




Насилството врз жените во Северна Македонија е широко распространето, а според истражувањето на 
ОБСЕ се проценува дека скоро половина од жените и девојките над 15 годишна возраст, преживеале 
психичко, физичко или сексуално насилство од својот интимен партнер.

СОСТОЈБАТА СО РОДОВО БАЗИРАНО

 И СЕМЕЈНО НАСИЛСТВО ВО

 СЕВЕРОИСТОЧЕН ПЛАНСКИ РЕГИОН

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

Североисточен плански регион

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



ДОСТАПНОСТА НА СПЕЦИЈАЛИЗИРАНИ УСЛУГИ

ЗА ПОДДРШКА НА ЖРТВИТЕ НА РОДОВО БАЗИРАНО

И СЕМЕЈНО НАСИЛСТВО ВО СЕВЕРОИСТОЧЕН

ПЛАНСКИ РЕГИОН

За да им се помогне на жените жртви на родово базирано и семејно насилство да го пријават насил-
ството, да побараат помош и поддршка или да ја напуштат насилната средина од исклучително 
значење е да се обезбеди:

Република Северна Македонија како држава која ја ратификуваше Конвенција на Советот на Европа за 
спречување и борба против насилството врз жените и домашното насилство (Истанбулска Конвенција) 
се  обврза меѓудругото да воспостави специјализирани услуги за заштита на жените жртви од сите 
форми на родово базирано и семејно насилство.  Во оваа насока, државата е должна да обезбеди 
финансиска поддршка за воспоставување на засолништа, советувалишни центри, вклучително и 
интервентни центри за поддршка на жените жртви и нивните деца. 

Наодите од спроведената анализа „Унапредување на системот на заштита на жените и децата жртви 
на родово базирано и семејно насилство во Североисточен плански регион“, објавена во март 2022 
година покажуваат дека: 

Не се исполнети минимум стандардите пропишани во Истанбулската Конвенција за пристап до 
специјализирани услуги.  

Не е воспоставен ниту еден центар за жртви на семејно насилство (засолниште), а 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.

Постои само едно советувалиште за жртви на семејно насилство, воспоставено во рамки на 
Меѓуопштинскиот центар за социјална работа Куманово, во чии рамки услугите не се 
обезбедуваат во согласност со меѓунaродните стандарди и соодветно на потребите на жртвите. 
Според Истанбулската Конвенција во Североисточен плански регион треба да бидат достапни 
најмалку две советувалишта за жени жртви на насилство и нивните деца.



ОБВРСКИТЕ НА ЛОКАЛНИТЕ ВЛАСТИ ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ 

СПЕЦИЈАЛИЗИРАНИ УСЛУГИ ЗА ЖРТВИТЕ НА НАСИЛСТВО 

СОГЛАСНО МЕЃУНАРОДНИТЕ СТАНДАРДИ И  

НАЦИОНАЛНАТА ПРАВНА РАМКА 

ИСТАНБУЛСКА КОНВЕНЦИЈА

Конвенцијата ги повикува локалните власти да се вклучат во креирање сеопфатни политики за 
спречување на родово базирано насилство врз жените и семејното насилство и да обезбедат 
соодветни финансиски ресурси за нивна имплементација, во координација со државните 
институции и соработка со невладините организации. 

Конвенцијата повикува на вклучување на локалните власти во обезбедување на заштита на жртвите 
од насилство преку поддршка на специјализираните услуги за жртвите на родово базирано 
насилство и семејно насилство, кои се обезбедувани од страна на невладините организации.  

      Согласно со Законот за социјална заштита, општините треба да развиваат мерки и активности за 
заштита за жртвите на родово-базирано и семејно насилство.

     Социјалниот план на општината треба да ги идентификува социјалните проблеми и потреби на 
жртвите на родово-базирано и семејно насилство, да идентификува дали жртвите имаат пристап до 
општи и специјализирани услуги и да направи анализа на постоечките ресурси и капацитети во 
општината за испорака на истите.   

     Општините треба да воспостават совети за социјална заштита, а во рамки на планските региони треба 
да се воспостават регионални совети за социјална заштита со цел развој на мрежата на социјални 
услуги за жртви на родово базирано и семејно насилство на планскиот регион.

     Законот ги утврдува следните социјални услуги кои треба да бидат достапни за жртвите на семејно и 
родово-базирано насилство: (a) услуги на информирање и упатување; (б) услуги на стручна помош 
и поддршка; (в) услуги на советување, (в) услуги во заедницата (услуги на привремен престој); 
услуги за вон-семејна заштита (згрижување во друго семејство). 

   Согласно со Законот, услугите за жртви на родово-базирано и семејно насилство може да ги 
обезбедуваат установи за социјална заштита и други даватели на социјални услуги и тоа: здруженија, 
домашни и странски правни и физички лица, и во оваа насока, Законот утврдува дека за да ги 
обезбедат услугите за жртвите, општините можат да основаат установи за социјална заштита или 
пак да го пренесат вршењето на работи на здруженија, други правни и физички лица.

     Законот за социјална заштита обезбедува правна основа за воспоставување на специјализираните 
сервиси за жртви на родово базирано насилство и семејно насилство во согласност со 
Истанбулската конвенција, освен центри за упатување на жртви на сексуално насилство, кои според 
Конвенцијата се очекува да се воспостават во рамки на здравствените институции. 

     Законот ги препознава здруженијата на граѓани како даватели на услуги за жртви на родово-
базирано и семејно насилство и ја дефинира надлежноста на локалната самоуправа за 
обезбедување на финансиски средства, свои сопствени или преку Министерството за труд и 
социјална политика, со цел финансирање на социјални услуги на лиценцирано здружение или друг 
давател на социјална услуга. 

ЗАКОН ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА



ВО ЗАКОНОТ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ И ЗАШТИТА ОД НАСИЛСТВО ВРЗ ЖЕНИ И СЕМЕЈНО 
НАСИЛАТВО, ВО ЧЛ.21 СТАВ 1 НАВЕДЕНИ СЕ НАДЛЕЖНОСТИТЕ НА ЕДИНИЦИТЕ НА 
ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА И ТОА: 

Локалните самоуправи се должни да креираат локални политики и програми за заштита на 
жените жртви на родово базирано насилство  и семејно насилство соработувајќи со сите 
релевантни чинители на локално ниво (центрите за социјална работа, полициски станици, 
здравствени установи, предучилишни и образовни установи) со цел превенција на родово базирано 
и семејно насилство и заштита на жртвите, и во оваа насока да имаат директна соработка и со 
здруженијата на граѓани.  

Со цел заштита на жртвите, локалните самоуправи се должни да воспостават или да поддржат 
здруженија кои ќе ги обезбедуваат специјализираните услуги за жртвите на родово базирано и 
семејно насилство, пред се засолништа и советувалишта за жртви и во оваа насока да обезбедат 
финансиски средства за функционирање на специјализираните услуги. 

ВКЛУЧЕНОСТА НА ОПШТИНИТЕ ОД СЕВЕРОИСТОЧЕН ПЛАНСКИ 

РЕГИОН ВО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ЗАШТИТА НА ЖРТВИТЕ ОД 

НАСИЛСТВО

Пет од вкупно шест општини во Североисточен плански регион, немаат развиено и усвоено 
социјален план на општината што ги ограничува можностите на општините да ги следат состојбите 
со родово-базираното и семејното насилство на локално ниво, да ги идентификуваат потребите на 
жртвите, како и достапноста на услуги и стратешки да планираат воспоставување на 
специјализирани услуги за помош и поддршка за жртви на семејно насилство. 

Програмите од областа на социјалната заштита на општините во Североисточен плански регион 
воглавно не ги препознаваат жртвите на родово базирано и семејно насилство како лица во 
социјален ризик. 

Ниту една општина во рамки на Североисточен плански регион нема развиено конкретни мерки и 
издвоено буџетски средства за заштита на жртвите на семејно насилство во рамки на програмите 
од областа на социјалната заштита, ниту предвидено финансиска поддршка за даватели на 
специјализирани услуги за жртви на насилство. 



КАКО ДА СЕ УНАПРЕДИ СИСТЕМОТ ЗА ЗАШТИТА НА ЖЕНИТЕ

ЖРТВИ НА РОДОВО БАЗИРАНО И СЕМЕЈНО НАСИЛСТВО ВО

СЕВЕРОИСТОЧЕН ПЛАНСКИ РЕГИОН ?

ПРЕПОРАКИ



Општина Куманово, како најголема општина во Североисточен плански регион, треба да иницира 
и воспостави меѓуопштинска соработка со општините од Североисточен плански регион со цел 
заедничко финансирање на специјализирани услуги за помош и поддршка на жените и деца 
жртви на родово базирано и семејно насилство, засолништа, кризни центри и советувалишта. 

Дополнително, општина Куманово, во рамки на Советот за социјална заштита на планскиот 
регион, се препорачува, да го информира Министерството за труд и социјална политика за 
потребата од воспоставување на специјализирани услуги за жртви на родово базирано и 
семејно насилство, засолништа, кризни центри и советувалишта во регионот, кои согласно 
Истанбулската конвенција треба да бидат обезбедувани од женските граѓански  организации, и 
во оваа насока да предложи и побара финансирање на истите и од страна на Министерството. 



УСПЕШНА СОРАБОТКА ПОМЕЃУ ЕДИНИЦИ НА ЛОКАЛНА

САМОУПРАВА И ГРАЃАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

Општина Струмица

Во 2019 година, Општина Струмица отвори Јавен повик за проектни предлози од граѓански 
организации за воспоставување на установа за социјална заштита, Центар за жртви на семејно 
насилство (засолниште). Општина Струмица ја избра партнерската организација Скај Плус и 
финансиски ја поддржа со износ од 1.200.000 денари. Дополнително, за воспоставување на 
засолништето, граѓанската организација Скај Плус обезбеди исто толкав износ од страна на 
општествено одговорни компании.

Просторот од 200 метри квадратни во кој е сместено засолништето е во сопственост на 
Општина Струмица, но со договор е доделен на користење на партнерската организација Скај 
Плус. Засолништето во Општина Струмица отпочна со работа во јануари 2020 година и 
располага со осум легла. 

Во рамки на засолништето се обезбедува ндивидуално советување, психо- сместување, и
социјална интервенција, психо-социјален третман и терапевтски третман за жените жртви и 
нивните деца. Исто така се обезбедуваат следните услуги: упатување во институции, помош 
при воспоставување контакти со други институции, придружување во институции и примарна 
правна помош. Преку воспоставена соработка со надворешни соработници адвокати, 
шелтерот обезбедува секундарна правна помош и застапување во суд. Исто така на жртвите им 
се обезбедува помош при вработување и совети поврзани со право на домување. Шелтерот е 
пристапен за жени со телесна/физичка попреченост.

Во засолништето најчесто се сместуваат жени жртви на семејно насилство  од Источен и 
Југоисточен плански регион, но можат да се сместат и жени од целата територија на РСМ. Во 
засолништето во 2020 година биле сместени 16 жени жртви и нивните деца, а во 2021 услугите 
ги користеле 10 жени и нивните деца.

Финансиска поддршка за воспоставување на засолниште за жени 
жртви на семејно насилство 



Во Март 2020 година, Националната мрежа ја отвори првата Куќа за отворено домување во 

Западен Балкан, наменета за жени жртви на насилство и нивните деца кои ја напуштиле 

насилната средина. Куќата беше отворена со финансиска поддршка на Градот Скопје, 

обезбедена преку јавен повик за поддршка на проекти и програмски активности на 

организации кои работат во областа на социјалната, детска и здравствена заштита, согласно 

ПРЕДЛОГ – ПРОГРАМА за активностите во областа на социјална, детска и здравствена заштита, 

во град Скопје, за 2020 и 2021 година. Во текот на 2020 година Градот Скопје обезбеди 1.000.000 

денари за овој проект, а во 2021г. 850.000 денари. 

Имено, Куќата за отворено домување обезбеди пакет услуги за реинтеграција и рехабилитација 

на жени жртви на родово базирано и семејно насилство и нивните деца, кои ја напуштиле 

насилната средина. Со тоа се обезбеди подржано домување со покриените трошоци за 

живеалиште и режиски трошоци, како и трошоци за храна, пијалаци и хигиенски производи во 

период од 6-10 месеци, согласно индивидуалните потреби на жените кои беа сместени во 

Куќата. Дополнето, со нив работеше тим од социјална работничка, правна советничка, 

психолог/ психотерапевт и карирена советничка кои им обезбедуваа услуги за советување и 

поддршка од повеќе аспекти: советување за остварување на социјални права, упатување и 

придружба до други институции и организации, психолошко советување, индивидуална и група 

психотерапија, правна помош и поддршка, менторство при вработување, кариерено 

советување и професионална ориентација, обуки за животни и меки вештини, вклучување со 

системот на образование на децата, итн. 

Во текот на 2020 и 2021 година во Куќата беа сместени вкупно 8 жени жртви и 16 малолетни 

деца. 

Целта на овој концепт на поддржано домување е да придонесе кон градење 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. Поточно, со овие активности се намалува 

ризикот бездомништво преку обезбедување на привремено домување на жени и деца жртви 

на семејно насилство кои ја напуштиле насилната средина, а кои немаат сопствени живеалишта 

и  се намалува ризикот од идно насилство преку економско и психолошко јакнење на жените 

жртви и нивно осамостојување и целосна интеграција како активни членови на општеството. 

Град Скопје

Куќа за отворено домување – услуга за реинтеграција на жени жртви на насилство на 
локално ниво  

Домување за жени жртви на семејно насилство кои ја напуштиле насилната средина-

Град Скопје 
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