
Мапа на услуги за помош и поддршка на жени и деца 
жртви на родово базирано и семејното насилство во 

Североисточен плански регион

Не е воспоставен ниту еден 
центар за жртви на родово 
базирано и семејно насилство 
(засолниште). Согласно 
стандардите на Истанбулската 
Конвенција треба да има достапно 
засолниште со најмалку 17 
семејни места.  

Не е воспоставен ниту еден 
кризен центар за жртви на 
семејно насилство.

Во ЈУ МЦСР Куманово 
воспоставено е советувалиште за 
жртви на родово базирано и 
семејно насилство кое не ги 
исполнува минимум стандардите 
за специјализирани услуги. 

Постојат две активни здруженија 
на гра�ани кои обезбедуваат 
услуги за жртви на семејно 
насилство на волонтерска и 
грантова/проектна основа. Двете 
здруженија не користат 
финансиска поддршка од 
локалната самоуправа. 

Пет од вкупно шест општини, 
немаат развиено и усвоено 
социјален план на општината. 

Програмите од областа на 
социјалната заштита на 
општините не ги препознаваат 
жртвите на семејно насилство 
како лица во социјален ризик, 
освен: 

Ниту една општина во рамки на Североисточен плански регион нема 
развиено конкретни мерки и издвоено буџетски средства за заштита 

на жртвите на родово базирано и семејно насилство во рамки на 
програмите од областа на социјалната заштита, ниту предвидено 

финансиска поддршка за даватели на специјализирани услуги.

Засолништа за жени жртви
СОС линии
Бесплатна правна помош
Советувалишни центри 
не постои сервис за
жени жртви



 ПРЕПОРАКИ за општините во
 Североисточен плански регион

Да развијат социјален план на општините
и регионот, во кој ќе посебен приоритет ќе има
превенција и заштита од родово базирано и семејно
насилство врз жени и деца. 

Да обезбедат финансиски средства и да воспостават
директна соработка со здруженија на гра�ани со цел
воспоставување на засолниште за жени и деца жртви
на семејно насилство, со достапни најмалку 17 семејни
места во чии рамки ќе функционира и кризен центар
за жртви на семејно насилство. 

Да обезбедат финансиски средства и да 
воспостават директна соработка со здруженија на
гра�ани со цел воспоставување на советувалиште за
помош и поддршка на жени и деца жртви на 
родово базирано и семејно насилство. 

Општина Куманово, како најголема општина во 
Североисточен плански регион, да биде општина лидер
во процесот на финансирање и воспоставување на специјализирани услуги
за жени и деца жртви на родово базирано и семејно насилство во регионот. 
Како прв чекор, потребно е воспоставување на ме�уопштинска соработка со
општините од Североисточен плански регион со цел обезбедуање на
заедничко финансирање на специјализирани услуги за помош и поддршка. 

Презентираните податоци се наоди од спроведената ,,Анализа за унапредување на системот за заштита на жени и деца жртви на родово базирано и
 семејно насилство во североисточен плански регион преку воспоставување на специјализирани услуги за помош и поддршка” изработена во

 рамки на проeктот ,, Застапување за обезбедување на специјализирани сервиси за помош и поддршка на жени и деца жртви на родово базирано и
 семејно насилство” на Здружението Национален Ромски Центар во склоп на проектот ,,На пат кон ЕУ: Спречување на насилството врз жените во 

Република Северна Македонија” финансиран од Фондацијата  “Kvinna till Kvinna” (The Kvinna till Kvinna Foundation), а имплементиран од 
Национална мрежа против насилство врз жените и семејното насилство.

Да обезбедат финансиски средства за здруженија на
гра�ани кои обезбедуваат услуги со цел реинтеграција
на жените жртви на насилство преку привремено
домување, психичко советување, финансиска помош, 
образование и обуки и помош при вработување со цел
вклучување на пазар на труд.
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