
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Вовед во контекст на пандемија 
 

 

2020 година е година која ја одбележа светската здравствена криза 

предизвикана од вирусот КОВИД-19 која го заобиколи целиот свет. Година 

која беше полна со предизвици за сите нас, а вонредната состојба беше 

шок за правниот систем во државата.  

Хуманитарните кризи може да се разликуваат по нивниот обем, 

времетраењето и причината поради кои се случуваат. Но она што им е 

заедничко е дека ги спречуваат луѓето да ги задоволат основните потреби 

за квалитетен живот.  

Оваа здравствена криза ги нагласи нееднаквостите во општеството, 

особено кога станува збор за пристапот до здравствени услуги и до 

достоинствена работа и приход. 

Во Република Северна Македонија, Владата прогласи вонредна состојба 

на 18 март 2020 година за целата земја со цел да се спречи ширењето на 

КОВИД-19. За време на вонредната состојба, владата на Р. Северна 

Македонија донесе одлуки и мерки за справување со пандемијата. 

Донесените мерки имаа за цел да ја ублажат здравствената, социјалната 

и економската криза, која може да се продлабочи како последица на 

вонредната состојба. Сепак, особено ранлива категорија која беше 

целосно исклучена од мерките и препораките беа жртвите на семејно 

насилство, т.е. жени и деца кои се под зголемен ризик од семејно 

насилство. Во првиот месец на вонредна состојба (март 2020), не се 

забележа зголемување на пријавувањето на случаи на семејно насилство 

во институциите (полициски станици и центри за социјални работи). Поради 

физичкото присуство на сторителите, жените не беа во можност да се јават 

во линиите за помош и поддршка или да го пријават насилството. Многу 

жени се плашеа да побараат здравствена заштита и медицинска помош 

поради ризик од инфекција со КОВИД-19. Многу жени не сакаа да ја 

напуштат насилната средина и да бидат сместени во центри за жртви на 

семејно насилство и засолништа поради страв од инфекција со КОВИД-19. 

Жените се плашеа да го пријават насилството и да го напуштат домот 

поради страв од губење на работното место (доколку се вработени) по 

престанокот на владините мерки или ако се невработени, постоеше страв 

од ниски можности за вработување и постигнување економска 

независност по крајот на вонредната состојба поради очекуваната 

економска криза. Понатаму, центрите за социјална помош беа 

функционални со скратено работно време и работа од дома, што значи 

дека тие обезбедуваа само телефонско помош и советување. 

 



 

Полицискиот час ги охрабри насилниците во домот, а поради отсуството на 

системска поддршка, жените мораа да ја жртвуваат или својата каква-

таква економска независност или своето ментално здравје, грижејќи се и 

за децата и работата од дома. Намалениот капацитет на здравствените 

установи уште повеќе го ограничи пристапот до здравствени услуги за 

помалку привилегираните и често стигматизираните, а онаму каде што 

имаше здравствени услуги, неретко имаше и незаконска наплата. 

Државните институции бавно се прилагодуваа на новонастанатата 

ситуација, особено во првите месеци на пандемијата. Тоа е причината 

зошто граѓанските организации имаа  и сè уште имаат особено важна 

улога во справувањето со пандемијата. Националната Мрежа против 

насилство врз жените и семејно насилство го препозна зголемениот ризик 

од насилство во домот и алармираше до институциите да преземат мерки 

за заштита. Понатаму, отворивме линии за помош и поддршка на жени 

жртви и обезбедуваме финансиска помош преку пакети со храна и 

хигиена, покривање на месечна закупнина и режиски трошоци. 

Најзначајно е што успеавме да одржиме контакт со жртвите, да бидеме во  

директна комуникација со нив и да им ја обезбедиме потребната 

психолошка помош и поддршка, бесплатна правна помош и адвокатско 

застапување, како и помош за  остварување на права од социјална 

заштита. 

Сепак останува генералниот заклучок дека оваа пандемска година ги 

извади на површина сите недостатоци на системот кој треба да обезбеди 

заштита и поддршката на жените жртви на насилство.  

Ние, како тим , го дадовме својот придонес во справување со пандемијата 

и последиците од истата на најдобриот начин што го знаевме и умеевме. 

Горди сме што и во вака тешка година постигнавме забележителни успеси 

и гледаме напред кон следната година. 

Би сакале на крај да се заблагодариме на сите меѓународни организации, 

фондации и амбасади со кои работи Националната Мрежа, кои уште од 

самиот почеток ни дадоа безрезервна поддршка која се однесуваше и на 

тимот на мрежата, но и на потребите на нашите кориснички.  

 

 

Тимот на Националната мрежа против насилство врз жени и 

семејно насилство 

 

 

 



 

Националната мрежа против насилство врз жените и семејно 

насилство „Глас против насилство“ во текот на 2020 година ги 

имплементираше следниве проекти: 

 

На пат кон ЕУ: Спречување на насилството врз жените во Република 

Македонија чија цел е подобрен дијалог со носителите на одлуки за 

подобрување на законската рамка и системот за заштита и поддршка на 

жените од сите форми на насилство, како и зголемено учество и видливост 

на женските организации во процесот на пристап во ЕУ со подобрен 

пристап до релевантни податоци за различните форми на родово 

базирано насилство. Проектот е поддржан од шведската фондација 

Квина тил Квина кои се поддржувачи на работата на Националната мрежа 

од 2015 година. 

 

 

Институционализирање на квалитетни сервиси за рехабилитација и 

интеграција на жени жртви на насилство чија цел е подобрен квалитет на 

услугите за рехабилитација и интеграција за преживеани од родово 

базирано насилство и семејно насилство. Поддршка на жени жртви за 

напуштање на насилната средина и нивна поголема независност; 

Квалитетни предлози за секундарното законодавство и програми за 

жртвите, засновани на докази; унапредени вештини да давателите на услуги 

кои работат со жени жртви и, зајакната и формализирана регионална 

мрежа за справување со насилството врз жените во согласност со 

стандардите на ЕУ. Проектот   се спроведува во партнерство со 6 

организации од Западен Балкан: Автономен Женски Центар (Србија), 

Косовска Женска Мрежа (Косово), Фондација Обединети Жени ( БиХ), 

Центар за женски права (Црна Гора), Албанска мрежа против насилство 

врз жени и Алијанса за родова перспектива (Албанија), а е  поддржан од 

Австриската Развојна Агенција (АДА). 

 

 

Домување за жени жртви на семејно насилство кои ја напуштиле 

насилната средина чија цел е развивање на сеопфатен систем за 

реинтеграција и рехабилитација на жени и деца жртви на насилство кој ќе 

овозможи напуштање на насилната средина, како и психолошко и 

економско јакнење, а во насока на осамостојување и целосно 

интегрирање во општеството на жените жртви на насилство без постоење 

на ризик да се врати во насилната средина, а специфични цели се: Да се 

охрабрат жените да го пријават насилство преку овозможување на 

сеопфатна поддршка за реинтеграција и рехабилитација; да се намали 



 

на ризикот од бездомништво преку обезбедување на привремено 

домување на жени и деца жртви на семејно насилство кои ја напуштиле 

насилната средина, а кои немаат сопствени живеалишта; да се намали на 

ризикот од идно насилство преку економско и психолошко јакнење на 

жените жртви и нивно осамостојување и целосна интеграција како активни 

членови на општеството. Проектот е поддржан од град Скопје и Фондација 

Отворено Општество Македонија. 

 

 

Воспоставување на национална линија за советување за позитивно 

родителство чија цел е обезбедување на поддршка на родителите и други 

лица кои учествуваат во процесот на воспитување на децата во 

разрешување на дилемите и предизвиците со кои секојдневно се 

соочуваат. На линијата работат обучени оператори и е достапна од 15.00 

часот до 20.00 часот. Проектот е финансиски поддржан од УНИЦЕФ. 

 

 

Помош и поддршка на жртви на семејно насилство во пост-кризен период 

чија цел унапредување на системот на заштита, пристапот до 

информации и директната помош и поддршка за жртвите на семејно 

насилство во пост-кризен период, а специфични цели се: информирање 

и обезбедување специјализирани услуги и директна помош на жртви на 

семејно насилство во Р. Северна Македонија во пост-кризен период, 

Овозможување на соодветни можности за вработување и економско 

јакнење на жртвите на семејно насилство во Р. Северна Македонија во 

пост-кризен период,  Унапредување на системот на заштита на жртви на 

семејно насилство со донесување посебни мерки за жртви на семејно 

насилство во пост-кризен период. Овој проект е поддржан од Влада на 

Република Северна Македонија-Генерален Секретаријат. 

 

 

Итен грант за даватели на услуги за семејно насилство за времетраење 

на КОВИД-19 кризата чија цел е директно да пружи помош и поддршка на 

организациите кои работата со жртви на семејно насилство, а се во 

насока на нивно зајакнување и осамостојување. Целокупниот грант е 

насочен кон техничка поддршка на организацијата која дава услуги да ги 

зајакне жените жртви на насилство преку обуки за стекнување на 

компјутерски вештини и индивидуални и колективни советувања за 

стекнување на меки вештини со професионален кариерен советник. Овој 

проект е поддржан од германската фондација Filia die frauenstiftung.  



 

оддршка за воспоставување и јакнење на регионална платформа на 

граѓански организации“ чија цел е јакнење на женските организации, 

вклучително и оние кои работат со жените од маргинализирани групи на 

регионално ниво. Овој проект е во втората година од имплементацијата. 

Целта на платформата е зајакнување на женскиот глас, вклучително и на 

женските организации кои работат со и застапуваат жени од загрозените 

маргинализирани групи, на регионално ниво. Со тоа, се очекува да се 

зајакнат капацитетите на женските организации или мрежи како средство 

за поддршка на граѓанскиот ангажман на жените во мониторинг и 

известување за Истанбулската Конвенција и Конвенција за елиминација на 

сите форми на дискриминација врз жените (CEDAW). Платформата е 

раководена од   Европската мрежа против насилство (WAVE), а се 

вклучени организации од Албанија, Косово, Турција, Косово, Црна Гора, 

Босна и Херцеговина, Србија и Северна Македонија. 

 

 

Поддршка на Женскиот Интервентен Фонд во време на КОВИД-19” чија цел 

е финансиска поддршка на Женскиот Интервентен Фонд во насока на 

директна помош и поддршка на жените жртви на семејно насилство кои 

сакаат да ја напуштат насилната средина или веќе ја напуштиле во 

хуманитарни пакети за храна, хигиена и медикаменти како и поддршка за 

покренување на правни постапки пред судовите. Дополнително целта е да 

се спроведе и кампања за подигнување на јавната свест за потребата од 

поддршка на жените жртви на насилство. Овој проект е поддржан од 

Амбасадата на Кралството на Велика Британија во Република Северна 

Македонија. 

 

 

„Поддршка на жртвите на семејно насилство за време на КОВИД-19 

пандемијата” чија цел е директна поддршка на поддршка на жените жртви 

на семејно насилство кои сакаат да ја напуштат насилната средина или 

веќе ја напуштиле во хуманитарни пакети за храна, хигиена и медикаменти 

како и поддршка за покренување на правни постапки пред судовите. 

Дополнително целта на овој проект е обезбедување на услуги од социјален 

работник за остварување на права од социјална заштита, психолошка 

поддршка од и советување од страна на психолог како и правно 

информирање и советување од страна на правен советник. Овој проект е 

поддржан од Мисијата на  Организацијата за безбедност и соработка во 

Европа - канцеларија во Република Северна Македонија. 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Социјалната работничка обезбедува помош и поддршка во остварување 

на правата од социјална заштита која е ангажирана во Советувалиштето за 

жени и деца жртви на родово базирано и семејно насилство. По 

направениот иницијален разговор, социјалната работничка прави процена 

на моменталната состојба на жената и нејзините деца (доколку ги има), на 

нивните потреби и ја информира жената за можностите за остварување 

на права од социјална и здравствена заштита кои и следуваат. 

По потреба, социјалната работничка ја придружува жртвата до други 

институции со цел остварување на права од социјална, детска и 

здравствена заштита. Исто така, социјалната работничка прави процена на 

степенот на образование и вештините на жртвата, и согласно процената, 

заедно со жртвата идентификува соодветни програми за унапредување на 

вештините и образованието. Дополнително, согласно постоечките мерки за 

вработување во Агенцијата за вработување на Р. Северна Македонија, 

социјалната работничка во соработка со кариерната советничка и помага 

на жртвата да најде вработување. 

Жените кои преживеале насилство и се уште не го пријавиле, или пак го 

пријавиле во надлежните институции, но не добиле соодветна заштита, 

доколку се обратат во Советувалиштето, од страна на социјалната 

работничка ќе ги добијат сите потребни информации, како и придружба 

до институциите да го пријават насилството. 

Разговор со социјалната работничка може да се закаже на 075 255-154, 

секој ден од 8.30 – 16.30 часот или на e-маил: 

sovetuvaliste@glasprotivnasilstvo.org.mk 

 

Правната советничка е одговорна за директни контакти и средби со 

корисничките и врши проценка на нивните правни проблеми и потреби. Во 

консултација со жртвата определува кои се нејзините приоритети и што 

прво треба да се преземе. Во нејзино име правната советничка подготвува 

различни поднесоци, барања и приговори до релевантни институции. 

Понатаму, правната советничка пружа и советувања за понатамошните 

правни дејствија кои може клиентката да ги преземе во насока на заштита 

на нејзините права согласно законските прописи. Воедно е на 

располагање на клиентките и за други видови на коресподенција 

(телефон/интернет) во насока на итни советувања и преземање на правни 

дејствија. По извршена крајна проценка за правните потреби и проблеми 

на клиентката правната советничка дава препорака за користење на 

понатамошни услуги од страна на адвокатка. 

Правната помош која ја обезбедува Националната мрежа, вклучува и 

застапување во судски постапки. Адвокатката со која соработува 

Националната мрежа ги води случаите со висок степен на доверливост и е 

располагање на клиентката за која е ангажирана. Адвокатката во име на 



 

клиентката (по уредно потпишано полномошно) ги застапува и брани 

нејзините интереси пред надлежните судови (основен, апелационен, 

врховен и Управен суд), јавно обвинителство, народен правобранител како 

и ќе ја придружува доколку има потреба до надлежни државни управни 

органи (полиција, центри за социјална работа итн.). 

Средба со правната советничка може да се закаже на 075 304 802 , секој 

ден од 8.30 до 16.30 часот или на е- маил: 

pravnapomos@glasprotivnasilstvo.org.mk 

 

Психотерапевтката обезбедува психолошката помош и поддршка. Преку 

индивидуални континуирани сесии, им се овозможува на жените кои 

сакаат да го прекинат кругот на насилство, да го напуштат или доколку веќе 

го напуштиле насилниот партнер, да се зајакнат, да ги надминат 

преживеаните трауми и да го променат дотогашниот начин на живеење. 

Процесот на помош и поддршка се остварува преку одржување редовни 

индивидуални средби со динамика која најмногу и одговара на жената. На 

средбите се разговара за теми кои се од важност за жената, се работи на 

стекнување вештини и знаења за подобрување на самопочитта и 

самодовербата, се учат нови начини на функционирање преку кој жената 

ќе може да живее активно и достоинствено, да избира партнери кои ќе 

одговорат на нејзините потреби и со кои ќе може да развива интимни 

релации базирани на почитување и поддршка. 

Преку разговорите со психотерапевтката ќе се добијат информации за 

природата и потеклото на семејното насилство, за можностите за 

справување и излегување од кругот на насилството, враќање на чувството 

на безбедност, како и поттикнување и насочување на клиентката да научи 

повеќе за себе и да работи на сопственото унапредување и развој. 

Психолошкото советување е особено потребно на почетокот, но исто толку 

важно е да постои во целиот период на закрепнување на жртвата, која се 

соочува со нови предизвици кои произлегуваат од новата средина на 

живеење, ново работно место, како и нејзино информирање за сите права 

и обврски кои ги има, со цел за нејзина подготвеност за целосно 

самостоен живот, со целосно исклучување на ризикот да се врати во 

насилната средина или да западне во нова насилна врска. Промената на 

сликата за себе и зголемување на самодовербата е клучен фактор во 

превенирање на насилството и излегување од улогата на жртва. 

Средба со психотерапевтката може да закажете на 075 255 154, секој ден 

од 8.30 до 16.30 часот или на e-маил: sovetuvaliste@glasprotivnasilstvo.org.mk 

 

 



 

Во март 2020 година со поддршка на град Скопје се отвори Куќа за 

отворено домување за жени жртви на насилство.  

Ова е пилот-проект и овој вид на услуга е прва од ваков вид во Западен 

Балкан. Главна цел на проектот е рехабилитација и реинтеграција на жени 

жртви на семејно насилство кои ја напуштиле насилната средина и нивно 

целосно јакнење за самостоен живот. Со низа предвидени активности и во 

ситуација на задоволени егзистенцијални потреби корисничките и нивните 

деца ќе бидат подготвени полесно да се соочат со нови предизвици, надвор 

од насилната средина и без ризик од бездомништво. 

Куќата за отворено домување е 

форма на поддржано живеење 

за жени жртви на семејно 

насилство, и е дел од моделот за 

реинтеграција и рехабилитација 

на жени жртви на семејно 

насилство. 

 

Куќата за отворено домување е 

наменета за жени жртви на 

семејно насилство кои ја напуштиле насилната средина и нивните деца. 

Во Куќата може да се сместат жени жртви на семејно насилство кои се во 

ризик од бездомништво, не можат да престојуваат во домовите на 

поширокото семејство, немаат финансиска можност да обезбедат 

безбедно домување за себе и своите деца, не се вработени или имаат 

многу ниски примања.  

Жените жртви кои се сместуваат во Куќата не се во ризик од насилство од 

партнерот кој го вршел насилството, односно се разведени или разделени, 

и ризикот од насилство е надминат пред сместувањето во Куќата. 

Куќата за отворено домување обезбедува домување од 6 до 24 месеци, 

каде на корисничките и нивните децата им се достапни засебни соби за 

спиење и заеднички простории како кујна, трпезарија и дневен престој. Со 

престојот во Куќата се покриени сите режиски трошоци, трошоците за 

храна, лична хигиена, училишни потреби на децата, трошоци за лекување, 

како и трошоци за судски процеси и адвокатски услуги. За време на 

престојот корисничките добиваат советување и поддршка за остварување 

на социјални права, континуирано индивидуално и групно советување со 

психолог/ психотерапевт, правно советување и менторство и асистенција 

при вработување. 

Повеќе за Куќата за отворено домување може да прочитате тука. 

 

 

https://glasprotivnasilstvo.org.mk/wp-content/uploads/2021/07/Broshura-Kukja.pdf


 

 

Менторство за стекнување на вештини за полесно вработување 

Во последните два месеци од 2020 година, беа организирани обуки за 

јакнење на „меки“ вештини кај жени жртви на семејно насилство, со цел 

нивна поголема конкурентност на пазарот на труд. Беа одржани три обуки 

за 21 учесничка на различни теми и тоа: Подготовка на кратка биографија, 

подготовка за интервју и јакнење на комуникациски вештини, 

Унапредување на компјутерски вештини 

(Microsoft Office, интернет, социјални 

медиуми) и  Менаџирање на семеен 

буџет.  

Сите учеснички на обуките имаа можност 

да посетат и индивидуално советување со 

кариерната советничка и да разговараат 

за своите работни потенцијали и 

мотивација за професионално 

унапредување. 

Оваа активност беше првата со која се 

започна со спроведување на програмата 

за економско јакнење на жени кои 

преживеале некаква форма на родово 

базирано и семејно насилство, а која ќе 

биде спроведувана во следната година.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Обезбедени услуги во периодот 

Јануари – Декември 2020 година 

 

 

 

Во рамките на Советувалиште за помош и поддршка на жени и деца жртви 

на родово базирано и семејно насилство во текот на 2020 година, односно 

од отворањето на Советувалиштето во Февруари 2020, вкупно биле 

обезбедени 1,128 услуги за 122 жени, 1 трансродово лице и 152 деца жртви 

на родово базирано и семејно насилство.  

Од обезбедените услуги, 826 

услуги била дадени од 

социјалната работничка, 187 

услуги се обезбедени од 

психолог/ психотерапевтка, 

правната советничка 

обезбедила 115 услуги.  

Овие услуги беа обезбедени 

во услови на здравствена 

криза, поради што голем дел 

од нив се спроведуваа 

телефонски и онлајн. Поради 

тоа услугите беа достапни на национално ниво. Голем дел од корисничките 

на услуги, освен со разни форми на насилство, се соочуваа со економски 

и социјални ризици, поради што беа дополнително поддржани и преку 

Женскиот Интервентен Фонд (детали подолу).  

Во текот на 2020г. односно од отворањето на Куќата за отворено домување 

во Март 2020 до крајот на годината, биле сместени 3 жени кои ја напуштиле 

насилната средина, заедно со нивните деца кои биле 8 на број.  Сите  

кориснички добија советување и поддршка за остварување на социјалните 

права, како и здравствено осигурување, вклучување на децата во системот 

на образование, или во установа за предшколска возраст согласно 

возраста на децата. Во текот на нивното домување во куќата, редовно 

работеа со психолог/ психотерапевтка на групни средби, но и 

индивидуални средби согласно нивните индивидуални потреби. 

 

 

 



 

 

 

 



 

Интервентен женски фонд 

 

Како одговор на здравствената криза која започна март 2020 година, многу 

донатори решија своите средства да ги насочат кон обезбедување 

директна помош за различни ранливи категории на граѓани. Националната 

мрежа доби поддршка од две донаторски организации (Британската 

Амбасада во Скопје, Организација за безбедност и соработка на Европа 

ОБСЕ) и Владата на Република Северна Македонија за Интервентниот 

женски фонд. Дополнително беа добиени средства преку донации од 

физички лица, правни субјекти и преку телефонски јавувања.  

Финансиската помош која се обезбеди преку Интервентниот женски фонд 

беше насочена кон обезбедување финансиска и материјална помош за 

жени жртви на насилство преку плаќање кирија, режиски трошоци, 

медицинска документација за повреди настанати при насилство, помош 

при трошоци за адвокат во правни постапки, но и пакети со храна и 

хигиенски средства и производи за бебиња и деца, како и за лекови и 

терапии. Средствата од Фондот беа достапни за сите жени кои преживеале 

насилство и кои ја напуштиле насилната средина или им е потребна 

поддршка да ја напуштат насилната средина; се материјално 

необезбедени или во социјален ризик или се во ризик од бездомништво. 

Во 2020г. во Женскиот Интервентен Фонд имаше прилив од 1.264.316 денари, 

од кои 107.634 денари се потрошени на адвокатско застапување, 273.462 

денари на помош за наемнина, 758.358 денари за помош во пакети храна 

и, помош во лекови и бебешки производи 16.441 денар. Преку 

Интервентниот Фонд беа доделени 252 пакети со храна и хигиенски 

производи на жени жртви на насилство, 10 пакети со бебешки производи и 

20 комплети со училишни материјали. Исто така за 10 жени жртви беа 

покриени 29 месечни закупнини вкупно, како режиски трошоци.  

Подолу е приказ на прилив и одлив за целата година.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Отворена линија за  

позитивно родителство  
 

 

Со цел да обезбедиме помош на родителите и старателите во нашата 

земја, во нивното остварување на родителската улога, а со тоа и да го 

поддржиме правилниот раст и развој на децата, во партнерство со УНИЦЕФ  

ја отворивме бесплатната Националната линија за позитивно родителство. 

Телефонската линија за позитивно родителство 075/230-530 е отворена 

секој работен ден од 15:00 до 20:00 часот. Таа обезбедува анонимна, 

доверлива, бесплатна и лесно достапна помош и поддршка за родителите, 

старателите и негувателите на деца од сите возрасти, за оние кои 

планираат да станат родители или старатели, оние кои се родители со 

партнер, самохрани родители и за сите што се заинтересирани да дознаат 

повеќе за родителството. 

Со јавување на линијата, 

корисничките/корисниците 

можат да добијат совети од 

операторите ангажирани 

на линијата со цел: да се 

унапреди врската родител-

дете; поддршка и алатки за 

надградба на родителските 

вештини и самодоверба; 

помош за подобро 

разбирање на сопствениот 

родителски стил; 

сеопфатно насочено 

советување и секојдневно следење на постигнатиот напредок заедно со 

операторите; советување на родителите и старателите за подигање на 

децата во сигурна и грижлива семејна средина; практични совети за 

соодветно одговарање на бихевиоралните и емоционалните потреби или 

промени кај детето (од раѓање до адолесценција), но и како адекватно да 

се одговори на секојдневните предизвици, а со тоа да се придонесе кон 

превенција од непосакуван развој во односот родител-дете, како и 

превенција и заштита од сите облици на насилство врз деца. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учество на првиот состанок на работната група 

за креирање на вториот Националниот Акциски 

План за имплементација на Резолуцијата 1325 на 

ООН-Жени, мир и безбедност 

 

 

На крајот на февруари, на покана на 

Министерството за одбрана, претставничка од 

Мрежата присуствуваше на првиот состанок на 

меѓу-институционалната работна група за 

изготвување на Националниот акционен план (НАП) за 

спроведување на Резолуцијата 1325 на Советот за 

безбедност на ООН за жените, мирот и безбедноста. 

По состанокот, заедно со организациите од 

Платформата за родова еднаквост беа подготвени 

предлози и активности кои треба да се 

инкорпорираат во овој документ и беа испратени до 

Министерството за одбрана. 

 

 

Склучување на Меморандуми за соработка со 

Агенцијата за вработување на РСМ и 

Меѓуопштинскиот Центар за социјална работа на 

град Скопје 

 

Во текот на февруари и почетокот на март 2020 година се одржаа работни 

состаноци со Меѓуопштинскиот центар за социјална работа на град 

Скопје и Агенцијата за вработување на Р. Северна Македонија, со цел да 

се престават услугите за помош и поддршка на жени и деца жртви на 

родово базирано и семејно насилство кои започнаа да се обезбедуваат 

од Националната мрежа на почетокот на оваа година. Целта на средбите 

беше воспоставување соработка со овие институции во насока на 

обезбедување унапредена и сеопфатна заштита на жените и децата 

жртви. Работните средби резултираа со потпишување на Меморандуми за 

соработка со двете институции. 

 



 

Одржана работилница со претставници од 

канцеларијата на УНДП во Скопје и 

координаторите за еднакви можности во 

рамките на 15 општини и претседатели на 

општинските совети 

 

Во април, се одржа онлајн работилница со претставници од  

канцеларијата на УНДП во Скопје и координаторите за еднакви можности 

и претседателите на општински совети од 15 општини. Целта на оваа 

работилница беше да се зголеми информираноста и знаењата на  

претставниците од општините за нивната улога во заштитата од семејно 

насилство, ризиците од семејно насилство во пандемија, достапната 

поддршка за жртвите на насилство и важноста од споделување 

информации со цел охрабрување на жртвите да го пријават насилството и 

да побараат помош. По завршување на работилницата, беа споделени 

информативни материјали со контакти од постоечки и достапни услуги за 

помош и поддршка на жртви на насилство, раководени од МТСП и од 

граѓанските организации. Сите општини ги споделија овие информации за 

своите веб страни и ФБ профили и со тоа овозможија поголема 

информираност кај населението за можностите за пријавување на 

семејно насилство.  

 

 

 



 

Координативни состаноци со претставници 

на Техничката Влада на РСМ  

 

На 29-ти април 2020 година, се одржа првиот координативен состанок со 

претставници на Техничката влада на Р. Северна Македонија, и тоа: 

вицепремиерката Мила Царовска и заменик-министерката за труд и 

социјална политика, Санела Шкриеj.  

На овој првичен состанок беше разговарано за идни чекори кои може да 

бидат преземени, а се во насока на обезбедување на соодветна заштита 

за жените и децата кои се изложени или се во ризик да преживеат 

насилство. На координативниот состанок на кој покрај претставничка од 

Националната мрежа против насилство врз жени и семејно насилство, 

присуствуваа и претставнички од Македонската платформа против 

сиромаштија, ХЕРА, Гласен Текстилец и Хелсиншки комитет за човекови 

права, беше договорено дека секој понеделник, среда и петок ќе се 

одржуваат ваков тип на состаноци каде ќе се пријавуваат пропустите од 

страна на подрачните единици на МТСП – Центрите за социјална работа, 

ќе се информираат ГОи за преземените чекори од страна на МТСП, а 

согласно поднесените дописи за несоодветно и непрофесионално 

постапување.  

Се одржаа вкупно 14 координативни состаноци чија цел беше следење на 

работата на институциите при давањето на  услугите за жени и деца жртви 

на насилство, консултации за тоа како да се подобри пристапот до 

услугите и целокупната заштита на жртвите за време на пандемијата. 

 

 

 

 



 

Средби со претставници на УНФПА и  

УНВОМЕН Р. Северна Македонија 

 

Во периодот додека траеше вонредната состојба, беа одржани состаноци 

со претставници од канцелариите на УНФПА и УНВОМЕН во Скопје за 

можностите за заеднички придонес за подобрување на пристапот до 

услугите на сите жени, особено на жените во сиромаштија, жените од  

рурални области, жени припаднички на маргинализираните заедници,  

жени со попреченост за време на пандемијата. 

Тимот на мрежата на овие состаноци ги презентираше услугите помош и 

поддршка за жени и деца жртви на родово базирано и семејно насилство 

кои ги обезбедува во рамки на новоотвореното советувалиште, како и 

најголемите предизвици со кои се соочуваат жените жртви во време на 

здравствената криза КОВИД 19.   

Беа разговарани заеднички чекори кои треба да се преземат за подобрена 

заштита на жртвите.  

 

 

 

 

 



 

Работен состанок со претставници на 

Техничката Влада на Р. Северна Македонија  

 

Тимот од извршната канцеларија на Мрежата подготви Протокол за 

здравствена заштита и безбедно сместување за жртвите на семејно 

насилство во центрите за жртви на семејно насилство (засолништа) и други 

центри кои обезбедуваат услуги за домување во ситуација на здравствена 

криза или пандемија. На работниот состанок Протоколот беше 

презентиран пред дополнителниот заменик министер за труд и социјална 

политика и актуелната вицепремиерка. Двете се согласија дека 

усвојувањето на овој документ е важно за оваа здравствена криза, како и 

дека самиот протокол е апликативен не само за оваа, туку и за 

потенцијални идни здравствени кризи. Од работниот состанок произлезе 

заклучок дека Протоколот треба да се достави до Министерството за труд и 

социјална политика за разгледување и усвојување. До крајот на 2020 година 

овој Протокол сеуште не беше усвоен. 

 

Координативни состаноци со Министерката 

за труд и социјална политика 

 

По назначувањето на новата 

министерка за труд и социјална 

политика Јагода Шахпаска, 

тимот на Националната мрежа 

побара средба со цел 

претставување на активностите 

и договарање на следни чекори. 

На средбата се отвори и 

дискусија за текстот на новиот 

закон за спречување и заштита 

од насилство врз жени и семејно 

насилство кој беше повлечен од собраниска процедура, иако пред 

започнување на пандемијата, работната група го усогласи текстот со сите 

препораки од јавните расправи, а Владата го усвои. Промените кои беа 

направени значеа уназадување на текстот, па тимот на Мрежата веднаш 

испрати информација до останатите членови на работната група. Следеа 

уште неколку средби со министерката Шахпаска и претставнички од 

надлежните сектори во МТСП, а крајниот резултат беше финализирање на 

текстот на новиот закон и продолжување со следни чекори.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Застапување за усвојување на новиот 

предлог Закон за спречување и заштита од 

насилство врз жени и семејно насилство 

 

Откако беше финализиран текстот на предлог законот за спречување и 

заштита од насилство врз жени и семејно насилство, тимот на мрежата 

оствари работни средби со релевантни чинители со цел претставување на 

одредбите од законот и нивната важност за унапредување на заштита на 

жените жртви. Имено, извршната директорка на мрежата беше член на 

работната група за подготовка на законот, во кој што процес заедно со 

членовите од другите граѓански организации застапуваа за специфични 

прашања и нивно вклучување во текстот на законот. Оттаму произлезе и 

потребата јасно да се презентира зошто овие одредби се значајни, а во 

насока на нивно прифаќање и усвојување од страна на собранието.  

Беа остварени средби голем број индивидуални средби со пратеничките, 

на кои беше договорено дека е најдобро да се организира и заедничка 

средба со сите членки на  Клубот на жени парламентарки. Оваа средба 

беше одржана на 3-ти декември на онлајн платформата ЗООМ. На 

средбата присуствуваше и министерот за правда Бојан Маричиќ. Покрај 

дискусијата за предлог законот Предлог-закон за спречување и заштита од 

насилство врз жени и семејно насилство, и негово итно усвојување, беше 

дискутирано и за важноста од усогласување на законодавството во насока 

на целосна имплементација на Истанбулската Конвенција, односно 

потребните измени кои треба да ги претрпи Кривичниот законик. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Работни состаноци беа организирани и со форумите и униите на жени од 

политичките партии кои имаат свои претставници во Собранието на РСМ, 

на кои беа дискутирани дилемите кои се појавуваа од различното 

толкување на законските одредби.  

Значајно да се напомене е дека сите овие средби завршија со заклучоци 

дека е потребен овој закон и неговото усвојување треба да биде приоритет 

во периодот што следи.  

По предлог на Комисијата за еднакви можности на жените и мажите, на 15-

ти декември, се одржа јавна расправа за Предлог законот за спречување 

и заштита од  насилство врз жени и семејно насилство на која како 

говорничка беше поканета и извршната директорка на Мрежата, Елена 

Димушевска.  На расправата воведни обраќања имаа претседателката на 

КЕМ, министерот за внатрешни работи и министерката за труд и социјална 

политика, а покрај пратениците и пратеничките, присуствуваа претставници 

од ГОи, релевантни институции, академска фела.  

 

Каде се парите за правата на жените? - 

Трендови на финансирање во Западен Балкан 

 

Истражувањето е спроведено во 2019 година во шест земји од Западен 

Балкан, од страна на осум женски организации (меѓу кои и Национална 

мрежа против насилство врз жени и семејно насилство), предводени од 

Мрежа на жени на Косово/ Kosova Women’s Network, а поддржани од The 

Kvinna till Kvinna Foundation. Tоа вклучува интервјуа со 71 донатор и 241 

различни граѓански организации. 

Наодите од истражувањето беа промовирани 

на јавен интернет настан, меѓу повеќе од 100 

присутни на 9 јуни, каде извршна директорка 

на мрежата, Елена Димушевска сподели 

некои од достигнувањата на женските 

граѓански организации во Северна 

Македонија. Некои од нив вклучуваат 

ратификација на Истанбулската конвенција во 

2017 година и усвојување на новиот Закон за 

абортус во 2019 година. Таа, исто така, истакна 

дека женските граѓански организации играат 

клучна улога во обезбедување на 

специјализирани услуги за жени жртви на 

семејно и родово засновано насилство. Повеќе 

за извештајот може да се прочита на следниот 

линк. 

https://kvinnatillkvinna.org/wp-content/uploads/2020/06/Wheres_the_Money_for_Womens_Rights.pdf


 

Инпут во Извештајот за напредокот на 

Државата  

 

Тимот на Националната мрежа во февруари подготви писмен инпут за 

извештајот за напредокот на Р. Северна Македонија за периодот од 03.2019 

до 03.2020. Документот беше доставен до Делегацијата на ЕУ во Северна 

Македонија и до г-ѓа Софи Бомонт,  одговорно лице за родова еднаквост 

во ЕУД Скопје. Понатаму, документот беше испратен до Европската 

Комисија – Генералниот Директорат за  проширување и соседство, 

одговорното лице за Северна Македонија и Косово г-ѓа Евиола Прифти во 

Брисел. Документот е сеопфатен и дава преглед на состојбата со 

родовото базирано насилство и семејното насилство за овој период на 

известување. Еден од најголемите проблеми што беа споменати во 

документот е дека досега промената во законодавството не го смени 

статусот на жените жртви на родово засновано насилство, и покрај 

меѓународните препораки и ратификувањето на Истанбулската 

конвенција. Недавањето приоритет на прашањето за насилството врз 

жените беше едно од најзначајните изразени загрижености за 

моменталната состојба во Државата. Дел од препораките и 

информациите беа вметнати во годишниот извештај за напредокот на 

Државата во процесот на проширување на ЕУ опфатени во Поглавје 23- 

правосудство и фундаментални права кој беше објавен во октомври 2020 

година. 

Дополнително, мрежата даде свој придонес и во подготовката на 

Извештајот во сенка за Поглавјето 23 за периодот април 2019 година и март 

2020 година, подготвен и објавен од Институтот за европска политика-Скопје 

(ЕПИ), земајќи ги предвид коментарите и мислењата на 23-те членови на 

мрежата.  

 

 

 

 

 

 



 

Насоки на Платформата за зајакнување на 

граѓанското општество за подобра 

поддршка на жени и девојчиња жртви на 

насилство за време на КОВИД-19 

 

Започнувајќи од мај 2020, Платформата за зајакнување на граѓанското 

општество ја започна третата година од женската програма на ЕУ и ОН, 

„Имплементирање норми, променети умови“ (Implementing norms, 

changing mings). Оваа програма се залага против родово-базираната 

дискриминација и насилството врз жените во Западен Балкан и Турција, со 

значаен фокус врз маргинализираните групи на жени. 

Оваа година проектот е фокусиран на еден специфичен предизвик, 

идентификуван од сите партнери на Платформата (CSSP)  во првата фаза 

од програмата: сериозните пропусти  во обезбедување на сервиси за жени 

жртви на сексуално насилство во регионот. Сите девет партнери во седум 

партнерски држави ќе се фокусираат на развој на упатства за подобро 

идентификување на потребите на жртвите од страна на давателите на 

услуги ангажирани во овие сервиси.   

 

 

Екот на КОВИД-19 пандемијата и мерките на националните влади во 

спречување на ширењето на корона вирусот имаа силно влијание врз 

здравјето на популацијата, економијата и јавните сервиси. Од март 2020, 

кога Светската здравствена организација прогласи состојба на пандемија, 

владите во Западен Балкан и Турција ги претставија мерките против 

ширење на заразата (затворање одредени бизниси и ограничување на 

движењето на луѓето), како одговор на кризата. Пандемијата и овие мерки 

само ги продлабочија веќе постоечките родови разлики вкоренети во 

патријархалните структури и култури, а товарот на оваа криза речиси и да 

падна врз грбот на жените.  

 



 

 

Насилството врз жените се зголеми за време на вонредните мерки и 

карантинот, прогласени од владите во Западен Балкан и Турција, а нивниот 

пристап до сервисите за поддршка стана многу ограничен. Понатаму, како 

последица на пандемијата, многу од женски организации се соочија со 

губење на персонал, намалување на капацитетите и финансиските 

ресурси. Некои од сервисите беа привремено затворени, додека некои од 

организации продолжија да работат посветено на подобра поддршка со 

започнување на нови сервиси. 

 

Од страна на овие мрежи за поддршка беа идентификувани следниве 

разлики: присилно затворање, намалена можност за движење и зголемена 

контрола од насилникот, а како последица на тоа и отежнат пристап до 

шелтерите и згрижувачките центри; некои линии за помош и пријавување на 

насилство работеа со ограничени ресурси; непостоење на протоколи за 

прием на жени жртви во згрижувачките центри, а при тоа почитување на 

здравствените мерки за заштита од пренесување на вирусот;  ограничени 

ресурси за оперативност на центрите за згрижување и недостаток на брза 

здравствена грижа за жртвите на насилство. 

  

За подобар одговор на потребите на жените жртви на насилство и 

загарантирана соодветна поддршка, во контекст на стравот од нов бран на 

КОВИД-19, партнерите на Платформата, женски организации од Албанија, 

Босна и Херцеговина, Косово, Црна Гора, Северна Македонија, Србија и 

Турција, подготвија сет на насоки на сите јазици, за поддршка на 

националните влади и сервиси во време на криза. 

Насоките се достапни на следниот линк. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://glasprotivnasilstvo.org.mk/wp-content/uploads/2020/07/Nasoki-za-unapredena-poddrshka-na-zhenite-i-detsata-zhrtvi-na-nasilstvo-za-vreme-na-KOVID-19.pdf


 

 

Препораки до Влади, донатори и граѓански 

организации - Справување со насилство врз 

жените и семејно насилство во Западен Балкан за 

време и по здравствената криза со КОВИД-19 

 

Специфичните околности на кризата КОВИД-19 значително ги зголемија 

ризиците од насилството врз жени и деца, правејќи ги домовите небезбедни 

за оние кои се соочуваат со семејно насилство, а се ранливи на различни 

форми на насилство, и предизвикаа многу тешки, а понекогаш и фатални 

последици како што се: зголемен број на пријавени случаи на семејно 

насилство, зголемен број жени и деца кои страдаат од семејно насилство 

и имаат потреба од засолниште и безбедно домување, фемициди, и 

губење на работни места и приходи претежно за жени кои имаат потреба 

од финансиска помош и вработување. Зголемен број на случаи на 

семејно насилство се евидентираа во официјалните записи на 

институциите и во извештаите на ЖГО, а се  достапни во студиите за 

ефектите од пандемијата на КОВИД-19 на пазарот на трудот. Последиците 

и понатаму се множат бидејќи пандемијата не стивнува.  

Документот опфаќа преглед на акциите 

и чекорите за заштита на жените и 

децата жртви преземени од Владите и 

надлежните институции, активности 

спроведени од женските граѓански 

организации за поддршка и заштита на 

жените и децата жртви на семејно 

насилство во време на КОВИД 

пандемијата, како и препораки за 

посткризни мерки и следни чекори кои 

треба да се преземат од страна на 

Владите.  

Во подготовка на овој документ беа 

вклучени 7 организации од Западен 

Балкан: Автономен Женски Центар 

(Србија), Косовска Женска Мрежа (Косово), Фондација Обединети Жени 

(БиХ), Центар за женски права (Црна Гора), Албанска мрежа против 

насилство врз жени, Алијанса за родова перспектива (Албанија) и 

Националната мрежа против насилство врз жени и семејно насилство 

(Северна Македонија). 

Документот е достапен на следниот линк. 

http://www.glasprotivnasilstvo.org.mk/wp-content/uploads/2020/09/Spravuvane-so-nasilstvo-vrz-zheni-i-semejno-nasiltvo-za-vreme-na-KOVID-19.pdf


 

 

Заедничко писмо до генералниот секретар 

на Обединетите Нации 

 

На 30-ти октомври, заедничко писмо потпишано од повеќе од 230 

организации од Западен Балкан беше испратено до Антонио Гутереш, 

генерален секретар на Обединетите нации: Ахим Штајнер, 

администратор, УНДП: Фумзиле Мламбо-Нгкука, заменик-генерален 

секретар на ООН и извршен директор на УНВОМЕН; Дубравка Симоновиќ, 

специјален известувач за насилство врз жените: Мирјана Споoлариќ Егер, 

директор, регионално биро на УНДП за Европа помошник администратор 

на УНДП: Алија Ел-Јасир, регионален директор на ООН за Европа и 

Централна Азија. Целта на писмото беше да се отвори конструктивен 

дијалог за прашања и предизвици со кои се соочуваат женските граѓански 

организации, а во насока на  подобра соработка со агенциите на ООН. 

Предизвици на женските граѓански организации (ЖГО) кои беа опфатени 

со писмото се: 

• ЖГО треба да се третираат како еднакви партнери и експерти, 

препознавајќи ја и почитувајќи ја нивната експертиза во нивната 

секојдневна работа, особено при имплементација на проекти и 

програмите поддржани од ООН; 

• ЖГО треба соодветно да бидат консултирани и слушнати за време на 

првичниот дизајн на сите нови програми кои се реализираат во Западен 

Балкан; 

• ЖГО треба да бидат вклучени со експертиза во сите правни и други 

процеси што вклучуваат дијалог со владите, градење односи меѓу владата 

и граѓанското општество и со тоа обезбедување важна политичка 

поддршка и видливост на ЖГО , особено во процесите кои ги води и/или 

иницира ООН;  

• извештаите на ООН треба да даваат соодветно признание и авторство 

на ЖГО кои биле  вклучени во активностите без разлика дали се работи за 

истражувања, анализи и публикации или извештаи го известуваат за 

сработеното за одреден временски период. ЖГО треба да бидат 

признаени по име на вклучените експерти и назив на организацијата; 

• треба да се вложат поголеми напори и силно да го охрабруваат 

персоналот на агенцијата на ООН да склучуваат договори со ЖГО, наместо 

индивидуални експерти, со што ќе ја препознаат експертизата на ЖГО и ќе 

ги обезбедат многу потребните ресурси;  

• ООН треба да креира и имплементира политика на 

„неконкурентност“ за финансиски средства со ЖГО (ова се мисли на 

аплицирање во големи фондови како ЕУ ИПА и сл.) 

 

 



 

Недела за застапување во Брисел 

 

Со поддршка и партнерство на Фондацијата Квина тил Квина и женските 

граѓански организации од Западен Балкан (Србија, Косово, Босна и 

Херцеговина, Црна Гора, Северна Македонија и Албанија) оваа година во 

ноември повторно се реализираа состаноци за застапување пред 

релевантни меѓународни тела за подобрување и унапредување на 

родовата еднаквост во процесот на пристапување на земјите од Западен 

Балкан во Европската Унија. Состаноците се одржуваа преку онлине 

Платформата ЗООМ и беше успешно реализирана. Еден од најзначајните 

состаноци беше одржан во Европската Комисија-Генералниот Директорат 

за проширување и соседство, со одговорното лице за Северна Македонија 

и Косово г-ѓа Евиола Прифти на кој состанок се водеа разговори за 

моменталната ситуација во Државата поврзани со насилство врз жените, 

семејното насилство како и достапноста на услугите кои ги дава Државата. 

Дополнително поврзано со прашањето за состојбата со КОВИД 19 и 

насилството врз жените, беа подготвени и два документи со предлог 

политики и тоа: првиот со кратка предлог политика за „Постапување со 

должно внимание не е политичка волја, туку е приоритетен принцип што 

мора да се почитува“ е со препораки за итно усвојување на новиот Закон 

за различни форми на насилство врз жени и семејно насилство и 

формирање на независно тело за следење на спроведувањето на 

Националниот план за акција (2018-2023) и вториот „Насилство врз жени и 

КОВИД 19“ што го објаснува намалениот капацитет на веќе 

нефункционалните институции и улогата на ГО во пандемијата. И двата 

документи беа споделени на состаноците и испратени до Европската 

Комисија-Генералниот Директорат за проширување и соседство, 

одговорното лице за Северна Македонија и Косово г-ѓа Евиола Прифти. 



 

Барање до Владата на РСМ за дополнување на 

одлуката за забрана за движење на граѓаните 

на целата територија на државата 

 

Согласно прогласената вонредна состојба во државата и зголемениот 

ризик од семејно насилство, Националната мрежа против насилство врз 

жени и семејно насилство подготви Барање за дополнување на одлуката 

од 06.04.2020 година (36-та седница на Влада на РСМ) за забрана за 

движење на граѓаните во целата територија на државата. Имено во текот 

на полицискиот час треба да има исклучоци од санкции за жени жртви и 

нивните деца кои го напуштаат домот поради закана и директен ризик од 

насилство. Исто така во барањето наведовме дека во текот на временското 

ограничување на движењето на граѓаните во случај на насилство во домот, 

по пријава сторителите на семејно насилство да бидат отстранети од 

истиот и да се преземат соодветни санкции против него (приведување, 

покренување на привремени мерки за заштита и др.) се со цел да се 

заштити жртвата од идно насилство во својот дом. Барањето е испратено 

на 9-ти април и следниот ден МВР излезе со соопштение дека жртвите на 

семејно насилство непречено можат за време на полицискиот час да го 

напуштат домот и да се обратат за помош до најблиската полициска 

станица или здравствена установа. За вториот дел на барањето не 

добивме одговор. Целото барање е достапно на следниот  линк . 

 

 

 

http://www.glasprotivnasilstvo.org.mk/wp-content/uploads/2020/04/Barane-do-Vlada.pdf


 

Барање до Владата на РСМ за донесување на итни 

мерки за заштита на жени и деца жртви на 

семејно насилство за времетраење на 

вонредната состојба 

 

Владата на Република Северна Македонија на 18 Март 2020г. прогласи 

вонредна состојба на територијата на државата поради состојбата со 

COVID-19 и спречување на ширење на корона вирусот. По прогласувањето 

на вонредната состојба, заклучно со 09 април 2020г. одржани се 15 

седници на Владата, каде секојдневно се донесуваа нови одлуки и мерки 

за справување со пандемијата од COVID-19 во Р. Северна Македонија. 

Мерките се носеа од повеќе аспекти, и имаа за цел да ја ублажат 

здравствената, социјалната и економската криза која е секојдневие за 

граѓаните на РСМ, како и намалување на последиците кои ќе се појават по 

завршување на кризата. Посебни категории граѓани кои беа опфатени со 

мерките, или може да бидат исклучок од истите се лицата на 67 години, 

лицата под 18 години, лицата со попреченост, лицата кои се занимаваат со 

земјоделство, како и вработените во аптеки, ресторани и кафеани кои 

вршат достава на храна, и корисници на породилно отсуство. Овие групи 

граѓани се издвоени согласно одредени ризици кои ги прават поранливи 

на корона вирусот, но и други ризици особено социјални и економски 

ризици. Меѓутоа, посебна ранлива категорија која беше целосно 

изоставена од мерките и препораките, се жртвите на семејно насилство, 

односно жени и деца кои се под голем ризик на семејно насилство. Освен 

известувањето на Министерството за труд и социјална политиката упатено 

до жртвите на родово базирано насилство и семејно насилство, каде што 

се наведуваат броеви за пријавување насилство, ниту една итна мерка не 

беше изречена ниту предложена за оваа посебно ранлива категорија 

граѓанки. Овој документ ги предлагаше мерките со чие итно донесување 

ќе им овозможеше заштита на жртвите на семејно насилство во услови на 

оваа криза, но и ќе го 

подготви системот на 

заштита за постапување при 

случаи на семејно насилство 

по завршување на кризата. 

Документот ги посочи 

ризиците кои се специфични 

за семејното насилство и 

даде еден сеопфатен 

предлог за итни мерки за 

справување со истото. 

Барањето беше доставено до техничката Влада на 13.04.2020г. Целиот 

документ може да го видите на следниот линк. 

http://www.glasprotivnasilstvo.org.mk/wp-content/uploads/2020/05/Baranje-Do-Vlada-Za-Itni-Merki.pdf


 

Преглед на преземени итни мерки и чекори за 

заштита на жените и децата жртви на семејно 

насилство од Владата и надлежните институции 

 

Националната мрежа доби одговор од Владата на РСМ дека испратеното 

барање е проследено на разгледување и понатамошно постапување до 

Министерството за труд и социјална политика, Министерството за 

внатрешни работи и Министерството за правда, а со цел доставување на 

соодветен предлог со конкретни мерки кои ќе бидат разгледани на 

наредниот состанок на Главниот координативен кризен штаб закажан за 

15.04.2020 година. 

Покрај Министерството за труд и социјална политика, Националната 

мрежа не беше исконтактирана од ниедно друго министерство или 

институција, а во врска со поднесените барања и добиеното известување 

од Главниот координативен кризен штаб. 

Овој документ „Преглед на преземени итни мерки и чекори за заштита на 

жените и децата жртви на семејно насилство од Владата и надлежните 

институции“ ги содржи предложените итни мерки и преземените чекори од 

институции во период од 14.04.2020 до 15.05.2020, како и следните чекори 

кои треба да се преземат. 

 

https://glasprotivnasilstvo.org.mk/wp-content/uploads/2020/05/Pregled-na-prezemeni-itni-merki-i-chekori-od-Vladata-i-nadlezhnite-institutsii.pdf
https://glasprotivnasilstvo.org.mk/wp-content/uploads/2020/05/Pregled-na-prezemeni-itni-merki-i-chekori-od-Vladata-i-nadlezhnite-institutsii.pdf
https://glasprotivnasilstvo.org.mk/wp-content/uploads/2020/05/Pregled-na-prezemeni-itni-merki-i-chekori-od-Vladata-i-nadlezhnite-institutsii.pdf


 

8-ми март Марш за женски права,, Ти не си 

виновна”. 

 

 

Четврта година по ред на 8 март, заедно со Платформата за родова 

еднаквост и активистките и активистите за женски права, со почит кон 

досегашните победи на жената за родовата еднаквост, но свесни за 

општествените појави и системски недостатоци кои го загрозуваат нашето 

постоење како слободни, еднакви, достоинствени и безбедни граѓанки на 

нашето општество, беше организиран Марш за женски права под 

слоганот „Ти не си виновна!“. Поттикнати од случајот „Јавна Соба“, овој 

марш беше посветен на жртвите на каков било вид на родово базирано 

насилство, славејќи ја секоја борба, секој отпор, секој глас. На Плоштадот 

Филип 2 го прочитавме Прогласот за женски права со којшто повикавме на 

воведување на сеопфатно, сексуално образование во Северна 

Македонија како и адекватна, навремена и ефикасна превенција, заштита 

и поддршка на жртвите на родово базирано насилство, од сите институции 

кои се дел од системот за заштита и строго санкционирање на секое 

насилно однесување.  Повеќе за настанот на следниот линк. 

 

 

http://rodovaplatforma.mk/blog/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d1%81-%d0%b7%d0%b0-%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b0-%d0%b8-%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%b0%d0%ba-3/
https://www.glasprotivnasilstvo.org.mk/ti-ne-si-vinovna-marsh-za-zhenski-prava-po-povod-8-mart/


 

Брза анализа на преземените и 

предложените мерки за справување со 

влијанието на епидемијата од родова 

перспектива - Ковид 19 и родот 

 

Во соработка и партнерство, со организациите кои придонесуваат кон 

унапредување на родовите политики заеднички - Центарот за истражување 

и креирање политики, Радар,  ЕХО – Штип,  Гласен текстилец,  Рурална 

Коалиција,  Движење против хендикеп „Полио плус“, беше подготвено 

второто издание на Брза анализа на преземените и предложените мерки 

за справување со влијанието на епидемијата од родова перспектива 

„Ковид 19 и родот.  

Во оваа анализа изложени се препораките за ублажување на последиците 

од кризата со пандемијата од ковид-19 од родов аспект и целат да го 

намалат родовиот јаз кај мерките кои се носат од страна на Владата.  

Повеќе за анализата на следниот линк. 

 

 

Барање до новата Влада на Р. Северна 

Македонија -Реформи за унапредување на 

родовата еднаквост 

 

Имајќи ја предвид состојбата со родовата еднаквост во земјата и 

потребата за нејзино понатамошно и континуирано унапредување, како и 

знаејќи ги насоките по кои се унапредува еднаквоста во демократските 

општества ширум светот и аспирациите на нашата држава да биде дел од 

меѓународни заедници кои меѓу другото ги темелат своите вредности и 

начела на родовата еднаквост; Платформата за Родова еднаквост како 

мрежа од 23 организации, меѓу кои и Националната Мрежа, во месец јули 

поднесоа барање до новата Влада на Република Северна Македонија да 

ги вклучи неколку приоритетни реформи и препораки за унапредување на 

родовата еднаквост во својата програма, Истите може да ги прочитате на 

следниот линк. 

 

http://www.crpm.org.mk/wp-content/uploads/2020/04/2.0-Covid-19-%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%82-%D0%BD%D0%B0%D1%98%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD.pdf
http://www.crpm.org.mk/wp-content/uploads/2020/04/2.0-Covid-19-%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%82-%D0%BD%D0%B0%D1%98%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD.pdf
http://www.crpm.org.mk/wp-content/uploads/2020/04/2.0-Covid-19-%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%82-%D0%BD%D0%B0%D1%98%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD.pdf
http://www.crpm.org.mk/wp-content/uploads/2020/04/2.0-Covid-19-%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%82-%D0%BD%D0%B0%D1%98%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD.pdf
http://rodovaplatforma.mk/wp-content/uploads/2020/07/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0-20202.pdf


 

 

28 септември – Светскиот ден за безбеден 

абортус 

 

На овој ден, организации од целиот 

свет се здружуваат со едно заедничко 

барање – Веднаш да се обезбеди 

безбеден и легален 

абортус. Здравствената криза 

предизвикана од пандемијата со 

ковид-19 за милиони жени го зголеми 

ризикот од сексуално насилство и 

недостапна контрацепција и им го 

ограничи пристапот до безбеден 

абортус. Мерките на карантин 

придонесоа клиниките да се затворат 

или да работат со ограничени 

капацитети. Жените од земјите со 

рестриктивни закони за абортус не 

можеа да патуваат во соседните 

земји со либерални закони за да 

направат абортус бидејќи границите беа затворени додека, пак, пристапот 

во болнички услови беше ограничен со што за милиони жени прекинот на 

бременоста стана трка со пречки или невозможна мисија.  

Платформата за родова еднаквост достави  писмо со кое го повикува 

Министерството за здравство на Република Северна Македонија: 

–        да ги усвои медицинските протоколи за примена на 

медикаментозниот абортус; 

–        да осигури достапност на лековите за медикаментозен абортус 

подеднакво за болниците и гинеколошките ординации во примарната 

здравствена заштита; 

–        да овозможи континуиран и непречен пристап до услугите за 

безбеден абортус за време на пандемиската криза без разлика на видот 

на мерките за ограничување на движењето или на пристапот до 

здравствените установи кои би се донесувале во иднина со цел спречување 

на ширењето на ковид-19. Повеќе за писмото може да се прочита на 

следниот линк. 

 

 

https://www.glasprotivnasilstvo.org.mk/28-09-2020-abortusot-e-neophodna-zdravstvena-usluga-za-zhenite-i-za-vreme-na-pandemiska-kriza/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Препораки за унапредување на можностите 

за вработување на жени жртви на семејно 

насилство 

 

Целта на оваа анализа е да се дадат препораки за унапредување на 

можностите за вработување на жени жртви на семејно насилство. Преку 

анализа на законските можности, обврските и препораките од 

меѓународните документи, и анализа на активните мерки за вработување 

преку оперативните планови на Агенцијата за вработување на РСМ, 

документот донесува заклучоци кои ги идентификуваат предизвиците во 

можностите за вработување на оваа ранлива категорија граѓанки. 

Методолошката рамка се базира на анализа на постоечки меѓународни 

документи, националната легислатива и национални стратегии, 

релевантни истражувања поврзани со економските предизвици на жени 

жртви на семејно насилство и информации и податоци кои се добиени 

преку испратени  

Барања за информации од јавен 

карактер до Агенцијата за вработување на 

Р. Северна Македонија, а во врска со 

искористеноста на мерките и програмите 

во период од 01.01.2015 до 30.06.2020. 

Направена е анализа на програмите и 

мерките опфатени во оперативните 

планови на Агенцијата за 

вработување,  како и критериумите кои 

треба да ги исполнат апликантите, а во 

насока на нивно искористување.  

Дополнително, користени се податоци и 

наоди од „Анализа на економските 

предизвици со кои се соочуваат  жени 

жртви на семејно насилство кои ја 

напуштиле насилната средина” која ја 

спроведе Националната мрежа против 

насилство врз жени и семејно насилство во 2019г.  

Целата анализа е достапна  на следниот линк. 

 

 

 

http://www.glasprotivnasilstvo.org.mk/wp-content/uploads/2020/12/Operativni-planovi-web.pdf


 

Родова анализа на Програмата за работа на 

Владата на Р. Северна Македонија  

 

Анализата дава осврт на тоа дали и колку Програмата за работа на 

Владата за 2020-2024 година го вклучува родовиот аспект во планираните 

активности следните 4 години. Со цел подобро да се разбере контекстот на 

родовата еднаквост и политичката волја за унапредување на родовата 

еднаквост, анализата ги зема предвид и предизборните програми на 

СДСМ и ДУИ кои веќе втор мандат ја предводат Владата на Република 

Северна Македонија. 

 

За пофалба е тоа што родовата еднаквост се повеќе се препознава како 

важна за напредокот на РСМ и како цел без која државата не може да има 

успешна евроинтеграција, но и добро владеење и функционална 

демократија.  

 

Во циклусот на последните два предвремени 

избори 2017/2020 се забележува пораст на 

целите поврзани со родовата еднаквост во 

предизборните програми што покажува дека 

политичките партии почнуваат полека да 

покажуваат интерес кон намалување на 

општествениот и родовиот јаз помеѓу жените и 

мажите. Тоа сепак не потврдува дека работата 

на Влада во изминатите три години била 

целосно фокусирана кон унапредување на 

родова еднаквост, поради тоа што дел од 

предизборните цели воопшто не се 

имплементирани во 3 годишниот мандат на 

коалицијата СДСМ – ДУИ. 

 

Целиот текст од анализата можете да го прочитате на следниот линк.  

 

 

 

http://www.glasprotivnasilstvo.org.mk/wp-content/uploads/2020/12/Rodova-analiza-web_compressed.pdf


 

Извештај за напредокот на Р. Северна 

Македонија при спроведување на 

националниот акциски план за имплементација 

на Истанбулската Конвенција 

 

Целта на овој извештај е да го оцени напредокот на државата во 

спроведување на активностите и исполнување на индикаторите утврдени во 

Националниот акциски план за имплементација на Истанбулската 

конвенција за период од 2018 – 2020 година. Истражувањата за изработката 

на овој извештај покажа дека институциите кои се задолжени за 

имплементација на НАП, не се доволно транспарентни во 

спроведувањето на активностите – не сите министерства ги вклучуваат 

граѓанските организации при спроведувањето на активностите исто така 

и  одговорите кои беа добиени од министерствата беа непотполни, 

односно во најголем дел општи и непрецизни. 

Генералниот впечаток од одговорите на надлежните институции за 

спроведување на НАП е дека усогласувањето со стандардите на 

Конвенцијата не е приоритетно прашање за државата, а особено не во 

услови на криза. Загрижувачки слаба имплементација се забележува на 

активностите кои имаат за цел превенција од насилство врз жени и семејно 

насилство. 

Потребно е да се направи ревизија на 

целокупниот национален план и да се 

предложат рокови за имплементација кои ќе 

одговараат на реалната состојба. 

Дополнително, согласно ревидираниот 

национален план, надлежните институции да 

изработат оперативни планови за 2021 

година. 

Воспоставувањето механизам за следење 

на имплементацијата на НАП (формирање 

посебно тело за следење на 

имплементацијата) е од клучна важност за 

унапредување на системот на спречување и 

заштита од родово базирано насилство. 

 

Целиот извештај е достапен на следниот линк.  

 

http://www.glasprotivnasilstvo.org.mk/wp-content/uploads/2021/02/NAP-finalen.pdf


 

Што по донесувањето на Законот за 

спречување и заштита од насилство врз 

жените и семејно насилство? 

 

 

Република Северна Македонија направи важен чекор во имплементација 

на Истанбулската конвенција со подготовката на нов Закон за спречување 

и заштита од насилство врз жени и семејно насилство. Законот се очекува 

да биде усвоен во Јануари 2021 година и ќе биде првиот закон што ќе се 

осврне на сите форми на насилство врз жените, вклучително и родово 

насилство и семејно насилство.  

Овој документ ги наведува потребните чекори кои треба да се преземат во 

следните 6 месеци по усвојувањето на Законот, а со цел успешно 

спроведување на процесите поврзани со реинтеграција и рехабилитација 

на жени жртви на насилство и семејно насилство.  

Документот е достапен на овој линк.  

 

http://www.glasprotivnasilstvo.org.mk/wp-content/uploads/2021/03/SHto-po-donesuvaneto-na-noviot-zakon-za-nasilstvo-vrz-zheni-VEB.pdf


 

Поднесок за тематскиот извештај до 

специјалната известувачка на Обединетите 

нации за насилството врз жените,  г-ѓа 

Дубравка Шимоновиќ 

 

Национална Мрежа Против Насилство врз Жените и Семејно Насилство 

испрати извештај до специјалната известувачка на Обединетите нации за 

насилството врз жените, неговите причини и последици, г-ѓа Дубравка 

Шимоновиќ, кој ќе биде дел од тематскиот извештај што ќе му биде 

презентиран на Советот за човекови права на ООН во јуни 2021 година, ќе 

се осврне на одговорноста на државите за кривично дело и гонење на 

силувањето како и систематско кршење на човековите права и 

манифестација на родово засновано насилство врз жените, во согласност 

со меѓународните стандарди за човекови права. 

Целта на овој извештај е да собере што е можно повеќе информации за 

криминализацијата и гонењето на силувањето и со тоа да се поддржи и 

охрабри процесот на усогласување на националните кривични закони и 

системи и практика со меѓународните стандарди за силување и сексуално 

насилство и во мирно време и за време на конфликти. 

Во својот извештај, Специјалниот известувач има намера да обезбеди 

препораки до државите и другите засегнати страни за клучните 

меѓународни стандарди за човекови права кои треба да бидат интегрирани 

во одговорите на националната кривична правда со цел нивно 

усогласување со прифатените меѓународни стандарди; да се обезбеди 

пристап до правда и поддршка за жртвите на силување; да се прекине 

циклусот на неказнивост; и да ги гони сторителите, осигурувајќи дека тие не 

се заштитени со скриени домашни норми кои сè уште се дел од 

кривичното право или кривичната постапка. 

Линк до извештај – SRVAW-submission-framework_National Network to end 

VAW and DV-North Macedonia 

 

 

 

 

 

 

 

https://glasprotivnasilstvo.org.mk/wp-content/uploads/2021/02/SRVAW-submission-framework_National-Network-to-end-VAW-and-DV-North-Macedonia.pdf
https://glasprotivnasilstvo.org.mk/wp-content/uploads/2021/02/SRVAW-submission-framework_National-Network-to-end-VAW-and-DV-North-Macedonia.pdf


 

Финансиски извештај за 2020г.  
 

 

Поделба на приходи според проекти за 2020 година  

 

Донатор Име на проектот Приход по проекти % 

АДА „Институционализирање на 
квалитетни сервиси за 
рехабилитација и интеграција на 
жени жртви на насилство“ 

2.685.975 ден. 28% 

Квина тил Квина „На патот до ЕУ: Спречување на 
насилство врз жените во Република 
Македонија“ 

1.546.225 ден. 16% 

Град Скопје „Домување за жени жртви на 
насилство кои ја напуштиле 
насилната средина“ 

1.000.000 ден.     
10% 

Мисија на ОБСЕ „Поддршка за жртви на семејно 
насилство за време на пандемијата со 
Ковид-19“ 

911.338 ден 10% 

Влада на РСМ „Помош и поддршка на жртви на 
семејно насилство во кризен период“ 

810.000 ден. 9% 

УНИЦЕФ „Воспоставување на национална 
линија за советување за позитивно 
родителство“ 

749.200 ден. 8% 

ФИЛИА „Грант за итен одговор за даватели на 
услуги на жртви на семејно насилство 
за време на пандемијата на Ковид-
19“ 

594.222 ден. 6% 

ФООМ „Домување за жени и деца жртви на 
семејно насилство“ 

508.058 ден. 5% 

Британска 
Амбасада 

„Женски интервентен фонд“ 347.742 ден. 4% 

Општина Гази 
Баба 

„Иницијатива за воспоставување 
советувалишни центри за жени и 
деца жртви на семејно насилство“ 

200.000 ден 2% 

WAVE „Поддршка за воспоставување и 
јакнење на регионална платформа на 
граѓански организации“ 

184.200 ден 2% 



 

 



 

 

Поделба на вкупни трошоци за 2020 година 

 

Категорија  Поделба на вкупни 
трошоци 

Процент 

Плати 2.881.174 ден. 35% 

Активности 3.437.661 ден. 43% 

Интервентен фонд  1.157.583 ден. 14% 

Административни и 
други трошоци 

667.009 ден. 8% 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОРГАНИЗАЦИСКА СТРУКТУРА  

 

Извршна канцеларија  

 

Елена Димушевска – Извршна директорка 

Силвана Ивановска – Менаџерка за финансии 

Ана Аврамоска Нушкова – Проектна координаторка  

Маја Балшиќевска – Проектна координаторка  

 

Давателки на услуги  

 

Цветанка Камчева Златева – Менаџерка на Куќата за 

отворено домување/ Социјална работничка  

Росана Богатинова – Правна советничка 

Даниела Митреска – Психолог  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ДОНАТОРИ  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

      


