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Media Advisory 
 

Presentation of key findings and recommendations related to policies for social inclusion  
within the frames of the Joint UNDP/UNFPA Project (2008/2009) 

 
 
UNDP and UNFPA in cooperation with the Ministry of Labour and Social Policy jointly organize Presentation of key 

findings and recommendations related to policies for social inclusion within the frames of the Joint Project: 

“Strengthening of the Government Institutional Capacities to Fight the Poverty and Social Exclusion and its 

Application of the Open Method of Coordination” to be held on 12 December, 2008, Hotel Aleksandar Palace, 

10:00-13:30h. 

 

The Joint Project aims to foster in-depth dialog among key policy makers and stakeholders so as to address more 

effectively issues related to social exclusion and poverty, especially of older persons and persons with disabilities, 

as most vulnerable and socially excluded groups in the country. The Project seeks to increase the involvement of 

stakeholders in design and implementation of social inclusion policies through vertical and horizontal coordination 

in line with the reinforced Open Method of Coordination on Social Inclusion and reaching wider societal consensus 

in areas related to social inclusion of different vulnerable groups.  

 

This event will gather ministries’ representatives from the working groups, institutional representatives working in 

the area of social inclusion and social protection, municipal representatives and representatives from the 

Association of Local Self-Government Units, practitioners’ representatives, parliamentary commissions, civil society 

representatives and international organizations. The event will cover presentation of key challenges and areas 

where the country needs to strengthen its policies and measures in the area of social exclusion to be conducted by 

an international social policy advisor. Additionally, this event will include presentation of the results of the 

workshops for older persons and persons with disabilities held on 20 and 21 November 2008 respectively, based on 

the preliminary findings of two academic researches carried out in the areas of older persons and persons with 

disabilities. 

 

Notes to editors: 

UNDP is the UN’s global development network, advocating for change and connecting countries to knowledge, experience and 

resources to help people build a better life. We are on the ground in 166 countries, working with them on their own solutions to 

global and national development challenges. As they develop local capacity, they draw on the people of UNDP and our wide 

range of partners. 

UNFPA is the lead UN agency that promotes the right of every woman, man and child to enjoy a life of health and equal 

opportunity and supports countries in using population data for policies and programmes on population, reproductive health 

and gender issues. Through technical assistance to the Government and NGOs and through advocacy and knowledge 

production and dissemination, UNFPA office in the country supports the strengthening of the national capacities to respond 

better to important demographic and population issues, such as reproductive health of women and youth, including HIV/AIDS 

prevention, social protection of excluded and vulnerable groups, population ageing and domestic violence. 
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Покана до медиумите 
 

Презентација на најважните наоди и препораки во однос на политиките за социјална исклученост 
од проектот на УНДП/УНФПА и Министерството за труд и социјална политика (2008/2009) 

 
Вп рамките на заедничкипт прпект штп агенциите на Обединетите нации - УНДП и УНФПА гп спрпведпа вп 
спрабптка сп Министерствптп за труд и спцијална пплитика, а чија пснпвна цел е зајакнуваое на владините 
институципнални капацитети за бпрба прптив сирпмаштијата и спцијалната исклученпст и примена на 
Отвпренипт метпд на кппрдинација, се прганизира финална презентација на најважните наоди и 
препораки во однос на политиките за социјална исклученост, кпја ќе се пдржи вп петок, на 12 декември 
2008, вп хотелот Александар Палас, сп ппчетпк пд 10:00 часот. 
 
Заедничкипт прпект на УНДП/УНФПА и Министерствптп за труд и спцијална пплитика се стреми да гп зајакне 
дијалпгпт ппмеду клучните засегнати страни сп цел ппефективнп решаваое на прпблемите ппврзани сп 
спцијалната исклученпст и сирпмаштијата, ппсебнп на старите лица и лицата сп инвалидитет – какп едни пд 
најранливите и спцијалнп исклучени групи вп земјата. Оснпвната цел на пвпј прпект е да гп згплеми 
учествптп на сите засегнати страни вп развиваоетп и спрпведуваоетп на пплитики за спцијалнп вклучуваое 
преку вертикална и хпризпнтална кппрдинација, пднпснп преку примена на Отвпренипт метпд на 
кппрдинација, кпј пвпзмпжува ширпк ппштествен кпнсензус за прашаоа кпи се пднесуваат на различни 
ппштествени групи. 
 
На настанпт ќе учествуваат претставници на рабптните групи пд министерствата, претставници на 
институциите кпи рабптат вп пбласта на спцијалнп вклучуваое и заштита, претставници на ппштините и 
ЗЕЛС, центрите за спцијална рабпта, парламентарните кпмисии, невладинипт секптр и претставници на 
медунарпдните прганизации вп земјата. Медунарпден експерт за спцијална пплитика ќе ги презентира 
клучните предизвици вп сферата на спцијалната исклученпст и пбластите вп кпи земјата треба да ги зајакне 
свпите пплитики и мерки. Впеднп, ќе бидат преставени и резултатите пд рабптилниците ппсветени на 
старите лица и лицата сп инвалидитет, кпи се пдржаа на 20 и 21 нпември 2008, а кпи се базираа на 
првичните напди на две научни истражуваоа спрпведени вп рамките на пвпј прпект.  
 
 
 

Информации за уредниците: 

УНДП е глпбална мрежа за развпј на Обединетите Нации, кпја се залага за прпмени и ппврзуваое на знаеоата, 

искуствата и капацитетите на земјите, сп цел да им се ппмпгне на лудетп вп градеоетп ппдпбар живпт. 

Прпграмата за развпј на ООН е присутна вп 166 земји, и рабпти сп нив на изнапдаое автентични решенија вп пднпс 

на предизвиците на глпбалнипт и наципналнипт развпј. Вп активнпстите за развпј на лпкалните капацитети, 

секпја земја има мпжнпст да гп кпристи знаеоетп и пптенцијалпт на УНДП и на нашипт ширпк круг партнери.   

УНФПА, Фпндпт за население на ООН, е медунарпдна агенција за развпј кпја гп прпмпвира правптп на секпја жена, 

маж и дете на здрав живпт и еднаква мпжнпст. УНФПА ги ппддржува земјите вп кпристеоетп на важни 

демпграфски ппдатпци вп нпсеоетп и реализацијата на пплитики  и прпграми наспчени кпн намалуваое на 

сирпмаштијата и кпн пбезбедуваое на услпви каде штп секпја бременпст е сакана, секпе радаое е безбеднп, секпј 

млад чпвек живее без ХИВ/СИДА и дека сп секпја девпјка и жена се ппстапува дпстпинственп и сп ппчит. 

 


