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проектeн билтен „Early Inclusion“ 

 

Рана инклузија е еврппски прпект вп рамките на Ерасмус + стратешките партнерства. 

Пд 1.10.2015 дп 30.3.2018 прпектпт се фпкусира на згплеменп знаеое и сппделени 

метпди кпи се пднесуваат на инклузивна рабпта сп мали деца сп пппреченпст или вп 

ризик пд пппреченпст. 

 

Пропратни информации 

Кпнвенцијата на ПН за правата на лицата сп пппреченпст, кпја е ратификувана пд 

ппвеќетп еврппски земји, предвидува инклузивнп пбразпвание за сите. Вп рамките на 

пвпј кпнтекст, ппвеќетп еврппски земји ја изразуваат свпјата пплитичка вплја да 

имплементираат инклузивни филпзпфии и кпнцепти на сите нивпа на пплитики и 

сервиси ппврзани сп прашаоа кпи се пднесуваат на лицата сп пппреченпст (ппгледнете 

и вп Еврппа 2020: Стратегија на Еврппската унија за паметен, пдржлив и инклузивен 

развпј; Стратегија за пппреченпст на ЕУ 2010-2020.  

Сепак, мпже да се забележи дека ппстпи значен недпстиг на метпдплпгии и метпди, и 

сппделуваое на знаеоа вп пва ппле. Прпфесипналците искажуваат гплема пптреба пд 

а) ИНФПРМАЦИИ, б) ПБУКА и в) КПНКРЕТНИ РЕСУРСИ. 

 

Проектот се стреми да пренесе 

 

А) ИНФПРМАЦИИ И РАЗБИРАОЕ: ШТП им е пптребнп на децата сп пппреченпст и на кпј 

начин да се ппддржат вп вклучуваоетп вп редпвнптп пбразпвание и младинска рабпта 

сп цел да избегнат ппдпцнежнп исклучуваое или неуспех. 

 

б) КПНКРЕТНИ МЕТПДПЛПГИИ сппред P2P (размена на дпбри секпјдневни практики пд 

страна на прпфесипналци за да се пвпзмпжат инклузивни кпнкретни МЕТПДИ преку 

сппделуваое на релевантнп искуствп. 

 

в) ПРПЦЕНКА НА КПМПЕТЕНЦИИ НА НЕФПРМАЛНП УЧЕОЕ НА САМПТП РАБПТНП 
МЕСТП вп пднпс на инклузијата 



Прпектпт беше пснпван сп ппддршка на Еврппската 
кпмисија. Пбјавите ги пдразуваат единственп 
гледиштата на авпрпт, и Кпмисијата се пградува пд билп 
каква пдгпвпрнпст вп врска сп упптреба на 
инфпрмациите кпи се спдржани вп нив 

 
 

www.early-inclusion.eu 

 

 

Прoдутки 

1) ИНФОРМАТИВЕН ПАКЕТ ЗА ИНКЛУЗИЈА 

„ИНФПРМАТИВЕН ПАКЕТ ЗА  ИНКЛУЗИЈА претставува ппдгптвени пнлајн 

специфични инфпрмации за таргетни групи ппврзани сп пбразпвните пптреби на 

различни деца сп ппсебни пптреби (деца сп аутизам, Синдрпм на фетален 

алкпхплизам, Деца сп сензпрни пштетуваоа...) 

 

2) ПАЗАР НА МЕТОДИ ЗА ИНКЛУЗИЈА 

Пазарпт на метпди за инклузија (IMM) претставува „самп-прганизиран пазар за 

пнлајн размена на метпдплпгии“. Прпфесипналците пд различни сектпри се 

ппкануваат да ппишат/стават успешни ситуации на инклузија. Пвие кпнкретни 

ситуации служат какп метпдплпшки басен на идеи и мпжнпсти за учеое за 

другите кприсници. 

3) ПАСОШ ЗА ИНКЛУЗИВНИ КОМПЕТЕНЦИИ 

„ПАСПШПТ ЗА ИНКЛУЗИВНИ КПМЕПЕТЕНЦИИ“ служи какп платфпрма сп цел 

нефпрмалните прпцеси на учеое да станат транспарентни и пвпзмпжува 

ппврзуваое сп актуелните ЕУ иницијативи вп пплетп на сертификација и 

сппредливпст. Пнлајн алатката ги следи сампрпганизираните активнпсти за 

учеое (на пр., самппрганизиранп учеое врз пснпва на пакетите за 

инфпрмираое, активнпсти за размена на „пазарпт“ и вклучува веќе извршени ( 

на пр., лице вп лице) активнпсти за пбука. 

 

 

 

Контакт:  Републички центар за ппддршка на лица сп интелектуална пппреченпст – 

ППРАКА 

Orce Nikolov 122, 1000 Skopje, Republic of Macedonia 

Vasilka Dimoska MD, Program Manager 

poraka@t-home.mk 

(+00 389) 2 3296 961   

 


