
Каква е состоjбата со насилството врз
жените и  семеjното насилство во
општина Велес, Чашка и Градско

Според податоците од ЈУ МЦСР Велес, во периодот 2020,
2021 и првата половина на 2022 имало вкупно 121 пријави
за семејно насилство и тоа:

Според податоците на СВР Велес во 2020, 2021 и

првата половина од 2022 имало пријавено

●  96 Случаи на телесна повреда при семејно насилство 

●  7 Случаи на тешка телесна повреда при семејно насилство 

●  40  Случаи на загрозување на сигурноста при семејно насилство 

●  310  Поплаки/Други настани при семејно насилство

Во 2021 година имало ДВЕ УБИСТВА ПРИ СЕМЕЈНО НАСИЛСТВО во општина Велес.

Истата година имало и ДВА ОБИДИ ЗА УБИСТВО при семејно насилство.

Каква заштита и поддршка обезбедила општина Велес во овие три години? 

Во 2020 година од страна на општината финансиски се поддржани 10 лица жртви на

семејно насилство. Реализирани се 50 000 денари. 

Во 2021 година финансиски се поддржани 8 лица жртви на семејно насилство.

Реализирани се 48 000 денари. 

Во Буџетот за 2022 - Поддршка на лица жртви на семејно насилство во висина

од 50 000,00 денари (се уште нема ништо потрошено). 
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Кои се обврските на општина Велес согласно новиот Закон

за превенција и спречување на насилство врз жени и 

семејно насилство? 

1) Креирање на локални политики и програми за заштита на жртвите на насилство;

2) Воспоставување на центри за згрижување на жртви, советувалишта за жртви,

    советувалишта за сторители и други услуги за превенција од родово-базирано насилство; 

3) Обезбедување на финансиски средства за функционирање на услуги за превенција и

    заштита на жртвите на родово-базирано семејното насилство на локално ниво; 

4) Спроведување почетна и континуирана едукација за вработените за извршување на

    работите од својата надлежност за родово-базирано насилство врз жените и

    семејното насилство;

5) Воспоставување меѓусебна и координирана соработка на локално ниво помеѓу

    центрите за социјална работа, полициски станици, здравствени установи,

    предучилишни и образовни установи; 

6) Соработка со здруженијата, фондациите и други организации во промоција,

    превенција и заштита од родово-базирано насилство на жените и семејното насилство; 

Согласно член 27 и член 53, општина Велес има обврска во своите ресорни буџети

да предвидат средства за спроведување на активностите кои се во нивна надлежност.

Минимум стандарди на Совет на Европа за постоење на пристапни и достапни специјализирани

сервиси за помош и поддршка на жените жртви на насилство и нивните деца 

1 семејно место во засолниште (простор за сместување на жена со просечен број на деца)

   на 10.000 жители

   Во општина Велес има Центар за згрижување со 2 семејни места. Согласно бројот на жители во

   општина Велес, општина Градско и општина Чашка, кој изнесува 65.000, треба да постои Центар

   за згрижување со најмалку 7 семејни места.   

1 кризен центар за жртви на силување на секои 200,000 жители, достапно  во сите региони

   Во општина Велес не постои Кризен центар за жртви на сексуално насилство и силување.

1 центар за психолошко советување достапен на секои 50,000 жители

   Во општина Велес постои 1 советувалиштен центар кој има ограничени просторни и човечки ресурси.


	Page 1
	Page 2

