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ВОВЕД 
 

Во текот на 2020г. Националната мрежа против насилство врз жени и семејно насилство 

спроведе Базична студија за процена на задоволството на жени жртви на насилство како 

кориснички на услугите во Центри за социјална работа и услуги обезбедени од граѓанските 

организации (во понатамошниот текст „базична студија“). Заклучоците на базичната студија 

укажаа на релативно ниско задоволство од корисничките на услуги, оценето со 35% 

незадоволително и 34% малку задоволително. Дополнително, укажаа на низа пропусти во 

постапувањето на Центрите за социјална работа (ЦСР), пред сè во првичната процена на 

индивидуалните потреби на корисничките, креирање на индивидуален план за работа, 

информирање и упатување кон права и услуги кои им се достапни на корисничките.  Во однос 

на услугите во граѓанските организации (ГО), задоволството се движело од 50% до 80%, но 

испитаничките истакнале дека дел од услугите не сакаат да ги користат во иднина бидејќи биле 

несоодветни за нивните потреби. Ова беше истакнато за СОС телефонските линии и засолниште 

(шелтер центар). 

Препораките од базичната студија во голема мера укажуваат на потребите од зголемување на 

човечките ресурси во центрите за социјална работа, како и унапредување на вештините на 

професионалците. Согласно препораките, тимот на Националната мрежа по објавување на 

базичната студија, спроведе 6 регионални тренинзи за 18 центри за социјална работа односно 

78 професионалци вработени во истите. Дополнително, со дел од професионалците се 

работеше и менторски односно консултативно при постапувањето на терен за заеднички случаи 

на насилство врз жени.  

Освен тоа, беа донесени и повеќе подзаконски акти поврзани со Законот за спречување и 

заштита од насилство врз жени и семејно насилство (2021), чија цел е да се унапреди примената 

за законот како и постапувањето на терен во насока на подобро заштита на жртвите на 

насилство.  

Имајќи го предвид горенаведеното, се спроведе Завршна студија за процена на задоволството 

на жени жртви на насилство како кориснички на услуги, чија цел е увид во тоа дали се настанати 

некакви промени и доколку да, дали тие се во позитивна насока. Завршната студија се спроведе 

со истите параметри како и базичната, и дава увид во тоа дали тренинзите и поддршката на 

давателите на услуги, како и законските решенија, помогнале да се унапреди задоволството од 

услугите кои ги обезбедуваат за жени жртви на РБН и СН.  

 

 

https://glasprotivnasilstvo.org.mk/wp-content/uploads/2021/12/Bazichna-studija-za-zadovolstvoto-na-zheni-zhrtvi-na-nasilstvo-kako-korisnichki-na-uslugi-na-TSentrite-za-sotsijalna-rabota-1.pdf
https://glasprotivnasilstvo.org.mk/wp-content/uploads/2021/12/Bazichna-studija-za-zadovolstvoto-na-zheni-zhrtvi-na-nasilstvo-kako-korisnichki-na-uslugi-na-TSentrite-za-sotsijalna-rabota-1.pdf
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1. ПРОМЕНИ ВО СИСТЕМОТ НА ЗАШТИТА 

НА ЖЕНИ ЖРТВИ НА РБН И СН (2022)  
 

Во периодот по објавувањето на Базичната студија, немаше значајни промени во системот на 

заштита на жени жртви на РБН и СН. Беа донесени неколку подзаконски акти и документи кои 

произлегуваат од ЗСЗНЖСН, како и одлуки поврзани со Законот за социјална заштита, поточно 

социјалните услуги.  

Дополнително, воспоставени се специјализирани услуги низ државата наменети за жени и деца 

жртви на РБН и СН, а согласно извештајот1  за ГРЕВИО2 на МТСП отворени се и нови 

советувалишта за сторители на семејно насилство. Исто така, беа усвоени и минимални 

стандарди за специјализираните услуги.  

Понатамошниот текст поточно ги опфаќа законските измени и унапредувањето во однос на 

услугите.  

1.1 Законски измени поврзани со системот на заштита  
 

Во Април 2021 г. МТСП формираше широка работна група за изготвување на документите кои 

произлегуваат од ЗСЗНЖСН (2021), односно подзаконски акти и документи, и тоа: 

• подзаконски акти кои произлегуваат од челновите: 17, 28, 50, 58, 74 и 81; 

• Протокол за соработка согласно Член 12; 

• Програма за реинтеграција согласно Член 99.  

Работната група започна со работа во Мај 2021г., дел од документите почнаа да се работат во 

овој период, дел во Мај 2022г. Согласно тоа, до сега се донесени следниве документи: 

• Правилник за начинот на спроведувањето и начинот на следењето на изречените 

привремени мерки за заштита3 ;  

• Правилник за начинот на спроведувањето на процената на ризикот за сериозна опасност 

по животот и физичкиот и психичкиот интегритет на жртвата и на членовите на нејзиното 

семејство и за ризикот од повторување на насилството, соодветното управување со 

ризикот, спроведувањето и следењето на мерките за заштита на жените жртви на 

родово-базирано насилство и на жртвите на семејно насилство, преземени од Центарот 

за социјална работа и потребните обрасци4;  

 
1 Министерство за труд и социјална политика, Извештај, Поднесен од Северна Македонија согласно член 68, став 1 
од Конвенцијата на Советот на Европа за спречување и борба против насилството врз жените и домашното 
насилство (Основен извештај), 2022, достапно на линк 
2 Експертската група на Советот на Европа за борба против насилство врз жените и семејното насилство кој го следи 

спроведувањето на одредбите од Истанбулската конвенција, и објавува периодични извештаи согласно следењето.  
3 Сл. Весник на РСМ, бр. 248/21 
4 Сл. Весник на РСМ, бр. 240/21 

https://www.mtsp.gov.mk/content/pdf/ednakvi%20moznosti/%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%98%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D1%88%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B0%20%D0%BE%D0%B4%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B2%D1%80%D0%B7%20%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.pdf
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• Правилник за начинот на извршување на изречената итна мерка за заштита и 

отстранување на сторителот од домот и за забрана за приближување до домот и 

привремени мерки за заштита5;  

• Правилник за начинот на процена на ризикот од сериозна опасност за животот, 

физичкиот и психичкиот интегритет на жртвата и членовите на нејзиното семејство, и на 

ризикот од повторување на насилството, соодветно управување со ризикот, образецот 

на полицискиот извештај и на предлогот за изрекување итна мерка за заштита – 

отстранување на сторителот од домот и забрана за приближување до домот6.  

Во нацрт верзија е Правилник за начинот на извршувањето на изречената привремена мерка 

за заштита – задолжително посетување на советувалиште за сторители на насилство 

над жени или на семејно насилство, кој сеуште не е усвоен.  

Тековно се изработуваат Протоколот за меѓусебна соработка на институциите и 

организациите за постапување со жртвите на РБН, и Програмата за реинтеграција на жени 

жртви на РБН.  

Во согласност со член 15 од Законот за спречување и заштита од насилство врз жените и семејно 

насилство, во 2021 година, Владата на РСМ формираше Национално координативно тело за 

имплементација на Конвенцијата на Советот на Европа за спречување и борба против насилство, 

со мандат од пет години. На 2-ри јули, телото ја оддржа првата конститутивна седница на која 

беше усвоен и Деловникот за работа.  

Заклучок: Иако ЗСЗНЖСН беше усвоен во Собранието на РСМ  во јануари 2021г. а стапи на сила 

во Мај 2021г., постапувањето на терен согласно подзаконските акти и документите кои 

произлегуваат од овој закон беше технички одложено до донесувањето на истите. Во пракса, 

искуството од постапување со случаите на РБН и СН на терен покажува дека законот сеуште не 

се применува соодветно и професионалците сеуште постапуваат само за случаи на семејно 

насилство. Дополнително, заедничкото постапување на институциите сеуште не е уредено 

бидејќи овој протокол тековно се изработува, поради што стручните лица на терен постапуваат 

согласно стариот Закон за превенција, спречување и заштита од семејно насилство (2015)7.  

Она што беше клучно за базичната студија беше непостапување во однос на реинтеграција и 

рехабилитација на жени жртви на РБН и СН, каде што реинтеграцијата како процес воопшто не 

беше препознаена од давателите на услуги. Со оглед на фактот што Програмата за реинтеграција 

сеуште не е донесена, недостасува и системско постапување од овој аспект, особено кај оние 

ЦСР и даватели на услуги кои немале никаква обука за реинтеграција. Немањето Програма за 

реинтеграцијата исто така се рефлектира негативно на можностите за воспоставување на нови 

специјализирани услуги за реинтеграција на локално и национално ниво.  

 

 

 
5 Сл. Весник на РСМ, бр. 210/21. 
6 Сл. Весник на РСМ, бр. 210/21. 
7 Министерство за труд и социјална политика, Закон за превенција, спречување и заштита од семејно насилство, 2015, 
Сл. Весник на РМ, бр. 138/14 
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1.2 Промени во општите и специјализирани услуги за жени жртви 

на РБН и СН  
 

Кон крајот на 2021г. МТСП усвои нови минимални стандарди за дел од специјализираните 

услугите, како и стандард за работата на ЦСР согласно ЗСЗНЖСН. Ова се стандардите кои се 

досега усвоени: 

• Стандард и процедури за работа на центрите за социјална работа за жени жртви на 

родово-базирано насилство и семејно насилство (октомври 2021 год.); 

• Стандард и процедури за работа на лиценцирани даватели на специјализираната услуга 

за советување – специјализирани услуги за жени жртви на родово-базирано насилство и 

жртви на семејно насилство (октомври 2021 год.);  

• Стандард и процедури за работа на даватели на услуга за привремен престој (Центар за 

жртви на семејно насилство, Центар за жртви на родово-базирано насилство и Центар за 

жени жртви на сексуално насилство и силување (октомври 2021 год.);  

• Стандард и процедури за работа на лиценцирани даватели на специјализирани услуги – 

СОС-линија за помош на жртвите на насилство врз жени и семејно насилство (октомври 

2021 год.).  

Дополнително се усвоени и Стандард и процедури за работа на услугата советување – 

психосоцијален третман на сторителите на семејно насилство (октомври 2021 год.);  

 

Уредувањето на специјализираните услуги за РБН и СН е согласно Законот за социјална заштита 

(2019)8 кој исто така ги регулира и општите социјални услуги и права, вклучително и оние за РБН 

н СН. МТСП нема посебна потпрограма за жени жртви на РБН и СН, поради што средствата за 

финансирање на услугите се распоредени во повеќе буџетски потпрограми. Најголемиот дел се 

во Програмата за остварување на социјална заштита (2022) од каде се финансираат 

специјализираните услуги за жени жртви ан РБН и СН, сервисите за сторители на СН, како и 

воспоставувањето на нови вакви услуги. Оваа програма обезбедува финансиски средства за 

услугите раководени од МТСП, односно локалните ЦСР.  

 

Дополнително, МТСП финансира специјализирани услуги кои се раководени од ГО и ЖГО, во 

согласност со Законот за игри на среќа и забавни игри9. За оваа цел годишно се донесува 

Програма за финансирање на програмските активности на националните инвалидски 

организации, нивните здруженија и нивната асоцијација, на здруженијата за борба против 

семејно насилство и на Црвениот крст на РСМ, од приходите од игрите на среќа и од забавните 

игри, и следствено на тоа и Одлука за распределба на средствата. За 2021г. и 2022г. се 

распределени 4.000.000 денари по година (64.725 евра) за СОС-линијата за жртви на семејно 

насилство, Кризниот центар 24/48 часа, Засолништето за жртви на семејно насилство и 

Советувалиштето за жртви на семејно насилство10. Дополнително, МТСП обезбеди 1.200.000 

денари (20.485 евра) за финансирање на Центар за жртви на трговија со луѓе, кој е раководен 

од ЖГО. 

 

Според податоците на МТСП и информациите од ГО и ЖГО на национално ниво, во моментов 

во РСМ има: 

 
8 Министерство за труд и социјална политика, Закон за социјална заштита, 2019, Сл. Весник на РСМ, бр. 104/19 
9 Министерство за финансии, Закон за игри на среќа и забавни игри, 2017, Сл. Весник на РМ бр. 90/2017 
10 Сл. Весник на РСМ, бр. 293/21. 
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• 14 советувалишта за жени и деца жртви на насилство, од кои 8 се раководени од месно 

надлежен ЦСР и финансирани од МТСП, останатите 6 се раководени од ГО, од кои 2 се 

поддржани од локалната самоуправа, 1 од МТСП и 3 од други донатори;  

• 9 Центри за жртви на РБН и СН, од кои 6 се раководени од месно надлежен ЦСР, а 

останатите 3 се раководени од ГО, од кои 2 се поддржани од МТСП и 1 од локалната 

самоуправа; 

• 3 Кризни центри за жени жртви на РБН и СН, од кои 2 се раководени од ЦСР, а 1 од ЖГО. 

Сите 3 кризни центри се финансирани од МТСП. За жал, 2та кризни центри кои се 

раководени од ЦСР немаат обезбедено ниту една услуга за жени жртви и немаат 

ангажирано дополнителен кадар кој работи во центрите; 

• 8 услуги за бесплатна правна помош, раководени од ГО, кои се финансирани од МП, 

други донатори, а 1 ваква услуга е поддржана од локалната самоуправа;  

• 3 СОС линии раководени од ЖГО и финансирани од МТСП; 

• 3 упатни центри за жртви на сексуално насилство и силување, раководени од 

здравствена установи и финансирани од МЗ. За жал, 2 од овие центри не се 

функционални односно немаат обезбедено ниту една услуга во изминатата година;  

• 1 засолниште за жртви на трговија со луѓе и жртви на сексуално насилство раководено 

од ЖГО и финансирано од МТСП; 

• 1 услуга за поддржано домување во реинтеграција раководна од ЖГО и финансирана од 

локална самоуправа;  

 

Вкупно има 43 специјализирани услуги за жени и деца жртви на РБН и СН, кои не се 

распространети низ целата држава. Најголемиот дел се концентрирани во Скопје, додека во 

некои плански региони постои само една специјализирана услуга или воопшто нема ниедна 

функционална услуги локално. Полошкиот плански регион има само 1 советувалиште за жени и 

деца жртви на насилство кои е раководени од ЖГО и е целосно функционално, иако тука е 

лоциран и 1 упатен центар за жртви на сексуално насилство и силување, сепак овој центар не 

обезбедува услуги. Слично во Североисточниот плански регион, има само 1 советувалиште за 

жени и деца жртви на РБН и СН кое функционира во рамките на локален ЦСР, и 1 упатен центар 

за жртви на сексуално насилство и силување кој исто како во Полошкиот регион, не обезбедува 

услуги.  

Дополнително, во текот на 2021 година, МТСП отвори 8 советувалишта за психосоцијален 

третман на сторители на СН, кои се лоцирани во локалните ЦСР и се финансирани од МТСП. 

Покрај овие центри, постои уште едно советувалиште за психосоцијален третман на сторители 

на СН раководено од ГО и финансиран од локална самоуправа. За 8те советувалишта за 

сторители раководени од ЦСР нема информација за кадарот кој е ангажиран и услугите кои ги 

обезбедуваат. 

 

Иако бројот на специјализирани услуги за жени жртви на РНБ и СН се зголемува, сепак 

податоците од теренските истражувања покажуваат дека голем број од услугите не ги 

исполнуваат минималните стандарди препорачани од Истанбулската конвенција, или пак 

воопшто не се функционални. Во голем дел од услугите недостасува соодветен стручен кадар за 

обезбедување на услугите, недостасува пристапност за жртвите со попреченост, минимални 

просторни услови и соодветна локација на услугата, како и програми за работа на истите.11 

 
11 ХЕРА – Aсоцијација за здравствена едукација и истражување, Извештај од спроведен мониторинг на НАП за 
имплементација на Истанбулската конвенција, 2021, достапен на линк  

https://hera.org.mk/wp-content/uploads/2022/06/Izveshtaj-za-sproveduvanje-na-Istanbulskata-konvencija.pdf
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Заклучок: Споредено со базичната студија, бројот на специјализирани услуги е зголемен од 35 

на 43 , односно 7 нови специјализирани услуги за жени и деца жртви, и 8 нови советувалишта 

за психосоцијален третман на сторители на СН се воспоставени во текот на 2021 и 2022г. Сепак, 

овие услуги не ги задоволуваат потребите на жртвите, најмногу поради тоа што поголемиот дел 

од нив не ги исполнуваат ни минималните стандарди согласно Истанбулската конвенција, и 

немаат соодветна географска распространетост.  

 

Недостасуваат стандарди и процедури за обезбедување бесплатна правна помош, кои исто така 

треба да бидат усогласени со препораките на Истанбулската конвенција.  

 

Недостасуваат специјализирани услуги за реинтеграција и рехабилитација за жени жртви на РБН 

и СН на територијата на целата држава кои ќе обезбедат поддршка во процесот по напуштање 

на насилната средина со цел спречување на ризиците од бездомништво и сиромаштија, како и 

ризиците од враќање кај насилникот или нов насилен партнер поради економска зависност на 

жените жртви на РБН и СН, кои се во социјален ризик.  

 

1.3 Лиценцирање на услугите за жени жртви на РБН и СН 
 

Со социјалната реформа во 2019г. МТСП воведе процес на лиценцирање на социјалните услуги, 

вклучително и специјализираните услуги за жени жртви на РБН и СН. Согласно овој процес, 

минималните стандарди за овие услуги кои се усвоени во 2021г. подразбираат дека услугите за 

жени жртви на РБН и СН мора да бидат лиценцирани, особени оние кои ги обезбедуваат ГО и 

ЖГО како даватели на услуги. Процесот на лиценцирање се базира врз основа на следниве 

документи:  

• Правилник за начинот на издавање, продолжување, обновување и одземање на 

лиценцата за работа на стручните работници, за формата и содржината на образецот на 

лиценцата за работа12;  

• Правилник за поблиски услови за доделување средства, за образецот на бодовна скала, 

начинот на доделување средства на здруженија и на други приватни даватели на 

социјални услуги, за давање социјални услуги13;  

• Методологија за формирање на цените на услугите во зависност од нормативите и 

стандардите за давање на социјалната услуга14;  

• Одлука за утврдување на цените на социјалните услуги во домот, за вон семејна заштита, 

за стручна помош и поддршка, за привремен престој за 2022 година, за советување и за 

одземена семејна грижа15; 

• Одлука за утврдување на цените на социјалните услуги во домот, за дневен престој и за 

вон семејна заштита, како и за стручна помош и поддршка, за привремен престој и за 

советување за 2021 година; 

 

 
12 Сл. Весник на РСМ, бр. 79/21 
13 Сл. Весник на РСМ, бр. 268/21 
14 Сл. Весник на РСМ, бр. 264/19 
15 Сл. Весник на РСМ, бр. 99/22 
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Согласно овие документи, од ГО се бара исполнување на стандардите предвидени за 

соодветната социјална услуга која ја обезбедуваат, по што добиваат лиценца за обезбедување 

на услугите во времетраење од 5 години, како и финансиска поддршка од МТСП согласно 

донесената одлука со утврдена цена на услугата. Ова подразбира дека услугата треба да биде 

веќе воспоставена, иако во документите не се наведува од каде ќе се обезбедат финансиски 

средства за воспоставување на услугата. Со тоа, ГО мора да обезбедат средства од други извори, 

како донатори и/или локална самоуправа, со кои ќе обезбедат доволно финансии за целосно 

функционирање на услугата сè додека не ја добијат лиценцата од МТСП. Понатаму, ГО мора да 

имаат обезбедено соодветен простор и стручен кадар кој ќе биде вработен согласно ЗРО, со 

платени придонеси, како и финансиски план за одржливост на услугата најмалку за една година 

по добивање на лиценцата.  

Сепак, по добивањето на лиценцата, МТСП не обезбедува доволно финансирање на 

специјализираните услуги за жени жртви на РБН и СН, бидејќи цените на услугите согласно 

методологијата и одлуката за цени на чинење на услугите според МТСП, се прилично ниски. 

Имено, методологијата се однесува на општи социјални услуги и не ги зема предвид 

специјализираните услуги, кои согласно стандардите и препораките на Истанбулската 

конвенција, имаат свои специфичности и посебни услови во кои се обезбедуваат. Ова е клучно, 

бидејќи на тој начин се разделени општите и специјализираните услуги за жени жртви, кои се 

предвидени и во Законот за спречување и заштита од насилство врз жени и семејно насилство. 

До сега, МТСП има подготвено и усвоено цена на чинење за социјални услуги, во кои не 

влегуваат и не се препознаени како специјализирани, услугите кои се обезбедуваат за жените 

жртви. Па оттаму, во овој момент секоја ЖГО или ГО која обезбедува специјализирани услуги за 

жени и деца жртви на РБН и СН може да се лиценцира, но средствата кои евентуално би ги 

добивала од МТСП ќе бидат согласно цената на чинење на општите социјални услуги.  

Согласно овој процес, МТСП може да обезбеди 15-20% од вкупните финансии на годишно ниво 

потребни за функционирање на специјализираните услугите, што не гарантира ни минимална 

одржливост на услугата.   

Заклучок: Со воведувањето на процесот на лиценцирање на социјалните услугите, МТСП налага 

задолжително лиценцирање и на специјализираните услуги за жени жртви на РБН и СН, со што 

ваквите услуги ви влегле во системот на заштита и би добиле финансиска поддршка од МТСП. 

Сепак, минималните стандарди кои се потребни за лиценцирање, како и самиот процес за 

лиценцирање се тешко остварливи за ГО и ЖГО, а за оние кои ќе успеат да ја добијат лиценцата, 

МТСП не обезбедува доволно финансии и одржливост поради ниските цени на чинење на 

услугите.  
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2. МЕТОДОЛОГИЈА  
 

При изготвување на завршната студија беше користена истата Методологија согласно базичната 

студија (Јануари, 2021) со мали варијации во параметрите согласно истражувањето на терен.  

Завршната студија беше изработена во текот на Октомври 2022г. со податоци од истражувањето 

кое се спроведе во период од Април до Септември 2022г. Согласно базичната студија, вакви 

заврши студии и овој пат беа спроведени во 6 земји од Западен Балкан, односно во Србија, 

Косово, Црна Гора, Албанија, Босна и Херцеговина и, Северна Македонија.  

Целта на Студијата е да се процени задоволството на жените жртви на насилство како корисници 

на општи и специјализирани услуги, со фокус на услугите обезбедени од ЦСР на локално ниво, 

и да се споредат наодите со оние на базичната студија со цел увид во тоа дали имало промени 

во задоволството од кориснички во позитивна и/или негативна насока.  

За целите на оваа студија беа применети 2 прашалника, 1 за процена на услугите обезбедени 

од центрите за социјална работа, и 1 за процена на услугите во граѓанските организации. 

Прашалниците беа одговорени од 68 испитанички кои биле корисничките на услугите во ЦСР и 

68 испитанички кои користеле специјализирани услуги во ГО. Сите испитанички се жени жртви 

на РБН и СН, кои пријавиле насилство или побарале помош во ЦСР во период од Јануари 2021 

до Април 2022г.  

Притоа, во истражувањето беа опфатени 35 кориснички на услуги од ЈУ МЦСР Скопје, 6 

кориснички од ЈУ МЦСР Куманово, 3 од ЈУ МЦСР Охрид, 8 од ЈУ МЦСР Тетово, 2 од ЈУ МЦСР Штип, 

6 ЈУ МЦСР Велес, 1 од ЈУ МЦСР Прилеп, 5 од ЈУ МЦСР Битола и 2 од ЈУ МЦСР Свети Николе. 

Дополнително во делот на специјализирани услуги обезбедени од ГО, 68 кориснички оцениле 

149 услуги од кои: индивидуално психосоцијално советување – 51 услуга, Телефонско и онлајн 

советување – 53, Бесплатна правна помош – 25, СОС линија -7, Кризен центар (24/48) – 4 услуги, 

Засолништа/ шелтер центар – 6, и поддржано домување – 3 услуги. 

Локален ЦСР Бр. на 
кориснички/ 
одговори 

 Специјализирани услуги за 
жени жртви на РБН и СН во ГО 

Бр. на услуги 

Скопје 35 Индивидуално 
психосоцијално советување 

51 

Куманово 6 Бесплатна правна помош 25 

Охрид 3 Телефонско и онлајн 
советување 

53 

Тетово 8 СОС линија 7 

Штип 2 Групно психосоцијално 
советување 

0 

Велес 6 Кризен центар (24/48) 4 

Прилеп 1 Шелтер центар 6 

Битола 5 Поддржано домување 3 

Свети Николе 2 Вкупно 149 

Вкупно 68  

https://glasprotivnasilstvo.org.mk/wp-content/uploads/2021/12/Bazichna-studija-za-zadovolstvoto-na-zheni-zhrtvi-na-nasilstvo-kako-korisnichki-na-uslugi-na-TSentrite-za-sotsijalna-rabota-1.pdf
https://glasprotivnasilstvo.org.mk/wp-content/uploads/2021/12/Bazichna-studija-za-zadovolstvoto-na-zheni-zhrtvi-na-nasilstvo-kako-korisnichki-na-uslugi-na-TSentrite-za-sotsijalna-rabota-1.pdf
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3. АНАЛИЗА НА ЗАДОВОЛСТВОТО ОД 

УСЛУГИ ОБЕЗБЕДЕНИ ВО ЦЕНТРИТЕ 

ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА (2022) 
 

3.1 Демографски карактеристики и специфики 

 
Најголемиот дел од испитаничките или 57.4% (39 испитанички) биле на возраст од 36-45 

години, 19% или 13 испитанички биле на возраст од 26-35 години, 11.8% или 8 испитанички на 

возраст од 46-55 години, додека останатите биле на возраст над 56 години со 7.4% и 18-25 

години со 4.4%.  

96% од испитанички се државјанки на Р. Северна Македонија, 2 се бегалки и 1 се изјаснила како 

странец. 12 испитанички се припаднички на етничките малцинства, од кои 9 се Албанки а 3 се 

Ромки. Останатите 56 испитанички се изјасниле како Македонки.  

7 испитанички имале некој вид на попреченост, од кои 3 се со оштетен вид, 3 со физичка 

попреченост, и 1 со оштетен слух. 4 испитанички имале и специфична медицинска состојба, 

односно 3 имале дијабетес, а 1 е со претрпен мозочен удар.  

Најголемиот број од жените испитанички имаат малолетни деца, или 71% (49), 12% (8) имаат 

возрасни деца, а останатите немаат деца.  

60% (41) се изјасниле како самохрани мајки, каде што 8 жени се самохрани мајки според 

законот, останатите или 33 се самохрани мајки според околности. Кај 48% од самохраните мајки 

нема одредено издршка за децата најчесто поради тековна бракоразводна постапка, а кај 2 

испитанички таткото на децата е починат. Кај 36% од самохраните мајки одредена е издршка за 

децата, која е во висина од 2.500 денари до 6.000 денари по дете. Повеќе од половина изјавиле 

дека таткото не ја плаќа редовно издршката. 60% од самохраните мајки се вработени, 

останатите се невработени и имаат поддршка од други челнови на поширокото семејство.  
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Графикон 1. Работен статус на испитаничките 

Од вкупниот број испитанички еднаков процент од истите се вработени, односно невработени 

или 44.1%. Останатите 8.8% се хонорарно ангажирани и 2.9% се изјасниле како студентки.  

Повеќето испитанички не поседуваат сопствен имот и/или автомобил, а само 16% поседуваат 

сопствена куќа или стан. 46% од нив за време на истражувањето живееле со родителите или 

роднини, 23% живеат во привремено живеалиште под наем (кирија), и 15% сеуште живеат во 

заедничко живеалиште со сторителот на насилството кое е во заедничка сопственост или 

сопственост на неговите родители.  

3.2 Безбедност и мерки на заштита  
Најчестите форми на насилство пријавени од жени жртви во ова истражување се физичко 

насилство пријавено од 59 кориснички и психолошко/емоционално насилство пријавено од 

62 кориснички. 24 кориснички пријавиле економско насилство, а 9 пријавиле сексуално 

насилство, 11 пријавиле силување во брак, 10 демнење, 4 присилен абортус, 3 пријавиле 

присилен брак и 1 жена пријавила трговија со жени. Повеќето жени трпеле повеќе форми на 

насилство од истиот сторител односно интимен партнер, дел се случиле во текот на бракот, 

односно заедница или врска, а дел по прекинување на бракот, односно заедницата или врската.  

Графикон 2. Форми насилство претрпени од интимен партнер 

Времетраењето на насилството за секоја жена жртва варира од 1 година до 21 година претрпено 

насилство. Повеќето кориснички (27) изјавиле дека времетраење на насилството било помеѓу 

2 и 4 години, додека остатокот изјавиле на следниов начин: до 1 година - 10 кориснички, 5 до 7 
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години - 9 кориснички, од 8 до 10 години - 13 кориснички, од 11 до 15 години - 8 кориснички , 

16 до 21 година - 4 кориснички. 

На прашањето Дали насилството се случило во последните 12 месеци и колку пати се 

повторило 98% испитанички одговориле потврдно. 9% од корисничките одговориле дека 

насилството се случило еднаш во изминатите 12 месеци, 77% одговориле дека се случило 

неколку пати, а во 14% немало појава на насилство. 

80% од настанатото насилство или 54 случаи биле пријавени во полиција од страна на жените 

жртви кои претрпеле насилство. 

По пријавувањето, во 20 од случаите биле изречени привремени мерки за заштита (ПМС) во рок 

од 48 (24) часа по пријавувањето, во 27 од случаите ПМЗ биле изречени по пријавувањето, каде 

што во 3 случаи имало продолжување на ПМЗ, а во 12 од случаите била покрената кривична 

постапка. Во 23 случаи немало изречени мерки на заштита ниту кривични постапки. 

 Табелата подолу ги покажува видот и бројот на мерки кои биле изречени откако насилството е 

пријавено: 

Привремена мерка на заштита (ПМЗ) Бр. на одговори Процент 

Да му забрани на насилникот да се заканува дека ќе стори 
семејно насилство 

36 86% 

 
Да му забрани на насилникот да малтретира, вознемирува, 
телефонира, контактира или на друг начин да комуницира со вас 
или со член на вашето семејство 

33 78% 

 
Да му забрани да се приближува до живеалиштето, училиштето, 
работното место или определено место кое редовно го посетува 
друг член на семејството 

20 47% 

 
Да нареди отстранување на насилникот од домот, без оглед на 
сопственоста до донесување на конечна одлука од судот 

0 0% 

 
Да му забрани да поседува огнено оружје или тоа да му биде 
Одземено 

2 5% 

Да го задолжи насилникот да ги врати предметите што се 
потребни за задоволување на секојдневните потреби на 
семејството 

0 0% 

 
Да го задолжи да го издржува семејството 

1 3% 

 
Да му нареди да посетува соодветно советувалиште 

9 21% 

Да посетува задолжително лекување, доколку е корисник на 
алкохоли други психотропни супстанции или има некое 
заболување      

 
 

7 17% 

Да му наложи на насилникот да ги надомести медицинските и 
другите трошоци настанати од семејно насилство 

0 0% 

 
Да изрече која било друга мерка што ја смета за неопходна за да 
ви се обезбеди сигурност и добросостојба вам и на членовите на 
вашето семејство 

2 5% 

Табела 1. Изречени привремени мерки за заштита 
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Откако е пријавено во полиција и се изречени ПМЗ и/или кривична постапка, жените жртви 

одговориле дека се чувствуваат побезбедно во 27 (50%).  

 
ВО 23 (44%) ОД ПРИЈАВЕНИТЕ СЛУЧАИ, ЖЕНИТЕ ЖРТВИ НЕ СЕ ЧУВСТВУВААТ ПОБЕЗБЕДНО И ПРИЈАВИЛЕ 

ДЕКА СОСТОЈБАТА НЕ Е ПРОМЕНАТА, А ДОПОЛНИТЕЛНИ 3(5%) ИЗЈАВИЛЕ ДЕКА НАСИЛСТВОТО СЕ ВЛОШИЛО 

ПО ПРИЈАВУВАЊЕТО.  

 

3.3 Пријавување во Центар за социјална работа и услуги за 

поддршка 
 

Сите 68 кориснички насилството го пријавиле во еден од центрите за социјална работа во 

претходните 12 месеци од истражувањето.  

72.1% или 49 кориснички одговориле дека ЦСР направиле проценка на ризик и индивидуален 

план за заштита со нив кога побарале помош. 39 од нив се согласиле со планот, а 17 добиле 

копија од планот. 10.3% или 7 кориснички не ја добиле оваа услуга, а останатите 17.6% или 12 

кориснички не го знаат одговорот на ова прашање. 

Графикон 3. Изготвени процени на ризик и индивидуални планови за заштита од ЦСР 

 

70% или 48 од корисничките биле информирани за своите права и достапната заштита од страна 

на вработениот во ЦСР кој постапувал по нивниот случај. 32 од нив биле прашани што им е 

потребно или кои се индивидуалните потреби на жените жртви. 

94% или 64 жени жртви изјавиле дека имале потреба од психосоцијална поддршка, а 72% или 

49 од нив биле информирани за можноста за добивање психолошка и/или социјална 

поддршка од ЦСР ако им е потребна истата. Најголемиот дел или 67% (38 жени) користеле 

ваков вид услуги во ЖГО, 26% (15 жени) ја добиле оваа услуга во ЦСР, а останатите биле упатени 

во здравствена установи или самостојно се обратиле во приватно советувалиште.  
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50% или 34 жени жртви изјавиле дека им било потребно безбедно место за живеење, а 46% 

или 33 од нив биле прашани дали им е потребно безбедно место за живеење од ЦСР. 11 од 

нив биле сместени во засолниште (шелтер центар) и 3 во кризен центар (24/48) со нивните деца.  

42% ИЛИ 29 ЖЕНИ ЖРТВИ ИЗЈАВИЛЕ ДЕКА ИМААТ ПОТРЕБА ОД ДОЛГОТРАЈНО ДОМУВАЊЕ , НО САМО 6% 

ИЛИ 4 ЖЕНИ БИЛЕ ПРАШАНИ ДАЛИ ИМ Е ПОТРЕБНО ДОЛГОТРАЈНО ДОМУВАЊЕ ОД ЦСР. 3 жени користеле 

поддржано домување (ЖГО), и 2 користеле државна услуга што обезбедува престој за лица во 

социјален ризик.  

70% или 48 жени жртви имале потреба од финансиска помош, а 48% или 33 жени биле 

информирани за можноста да добијат парична помош од ЦСР. 18 жени добиле еднократна 

парична помош за жртви на СН, 6 жени оствариле право на ГМП, 10 жени добиле детски 

додаток, 7 жени користеле образовен додаток за нивните деца, 3 користеле паричен 

надоместок за попреченост, 2 користеле паричен надоместок за нега од друго лице и  2 жени 

добиле парична помош за медицински потреби за жртви на СН. 

51% или 35 жени имале потреба од вработување, но само 30% или 20 жени биле информирани 

за можноста за помош при вработување од ЦСР. САМО 9 ЖЕНИ ГИ КОРИСТЕЛЕ УСЛУГИТЕ НА АВРСМ, 

или поточно мерка за вработување, како и обуки за доквалификација и обука за нови вештини.  

48% или 33 од жените одговориле дека на нивните деца им била потребна психосоцијална 

поддршка, а 38% или 20 жени биле информирани од ЦСР за можноста да добијат 

психосоцијална поддршка за нивните деца. 73% од децата на кои им требаше психосоцијална 

поддршка, добиле советување во специјализирана граѓанска организација, а 23% биле упатени 

во институција специјализирана за ментално здравје за малолетници, а останатите 4% биле 

упатени во советувалиште за рас и развој.  

На 38% или 26 од жените им биле потребни мерки за надзор над родителските права на 

насилникот, 55% или 27 жени биле информирани од ЦСР за можноста за воведување на мерки 

за надзор врз родителското право на насилникот. Во 14 од случаите ваквите мерки биле 

изречени на таткото (8 случаи) и на двајцата родители (4 случаи). 

22% или 11 од жените биле информирани за можноста за ограничување или престанување на 

родителските права на насилникот, а во 4 од случаите ваквите мерки биле иницирани од ЦСР. 

Жените жртви кои го напуштиле насилникот изјавиле дека имаат / имале и други потреби, освен 
услугите што ги нуди ЦСР. Овие потреби го вклучуваат следново: 
 

 Дополнителна финансиска помош на подолг временски период 
 Правна помош при доделување старателство врз децата 
 Правна помош поврзана со имотно-правни односи 
 Поитно изрекување и спроведување на мерките за заштита 
 Долгорочно домување 
 Медицински третман 
 Психолошко советување и третман за употреба на психоактивни супстанци.  

 
Некои од нив изјавиле дека добиле други услуги како што се донации на храна и хигиенски 

пакети и обуки за меки вештини и кариерно советување (ГО). 
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3.4 Процена на третманот кон корисничките/ жени жртви на 

РБН и СН од ЦСР 
 

53% или 36 жени жртви изјавиле дека се чувствуваат разбрани и поддржани од вработените во 

ЦСР кои го воделе нивниот случај, 34% или 23 од нив изјавиле дека довербата и поддршката се 

делумни, додека останатите 13% или 9 жени не се чувствувале поддржани и разбрани од ЦСР. 

9% или 6 жени одговориле дека коментарите или општиот став на ЦСР го поддржуваат 

насилникот. 28% или 19 од нив одговориле дека поддршката за насилникот е делумна, а 

останатите 63% или 43 од жените жртви одговориле дека ЦСР не покажале никаква поддршка 

за насилникот. Следниве се цитати од жени жртви кои сметале дека ЦСР го поддржува или му 

верува на насилникот: 

 

 

„Требало да знаеш со кого имаш работа.“ 

„Ќе се смирите, имате деца.“ 

„Тој е постар човек и да оди на лекување, сепак мора да се врати дома.“ 

 

 

Ниски 7% или 5 од жените жртви изјавиле дека биле обвинети од вработените во ЦСР, за 

насилството кое го доживеале. 19% или 13 жени изјавиле дека обвинувањата биле делумни, а 

останатите 74% или 50 жени не се чувствувале обвинети за преживеаното насилство. Во 

продолжение следат цитати од жените кои се чувствувале обвинети за насилството кое го 

доживеале:  

 

„Тие коментираа за тоа како изгледам, за облеката и шминката. Ми 

рекоа: каде работиш вака дотерана?“ 

„Ние Ромите се тепаме секој ден, кај нас било нормално да има 

насилство.“ 
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ГЕНЕРАЛНАТА ПРОЦЕНА НА ТРЕТМАНОТ НА ЖЕНИ ЖРТВИ ВО ЦЕНТРИТЕ ЗА СОЦИЈАЛНА 

РАБОТА Е ОЦЕНЕТ КАКО „МНОГУ НЕЗАДОВОЛИТЕЛЕН“ СО 8.8%, „НЕЗАДОВОЛИТЕЛЕН“ 

СО 17.6% И „МАЛКУ ЗАДОВОЛИТЕЛЕН“ СО 23.5%. КАКО „ЗАДОВОЛИТЕЛЕН„ 

ТРЕТМАНОТ ГО ОЦЕНИЛЕ 41.2% И 8.8% КАКО „МНОГУ ЗАДОВОЛИТЕЛЕН“.  

 

 

 

 

Графикон 4. Задоволство од услугите добиени во ЦСР  
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4. АНАЛИЗА НА ЗАДОВОЛСТВОТО ОД 

СПЕЦИЈАЛИЗИРАНИ УСЛУГИ 

ОБЕЗБЕДЕНИ ОД ГО и ЖГО (2022) 
 

Согласно методологијата на базичната студија, беше направено истражување за задоволството 

од специјализирани услуги за жени жртви на насилство кои биле обезбедени од ГО. Притоа беа 

испитувани следниве услуги: СОС телефонска линија, телефонско или онлајн советување, 

правно советување, индивидуално психосоцијално советување, групно психосоцијално 

советување, сместување во кризен центар (24/48), сместување во засолниште (шелтер центар) 

и поддржано домување. Прашалникот го одговориле сите 68 жени, кои добиле 149 услуги.  

Најкористени услуги биле телефонско или онлајн советување (53) и индивидуално 

психосоцијално советување (51). Следно, 25 услуги биле обезбеди за правно советување, 7 на 

СОС линија, 6 биле сместени во засолниште, 4 во кризен центар, 3 добиле поддржано 

домување, а ниту една услуга не била обезбедена за групно советување.  

Во однос на услугата телефонско или онлајн советување, кое во базичната студија беше 

воведено поради прилагодувањето кон пандемијата со КОВИД 19, беше нај искористена услуга 

во завршната студија од вкупно 53 жени. 62% од испитаничките кои ја користеле оваа услуга 

биле многу задоволни, 34% биле задоволни, а само 4% биле незадоволни. Со овие наоди, оваа 

услуга е и втора највисока оценета како задоволителна. Дел од испитаничките оваа услуга ја 

користеле информативно да побараат информации каде и како да пријават насилство, но 

дополнително освен тие информации добиле совети и насоки согласно нивните прашање. 

Останатите ја користеле услугата поради неможност да дојдат на средби лице во лице поради 

работни обврски, здравствена состојба или престој во странство.  

Услугата индивидуално психосоцијално советување ја користеле 51 жена, со највисок процент 

на задоволство од истата односно 82% многу задоволни и 18% задоволни. Најмногу е цената 

можноста за бесплатна психотерапија од сертифициран психотерапевт, како и пријатната 

атмосфера во советувалиштата без осудување, без притисок да се преземе нешто со кое не се 

согласувале, постојаната поддршка дури и кога се откажувале, како и можноста да дојдат на 

советување со своите деца.  

Правно советување и поддршка добиле 25 испитанички. 18 од нив или 72% се многу задоволни 

од услугата, 6 или 24% се задоволни, а само 1 (4%) не била задоволна од услугата за правно 

советување. Она од кое се најмногу задоволни е дека добиле бесплатни правни услуги и добиле 

придружба до надлежни институции од правните советнички. Повеќето испитанички истакнале 

дека ги оствариле своите права во краток рок, и дополнителни биле информирани за права кои 

не знаеле дека постојат.  

Корисничките кои добиле услуги на СОС телефонска линија, 57% или 4 од нив биле задоволни 

од истите. Останатите 43% или 3 од корисничките не биле задоволни од услугата. Најчестата 
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причина за незадоволството која е наведена е дека не добиле поддршка освен што биле 

упатени на друга услуга или во институција. Корисничките изјавиле дека не биле сослушани, 

туку само упатувани.  

6 жени испитанички биле сместени во засолниште (Шелтер центар), од кои 17% се многу 

задоволни, 67% се задоволни, а останатите 16% се незадоволни од услугата. Оние кои се 

задоволни од услугата истакнале дека во засолништето се чувствувале безбедни и заштитени, 

биле сместени веднаш во истиот ден. Оние кои не се задоволни истакнале дека причината за 

тоа е ограниченото движење и чувството на затвореност.  

Сите 4 испитанички кои биле сместени во Кризен центар за жртви на РБН и СН биле задоволни 

од услугата. Истакнале дека сместувањето било уредно, и имале чувство на безбедност.  

Во однос на услугата поддржано домување, 3 кориснички биле сместени во Куќа за отворено 

домување, од кои 2 се многу задоволни, а 1 е задоволна. Најмногу го ценеле тоа што тие самите 

учествувале во донесување на одлуките, имале доволно простор за себе но и за децата, и 

секојдневно имале поддршка за било кое прашање. Исто така, истакнале дека имале можност 

да заштедат дел од приходите откако се вработиле, бидејќи во Куќата немале никакви трошоци.  

 

Графикон 5. Задоволство од услугите добиени во ГО и ЖГО  
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ЗАКЛУЧОЦИ 
Заклучоците на завршната студија се изведени согласно наодите од деск анализа и истражување 

со онлајн прашалник, но и во споредба со наодите на базичната студија. Генерално, се 

забележува позитивна промена во обезбедувањето на услугите од ЦСР кон жени жртви на РБН 

и СН, како и поголемо задоволство од овие услуги. Сепак, промената е мала а со тоа и недоволна 

за значително унапредување на системот на заштита и реинтеграција на жените жртви на РБН и 

СН во РСМ.   

Направен е напредок во донесување на подобри законски решенија за подобра превенција, 

заштита и спречување на насилството, но примената на терен сеуште заостанува. Значително се 

чувствува недостатокот на протокол за заедничко постапување на институциите, како и 

немањето Програма за реинтеграција на жени жртви на РБН. Поради тоа, недостасува и 

системско постапување од аспект на реинтеграција, особено кај оние ЦСР и даватели на услуги 

кои немале никаква обука за реинтеграција. Немањето Програма за реинтеграцијата исто така 

се рефлектира негативно на можностите за воспоставување на нови специјализирани услуги за 

реинтеграција на локално и национално ниво. Генерално, во РСМ нема услуги за реинтеграција, 

освен една услуга за поддржано домување во Скопје, и услуги за психосоцијално советување 

кои обезбедуваат рехабилитација и економско јакнење во рамките на советувалиштата.  

Зголемен е бројот на специјализирани услуги за жени жртви на РБН и СН, и донесени се 

стандарди и процедури за овие услуги согласно Истанбулската конвенција. Сепак, голем дел од 

услугите не ги исполнуваат минималните стандарди на Истанбулската конвенција поради што 

не обезбедуваат квалитетни услуги, а недостасуваат и стандарди за услугите за бесплатна 

правна помош. Специјализираните услугите кои постојат не се еднакво достапни и пристапни 

насекаде во државата, како и за жените со попреченост, или пак припадничките на различните 

малцинства. Дополнително, услугите кои се раководени од месно надлежните ЦСР не се во 

согласност со Истанбулската конвенција која предвидува истите да бидат раководени од ЖГО, и 

да бидат на различна локација од општите услуги односно ЦСР.  

Дополнително, воспоставувањето и одржливоста на специјализираните услуги се отежнати со 

процесот на лиценцирање на давателите на услуги (ГО и ЖГО). Процесот на лиценцирање е 

доста тежок за повеќето ГО и ЖГО, а од друга страна финансиската поддршка која би се 

обезбедила од МТСП по стекнување на лиценцата може да покрие 15-20% од годишните 

трошоци на услугата. Причината за ова е тоа што цената на чинење на услугите е направена 

според Методологија која ги проценува општите услуги, а не специјализираните услуги за РБН и 

СН, кои се предвидени во ЗСЗНЖСН и Истанбулската конвенција.  

Согласно наодите од прашалниците за задоволство од услугите на ЦСР и ГО, заклучоците се 

следниве: 

 Во поголемиот дел од случаи ЦСР направиле процена на ризик и индивидуален план за 

работа, и ја информирале жртвата за нејзините права. Сепак во дел од случаите процената 

и планот сеуште не се прават согласно индивидуалните потреби на корисничката, туку на 

општ начин, со фокус на насилството, а многу мал фокус на социјалните ризици; 
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 Онаму каде што постојат ресурси за психосоцијално осветување, ЦСР ги упатиле 

корисничките и нивните деца во ЖГО за добивање на оваа услуга. Онаму каде што нема 

советувалишта надвор од ЦСР, психосоцијалното советување било обезбедено во рамките 

на ЦСР; 

 Во однос на безбедно сместување, ЦСР соодветно ги информирал корисничките за 

можностите за сместување, но мал дел од нив ја користеле оваа услуга поради 

несоодветните услови во услугите за престој. Корисничките истакнале дека престојот во 

засолниште бил краток односно недоволен; 

 ЦСР не понудиле можност за долготрајно домување на оние кориснички на кои им било 

потребно, особено оние кои биле сместени во засолниште. Тие истакнале дека по 

напуштање на засолништето не добиле поддршка за обезбедување долготрајно домување; 

 ЦСР понудиле можности за финансиска помош само за оние кориснички кои биле 

невработени. Мал дел од корисничките оствариле право на ГМП, образовен и детски 

додаток, како и еднократна парична помош за жртви на семејно насилство; 

 Иако половина од корисничките имале потреба од соодветно вработување, ЦСР понудиле 

можности за вработување на мал дел, односно само на невработените кориснички, додека 

оние кои биле со ниски примања недоволни за задоволување на секојдневните потреби, 

не добиле вакви услуги; 

 Многу мал број од корисничките ги користеле можностите за вработување во АВРСМ; 

 Иако најголемиот дел од корисничките истакнале дека имаат малолетни деца, и дека 

насилството неколку пати се случило во изминатата година, само мал дел од нив биле 

информирани за можностите за воведување на надзор врз вршење на родителското право 

на насилникот, како и ограничување или одземање на родителското право на насилникот;  

 Повеќето кориснички истакнале дека вработените во ЦСР ги поддржувале и им верувале, 

не го поддржувале насилникот. Кај мал дел било истакнато обвинување на корисничката за 

насилството, осудување за нејзиниот изглед или оправдување на насилството поради 

припаѓање на одредено малцинство.  

Споредено со базичната студија, се забележува зголемување на задоволството од услугите во 

ЦСР од  31% на 41% како „задоволително“, и дополнителни 8,8% како „многу задоволително“.  

Во однос на услугите од ГО и ЖГО, задоволството се движи од 60% до 80% како „многу 

задоволни“, што е во согласност и со наодите на базичната студија. Сепак, корисничките сметаат 

дека услугите во засолништата (шелтер центар) не се соодветни за долготраен престој поради 

ограниченото движење и постојаната затвореност. Дел од корисничките не се задоволни од 

услугите добиени на СОС линиите, бидејќи не добиле совет или информација за која се јавиле, 

туку биле упатени кон друга услуга каде можеле да добијат соодветни совети, насоки и 

информации.  

Жените кориснички на услугите во ЦСР и ГО, истакнале дека имаат и дополнителни потреби кои 

не можеле да ги задоволат со обезбедените услуги. Особено жените кои ја напуштиле насилната 

средина, и се во процес на реинтеграција истакнале дека имаат потреба од следново:  

 Дополнителна финансиска помош на подолг временски период 
 Правна помош при доделување старателство врз децата 
 Правна помош поврзана со имотно-правни односи 
 Поитно изрекување и спроведување на мерките за заштита 
 Долгорочно домување 
 Медицински третман 
 Психолошко советување и третман за употреба на психоактивни супстанци.  
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ПРЕПОРАКИ 
 

Главната препорака на оваа студија, слично како и на базичната, е дека системот на заштита 

мора значително да се унапреди за да обезбеди соодветна заштита, и мора да го опфаќа и 

процесот на реинтеграција и рехабилитација на жени жртви на РБН и СН. Без соодветна 

реинтеграција, жените кои ја напуштаат насилната средина, а воедно и нивните деца, се 

изложени на социјални ризици од сиромаштија и бездомништво, како и на повторување на 

насилството поради неможност да обезбедат економска стабилност и независност.  

Обуките и поддршката на професионалците од ЦСР дава резултати во позитивна насока, што 

може да се види од фактот што индивидуалните потреба на жртвите повеќе се препознаваат, и 

има посоодветно упатување кон специјализирани услуги, онаму каде што ги има. Особено е 

намалено осудувањето и обвинувањето на жртвите за преживеаното насилство, како и 

поддршката кон насилниците поради нивните родителски права. Сепак, не сите ЦСР беа 

опфатени со обуки, и нема континуитет на обуките за одредени теми.  

Конкретните препораки согласно оваа завршна студија се следниве: 

 Државата мора да обезбеди полесен пристап до финансиски средства за воспоставување и 

одржливост на специјализираните услуги за жени жртви на РБН и СН на локално и 

национално ниво;  

 МТСП мора да ја ревидира Методологијата за процена на цената на чинење на услугите кои 

се обезбедуваат за жени жртви на РБН и СН, а со тоа и Одлуката за цените на чинење на 

истите. Ревидираната методологија мора да ги процени специјализираните услуги согласно 

минималните стандарди на Истанбулската конвенција, и овие услуги не смее да се 

изедначуваат со општите услуги кои се обезбедуваат за други категории или целото 

население; 

 Специјализираните услуги кои не ги исполнуваат минималните стандарди мора да бидат 

усогласени со стандардите на Истанбулската конвенција на национално ниво. Особено 

услугите кои се раководени од месно надлежен ЦСР, каде мора да биде вработен стручен 

кадар за соодветната услуга, услугите да обезбедуваат во посебни простории кои се на 

безбедна локација која ќе биде достапна и пристапна за сите жени жртви ан РБН и СН.  

 МТСП мора да усвои протокол за заедничко постапување на институциите при справување 

со случаи на РБН и СН со цел итна и координирана заштита на жртвите; 

 МТСП мора, во најскоро време, да усвои Програма за реинтеграција на жени жртви на РБН и 

СН која ќе содржи финансиски импликации за воспоставување и одржливост на 

специјализирани услуги за реинтеграција, како и обврски за надлежните институции за 

финансирање на вакви услуги;  

 Професионалците од ЦСР мора да имаат континуирани обуки за реинтеграција и 

рехабилитација на жени жртви со цел препознавање на овој процес и обезбедување на 

соодветни услуги за корисничките;  

 Случаите на РБН и СН мора индивидуално да се проценуваат согласно индивидуалните 

потреби на секој жена жртва, со фокус и на насилство но и на социјалните ризици. Поради 

тоа мора да се зголемат човечките ресурси во локалните ЦСР, како и континуирано 

усовршување на нивните знаења и вештини за соодветна процена на ризиците; 
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