
Зошто се потребни достапни услуги за

реинтеграција и рехабилитација на

жени кои преживеале некаква

форма на родово базирано

или семејно насилство ?

1 од 3 жени е жртва на некоја форма на родово базирано или семејно 

насилство

Жените кои живеат во сиромаштија и економски зависните жени се во 

најголем  ризик да станат жртви на насилство

1 од 5 жени жртви трпи економско насилство од нејзиниот партнер.

60% од жените жртви немаат пристап до финансии. Економската 

зависност од партнерот е главната причина поради која жените не 
се одлучуваат да го напуштат насилниот партнер.

70% од жените жртви имаат потреба од финансиска помош

38% од жените жртви имаат потреба од вработување

62% од жените жртви имаат потреба од долготрајно домување 

89% од жените жртви имаат потреба од психосоцијална
 поддршка за себе и своите деца 

Жените жртви на семејно насилство се во висок ризик да станат 

бездомнички, доколку се одлучат да го напуштат насилникот 

Само 15% од жените жртви се сопственици на живеалиштето во 

кое живеат, додека останатите живеат во изнајмени станови, во 

живеалишта со нивните родители/ роднини, или пак се уште го 

делат живеалиштето со сторителот на насилство бидејќи немаат 

каде да одат.



Реинтеграцијата и рехабилитацијата 
се клучен дел од справување со насил-
ство врз жени и семејно насилство, 
кој настапува откако жената ја напуштила 
насилната средина или донела одлука за 
напуштање на насилниот партнер. Како 
процес настапува по процесот за заштита, 
иако во пракса ова се процеси кои се надо-
полнуваат и имплементираат заеднички.

Презентираните податоци се наоди од спроведената 
,,Анализа за економските предизвици со кои се соочуваат жените жртви на семејно насилство

кои ја напуштиле насилната средина” изработена во рамките на проектот ,,Застапување за воведување на
 социјален пакет за поддршка на жени жртви на семејно и интимно партнерско насилство” имплементиран од 

Националната Мрежа против насилство врз жените и семејно насилство.
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Законот за спречување и заштита
од насилство врз жени и семејно 

насилство во  Член 99. ја регулира 
Реинтеграцијата на жени жртви на 
насилство. Согласно оваа одредба, 

Министерството за труд и социјална 
политика изготвува национална 

Програма за реинтеграција, која ќе 
ги содржи 5та столба на Моделот за 

реинтеграција и рехабилитација.

Реинтеграција и рехабилитација на 
жени жртви на насилство е контину-
иран процес кој го спроведуваат државните 

институции и граѓанските организации чија цел 

е целосно вклучување/враќање во општеството 

 (интеграција) и опоравување (рехабили-

тација) на жени жртви на насилство

 и семејно насилство.

Што вклучува Моделот за реинтеграција и 

рехабилитација на жени жртви на насилство?
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