завод за статистика 
2 „Процени на населението на 30.06.2015 и 31.12.2015 според полот и возраста, по општини и по статистички региони “, 2016, 
Државен завод за статистика 
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Финансирање на систем на згрижување на деца 
Јавни детски градинки се финансираат од страна на државата и од страна на семејство. Семејството 
плаќа партиципација во износ од 1,490.00 МКД, додека државата субвенционира износ од 4,509.00 
МКД 3( последен податок што се наоѓа во Правилниците објавени на веб страна на Министерство 
за труд). Ова значи дека за секое дете кое што е запишано и оди во државна градинка, државата 
плаќа кон градинките 4,509.00 (износот во пракса е поголем), додека родителите плаќаат 1,490 
МКД. Согласно на ова јасно дека и цена на услугите на јавни детски градинки е значително 
повисока од износот што го плаќаат родителите.  

Освен јавни детски градинки други облици на згрижување и нега на деца не се 
субвенционираат во форма на блок дотации ниту на било кој друг начин. Во претходен период 
имаше одредени административни олеснувања во насока на отворање на приватни градинки, како 
и одредена финансиска поддршка за отворање на истите. Меѓутоа поради цена на приватните 
градинки поголем дел од родителите не се во можност да ги користат услугите на приватни 
градинки со што се доведуваме во ситуација, приватните градинки работат на работ на 
одржливоста со 10-20 запишани деца додека во јавните групите надминуваат и бројка од 30 деца 
во група плус листи на чекање. 

Субвенции за децата/семејство, даночни олеснувања, даночни кредити не се предвидени со 
постоечка регулатива. Со цел користење на алтернативни услуги за згрижување и нега на деца како 
и опфаќање на  поголем број на децата во системот за згрижување на деца потребни се реформи во 
начин на финансирање на овие услуги.  

  

 
3 Службен Весник на РМ, 66/2003, http://www.mtsp.gov.mk/pravilnici.nspx  

http://www.mtsp.gov.mk/pravilnici.nspx
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Иднината на системот на згрижување и нега на деца (ЕУ агенда) 
 

Зголемената стапка на учество на жените на пазарот на трудот го направи балансирањето на 
работата и семејниот живот една од главните теми на европската социјална агенда. На ниво на 
членка на ЕУ државите ги менуваа програмите за поддршка на семејството во текот на последната 
деценија. Наместо едноставно да обезбедат парични надоместоци за семејствата кои имаат 
потреба, програмите за поддршка на семејството сега исто така вклучуваат субвенционирани 
услуги за згрижување деца и родителско отсуство. Сепак, степенот на вклученост на јавниот сектор 
се разликува опширно меѓу Земјите членки на ЕУ, и во однос на великодушноста и во однос на 
специфичните пакети за поддршка. Некои земји обезбедуваат елаборирани системи за родителско 
отсуство на пример, додека други се ориентирани многу повеќе кон финансиска поддршка и / или 
услуги за згрижување деца.  Конечно, постои растечка тенденција услугите за згрижување на деца 
да се гледаат од социјална педагошка перспектива. Во оваа перспектива главната рационална 
политика повеќе не е усогласување на работата и грижата, туку придонес на услугите за 
згрижување на детскиот развој и социоекономската интеграција. 

На Самитот во Барселона во 2002 година, некои експлицитни заклучоци и цели беа дефинирани во 
врска со обезбедувањето на услуги за згрижување деца. Потврдувајќи ја целта за потполно 
вработување, Совет на Европа се согласи дека земјите-членки треба да ги отстранат 
дестимулациите за учество на женска работна сила и  стремејќи се кон обезбедување на грижа за 
децата на најмалку 90% од децата над 3 години и најмалку 33% од децата под 3 годишна возраст. 
Овие цели се дел од европската стратегија за вработување и од (сегашни и минати) интегрирани 
насоки бара и очекува земјите-членки да го применат и имплементираат животниот циклус во 
нивните политики за вработување. 

Со оглед на тоа што фискалната политика и политиката за социјално осигурување стануваат се 
повеќе и повеќе насочени кон зголемување на стапката на вработеност, исто така, се грижат и за 
политиките за нега на деца мотивирани од различни прашања, како што се стапката на фертилитет, 
семејните вредности и благосостојбата на децата, што не секогаш може да биде во согласност со 
зголемената стапка на вработеност на жените. Сепак, и покрај сите тешкотии, се чини дека постои 
одреден консензус за важноста на достапните и прифатливи услуги за згрижување на деца во 
контекст на родова еднаквост. Алтернативни и традиционални опции за згрижување и нега на деца 
овозможуваат компромиси помеѓу грижа и нега на деца и стимулирање на понуда на работна сила, 
бидејќи постојат јасни докази дека достапноста на добар квалитет на услугите за згрижување на 
деца имаат позитивно влијание, врз учество на жените на пазарот на трудот и можности за кариера. 
Редизајнирањето на инфраструктурата за грижа и нега на деца ќе остане важен приоритет на 
политиката за вработување во Европска Унија. 

Квалитетот на производот или услугата не е она што понудувач нуди. Тоа е она што клиентот 
е спремен да плати. (Peter Drucker) 

 
Квалитетот е клучното прашање со кое се соочува политиката за згрижување и нега на деца на ЕУ 
во блиска иднина. Со оглед на тоа што зголемувањето на покриеноста и достапноста на услугите 
за згрижување на деца беше на врвот на политичката агенда во многу земји-членки во текот на 
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1990-тите, фокусот на политиката за детска грижа во сегашната и во блиска иднина се менува кон 
подобрување на квалитетот на услугите и воведување на ефективни техники за мерење и следење 
на квалитетот. Истражувањата покажуваат дека постои значителна врска помеѓу квалитетот на 
грижата за деца и позитивните резултати кај децата. Прашањето на квалитет е особено значаен во 
однос на работната сила за згрижување и нега на деца, која варира од ангажирање на 
квалификувани дипломци во нордиските земји до оние со многу ниски нивоа на квалификации во 
некои земји-членки.  

Согласно на периоди на раст на услугите за згрижување во земјите-членки во текот на изминатите 
десет години, очекувањата се високи во врска со идниот развој на услугите за згрижување деца. За 
да се исполнат овие очекувања, се очекува владите, родителите и работодавачите да продолжат да 
инвестираат во грижата за децата, да опфатат поголем број на деца, да обезбедат подобрени и 
иновативни услуги и да ги подигнат стандардите за квалитет.  

Побарувачката за услуги за згрижување на деца во иднина секако не е загарантирана. Негативните 
трендови - вклучувајќи го и намалувањето на процентот на лица под пет години во вкупното 
население на ЕУ, ниската плодност и падот на наталитетот - покажуваат дека растот на 
побарувачката може да се прекине. На страната на понудата, главното ограничување е работната 
сила за згрижување на деца. Ова е особено случај во земјите каде што работата за згрижување на 
деца е ниско платена и бара само ниски квалификации. Затоа, еден од предизвиците за земјите-
членки на ЕУ кои сакаат да развијат одржлив систем на детска грижа е да се осигура дека работата 
за згрижување е привлечна, како за жените така и за мажите и задолжително да бара јасни и 
соодветни квалификации на лица кои работат во системот на згрижување и нега на деца. 

Клучно прашање за европската политика за згрижување на деца е степенот на хармонизација во 
услугите за грижа и нега на децата низ ЕУ. Аргументите во корист на хармонизацијата сведочат 
дека ја промовира еднаквоста на децата, родителите и работниците во системот на згрижување на 
деца. Одредени бариери за хармонизација во моментов постојат поради разликите меѓу системите 
за згрижување на деца во земјите-членки, вклучувајќи: видови на згрижување деца; облици и 
модели на финансирање; квалификации, обука, приходи и остварување на права од работен однос 
на работна сила за згрижување на деца. 
 
Потенцијалните области за усогласување во услугите за грижа и нега на деца во ЕУ може да 
вклучуваат: 

• вработување - вклучувајќи ги и правата и надоместоците за породилно отсуство; 
• фискални стимулации за користење на услугите на ЗНД (даночни олеснувања / одбивки), 
• регулирање на стандарди за квалитет, 
• стапки на сиромаштија, 
• квалификации, статус, обука и заработка на ангажираните лица во системот на ЗНД, 
• статистичка обработка и анализа на моделите и услугите во системот на ЗНД. 
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Постојат значителни варијации во наведените области со што  некои ќе бидат многу потешки 
за усогласување од другите. Првите три ќе бараат измени и усогласување во примарно 
законодавство. Реформата и преструктуирањето на пазарот на трудот ќе бара големи 
инвестиции во некои земји-членки, за да им помогне на своите системи за згрижување на деца 
да се усогласат со стандардите на земјите со највисоко ниво на инвестиции по глава на жител 
во работната сила за згрижување деца. Обезбедувањето на стандардизација при собирањето и 
анализата на статистиките за згрижување на деца се чини дека е една област која во моментов 
добива поголемо внимание. 

Една конкретна област која успешно се промовира во моментов е меѓу-национално учење низ 
земјите-членки. "Отворениот метод на координација", усвоен од страна на ЕУ уште во 2000 
година, е една практика насочена кон олеснување на меѓунационалното учење. Нејзината цел 
не е да се најде заедничка политика туку да се споделат искуства со специфични политики и 
најдобрите практики.  
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Предлози за унапредување на системот за грижа и нега на деца во Македонија 
 

Измени во Законот на заштита на деца  
 

1) Лиценца за негувателка 

Сегашната состојба Предлог 

Полагање без обука и соодветно образование Воведување на задолжителна обука пред 
стекнување со лиценца 

Задолжителни документи: уверение за државјанство, 
уверение за неосудуваност, уверение за неодземено 
родителско право, уверение за образование, 
здравствено уверение. 

Уверение за државјанство да не е дел од 
задолжителни документи. Наместо 
државјанство кандидат да има работна дозвола 
или сличен соодветен документ. 

Сите кандидати да полагаат психолошки тест. 
Не постои обврска за педијатриска прва помош. Задолжително воведување на обука за 

педијатриска прва помош. 

Регистар на лиценцирани негувателки не е јавно 
достапен. 

Регистар да биде јавно достапен на субјекти кои 
работат во системот за згрижување и нега на 
деца. 

 

Пред да се на една личност дозволи да врши дејност чување и нега на деца задолжително е 
личноста да има поминато обука или соодветно образование. Бидејќи во момент соодветно средно 
образование за негувателки не постои, од исклучителен значај е да се воведе задолжителна обука 
за негувателки. 

Обуката за негувателки потребно е да биде верификувана, стандардизирана и да овозможува 
мобилност како во земја така и во странство. По завршување на обуката и полагање на испит 
кандидати се стекнуваат со сертификат за негувателка (негувател). Кандидати кои имаат намера 
да работат во системот на згрижување и нега на деца да им се овозможи да се стекнат со лиценца 
(со полагање во МТСП и со одредено работно искуство). Континуирана едукација да се воведе 
како составен дел од одржување и продолжување на лиценца. ( Сертификат – потврда за стекнато 
образование, Лиценца – дозвола за работа во одредена дејност). 

Воведување во Законот задолжителна обука за педијатриска прва помош за сите кои имаат намера 
да вршат професионална дејност во системот за згрижување и нега на деца, со обновување на 
истата на 2 до 3 години ( согласно на практики во ЕУ и други земји). 
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2) Агенции за давање на услуги за чување и нега на деца 
 

Сегашната состојба Предлог 

Определена возраст на деца до 10 години. 
Возраста да не се определува и да не е условена, 
бидејќи има и поголеми деца на кои им е потребна 
придружба од негувателка. 

Евиденција на корисници и дадени услугите се 
води во електронска и хартиена форма. 

Евиденција да се води или во хартиена или во 
електронска форма. 

Евиденција на корисници подразбира детални 
податоци вклучувајќи: пол, дата на раѓање, 
националност, државјанство, контактни и 
адресни податоци, здравствени и материјални 
статус како и услови на домување. 

Наведени податоци немаат суштинска врска со 
давање на услугата и не се потребни за вршење на 
дејноста. Наведени податоци особено за 
здравствениот и материјалниот статус се лични 
податоци со дискриминаторска позадина, 
вклучувајќи ги и податоците за пол и националност. 

Вработување: агенцијата вработува 
ангажираното лице - негувателка. 

Семејството вработува ангажираното лице. 
Агенцијата може во име и за сметка на семејство да 
изврши вработување. 

Прашањето на вработување во различни земји е решено на различни начини но според нашите 
истражување, ниту една земја на ЕУ не обврзува Агенцијата да вработува негувателки. Семејството ја 
ангажира и вработува негувателка, а Агенцијата посредува при пронаоѓање на негувателка. 

Кривична и материјална проверка на 
кандидати: кандидати самостојно доставуваат 
документи. 

Агенциите да имаат можност по службен пат да ги 
проверуваат кандидати: дали се осудувани, дали се 
во регистар на сексуални престапници или 
престапници по педофилија. 

Штета: Агенцијата одговара за настаната штета 
која е причинета од страна на негувателка. 

Воведување на полиса за осигурување за Агенции за 
покритие на непредвидени случаеви.  

 

Агенција – правно формално и суштински претставува бизнис или организација формирана за да 
обезбеди одредена услуга, обично онаа што подразбира организирање трансакции меѓу две други 
страни. Според компаративни анализи во земји членки на ЕУ, агенциите посредуваат ( вршат 
селекција на кандидати, тестирања, проверки) за родители / семејства во пронаоѓање на кандидати. 
Агенциите не засноваат работен однос со кандидати. Агенциите вршат дополнителни услуги во 
делот на пресметка на даноци, придонеси и надоместоци на негувателки.  

Според регулатива во земјите членки на ЕУ, агенции се регулираат според Закон за трговски 
друштва или Закони за претпријатија и се третираат како сите други стопански субјекти. 
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3) Бејбиситинг услуги 

Бејбиситинг услуги – претставуваат услуги на чување и нега на деца на повик, определен број на 
часови (вообичаено 3-4 часа). Наведени услуги немаат временски распоред ниту ограничување, 
семејство во секое време може да побара услуга и истата може да се случи еднаш годишно, но и 5 
пати месечно. За наведени услуги вработување на негувателка не е возможно поради природата на 
услугата и согласно на ова овие услуги треба да бидат одделени од услугите кои што се однесуваат 
на чување и нега на деца со полно или скратено работно време. Можни решенија: 

• до определена сума на месечен приход наведени услуги не се оданочуваат и односот помеѓу 
страните не претставува вработување ( пример: доколку негувателка по основ на 
бејбиситинг ангажмани заработува приход до 5.000 МКД месечно приходот не се 
оданочува) 

• Доколку негувателка по основ на бејбиситинг ангажмани заработува од 5.000 МКД до 
12.000 МКД да се оданочува со 10%.  
 

4) Регистар на негувателки 

Регистар на сертифицирани негувателки да е јавно достапен. Професионални здруженија со цел на 
овозможување на транспарентност како и заштита на јавност и корисници овозможуваат јавно 
достапни податоци за лица кои вршат дејност. На пример, нотарска комора дава податоци за 
лиценцирани нотари во РМ со име и презиме, Институт на овластени ревизори дава податоци за 
лиценцирани ревизори во РМ, Комора на извршители дава податоци за лиценцирани извршители, 
Комора на психолози за лиценцирани психолози итн.  

Опција 1: Министерство за труд и социјална политика како надлежна институција да овозможи 
информации за лиценцирани негувателки.  

Опција 2: Македонска Асоцијација на Дадилки да подготви и изработи платформа за регистрација 
и евиденција на негувателки. 

5) Државјанство како услов за лиценца: дали е нужно?  

Според Закон за заштита на деца, еден од условите за вршење на дејноста чување и нега на деца е 
и статус на државјанин на Република Македонија. Земајќи превид дека процедури за добивање над 
државјанство се долги, како и дека истите не се поврзани со работна способност овој услов може 
да се ревидира во насока на работна дозвола. Во поголем број на земји членки на ЕУ на негувателки 
им е дозволена работа во системот на згрижување и нега на деца доколку имаат валидна дозвола 
за работа / дозвола за престој.  
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6) Финансирање на системот за заштита на деца  

Субвенции, ваучери, даночни олеснувања, даночни одбитоци. Наведени категории се 
потенцијални опции кои на родителите треба да им овозможат полесен пристап до користење на 
формални и алтернативни услуги за згрижување на деца, како и на финансирање на истите. Во 
досегашната пракса, државата преку блок дотации од буџет финансира само јавни детски 
градинки. Јавни детски градинки немаат можност да ги опфатат сите деца и поради тоа се 
формирани листи на чекање. Родителите кои работат се принудени или да барат алтернативен 
начин за чување и нега на дете или да напуштат работно место и да се грижат за своето дете. Ова 
укажува на тоа дека децата на предучилишна возраст немаат исти права бидејќи едно е запишано 
во градинка и за користење на системот за грижа и нега добива субвенција од државата, додека 
друго за кое што нема место во градинка е оставено способноста и вештина на родителите без било 
каква субвенција.  

Со Закон признати форми на згрижување и нега на деца се предмет или на субвенционирање или 
на даночни олеснувања или на даночни кредити во скоро сите земји членки на ЕУ. Поголем опфат 
на деца од предучилишна возраст во системот како една од премисите на ЕУ агенда во овој дел, не 
е возможен без длабинска реформа на финансирање на системот за грижа и нега на деца. 
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Стремејќи се кон европски вредности како и кон доближување 
на Европска Унија, веруваме дека решенија предвидени во 
Законот за заштита на деца се подготвени за редизајнирање и 
подобрување со цел остварување на најдобрите резултати во 
индустрија на згрижување и нега на деца.  

Прашањето на згрижување и нега на деца не е само прашање на 
негувателки и семејства, бидејќи истото има влијание на широк 
спектар вклучувајќи положба на жените на пазарот на труд, 
усогласување на семејниот и работен живот, надминување на 
родовиот јаз во платите и можности за развој на кариера, 
рамномерно распределување на родителски обврски помеѓу 
мајките и татковците.  

Системите за детска грижа вклучуваат ги пазарот на трудот, 
родителско (породилно) отсуство и политики за грижа за 
децата.  Ран детски развој и нега има две главни функции: да им 
помогне на родителите да се вклучат (вратат) на пазарот на 
трудот и да го поттикне развојот на децата. 

Општествата се менуваат, побарувачката за различни вештини 
и компетенции се зголемува, со што е важно да се има 
адаптивна работна сила. Иднината на земјата зависи од тоа како 
ги третира деца. Речиси секогаш е поевтино, поефективно и 
поодржливо  да се спречат проблеми, наместо да се решаваат 
подоцна, а искуството во предучилишното образование е 
критично за секој човек. Инвестирање во деца, инвестирање во 
висок квалитетни услуги на згрижување и нега на деца е 
ефективна алатка заснована на докази. Ран детски развој е 
основа на подоцнежен образовен, социјален и професионален 
успех и како таков има долгорочни консеквенции на секој 
поединец. 

 
 
 
 
 
 

Иднината 
на земјата 
зависи од 
тоа како 
ги 
третира 
децата. 
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