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Иако висок процент од испитаниците од женски пол
не посочиле постоење на здравствен проблем (48,2%),
сепак, може да се забележи дека на�голем процент
(10,0%) имале стоматолошки и кардиоваскуларни
проблеми (7.5%). Сличен е трендот и во однос на
категори�ата на млади каде 53,6% посочуваат 
дека не се соочиле со неко� здравствен 
проблем во време на кризата. Сепак, 
за 21.4% на�фреквентни се 
стоматолошките проблеми.

Ограничувањето на движењето е проблем за 37,0% од
испитаниците мажи и за 47.5% жени. Ово� проблем е
на�значаен ка� категори�ата на лица над 66+ години каде 

Додека финансиските проблеми се сретнуваат во возрасната
група 30-45 години со 25,6%. Една четвртина од испитаниците
од возрасната група помеѓу 46-65 годишна возраст сметаат
дека немаат проблеми. 

истиот го истакнуваат високи 80.0% од испитаниците. 

е подобра идентификаци�а на приоритетните потреби, предизвици и
ризици на маргинализираните групи во руралните средини погодени
од КОВИД 19 кризата, добиена преку истражување кое се имплементираше
во рамките на проектот „Институционална поддршка на НФФ“,
поддржан од Шведската организаци�а за развоj We Effect. 
Анализата е работена од страна проф. д-р Светлана Трбо�евиќ од
Филозофскиот факултет во Скоп�е и беше спроведено анкетно
истражување со 152 испитаника.

Во услови на КОВИД 19 кризата потреба од 
дополнителни мерки од системот на соци�ална 
заштита имале само 39,7% од жените, од кои 8.7% 
имале потреба од гарантиран минимален 
приход, 7.5% имале потреба од паричен 
надомест за нега од друго лице, а 15.0% 
имале потреба од друг вид на парична 
помош. Ка� половина од младите до 29
години има потреба од дополнителни
права при што, во на�голема мера 
тоа се гарантирана минимална 
помош 7.7% и надоместок 
заради попреченост.

ограничување на движењето
мерката физичка дистанца
пристап до здравствени
услуги
дополнителни мерки од
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дополнителни права
соци�ални услуги
затворање на предшколски и
школски установи
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работење
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зем�оделски мерки
нови можности за
зем�оделско производство
откупна цена на
зем�оделските производи 
пристап до �авен превоз

ПРОБЛЕМИ ка�
маргинилизираните групи 
во рурални средини со:

Мала е застапеноста на испитаници од категори�а на
жени (27,5%) и млади (25,0%) кои имале потреби од
соци�ални услуги. Сепак, од оние кои имале ваква
потреба за жените на�често во 7.5% е потребата за

информирање и упатување, а ка� младите 7,7%
потребата од стручна помош и советување.

Проблемот со ограничување на слободата на движење 
е повеќе изразен помеѓу испитаниците жени (47.5%) и ка�
испитаниците од популаци�ата на млади од 20 до 29 год.
(46,2%), но сепак на�изразен ка� 80.0% на испитаници 
над 65 год. за кои ова претставува сериозен проблем. 

Интересно е да се забележи дека 34.6 % од испитаниците млади �а преферираат
мерката на физичка дистанца, додека 60.0% од жените �а преферираат мерката
носење на маска.  

 Жените на�често се
соочиле со проблем за
пристап до услугата
мо� термин (13,7%) и

ист толкав процент на
жени кои навеле дека
сите услуги ги добиле

навремено. За младите
лица до 29 год.

на�голем проблем
(14.3%) е пристапот до

стоматолог.

СОДРЖИНА

биле информирани за можноста за
остварување на дополнителни права,

како и 10,7% од младите.

Во однос на пречките за остварувањее
на правата, само 5,0% од жените не
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  • Во однос на затворање на
образовните установи, 

70.0% од жените, 
како и 71,4% од младите 
се согласуваат со оваа

одлука.
 

• Уделот на испитаници жени
кои имаат дете на училишна
возраст е 33.7%, додека 25,0%

од младите имаат деца на
училишна возраст.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Ка� 5.0% од испитаниците
жени во своите

домаќинства се соочиле со
недоволна упатеност и

знаење за помош на децата
при учење од далечина.

 
• Младите лица не се соочиле
со некои проблеми поврзани

со онла�н наставата. 
 

На�голем дел од испитаниците жени (71.2%), сметаат
дека одлуката за затворање на градинките во
пролетниот и летниот период 2020 е исправна, како 

Потреба од згрижување на деца во предучилишни
установи имале 13.7% од жените. 

и за 76,9% од младите.
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Загрижувачки 
е податокот дека ниту

еден од категори�ата на
испитаници млади до 

29 години немале
потреба од згрижување

на дете во
предучилишна

установа, што неминовно
имплицира дека младите
испитаници немаат деца
во предучилишна возраст
или се невработени и

дека постои алтернативно
згрижување од страна на
член во домаќинството и
непостоењето на детски
градинки во рурални

средини.
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Во однос на користење на економски мерки,
утврдено е дека дури 18.7% од жените и 35,7% од
младите �а користеле мерката „купувам
домашно“.

Додека 17.5% од жените и 14,3% од младите �а
користеле мерката парична поддршка за млади,
како и 14,3% од младите кои �а користеле мерката
„дома си е дома“.

Високи 31.3% од жените не биле опфатени со
економските мерки затоа што не го исполнуваат
правото, наспроти 24.6% од мажите.

Треба да се забележи фактот дека 17.5% од жените
сметаат дека зем�оделските мерки не
соодветствуваат на нивните потреби, но голем е
процентот на оние кои не го остваруваат правото
(20.0%), како и жени кои  немале доволно
информации (13.7%). 

Една третина од младите не го остваруваат правото,
57.7% немале потреба од мерките.

не се создадени нови
можности за зем�оделско
производство во време на

КОВИД 19 кризата.

Високи 97.5% од жените
и сите млади на возраст 

до 29 години сметаат дека 

Ниту еден испитаник од категори�ата на жени и млади не смета дека 
дошло до зголемување на пласманот на производите. За 50.7% од 
жените и 21.4% од младите дошло до намалување на пласманот.

на откупната цена на производите
произведени во домаќинството.

Откупната цена на производите
произведени во домаќинствата каде
испитанички се жените се намалени 

за 38,7%, додека 14,3% од младите
сметаат дека дошло до намалување

Инфографикот е целосно финансиран од Шведската агенци�а за меѓународна 
соработка и разво� – Sida и Шведската организаци�а за разво� - We Effect. 
Sida и We Effect не се одговорни за презентираното мислење во документот. 
Авторите се одговорни за содржината.

Приходи на домаќинствата на
испитаниците жени се намалени ка� 42.5%,

како и ка� 57,1% од примањата во
домаќинствата на млади до 29 години.

За 40.0% од жените дошло до редуцирање на услугите на �авен
превоз, а укинати се 28.7% од испитаниците кои се жени. Додека, оваа
услуга е редуцирана за 50,0% од младите и укината за 21,4%, 
интересно е да се забележи дека оваа услуга воопшто �а 
немале 25.0% од младите и 20.0% од жените.

Ковид 19 кризата за на�голем дел од 
испитаниците не донесе нови можности за
сезонски вработувања во зем�оделието, дури 
31,2% од испитаниците со жени, додека 21.4% од
младите се согласуваат со ова мислење.


