
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. 

СОСТОЈБА
со ЗАШТИТА И РЕИНТЕГРАЦИЈА

на жени жртви на насилство и 

семејно насилство за ОПШТИНА СТРУМИЦА

* 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 ЗГ„Скај Плус“ Струмица во соработка со Националната 
мрежа против насилство врз жени и семејно насилство во 2021г. 

      12% од жените жртви на семејно насилство кои се вработени имаат месечни 
примања под минималната плата, односно од 6.000 до 12.000 денари, a 50% 
од вработените жртви имаат плата под 18.000 денари. Според минималната 
синдикална кошничка, потребни се 34.342 денари месечно за нормално 
функционирање на 4члено семејство, вклучувајќи трошоци за домување, 
храна, облека и одржување на здравјето. 

      Во Струмица, само 25% жени жртви на семејно насилство кои се разведени 
добиваат издршка за децата од поранешниот партнер. 

      92% од жените жртви во Струмица не поседуваат живеалиште на свое име. 
Ниту една жена жртва на семејно насилство не поседува автомобил. 

      Од жените жртви кои ја напуштиле насилната средина, 38% живеат во 
живеалишта под кирија, a 54% живеат во домовите на поширокото семејство. 
Оние кои не можат да обезбедат живеалиште на овие начини, не го 
напуштаат насилникот. 

      Само 38% го пријавиле насилството во ЦСР Струмица. 61% не го пријавиле, 
а причините за тоа се недоверба во институциите, немање информации 
каде да пријават и неможност да пријават поради карантин или полициски 
час во услови на пандемија со КОВИД 19. 

      Во Центарот за вработување во Струмица, во 2018, 2109 и 2020 г. немало 
вклучено ниту една жена жртви на семејно насилство во активните мерки 
и програми за вработување на Агенцијата за вработување. 

      Во Општина Струмица постојат 37 социјални станови, но жените жртви на 
насилство и семејно насилство не се наведени како категорија граѓани кои
можат да аплицираат за социјален стан. 
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ПРЕПОРАКИ

      Општина Струмица да подготви и усвои Програма за реинтеграција 
и рехабилитација на жени жртви на насилство, која ќе ги опфати сите 
пет столбови: домување, финансиска помош, психосицијална помош 
и поддршка, јавно образование и обуки и помош при вработување, 
согласно новиот Закон за спречување и заштита од насилство врз 
жени и семејно насилство. 

      Општината треба да изработи посебен Правилник за финансиска 
поддршка на жени жртви на семејно насилство (вклучувајќи го 
поддржано домување и еднократна или повеќекратна финансиска
 помош), како дел од програмата за реинтеграција и рехабилитација. 

      Неопоходно е општина Струмица да предвиди финансиски 
средства за воспоставување и оддржливост на советувалиште за 
жени и деца жртви на  родово базирано и семејно насилство во 
Струмица.

      Агенцијата за вработување да спроведува активности за подобро
 информирање на оваа целна групи за постоењето на активните 
мерки и програми во Струмица. 

      Сите надлежни институции во Општина Струмица треба да 
преземаат координирани и заеднички активности за информирање 
на жените жртви на насилство за тоа каде и како можат да го 
пријават насилството и да побараат помош. 

за ЗАШТИТА И РЕИНТЕГРАЦИЈА

на жени жртви на насилство и 

семејно насилство за ОПШТИНА СТРУМИЦА

* 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 ЗГ„Скај Плус“ Струмица во соработка со Националната 
мрежа против насилство врз жени и семејно насилство во 2021г. 


