
Оваа активност се спроведува во рамките на проектот „Институционализирање на 
квалитетни услуги за рехабилитација и интеграција на жртви од насилство“ финансиран 
од Австриската агенција за развој (АДА) со средства на Австриската развојна соработка, 
а спроведуван од Националната мрежа против насилство врз жени и семејно насилство. 

НАОДИ
од Процена на потребите на

жени жртви на насилство и 

семејно насилство во ПРИЛЕП

* Овие податоци се наоди од „Процена на потребите за помош и поддршка на жените жртви на насилство кои го напуштиле 
насилниот партнер и/или донеле одлука за напуштање“ изработена од ЖГИ „КЛЕА“ во соработка со Националната мрежа 
против насилство врз жени и семејно насилство во 2021г. 

      35% од жените жртви во Прилеп не го пријавиле насилството кое го 
преживеале поради недоверба во институциите.

      60%  од жените жртви на насилство не поседуваат сопствено живеалиште.

      95% од жените кои го напуштиле насилникот живеат во домот на нивните 
родители или семејството. Оние кои не можат да се сместат кај роднини, 
не го напуштаат насилникот поради страв од бездомништво и сиромаштија. 

      Ниту една жена жртва не добила финансиска помош од Општината.

      85% од жените жртви кои побарале помош во Центарот за социјална 
работа, не биле информирани за можностите за економско јакнење и 
помош при вработување.

      Во Прилеп нема специјализирано советувалиште за помош и поддршка 
на жени и деца жртви на насилство.

       Во Прилеп нема засолниште за заштита на жени жртви од насилство,
ниту можности за безбедно домување на жртвите  и нивните деца по 
напуштање на насилната средина. 

       Жените жртви на насилство и семејно насилство не се препознаени како 
посебна ранлива категорија во програмите на локалната самоуправа.  
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ПРЕПОРАКИ
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             Општина Прилеп треба да воспостави соработка со општините од 
      пелагонискиот плански регион за заедничко финансирање на 
      специјализирани услуги за жени и деца жртви на насилство. Овие услуги 
      треба да бидат раководени од локални женски граѓански организации. 

      

     

       Претставниците од локалната самоуправа да се запознаат со Законот 
за спречување и заштита од насилство врз жени и семејно насилство и 
Националниот акциски план за имплементација на Истанбулската
конвенција (2018-2023), и да развиваат програми, акциски и оперативни 
планови, и политики согласно одредбите на законот и конвенцијата.

       Општина Прилеп да изготови Правилник за финансиска помош наменета 
за жени жртви на насилство и семејно насилство, и да одреди ставка во 
буџетот на општината за оваа намена. 

       Општина Прилеп треба да издвои финансиски средства наменети за 
поддржано домување на жените жртви на семејно насилство по напуштање 
на насилната средина. 

       Општина Прилеп да субвенционира вработување на жени жртви на 
насилство и семејно насилство, на определено работно време од најмалку 
6 месеци во јавните претпријатија.


