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ВОВЕД ВО АНАЛИЗАТА
Целта на оваа анализа е да се идентификуваат клучните предизвици со
кои се соочуваат жените жртви на семејно насилство од општина Свети
Николе, откако ја донеле одлуката да го напуштат насилникот, но се уште не
го сториле тоа, или пак веќе го напуштиле насилникот и живеат надвор од
насилната средина.

Семејното насилство, како и родово базираното насилство е проблем кој во
континуитет негативно влијае на општеството.
И покрај тоа што има значителен напредок во однос на законската рамка и
политиките на национално и локално ниво, ратификување на меѓународните
инструменти и стратешки пристап во оваа насока, а уште повеќе и доколку се прифатат
новите предлози за подобрување на Законот за превенција, спречување и семејно
насилство, сепак нема развиено и применето механизми кои ќе влијаат на реинтеграција
и ресоцијализација на жртвите на различни форми на насилство.
Организација на жените на општина Свети Николе е пропознаена во заедницата
како организација која делува и придонесува за помош и поддршка на жените и
девојките - жртви на семејно/родово базирано насилство и други форми на насилство, но
и како организација која влијае на свеста на луѓето за препознавање, спречување и
заштита од семејно насилство и сите други форми на насилство посебно врз жените и
девојките.
Исто така, на локално ниво, донесувачите на одлуки се родово сензитивни до
одредена мера, па е полесно и постои интерес кај нив за дијалог и соработка. Заради тоа
оваа анализа е одлична можност да се придонесе кон подобрување, унапредување или
воведување нови локални политики за помош и поддршка на жените и девојките жртви
на семејно и/или родово базирано насилство.
Преку спроведување на истражување за проценка на потребите за помош и
поддршка на жените и девојките жртви на насилство кои го напуштиле или сакаат да го
напуштат насилникот ќе се мапираат клучни препораки и наоди кои понатаму ќе
придонесат кон правилно и аналитичко креирање на сервиси и програма за
реинтеграција и ресоцијализација на жените жртви на насилство на локално ниво.
Преку креирање на Програма за реинтеграција на жртвите на семејно насилство,
ќе се обезбеди ефикасна алатка за застапување и обезбедување институционална,
финансиска и друг вид подршка за жените жртви на насилство во нивната реинтеграција
и започнување нов живот без насилство, за жртвите и нивните деца, пред локалните
донесувачи на одлуки.
Системот за заштита за жените жртви на семејно насилство затајува, особено од
аспект на
правењето на план за напуштање на насилникот заради проблемот со
домувањето и понатамошната финансиска стабилност,бидејки мал дел од жените во
Свети Николе имаат имот на свое име или пак живеат во стан/куќа во нивна
сопственост.
Затоа и напуштањето на заедничкото живеалиште значи или враќање кај
родителите, или изнајмување стан/куќа под кирија која најчесто не можат да си ја
дозволат и дополнително го оптоварува и онака нискиот буџет, затоа често жртвите
остануваат во насилната средина.
Иако во Свети Николе имаме еден шелтер центар, со цел згрижување на жените
жртви на семејно насилство, можноста за нивно згрижување е три месеци со можност
за продолжување на уште три, до максимум една година во исклучителни ситуации,
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што секако не го решава проблемот на идно домување. Затоа постои потреба од нови
социјални мерки кои би вклучувале финансиска и материјална помош во првите две
до три години од напуштање на насилната средина, а кои ќе им помогнат на жените кои
преживеале насилство во процесите на реинтеграцијата и отпочнување на нов живот без
насилство.
Постои група на жени жртви на семејно насилство кои после насилството, пред
се ако е физичко го пријавуваат семејното насилство во полиција, но потоа се застанува
до таму, бидејки според своите искуства имаат став дека не се преземаат од страна на
институциите ефикасни мерки за заштита на жртвата и семејството, дека после
пријавата за насилство, се зема насилникот од домот но после земена изјава повторно се
враќа дома и секако во најголем број од истражуваните случаи жртвата станува
повторно жртва на насилство. Има жртви на насилство кои го напуштиле својот дом и се
враќаат кај своите семејства/родители, но многу од нив живеат во мали домови каде
нема соодветни услови за живеење.
Во процесот на истражувањето, преку прибраните податоци се идентификувани
специфичните карактеристики на оваа таргет група и нивните економски потреби,
вклучително и потребите на нивните деца кои биле директни или индиректни жртви
на семејно насилство, а ја напуштиле насилната средина заедно со нивните мајки.
Понатаму, во анализата се сублимирани постоечките национални механизми и локални
политики за поддршка на жените жртви на семејно насилство и нивните деца и
е претставена нивната достапност и соодветна.

1. Методологија за спроведување на истражување во општина Свети
Николе
Основната задача на оваа методологија е да даде преглед на сите чекори за
спроведување на истражувачките алатки кои беа користени при истражувањето,
начините на прибирање податоци, процесот на обработка на прибрани податоци и
подготовка на анализата од истражувањето како и исполнување на целта на анализата,
подготовка на Програмата за реинтеграција на жените жртви на насилство и семејно
насилство во општина Свети Николе.

Методологијата опфати шест чекори со кои се исполни целта и тоа:
1) Листа на постоечки закони и релевантни политики
2) Подготовка на истражувачки алатки
3) Прибирање податоци
4) Обработки на податоци
5) Подготовка на анализа и
6)Подготовка на Програма за реинтеграција
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1.1 Листа на постоечки закони и релевантни политики
Првиот чекор предвиден во методологијата опфаќа преглед на донесени документи,
устав, закони и подзаконски акти на национално и локално ниво, како и документи
изработени од граѓански организации и меѓународни организации, соодветни политики
и други можности или начини за економска поддршка на жени жртви на семејно
насилство.
Дополнително, прегледот опфаќа и слични документи од Европски и Балкански земји,
каде може да се сретнат добри практики и позитивни примери во законските решенија
на ова прашање, а истите може да бидат применети во нашата земја.
Целта на оваа активност е креирање на листа во која се содржани постоечки закони и
релевантни политики кои нудат решенија на економските предизвици на жени жртви на
семејно насилство.
Во рамки на овој чекор, “Националната мрежа против насилство врз жени и семејно
насилство”, во 2019 година реализираше процес на истражување за законската
легислатива, а со цел анализирање на економските предизвици со кои се соочуваат
жените жртви на семејно насилство кои ја напуштиле насилната средина, подготви
анализа од која, ОЖО Свети Николе (со овластување на националната мрежа и како
рамноправна членка во мрежата), делот од анализата на економските предизвици во
делот за постоечките национални закони, делумно ги презема во овој документ, со
надополнување на истите врз основа на направените измени и дополнувања во
законската рамка, заклучно месец Мај 2021 година.
1.2. Истражувачки алатки
Вториот чекор опфати креирање на три посебни прашалници, кои служат како алатки
потребни за прибирање на различни видови податоци.
1) Структуриран прашалник за електронско прибирање податоци во општина
Свети Николе.
Прашалникот содржeше 56 прашања со понудени одговори за заокружување.
2)Полу структуриран прашалник за прибирање податоци од фокус групи.
Прашалникот содржеше 10 прашања од отворен тип, на тие прашања се бараше
дескриптивен
одговор. Целта на овој прашалник беше да се идентификуваат
специфичните карактеристики и потреби на жените жртви на насилство и семејно
насилство од општина Свети Николе, жени кои ја напуштиле или сакале да ја напуштат
насилната средина, како и економските проблеми и предизвици со кои се соочуваат
овие жени-жртви на насилство;
3) Полу структуриран прашалник за прибирање податоци во индивидуални
интервјуа со релевантни чинители од општина Свети Николе. Прашалникот содржеше
10 прашања со
отворени одговори. Целта на оваа алатка беше да се добијат
информации за фактичката состојба на терен во однос на реалната помош и поддршка
која ја добиваат жртвите од надлежните институции и специјализирани сервиси во
општина Свети Николе, наспроти реалните потреби и предизвици на жртвите на
насилство.
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1.3 Прибирање на податоци
Третиот чекор беше спроведување на процес на прибирање податоци. Овој процес се
одвиваше во неколку фази. Дел од активностите се спроведуваа паралелно со цел
рационално користење на времето и ресурсите.
- Податоците поврзани со постоечките закони и релевантни политики се прибираа на
начинот утврден во првиот чекор, односно преку деск анализа.
- Статистичките податоци поврзани со оваа категорија, се прибираа преку
испраќање на барањa за информации од јавен карактер до надлежните
институции.
Институциите кои работат на оваа област, а се опфатени во истражувањето се: Центар
за социјална работа (ЦСР) Свети Николе, Општина Свети Николе, Полициска Станица
Свети Николе и Агенција за вработување при општина Свети Николе.
- Квалитативни податоци поврзани со специфичните потреби, проблеми и предизвици
со кои се соочуваат жените жртви на насилство и семејно насилство се прибраа и преку
формирана фокус група со жени жртви на семејно насилство од општина Свети
Николе, кои ја напуштиле или сакале да ја нашиштат насилната средина. Учеснички во
фокус групите одговараа на прашања преку
предходно изработен структуриран
прашалник за прибирање на податоци.
- Квалитативни податоци за реалната помош и поддршка која ја добиваат жените жртви
во пракса, се прибираа преку спроведување на индивидуални интервјуа со
даватели на специјализирани услуги и претставнички на граѓанските организации кои
работат со жени жртви на насилство и семејно насилство, како и даватели на општи
услуги за жени жртви на насилство и семејно насилство.
1.4 Обработка на податоци
Четвртиот чекор во Методологијата, е обработка на добиените податоци кои беа
добиени во процесот опишан во третиот чекор.
1.5 Подготовка на анализа
Последниот чекор е подготовка на анализа која е резултат на обработката на сите
податоци од истражувањето. Од добиените наоди се развија и се
дефинираа
препораките за можни решенија на економските предизвици со кои се соочуваат жени
жртви на насилство и семејно насилство.
1.6 Подготовка на Програма
Од направеното истражување и добиената анализа, заедно со препораките добиени од
работилниците со локалните чинители , ќе произлезе и ќе се развие предлог модел на
програма за реинтеграција на жените жртви на семејно насилство за општина Свети
Николе.
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2. Македонско Национално законодавство
(Устав, Закони, подзаконски акти, стратегии, програми, добри
практики)
2.1 Устав
Со Уставот, како највисок правен акт, се дефинира државата како суверена,
самостојна, демократска и социјална, со посебен акцент на „социјална држава“, термин
со кој се манифестира волјата и обврската на државата и нејзините институции за
заштита, обезбедување и гаранција на социјалните права на граѓаните.
Според Уставот, државата ги гарантира основните граѓански, социјални и
културни права на граѓаните кои живеат на територијата, член 32 од Уставот го
гарантира правото на работа за сите, слободен избор на вработување, заштита при
работењето и материјална безбедност за време на привремена невработеност.
Секој вработен има право на соодветна заработувачка и секому, под еднакви
услови, му е достапно секое работно место.
Во член 35 е изразена грижата на државата за социјалната заштита и
социјалната сигурност на граѓаните во согласност со начелото на социјална
праведност.
Семејните односи, бракот, семејството и вонбрачната заедница се уредуваат со
закон за семејство.
Родителите имаат право и должност да се грижат за издржување и воспитување
на децата, а исто така и децата се должни да се грижат за старите и изнемоштени
родители.
Државата е должна да им обезбеди посебна заштита на децата без родители и
децата без родителска грижа.
Нашата држава презеде сериозен исчекор во заштитата на жените од
сите форми на насилство врз жените со ратификацијата на Конвенцијата
на Советот на Европа за спречување и борба против насилството врз жените
и домашното насилство (Истанбулската Конвенција) на 22.12.2017 година,
која стапи на сила на 01.07.2018 година.
Истанбулската конвенција е првиот сеопфатен инструмент на европско ниво кој
се фокусира на насилството врз жените, а согласно со член 118 од Уставот,оваа
Конвенција е составен дел на нашиот уставно-правен поредок.

2.2 Закон за семејство – Сл. Весник на РСМ БР.153/2014 – Пречистен
текст
Законот за семејство претставува посебен закон кој севкупно ги регулира
семејството и односите во семејството, но и сите односи кои произлегуваат од истото
(брак,
семејство,
заштита
на
семејството,
посвојување,
старателство,
издржување).
Едно од најзначајните области кои се регулираат со овој закон е посебната
заштита и помош на семејствата од страна на Центрите за социјална работа.
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,,Работите сврзани со посебната заштита и помош на семејството, семејното
насилство, дел од работите сврзани со посвојувањето, како и работите на
старателството, утврдени во овој закон, ги врши центар за социјална работа со
методите на стручната, советодавната тимска работа.
Согласно законот, семејството е дефинирано како заедница на родители и
деца и други роднини, ако живеат во заедничко домаќинство, а неговото настанување
се дефинира со раѓање или посвојување на деца.
Во самиот закон се истакнува дека Државата е таа која обезбедува директна
заштита на семејството, мајчинството, децата, малолетните лица, децата без
родителска грижа, како и дека обезбедува заштита од семејно насилство.
Исто така овој закон го дефинира бракот односно кој може да го склучи и како
брак можат да склучат две лица од различен пол со слободно изјавена волја пред
надлежен орган, на начин определен со овој закон”.
Законот забранува секаков вид на насилство во бракот и семејството.

Овој закон, иако ги регулира односите помеѓу родителите и издршка на
дете/деца кога партнерите живеат разделено, сепак овој закон не ги препознава
жртвите на семејно насилство и не обезбедува заштита од идно насилство.

2.3 Закон за превенција, спречување и заштита од семејно
насилство– Сл. Весник на РСМ бр.138/2014
Целта на овој закон е преземање на мерки насочени кон превенција и
заштита на жртвите на семејно насилство, почитување на основните човекови слободи
и права, живот, личен интегритет, недискриминација и родова еднаквост, со должно
внимание на интересите и потребите на жртвата.
Надлежни органи и институции за правилно спроведување на законот се:
-Министерството за труд и социјална политика,
-Министерството за внатрешни работи,
- Министерството за здравство,
- Министерството за образование и наука,
-Министерството за правда,
-Единиците на локалната самоуправа,
-Институциите кои вршат дејност од областа на социјалната заштита, детската
заштита, внатрешните работи, здравството, вработувањето и образованието.
Надлежните институции преземаат мерки за заштита на жртвата и спречување
на насилство, остваруваат меѓусебна соработка и координација. Институциите се
должни да обезбедат работите од својата надлежност да ги вршат стручни лица,
обучени за спроведување на работите определени со овој закон.
Во овој закон во членот 3 е дефиниран поимот на семејно насилство:
,,Под семејно насилство се подразбира малтретирање, навредување,
загрозување на сигурноста, телесно повредување, полово или друго
психолошко, физичко или економско насилство со кое се предизвикува
чувство на несигурност, загрозување или страв, вклучувајќи и закани за такви
дејствија, спрема брачен другар, родителите или децата или други лица кои
живеат во брачна или вонбрачна заедница или заедничко домаќинство, како
и спрема сегашен или поранешен брачен другар, вонбрачен партнер или
лица кои имаат заедничко дете или се наоѓаат во блиски лични односи, без
оглед дали сторителот го делел истото живеалиште со жртвата или не.
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Дефиницијата е сеопфатна и ги набројува различните форми на семејно
насилство, како и различните видови на релации помеѓу членовите на семејството
кои може да бидат жртви.
Исто така, преку спомнувањето на „блиски лични односи“ дефиницијата
овозможува и заштита на жртвите кои се во интимна партнерска релација со
сторителот, а никогаш претходно не живееле заедно.
Имено, иако не е препознаено
како интимно партнерско насилство, сепак
преку ваквиот начин на дефинирање се овозможува заштита и за овие жртви.
Она што недостасува во дефиницијата е родово сензитивен речник преку кој би
се жените како посебно група која е особено изложена на оваа форма на родово
базирано насилство.
Во првиот дел од законот е опфатена превенцијата и постапување на
надлежните институции и превентивните мерки кои ги преземаат во насока на
спречување и намалување на семејното насилство.
Додека во посебен дел се опфатени мерките на заштита.
Мерки на заштита на жртвите од семејно насилство, кои треба да
ги обезбеди надлежен Центар за социјални работи наведени се:
1) сместување во центар за лица - жртви на семејно насилство;
2) соодветна здравствена заштита;
) соодветна психо - социјална интервенција и третман;
4) психо - социјален третман во советувалиште;
5) помош на семејството за редовно школување на дете;
6) правна помош и застапување,
7) економско
јакнење
на
жртвата
преку
нејзино
активно
вклучување на пазарот на трудот.
Членот 23 од овој Закон ја опфаќа работата на мултисекторскиот стручен
тим во случаи кога постои сознание за загрозување на животот и здравјето на жртвата
и членовите на семејството, како и кога дете е жртва на семејно насилство, се изготвува
безбедносен план за помош, од страна на мултисекторски стручен тим.
Мултисекторскиот стручен тим, е составен од стручни лица, од центар за
социјална работа, полиција и здравствена установа од подрачјето за кое е надлежен
центарот.
Во работата на мултисекторскиот стручен тим учествуваат претставници
на здруженија, кои работат на полето на семејното насилство, кои можат да предлагаат
и спроведуваат мерки и активности од безбедносниот план за помош на жртвата.
Мултисекторски стручен тим од став 2 на овој член, се формира во центарот за
социјална работа надлежен според живеалиштето, односно престојувалиштето на
жртвата, заради координација на активностите во обезбедување на помош на жртвата
во согласност со нејзините потреби.
Од чл.24 од овој закон, детално се разработува делот на сместување на жртва на
семејно насилство во центарот за лица - жртви на семејно насилство од страна на
надлежните Центри за социјална работа.
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Поддршката која се дава на жртвите на семејно насилство, посебно во делот на
нивното економско зајакнување детално е обработено во чл.28 од законот во кој,,
Центарот за социјална работа, во соработка со Агенцијата за вработување на Република
Македонија-надлежниот центар за вработување, презема меки за економско јакнење на
жртвата преку нејзино активно вклучување на пазарот на трудот.
Центарот за социјална работа, во рок од седум дена од отпочнување на
постапката, ја известува Агенцијата за вработување на Република Македонија –
надлежниот центар за вработување, за потребата за вклучување на лицата - жртви во
активните мерки за вработување.
Центарот за вработување е должен во рок од три дена по добиеното
известување од став 2 на овој член, да ја повика жртвата за отпочнување на
постапка за вклучување во активни мерки и политики за вработување, обуки,
посредување при вработување, мотивација, стекнување на основни вештини, да
изготви индивидуален план за вработување за жртвата, да и овозможи достапност на
информации за слободни работни места, а се до нејзиното вработување. Одговорното
лице од Центарот за вработување е должен најмалку еднаш месечно да оствари
контакт со жртвата заради спроведување на индивидуалниот план за вработување,
се до нејзиното вработување.
Центарот за вработување во рок од три дена го известува надлежниот центар за
социјална работа за вклучувањето на жртвата во програмата за активните мерки за
вработување. Центарот за вработување во рок од три дена го известува надлежниот
центар засоцијална работа ако жртвата засновала работен однос или ако
работниот однос престанал".
Со оваа одредба, законодавецот како една од приоритетните цели го става:
економското зајакнување на жртвите на семејно насилство преку нивно
активно вклучување на пазарот на трудот, а во насока на нивно осамостојување,
поголема самодоверба и целосно напуштање на насилната средина.
Во овој дел на мерки на заштита исто така за преземање на истите,
надлежни се полициските службеници при Министерството за внатрешни работи.
Имено Полициски службеник, секогаш кога има пријава за семејно насилство, а заради
отстранување на непосредна и сериозна опасност по животот и физичкиот интегритет
на жртвата и членовите на нејзиното семејство, должен е да излезе на местото на
настанот и да изготви полициски извештај веднаш, а најдоцна во рок од 12
часа од интервенцијата на настанот.
Полицискиот
службеник
во
случаи
на
семејно
насилство,
при
преземањето на полициските работи и примената на полициските овластувања,
оперативно - технички и превентивни мерки утврдени со Законот за полиција,
секогаш прави проценка на ризикот по животот и телесниот интегритет
на жртвата и на ризикот од повторување на насилството, со цел за
заштита на жртвата, преку соодветно управување со ризикот.
Полицискиот
службеник,
обезбедува
жртвата веднаш да добие
соодветна здравствена заштита со чл.31 од законот.
Полицискиот службеник, привремено го одзема оружјето од сторителот и
покренува постапка предвидена со закон за одземање на дозволата за оружје,
дозволата за колекционерско оружје односно дозволата за носење на оружје.
Полицискиот службеник е должен во рок од 12 часа до надлежниот суд да
достави предлог за изрекување на привремена мерка за заштита отстранување на сторителот од домот и забрана за приближување до домот.
Овие мерки за заштита се итни и судот во рок од 24 часа ги изрекува.
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Во член 31 од овој закон се регулирани и обврските на здравствените
работници според кои здравствениот работник и здравствената установа се должни
веднаш да извршат преглед и друг медицински третман на жртвата и за
истото да ѝ издадат соодветна медицинска документација на жртвата за
констатираната повреда.
За работите од став 1 на член 31, жртвите се ослободени од плаќање
на трошоците за извршената медицинска услуга и документација.
Исто така регистрирани здруженија на граѓани за остварување на цели и
задачи од областа на социјалната заштита во рамките на своите програми можат да
преземат мерки за заштита во делокругот на мерки кои ги презема надлежен
центар за социјална работа.
Мерки на заштита во рамките на своите локални планови и
програми преземаат и општините; ,,Единиците на локалната самоуправа, во
доменот на превенција и спречување на семејното насилство обезбедуваат заштита
на
жртвите
во
заедницата,
воспоставуваат
центри
за згрижување,
советувалишта за жртви и советувалишта за сторители на семејно насилство,
советувалиште за родители и деца, советувалиште за брак и семејство и други форми
за згрижување и помош на жртвите, како и локални СОС линии.
Единиците на локалната самоуправа преземаат мерки за воспоставување на
меѓусебна и координирана соработка на локално или регионално ниво помеѓу центрите
за социјална работа, полициските станици, здравствени, предучилишни и образовни
установи и здруженија.
Овој закон исто така ги предвидува и привремените мерки за заштита кои
ги изрекува судот врз основа на принципот на итност во постапувањето.
Како итни мерки кои по предлог на МВР ги изрекува судот без согласност на
жртвата, а заради отстранување на непосредна и сериозна опасност по
животот и физичкиот интегритет на жртвата и членовите на нејзиното семејство,
се изрекува привремена мерка за заштита - отстранување на сторителот од домот
и забрана за приближување до домот.
Привремена мерка за заштита - отстранување на сторителот од домот и забрана
за приближување до домот се изрекува во траење од најмалку 10 а најмногу до 30
дена. Исто по предлог на МВР судот изрекува привремена мерка за заштита забрана да
поседува огнено или друго оружје или истото да му биде одземено.
Една од мерките за заштита е и задолжително законско издржување на
семејството од страна на сторителот на насилство, која како интервентна мерка
може да се изрече во траење од 3 месеци до 1 година, а судот ја определува со
цел жртвата да биде материјално обезбедена во иницијалниот период додека се
решаваат други прашања и процеси поврзани со насилството.
Другите привремени мерки за заштита можат да бидат предложени до судот или
од надлежен центар за социјална заштита или од жртвата, а тие се:
- забрана да се заканува дека ќе стори семејно насилство;
- забрана да малтретира, вознемирува, телефонира, контактира или на друг
начин комуницира со член на семејството, директно или индиректно;
- задолжително да ги врати предметите кои се потребни за задоволување на
секојдневните потреби на семејството;
-задолжително законско издржување на семејството;
- задолжително да посетува соодветно советувалиште;
-задолжително лекување на сторителот, доколку злоупотребува, алкохол,
дрога и други психотропни супстанции или има психичко заболување;
-задолжително да ги надомести медицинските и другите трошоци настанати од
семејното насилство.
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Главниот фокус на овој закон е превенција и заштита од семејното насилство,
но сепак законот не ги препознава жените како посебно ранлива група, ниту пак
предвидува посебни мерки за нивна заштита и реинтеграција.

2.3.1 Закон за превенција, спречување и заштита од семејно
насилство– Сл. Весник на РСМ бр.33/2015
Во Законот за превенција, спречување и заштита од семејно насилство („Службен
весник на Република Македонија“ брoj 138/14 ), по членот 21 се додава нов член 21-а,
во кој се дава опис на обврските на Центарот за социјална работа, дека секогаш кога
има сознание дека семејното насилство е сторено од лице кое поседува огнено оружје
веднаш го известува, а најдоцна во рок од 24 часа доставува и писмено известување
до Министерството за внатрешни работи.
Исто така Центарот за социјална работа, има обврска, секогаш, кога има
сознание дека семејното насилство е сторено од лице кое има пристап и ракува со
службено огнено оружје, веднаш, а најдоцна во рок од 24 часа да доставува писмено
известување до институцијата или правното лице, во која лицето е вработено.
Центарот за социјална работа, за доставеното известување од ставот 2 на овој
член веднаш го известува, а најдоцна во рок од 24 часа доставува и писмено
известување до Министерството за внатрешни работи.“

2.3.2 Закон за превенција, спречување и заштита од семејно
насилство– Сл. Весник на РСМ бр.150/2015
Во Законот за превенција, спречување и заштита од семејно насилство (“Службен
весник на Република Македонија” број 138/14 и 33/15), во казнените одредби, членот
62 се менува и гласи:„Глоба во износ од 2.500 до 5.000 евра во денарска
противвредност ќе му се изрече на сторителот на семејното насилство, кој нема да ја
почитува или ќе ја прекрши изречената привремена мерка за заштита-отстранување
на сторителот од домот и забрана за приближување до домот од членот 34 од овој
закон и изречената привремена мерка/ки за заштита од член 35 од овој закон.
Во истиот закон по членот 62 се додава нов член 62- а кој се однесува на
плаќањето на глобата и висината за глоба за правните лица која се врши согласно
Законот за прекршоците.

2.3.3 Закон за спречување и заштита од насилство врз жените и
семејното насилство -Сл. Весник на РСМ бр.24/2021
Со овој закон се уредува постапувањето на институциите со должно внимание
при преземањето на мерки за превенција од родово-базирано насилство врз жените и
семејното насилство, постапувањето на институциите за заштита на жените од
родово- базирано насилство и семејното насилство, меѓусебната координација на
институциите и организациите, услугите за заштита на жртвите и собирањето на
податоци за родово- базирано насилство врз жените и семејното насилство.
Цел на законот е превенција и спречување на родово-базирано
насилство врз жените и семејното насилство, ефективна заштита на
жртвите од каков било облик на родовобазирано насилство врз жени како и
на жртвите на семејно насилство со почитување на основните човекови
слободи и права загарантирани со Уставот и меѓународните договори.
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Одделни изрази употребени во овој закон го имаат следново значење:
1)

1) „Насилство врз жените“ е кршење на човековите права, дискриминација врз
жените и ги означува сите дејствија на родово-базирано насилство што доведуваат или
веројатно ќе доведат до физичка, сексуална, психичка или економска повреда или
страдање на жените, вклучувајќи и директни и индиректни закани и заплашување за
такви дејствија, изнуда, произволно ограничување и/или лишување од слобода, без
оглед дали се случуваат во јавниот или приватниот живот;
2)
„Родово-базирано насилство врз жените“ е насилство насочено против
жената затоа што е жена или коешто несразмерно ја погодува. Родово-базираното
насилство врз жените ги опфаќа причините и резултатот од нееднаквиот однос на
моќта помеѓу жените и мажите како резултат на општествен, а не индивидуален
проблем. Родово-базираното насилство врз жените се однесува и на насилството врз
жените дефинирано во точките 1) и 3) на овој член;
3)
„Семејно насилство“ е малтретирање, навредување, загрозување на сигурноста,
телесно повредување, полово или друго психичко, физичко или економско насилство со
кое се предизвикува чувство на несигурност, загрозување или страв, вклучувајќи и
закани за такви дејствија, спрема брачен другар, родителите или децата или други лица
кои живеат во брачна или вонбрачна заедница или заедничко домаќинство, како и
спрема сегашен или поранешен брачен другар или вонбрачен партнер или лица кои
имаат заедничко дете или се наоѓаат во блиски лични односи, без оглед дали сторителот
го дели или го делел истото живеалиште со жртвата или не;
4)
„Блиски лични односи“ се лични односи меѓу лица кои се или биле во
партнерски односи, без оглед дали сторителот го дели или го делел истото живеалиште
со жртвата или не;
5)
„Насилство од интимен партнер“ е однесување на сегашен или поранешен
сопружник или партнер што предизвикува физичко, сексуално, психичко или економско
насилство;
6)
„Пол“ ги подразбира физичките карактеристики на поединецот (репродуктивен
систем, хромозоми, хормони) според кои се назначува полот кој на поединци им се
определува при раѓањето, врз основа на комбинација на телесни карактеристики и
внатрешни репродуктивни органи;
7)
„Род“ ги подразбира општествено конструираните улоги, однесувања,
активности и атрибути што дадено општество ги смета за соодветни за жените и за
мажите;
8)
„Трансродово лице“ е лице кое родово не се идентификува со полот
определен при раѓање;
9)
„Жртва“ е секое физичко лице кое е изложено на насилство наведено во точка
1), 2), 3) и 5) на овој член, на територијата на Република Северна Македонија;
10)
„Сторител“ е секое физичко и правно лице кое извршило или не преземало некое
од дејствијата од точките 1), 2), 3) и 5 на овој член;
11)
„Жена“ ги вклучува и девојчињата на возраст под 18 години;
12)
„Невраќање“ е принцип врз основа на кој државата се обврзува жените и децата
баратели на азил, лицата со статус на бегалец или лицата под супсидијарна заштита да
не ги протерува или на каков било начин да ги врати на границите на државата во која
постои непосредна опасност по животот и телото, од насилство врз жена или семејно
насилство или слободата би им биле во опасност поради нивната раса, вера,
националност, припадност на одредена социјална група или политичко уверување или
каде би биле подложени на мачење, нечовечко или понижувачко постапување или
казнување;
13)
„Дете“ е секое лице на возраст до 18 години;
14)
„Физичко насилство“ е секое дејствие на примена на физичка сила или дејствие
со кое се нарушува здравјето и телесниот и психичкиот интегритет на жртвата.
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15)
„Психичко насилство“ е секое однесување со употреба на присилба,
заплашување или закана, кое предизвикува чувство на страв, загрозеност,
вознемиреност или повреда на достоинството и психичкиот интегритет на жртвата;
16)
„Демнење“ е секое намерно однесување на повторено заканување насочено кон
друго лице што предизвикува лицето да се плаши за својата безбедност;
17)
„Економско насилство“ е секое дејствие на ограничување или спречување во
остварување и/или располагање со лични приходи и финансиски средства, за
одржување на заедничкото домаќинство и за грижа на детето, со што се предизвикува
економска зависност на жртвата;
18)
„Сексуално насилство и силување“ е секое дејствие од сексуална природа, со
кој било телесен дел или предмет, на телото на друго лице без негова/нејзина
согласност. Сексуално насилство постои и кога се наведува или присилува друго лице да
се вклучи во дејствија од сексуална природа со трето лице без негова согласност.
Согласноста мора да е изразена доброволно како резултат на слободната волја на
лицето, проценета во контекст на околностите;
19)
„Сексуално вознемирување“ е секое вербално, невербално или физичко
однесување од сексуална природа што има за цел или последица повреда на
достоинството на лицето, особено кога се создава заканувачка, непријателска,
деградирачка, понижувачка или навредлива средина;
20)
„Сексуално вознемирување преку интернет“ е секое вербално, невербално
или друго постапување од сексуална природа, што има за цел или последица, повреда
на достоинството или создавање на заканувачка, непријателска, понижувачка или
застрашувачка средина, пристап или практика, преку електронските средства за
комуникација;
21)
„Присилен брак“ е присилување, намамување, доведување во заблуда, закана
или на друг начин принудување на возрасен или дете да стапат во брак или вонбрачна
заедница;
22)
„Женско генитално осакатување“ е отсекување, инфибулација или секое друго
осакатување во целост или делумно на големите усни (labia majora), малите усни (labia
minora) или клиторисот на жената;
23)
„Присилен абортус и присилна стерилизација“ е прекинување на бременост
врз жена без претходно да биде информирана и даде писмена согласност, како и
вршење операција врз жена без претходно да биде информирана и даде писмена
согласност, односно разбирање на постапката чија цел или последица е да се прекине
нејзината способност за природна репродукција;
24)
„Трговија со жени“ е дејствие со кое преку сила, сериозна закана жртвата се
доведува во заблуди или други форми на присилба, грабнување, измама, со злоупотреба
на својата положба или состојбата на бременост, немоќ или физичка или ментална
неспособност на друг или со давање или примање пари или друга корист заради
добивање согласност на лице кое има контрола на друго лице или на друг начин врбува,
превезува, пренесува, купува, продава, засолнува или прифаќа лица заради
експлоатација по пат на проституција или други форми на сексуална експлоатација,
порнографија, принудна работа или слугување, ропство, присилни бракови, присилна
бременост, незаконито посвојување или нему сличен однос, питачење или експлоатација
заради со закон забранета активност или недопуштено пресадување делови од
човековото тело и
25)
„Присилна контрола врз жените“ е злоупотреба на моќ, употреба на закани,
сила или други форми на присила, измама или погрешно прикажување со цел да се
контролира однесувањето и животот на жените.
Цел на законот е почитување на принципот
елиминирање на стeреотипите за родовите улоги.

на

еднаквост

и
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Во член 4 од овој закон се наведени постапувањето на институциите во
однос на родовобазираното насилство како должно внимание односно:
(1)
Органите на државната власт, правните лица кои вршат јавни овластувања
утврдени со закон, функционерите, службениците и другите овластени лица кои
извршуваат работи во име на државата имаат обврска да се воздржат од учество во
дејствие на насилство и да ги преземат сите мерки и активности за да спречат какво
било дејствие на родовобазирано насилство врз жените и семејното насилство.
(2)
Субјектите од ставот (1) на овој член имаат обврска да ги преземат сите
соодветни законодавни, управни, судски и други мерки за да превенираат, да заштитат,
да истражат, казнат и да обезбедат правичен надоместок на жртвите или враќање во
првобитна положба за дејствијата на насилство што се извршени од физички или правни
лица.
(3)
Службените лица во институциите кои вршат дејност од областа на социјалната
заштита, внатрешните работи, здравството, детската заштита и образованието, како и
надлежните судови и обвинителства во постапките за родово- базирано насилство врз
жените и семејното насилство се должни да постапуваат итно, со должно внимание на
интересите и потребите на жртвата.
Во член 58 од овој закон се опишани 11 привремени мерки и тоа:
(1) Заради запирање на насилството, отстранување на последиците од извршеното
насилство и преземање на ефикасни мерки кон сторителот на насилство, заради
елиминирање на причините за повторно вршење на насилството, на сторителот на
родово-базирано насилство врз жени и жртвите на семејно насилство судот може да
му ги изрече следниве привремени мерки за заштита:
1)
забрана да се заканува дека ќе стори насилство;
2)
забрана да малтретира, вознемирува, телефонира, контактира или на
друг начин директно или индиректно комуницира со жртвата;
3)
забрана да се приближува на растојание помало од 100 метри до
живеалиштето, училиштето, работното место или определено место кое
редовно го посетува жртвата;
4)
отстранување од домот без оглед на сопственоста во траење од десет
до 30 дена;
5)
забрана да поседува огнено или друго оружје или истото да му биде
одземено;
6)
задолжително да ги врати предметите кои се потребни за
задоволување на секојдневните потреби на жртвата и семејството;
7)
задолжително законско издржување на семејството;
8)
задолжително да посетува советувалиште за сторители на насилство
врз жени или семејно насилство;
9)
задолжително лекување на сторителот доколку употребува, алкохол,
дрога и други психотропни супстанции или има психичко заболување;
10)
сторителот задолжително да ги надомести медицинските и другите
трошоци настанати од насилството и
11) која било друга мерка која судот ја смета за неопходна за да се обезбеди
сигурност и добросостојба на жртвата и другите членови на семејството.
Во постапките во кои судот одлучува за привремени мерки за заштита се
применуваат одредбите од Законот за парничната постапка, доколку со овој закон не е
поинаку уредено.
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Единиците на локалната самоуправа согласно член 21 од овој закон ги вршат
следниве работи:
1)
креираат локални политики и програми за заштита на жените жртви на
родовобазирано насилство и жртвите на семејното насилство;
2)
воспоставуваат центри за згрижување на жртви, советувалишта за жртви,
советувалишта за сторители и други услуги за превенција од родово-базирано насилство
и заштита на жените жртви на родово-базирано насилство и жртвите на семејното
насилство согласно со Законот за социјалната заштита;
3)
обезбедуваат финансиски средства за функционирање на услуги за превенција и
заштита на жените жртви на родово-базирано насилство и жртвите на семејното
насилство на локално ниво согласно со членот 27 од овој закон;
4)
спроведуваат почетна и континуирана едукација за вработените за извршување
на работите од својата надлежност за родово-базирано насилство врз жените и
семејното насилство преку обучувачи евидентирани во регистарот на Министерството за
труд и социјална политика;
5)
воспоставува меѓусебна и координирана соработка на локално ниво помеѓу
центрите за социјална работа, полициски станици, здравствени установи, предучилишни
и образовни установи;
6)
соработуваат со здруженијата, фондациите и други организации во промоција,
превенција и заштита од родово-базирано насилство на жените и семејното насилство;
7)
во рамките на општинските совети за социјална заштита се разгледуваат
состојбите со родово-базирано насилство врз жените и семејното насилство и
8)
вршат други работи од својата надлежност со цел превенција и заштита на
жртвите на родово-базирано насилство и семејно насилство согласно со закон.
Во член 24 од овој закон е предвидено дека и граѓанските Здруженија
можат да постапуваат согласно законот и ги вршат следниве работи:
1)
обезбедуваат почетна и континуирана обука за лицата кои спроведуваат
активности за превенција и заштита на жените жртви на родово-базирано насилство и
жртвите на семејното насилство преку обучувачи евидентирани во регистарот на
Министерството за труд и социјална политика;
2)
даваат специјализирани услуги за заштита на жените жртви на родово-базирано
насилство и жртвите на семејното насилство;
3)
спроведуваат истражувања и анализа за состојбата со родово-базирано
насилство врз жените и семејното насилство;
4)
собираат податоци за бројот на жените жртви на родово-базирано насилство и
жртвите на семејното насилство за кои имаат обезбедено помош и поддршка, разделени
по: пол, род, возраст, етничка припадност, попреченост, живеалиште, однос на жртва и
сторител, вид и број на услуги обезбедени за жртвите и сторителите и други податоци
утврдени со закон и
5)
соработуваат со другите институции со цел обезбедување на навремена и
ефикасна заштита на жените жртви на родово-базирано насилство и жртвите на
семејното насилство.
Согласно член 27 од законот,Органите на државната власт, органите на
единиците на локалната самоуправа и правните лица кои вршат јавни овластувања
утврдени со закон се должни во рамки на своите ресорни буџети да издвојат средства за
спроведување на надлежностите утврдени со овој закон.
Единиците на локалната самоуправа се должни во буџетот да обезбедат средства за
финансиска поддршка на жртви на родово-базирано насилство и семејно насилство.
Обемот, опфатот, висината и траењето на финансиската поддршка за жртвите, ги
уредува секоја единица на локална самоуправа согласно со закон-предвидени ставки во
член 53 од законот.
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Во член 88 од истиот закон се опишуваат услугите за жени жртви на родовобазирано насилство и семејно насилство, односно:
- Жените жртви на родово-базирано насилство и жртвите на семејно
насилство имаат пристап до здравствени и социјални услуги.
- Службените лица во институциите кои даваат здравствени и социјални
услуги се должни да им дадат поддршка и помош и да ги упатат до други
соодветни специјализирани даватели на услуги.
Во член 89 од истиот закон се опишуваат специјализираните услуги за жени жртви
на родово-базирано насилство и семејно насилство, и тоа:
(1)
Специјализираните услуги за жени жртви на родово-базирано
насилство и семејно насилство се услуги кои одговараат на конкретните
потреби на жртвите на различни видови на насилство.
(2)
Специјализираните услуги од ставот (1) на овој член се обезбедуваат
без надоместок на начин на кој се штити приватноста, достоинството и угледот
на жртвите.
(3)
Специјализираните услуги од ставот (1) на овој член се достапни за сите
жртви вклучително и нивните деца независно од волјата на жртвата да
сведочи во постапка против сторителот.
(4)
Специјализираните услуги од ставот (1) на овој член се финансираат од
средства од Буџетот на Република Северна Македонија, од буџетите на
единиците на локалната самоуправа и други извори на финансирање.

2.4 Законска легислатива поврзана со вработување
Закон за работни односи - консолидиран текст 2017
Законот за работните односи е основен закон во областа на работните односи и
со кој закон се уредуваат работните односи меѓу работниците и работодавачите
кои се воспоставуваат со склучување на договор за вработување. Законот обезбедува
посебна заштита на жените поради бременоста, раѓање и родителството и на мајка со
дете до три години старост и самохран родител со дете до шест години старост.

Во врска со овој закон, а во рамки на истражување со целни групи од локално
и национално ниво и врз основа на пракса, овој закон не ги препознава жените
жртви на семејно насилство како посебна целна група и не предвидува мерки за
заштита од губење на работното место, ниту пак предвидува олеснителни мерки од
страна на работодавачите за поддршка на жените кои ја напуштиле насилната средина
ниту пак предвидува сензибилизирање на работодавачите за давање приоритет и
препознавање на итноста од вклучување на пазарот на труд на жените жртви на родово
базирано насилство.

2.4.1 Закон за вработувањето и осигурување во случај на невработеност
Во овој закон во членот 98-ѓ таксативно се наброени за кои невработени
лица работодавачот може да користи ослободување од плаќање на придонеси на
задолжително социјално осигурување и тоа:
-невработено лице на возраст од 35 до 50 години, кое во последните 15 години
било најмалку 10 години невработено и најмалку три месеци пред вработување
немало заснован работен однос согласно со мерката предвидена во овој член;
-невработено лице на возраст над 50 години, кое најмалку три месеци пред
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вработувањето немало заснован работен однос согласно со мерката и невработено
лице кое е родител на три или повеќе деца и кое најмалку три месеци пред
вработувањето немало заснован работен однос, самохран родител и член на едно
родителско семејство кое најмалку три месеци пред вработувањето немало заснован
работен однос, приматели на социјална парична помош, деца без родители и
родителска грижа, жртви на семејно насилство, инвалидно лице со утврдена
инвалидност согласно со Закон за вработување на инвалидни лица и лице со
утврдена намалена работна способност или професионална неспособност за работа
за
50%
согласно
со
прописите
од
пензиското
и
инвалидското
осигурување,професионални војници на кои им престанал работниот однос согласно
со Законот за служба во Армијата на Република Македонија и родители на деца со
пречки во развојот кои се корисници на посебен додаток.
Агенцијата за вработување со посебен акт ги дорегулира правата и обврските
кои произлегуваат од различниот статус на лицата, а со тоа и можностите за
користење на активните мерки за вработување предвидени во оперативните
планови
за вработување кои на годишно ниво ги носи Министерството за труд и
социјална политика.
Законот ги препознава жртвите на семејно насилство како ранлива
категорија и ги поттикнува работодавачите преку ослободување од плаќање
на задолжителните придонеси за социјално осигурување.

2.4.2. Национална стратегија за вработување на РМ 2016-2020
Националната стратегија за вработување ги препознава жртвите на семејно
насилство како посебно ранлива категорија и предвидува посебни мерки за
зголемување на можностите за вработување и постигнување на економска независност.
Со цел намалување на невработеност и поголем економски раст на земјата се појави и
потребата од национална стратегија за вработување на среден рок.
Во оваа стратегија назначена е примарната улога на Агенцијата за вработување,
целосен попис на активности кои треба да ги спроведе, како и назначената соработка
на АВРМ со работодавачите и зголемено учество на ранливите категории во активните
мерки на пазарот на труд (лицата невработени над 2 години, корисниците на
социјална парична помош и членовите на домаќинствата, жени жртви на семејно
насилство, лица со инвалидност и намалена работна способност).
Кај одредени ранливи групи на население, пример, жени жртви на семејно
насилство, корисници на социјална парична помош и слично, планирано е да се
применуваат интегрални мерки за вработување, кои опфаќаат и советување, обуки и
субвенционирано вработување.

2.4.3.Оперативен план за услуги на пазарот на труд и активни програми
и мерки за вработување за 2018
Во оперативниот план за 2018, предвидени се неколку активни мерки за
вработување на жртви на семејно насилство и тоа: Програма за самовработување
(претприемништво), Субвенционирање на плати и тоа преку Обука на работно место
со субвенционирано вработување, потоа дополнително предвидени обуки се: обука на
работно место кај познат работодавач, обука за стручни квалификации според
барањата на работодавачите, обука за побарувани занимања и занаети, обука за
стекнување на вештини.
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Исто така е предвидена мерката Практиканство за млади до 29 и до 34
години, како и за потешко вработливи жени жртви на семејно насилство програма
предвидено е работно ангажирање и тоа: општокорисна работа и јавни работи.
Во однос на искористеноста на овие предвидени мерки од страна на жените жртви
на семејното насилство од 2018 до 2020 година, добиен е податок од АВРМ преку барање
на информации од јавен карактер, а кои податоци се претставени во делот Наоди

2.5 Законска легислатива поврзана со домување
Закон за домување -Пречистен текст Сл. Весник на РМ бр.38/2012
Законот за домување е донесен во 2009 година и во текот на годините направени
се повеќе измени во истиот.
Лицата кои се наоѓаат во социјален ризик имаат можност да
побараат субвенционирање на закупнината на станот согласно овој закон и
Законот за социјална заштита.
Во однос на постапката за доделување на истиот и условите кои треба едно
лице да ги исполни за да се стекне со ова право одлука за доделување на непрофитен
стан носи Владата по предлог на Министерството за транспорт и врски.
Овој закон не ги препознава жените жртви на семејно насилство
како посебно ранлива категорија и не предвидува можности за домување
специфично дизајнирани за потребите на оваа целна група.

2.6 Законска легислатива поврзана со правна помош
Закон за бесплатна правна помош- пречистен текст 2012 и
Закон за бесплатна правна помош (Сл. Весник на РСМ бр.101/2019 од
22.05.2019г)
Целта на законот е да обезбеди еднаков пристап на граѓаните и другите лица
определени со овој закон до институциите на системот, за запознавање, остварување и
за овозможување на ефективна правна помош, согласно со начелото за еднаков пристап
до правдата.
Постапката за бесплатна правна помош е итна постапка. Сите трошоци за
правната помош која ќе и биде дадена на странката барател паѓаат на товар на
Буџетот на РМ. Бесплатната правна помош, согласно со овој закон, се реализира
од Министерството за правда, адвокати и од овластени здруженија на граѓани. Во
членот 6 детално е наведено како се остварува правото на бесплатната правна помош и
тоа: како претходна правна помош и правна помош во сите судски и управни постапки.
Претходната правна помош се дава од овластено службено лице во подрачните
одделенија на Министерството и од овластени здруженија на граѓани и опфаќа:
иницијален правен совет за правото за користење на правната помош; општа правна
информација и правна помош во комплетирањето на барање за бесплатна правна
помош.
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Правна помош,
во постапка пред надлежен орган и организација се
реализира од адвокати и опфаќа: застапување во сите степени во судски и управни
постапки и составување на писмена во судски и управни постапки. На барателот на
бесплатна правна помош ќе му се одобри истата доколку барањата се однесуваат на
неколку правни области и тоа: права од областа на социјалното, здравственото,
пензиското или инвалидското осигурување, работните односи, заштитата на деца и
малолетници, жртвите на семејното насилство, заштитата на жртвите од казниви
дела, заштитата на жртвите од трговија со луѓе признавање на право на азил и
имотно-правните прашања. За основаност на барањата одлучува Министерството за
правда.
Право на бесплатна правна помош имаат лицата кои, со оглед на својата
материјална положба, не би можеле да ги остварат со Устав и закон загарантираните
права, без да го загрозат сопственото издржување и издржувањето на членовите
на своето семејство со кои живеат во заедничко домаќинство. Иако како корисник не
се посебно издвоени жените жртви на семејно насилство, сепак во чл.20 став 2 и 3
предвидено е доколку станува збор за барател жртва на семејно насилство изјавата за
имотната состојба се потпишува само лично од жртвата. Се смета дека е загрозена
издршката на лицето кое бара бесплатна правна помош и издршката на членовите на
неговото семејство со кои живее во заедничко домаќинство ако приходите по сите
основи на тоа лице и членовите на неговото домаќинство не го преминуваат износот
од 50% од просечната месечна плата исплатена во Република Македонија за
претходниот месец во времето на поднесување на барањето за бесплатна правна
помош. Министерството
индивидуално ги определува и проценува степенот на
загрозеност на барателот на бесплатна правна помош.
Новиот Закон за бесплатна правна помош кој беше донесен на 16 мај 2019г, а
објавен во Службен Весник на РСМ на ден 22.05.2019г беше со одложена примена,
односно започна да се применува од 01.10.2019. Новиот закон е подобрен за
физичките лица во однос на пристапот до правда и правична судсказаштита.
Бесплатната правна помош може да биде дадена како примарна правна помош
и како секундарна правна помош.
Примарна правна помош се дава од страна на овластено службено лице на
Министерството, овластено здружение и правна клиника. Секундарна правна помош
даваат адвокати во постапка пред суд, државен орган, Фондот на пензиското и
инвалидското осигурување, Фондот за здравствено осигурување и лица кои вршат
јавни овластувања во согласност со одредбите од овој закон.
Средствата за одобрување на бесплатната правна помош и трошоците за
дадената правна помош во постапките предвидени со овој закон се обезбедуваат од
буџетот на Министерството, како и од донации и други приходи во согласност со закон.
Особено важно е финансирањето на овластените здруженија кои обезбедуваат
претходна правна помош – со стапувањето на сила на Законот, финансирањето се
реализира преку грантови од Буџетот на Министерството за правда со што системот на
бесплатна правна помош добива можност за долгорочен развој и одржливост.
Во однос на жртвите на родово базирано насилство и семејно насилство овој
закон ги препознава и ги опфаќа во примарната правна помош (чл.6 од ЗБПП),
како и во пружањето на секундарна правна помош.
Во чл.20 од ЗБПП каде е предвидено одобрување на секундарна правна помош
без утврдување на финансиска состојба на жртвите на семејно насилство, како
баратели на оваа помош или нивни блиски членови од семејството, ќе им биде
одобрена секундарна правна помош без утврдување на финансиската состојба за
покренување и застапување во постапка за изрекување на привремени мерки за
заштита од семејно насилство пред надлежен суд.
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2.7 Закон за парнична постапка - пречистен текст Сл. Весник на РМ
бр.07/2011
Во законот за парнична постапка има посебна глава која се однесува на
ослободување од плаќање на трошоците на постапката (Чл. 163) Судот ќе ја
ослободи од плаќање на трошоците на постапката странката која според својата
општа имотна состојба не е во можност да ги поднесува овие трошоци без штета за
својата нужна издршка и нужната издршка на своето семејство.
Одлуката за ослободување од плаќање на трошоците на постапката ја донесува
првостепениот суд по предлог на странката.
Кога странката наполно е ослободена од плаќање на трошоците на постапката,
првостепениот суд по нејзино барање ќе определи да ја застапува полномошник, ако
тоа е нужно заради заштита на правата на странката.
Странката на која и е назначен полномошник се ослободува од плаќање на
трошоците и наградата на назначениот полномошник.

2.8 Национална програма за развој на социјалната заштита
( 2011-2021)
Во оваа програма утврдени се нормативите и стандардите за работа на центрите
за жртви на семејно насилство, како и донесени се нови правилници во поглед на
простор, опрема и стручен кадар.
Во Програмата се предвидува и вонинституционална заштита на жртви од
семејно насилство и нивните деца преку дневните односно привремените прифатни
центри.
Надлежни за следење и имплементација на оваа Програма е Националното
координативно тело во областа на социјалната заштита кое го формира
Министерството за труд и социјална политика.

2.9 Законска легислатива поврзана со финансиска поддршка
на лица во социјален ризик
Закон за социјална заштита – Сл. Весник на РСМ бр.104/2019 од
23.05.2019 година и краток компаративен преглед со претходниот закон
На 23.05.2019 година донесен е новиот Закон за социјална заштита кој најави
неколку реформи во социјалниот систем во земјава.
Во овој закон е предвидено како се остварува социјалната заштита односно како
се обезбедува и тоа преку остварување на права на парична помош од социјална
заштита и обезбедување на социјални услуги и преку преземање на други мерки и
активности кои ги предвидува во определени сфери и тоа во: вработувањето,
стипендирање, домувањето, заштита на семејството, заштита на децата, здравствената
заштита, воспитанието и образованието и во други области во согласност со овој
закон.
Со ова нова социјална реформа се нотира интенцијата на законодавецот за
подобрување на основните услови за живот на најранливите стремење
кон
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социјалната праведност и овозможување на понормални приходи за домаќинствата кои
западнале во егзистенцијални проблеми. Во споредба со претходно утврдената
основица од стариот закон во износ од 2.334 денари ова е повисока и социјално
поправедна.
Предходно требаше три месеци да се откажат од правото, односно да не го
користат и да останат без никаков приход за да може да поднесат барање за социјална
сигурност. Со измените на правилниците оваа пречка е отстранета и при
поднесувањето на барањето за социјална пензија минималниот гарантиран приход
веќе не е пречка за остварување.
Висината на минималната гарантирана помош се пресметува како основица за
еден член на домаќинството, зголемена за коефициент од еквивалентната скала за
другите членови на домаќинството, а најмногу за вкупно пет члена во домаќинството.
Основицата изнесува 4.000 денари месечно, а за секој следен полнолетен член на
домаќинството основицата се зголемува согласно со еквивалентна скала која е
градирачки поставена за секој нареден член од домаќинството.
Начинот и средствата за остварување на правото на додаток за домување за
лицата од корисници на минимална гарантирана помош, ги определува и обезбедува
советот на општината, на градот Скопје и на општините во градот Скопје, а за лицата
кои до 18 години биле без родителска грижа, се обезбедуваат од Буџетот на Република
Северна Македонија.
И во претходниот закон беше предвидено ова права како право на социјално
домување и целосно е непроменет во однос на корисниците и условите за негово
уживање.
Во однос на правата на жртвите на семејно насилство како и во
претходниот и овој закон не ги препознава како посебно издвоени лица со
егзистенцијални проблеми.
Непрепознавањето на жени жртви на семејно насилство како посебна категорија
е една од основните пречки оваа група на егзистенцијално загрозени лица да не
можат да го остварат правото на домување поради неисполнување на условите за
остварување на минимална гарантирана помош.
Износот на еднократната парична помош може да изнесува до 15.000 денари за
потребите на лице - жртва на семејно насилство за обезбедување на итна
заштита и згрижување.
Износот на еднократната парична помош може да изнесува до 12.000 денари за
задоволување на потребите на лице или семејство кое се нашло во положба на
социјален ризик во случај на подолго лекување во здравствена установа, како и за
лице - жртва на семејно насилство за остварување на право на здравствена заштита и
медицински третман.
Во понатамошниот текст законот ги опфаќа социјалните услуги како дел од
мерките на социјална превенција во кои се предвидени и услуги на советување.
Овие услуги на советување (чл.73) опфаќаат советодавна работа, односно
советувалишна работа, со цел превенирање, ублажување и надминување на
последиците од настанатите социјални проблеми на поединец и семејство.
Од аспект на жртвите на семејно насилство евидентно е дека состојбата не е
подобрена.
Еднократниот износ до 15.000 денари е премалку поставен да може жртвата на
семејно насилство да започне реинтеграција надвор од насилната средина имајќи ги во
предвид големиот број на фактори кои делуваат на месечната потрошувачка. Исто така
износот изразен до 15.000 денари дава јасен сигнал дека тој по слободна оценка на
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надлежните служби може да биде поставен и пониско бидејќи единствено
ограничување при донесувањето на решението е максимално определената граница
на паричен износ кој може да го добие едно лице жртва на семејно насилство. Исто
така е нејасна одредбата во однос на еднократната помош за остварување на
здравствена заштита и медицински третман. Не се конкретизира што опфаќа и на кое
ниво на здравствена заштита ја одобрува помошта притоа имајќи во предвид дека
правото на здравствена заштита има лице лице-жртва на семејно насилство за кое
се презема мерка на заштита согласно со прописите од областа за превенција,
спречување и заштита од семејно насилство (чл.66).
Овие мерки на социјални услуги во насока на социјална превенција и
вонинституционална заштита беа предвидени и со претходниот закон за социјална
заштита.
Посебно ја нагласуваме потребата од итна професионализација на
давателите на услуги кои својата дејност ја обавуваат во центрите за социјална работа
се со цел советувањата, поддршката и третманите да го дадат ефектот на мерките кои
се спроведуваат.
Исто така во делот социјални услуги спаѓаат и услугите на привремен
престој со кои услуги се обезбедува заштита и стручна помош на лица кои се наоѓаат
во кризна состојба заради надминување на состојбата и нивна социјална интеграција.
Корисници на услугата се: дете кое ќе се затекне без родителска грижа или
како скита, дете жртва на злоупотреба, жртва на семејно насилство и родово
базирано насилство, жртви на трговија со луѓе, бездомници(чл.83).
Овие услуги се обезбедува во времетраење до три месеци, со можност за
продолжување уште за три месеци, а најмногу до една година.
Во однос на времетраењето на обезбедената услуга на привремен престој
законодавецот со оваа одредба ги препознава жртвите на семејно насилство и
родово базирано насилство како хетерогена група односно дека не сите жртви ќе
имаат исти околности и можност во одредениот период да се реинтегрираат во
општеството.
Во претходниот закон исто така беше опфатена заштита на жртвите на семејно
насилство преку Центар за лица кој обезбедуваше дневно и привремено прифаќање и
згрижување на овие лица. Во однос на времетраењето нема разлика меѓу двата
закони.
Во делот услуги на вон-семејна заштита предвидени е и згрижување во
семејство, а како посебно односно специјализирано згрижување која преставува услуга
преку која на сместените лица им се обезбедува општо згрижување на лицата и подршка
до надминување на социјалните проблеми која се обезбедува од страна на згрижувачи
кои поминале специјализирана обука. Корисник на услугата е: дете жртва на
семејно насилство, дете во ризик и дете во судир со законот, дете или лице со
попреченост(чл.90).
Во овој пакет мерки е предвидено и интервентно згрижување која услуга е
предвидена на краткорочно згрижување во семејство на лица за кои е неопходна итна
заштита, до изнаоѓање на соодветни облици на заштита, а најдолго до 30 дена.
Корисници на услугата се: дете без родители и родителска грижа, деца од
конфликтни семејства, жртви на насилство, жртви на трговија со луѓе и други
лица чиј социјален проблем налага итно згрижување и заштита(чл.92).
И во претходните законски одредби беше предвидено сместување на деца жртви
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на семејно
насилство
во
згрижувачки
семејства
кои
семејства
беа
специјализирани односно згрижувачите имаа успешно поминато специјализирана
обука организирана од Заводот за социјални дејности.
Како интервентно згрижување на жртви на семејно насилство со времетраење
до 30 дена, претходниот закон не го имаше предвидено, туку имаше опфатено дневно
згрижување во дневен центар како вонинституционална заштита.
Во мерки на обезбедување на услуги предвидени се и услуги на сместување во
установи. Една од нив се однесува на деца жртви на семејно насилство: Центарот за
социјална работа може да смести дете во ученички дом или друга установа, доколку оцени
дека тоа е во најдобар интерес на детето да го продолжи со задолжително
образование за: дете без родители и дете без родителска грижа, до оспособување за
самостоен живот и работа, а најдоцна до завршување
на средното
образование...опишано во член 103 од законот.

2.10 ПРАВИЛНИК ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА ПАРИЧНА ПОМОШ
НА ЖРТВИ НА СЕМЕЈНО/РОДОВО БАЗИРАНО НАСИЛСТВО ВО ОПШТИНА
СВЕТИ НИКОЛЕ (Службен гласник на општина Свети Николе бр.1/2020 од
30.01.2020година

На локално ниво, за првп пат, е донесен ваков документ од областа на заштита
од семејното/родово базирано насилство, а со цел финансиска помош на жртвите од
насилство.
Советот на општина Свети Николе, по иницијатива на Градоначалникот и
локалните и национални граѓански организации кои работат на полето на превенција и
заштита од семејно насилство, а врз основа на произлезените потреби на жртвите на
насилство за институционална помош и заштита на локално ниво, донесе правилник за
остварување на право на еднократна парична помош, со кој жртвите на семејно/родово
базирано насилство од општина Свети Николе, можат да побараат финансиски средства
како еднократна парична помош за претрпено семејно насилство или родово-базирано
насилство.
Со овој правилник поблиску се уредува начинот и критериумите врз основа на кои
Општина Свети Николе, согласно законските прописи и подзаконските акти, но во
рамките на средствата наменети во Буџетот на Општината за оваа цел, ќе доделува
еднократна парична помош на жртви на семејно/родово базирано насилство, во општина
Свети Николе.
Еднократна
парична
помош
се
доделува
на
жртва
на
семејно/родово-базирано насилство, врз основа на поднесено барање за
еднократна парична помош - потполнет формулар за пријавено семејно/родово
базирано насилство до Општината како и приложена дополнителна
документација во прилог на барањето, по кое постапува Комисија формирана од
Градоначалникот.
Семејно насилство подразбира малтретирање, навредување, загрозување на
сигурноста, телесно повредување, полово или друго психолошко, физичко, сексуално
или економско насилство со кое се предизвикува чувство на несигурност, загрозување
или страв, вклучувајќи и закани за такви дејствија, спрема брачен другар, родителите
или децата или други лица кои живеат во брачна или вонбрачна заедница или заедничко

26

домаќинство, како и спрема сегашен или поранешен брачен другар, вонбрачен партнер
или лица кои имаат заедничко дете или се наоѓаат во блиски лични односи, без оглед
дали сторителот го дели или го делел истото живеалиште со жртвата или не.
Додека родово базираното насилство ги опфаќа сите форми на насилство врз
жените .
Финансиските средства предвидени за еднократна парична помош за поддршка
на жртви на семејно насилство ги обезбедува Општина Свети Николе од Буџетот на
Општина Свети Николе од Програмата за активностите на Општина Свети Николе во
областа на социјалната заштита.
Општина Свети Николе во рамки на своите надлежности и можности
постапува по барања за еднократна парична помош на жртви на семејно/родово
базирано насилство по основ на проценка од страна на формирана од страна на
градоначалникот - комисија, за финансиска помош на жртвата и постоење на ризик за
загрозување на животот и здравјето на жртвата на семејно/родово базирано насилство.
Во прилог на барањето, вообразец/формулар, за доделување еднократна
парична помош за жртви на семејно/родовобазирано насилство, се бара да биде
доставена дополнителна документација
со која се докажува основаноста на
барањето и тоа:
Доказ за идентитет на барателот/примателот (копија од извод
лична карта или патна исправа);



на родени,

Копија од трансакциска сметка;
Потврда од Центарот за социјални работи и/или другите релевантни институции
дека лицето е евидентирано како жртва на семејно/родово базирано насилство.

Висината на паричната помош, Комисијата ја утврдува во висина од 3.000 до 6.000
денари врз основа на дадената проценка од страна на комисијата при општина Свети
Николе.
По поднесени барања за доделување на еднократна парична помош на жртви
на семејно насилство одлучува Градоначалникот на Општината по претходен предлог
на Комисијата формирана од Градоначалникот составена од вкупно 5 членови (од
редот на Општинската Администрација, со предходно искуство во сферата на родовата
еднаквост и надворешен член/ка какопреставник/чка од институции/организации кои
работат на полето на социјална заштита .Комисијата работи на седници кои ги
свикува и со кои раководи Претседателот на Комисијата, минимум еден пат во текот
на месецот или во зависност од пристигнатите барања. За текот на седниците на
Комисијата се води Записник. Комисијата ја проверува основаноста и комплетноста на
документацијата приложена кон Барањата во согласност со наведените критериуми.
Комисијата согласно утврдената основаност на Барањата изготвува предлог и
истиот го доставува до Градоначалникот согласно член 7 од Правилникот да
изврши доделување на еднократна парична помош на жртви на семејно/родово
базирано насилство .
Врз основа на прифатениот предлог од страна на Градоначалникот се
донесува Решение за доделување
еднократна парична помош на жртви на
семејно/родово базирано насилство .
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3. НАОДИ ОД ИСТРАЖУВАЊЕ ВО ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ
Врз основа на планот и временската рамка на предвидените проектни активности,
а согласно методологијата за спроведување на истражување во општина Свети Николе,
во текот на предвидените два месеци за истражување: Март и Април 2021 година, од
страна на лицето ангажирано за истражување за општина Свети Николе Даниела
Панева, а во координација со проектниот тим се опфатија
и реализираа сите
предвидени активности во согласност со предвидените рокови.
Во однос на првиот (I) чекор од методологијата, разгледани се и
анализирани се сите локални политики, подзаконски акти и програми донесени од
локалната самоуправа како и граѓанските организации кои работат на полето на
заштита на жртвите на семејно насилство и насилство врз жените во општина Свети
Николе.
Во овој дел толкувани се сите буџетски програми на општината, јавно објавени
на службената веб страница како и подзаконските акти на општината, а исто така
направено е и интервју со координаторката за еднакви можности за општина Свети
Николе со која е разговарано за преземените досегашни дејствија во однос на
насилството врз жените и идните планови за заштита на жените жртви на семејното
насилство.
Разговарано е и за прашањето за социјални станови како и за потребата за
приоретизирање на ваква целна група за добивање на дел од социјалните станови кои
се пред два месеци изградени и се чека од Министерството на повикот за поднесување
на документи.
Исто така разговарано е и со претставници од ЦСР Свети Николе за потребата од
заедничка соработка во однос на прашањето за заштита на жртвите од семејно
насилство и мерките кои тие ги преземаат, посебно во временски услови на пандемија и
карантин. Од наша страна побарани се и програмите за последните три години во
писмена форма, по пошта и благовремено ни се доставени од страна на ЦСР Свети
Николе.
Со вториот(II) чекор опфативме креирање на три посебни прашалници, кои
служат како алатки потребни за прибирање на различни видови податоци и тоа:
Во истиот чекор, во процесот околу електронското истражување, имавме
размислување и за можноста како услов за одговарање, дека не секоја жена жртва на
насилство, може да биде и учесничка за одговарање на прашалникот на социјална
мрежа. Со цел да им се даде иста можност на сите да одговорат на прашањата,
постарите жени кои немаат профил на социјалните мрежи и
жените од руралните
средини, се направи истражување по градот во текот на еден месец и беа посетени
жртви на семејно насилство кои предходните три години имале потреба од помош и се
обратиле во нашето здружение, исто така и други жени кои биле жртви на насилство но
досега немале пријавено кај нас, но дел од нив ниту во институциите- поради
недовербата за заштита што ја нудат, од страна на нивни блиски дознавме дека сакаат
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да бидат дел од истражувачкиот процес бидејки е анонимно и 3 постари жени пополнија
писмен прашалник со истите прашања кои беа електронски одговарани.
Две од испитаничките се пензионерки, а едната се уште е вработена во една
локална институција. Две се жртви на насилство од сопругот, а едната жртва на
насилство од својот сопствен син. Во сите три случаи причина за насилството е
алкохолот ,а љубомората е наведена како дополнителна причина за насилно
однесување кај дветте жртви на насилство.
Една од жртвите на насилство, во 2019 година( со намера повеќе да не се враќа
кај него, конечно да го напушти) го има пријавено насилство и во институциите (ПС и
ЦСР),веднаш се одлучила за постапка за развод (со помош на бесплатните услуги за
правна помош во ОЖОСВН). Друга жртва како млада има работено во конфекција,но
сеуште немала стаж за пензија, затоа понекогаш додека маж и бил во странство, има
работено сезонски, бидејки имала забрана да работи, треба само дома да седи и никаде
не смее да оди и никој да не доаѓа во посета. Затоа се уште трпи насилство и несака да
пријави во институциите поради недоверба во нив, а и поради одредени стереотипи
дека ќе биде исмејувана и дека сите ќе дознаат за неа. Многупати по иницијатива на
своите деца го имала напуштано насилниот дом и пак размислува дали повторно да го
напушти домот и да оди да живее кај своите возрасни деца.
Трета жртва трпи насилство од страна на својот син, таа е пензионерка и по
смртта на сопругот куќата е препишана на нејзино име, но измамена од својот насилен
син, му ја препишува куќата на негово име и тој по некое време ја брка од дома. Живее
под ќирија во мал стан со срества од својата пензија. Многупати за време на
насилствата има пријавувано во полиција и во ЦСРСвети Николе, но нема резултати од
подобрување. Еднаш има побарано финансиска помош од локалната самоуправа и како
еднократна парична помош има добиено 3.000 денари.
Со цел да бидат информирани и руралните жени за истражувањето, во месец
Март 2020 година беа посетени и пет поголеми села во општина Свети Николе:
Кадрифаково, Мустафино, Ерџелија, Црнилиште и Горобинци. Беа посетени
најфреквентните места во овие села и места кои се најчество посетувани од жените од
овие рурални средини.
Разговарано е со жените за состојбата во нивните локални заедници дали се
соочуваат со повреди на нивните основни човекови права загарантирани со Устав и
закони, дали се имаат и тие соочено со некоја повреда како маргинализирана заедница
или познаваат некоја жртва на семејно насилство или пак имат сознание за потреба на
некоја жена да и е потребна бесплатна правна помош и заштита.
На поставените прашања добивме различни одговори, некои од нив дополнително
пријавија насилство на блиски роднини, пријателки при што им беше укажана
стручна помош и беа упатени во надлежните унституции. Некои од жените со кои
е разговарано воочија дека имаат предходно искуство за препознавање на
повредите и за почитување на нивните права, а посебно за пријавување и
заштита од семејно насилство и доколку се соочат со проблемот знаат како да
постапат и каде да пријават.
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3.1 Онлајн прашалник
Структуриран он-лајн прашалник за електронско прибирање податоци во
општина Свети Николе наменет за жени жртви на семејно насилство за временски
период од 2018 до 2020 година .
Он-лајн прашалникот е изработен во платформата survevhero.com,
објавен од страна на Националната мрежа за борба против семејно насилство и
насилство врз жените и девојките, воедно постиран и на службената фб страна
на ОЖОСВН. Прашалникот беше споделен на личниот профил и на
истражувачката.
Он-лајн прашаликот содржеше 56 прашања со понудени одговори, со цел
да се заокужи одговорот кој одговара на испитаничките . Воедно, прашалникот е
и двапати спонзориран од по 10 дена, на службената страница на социјалната
мрежа ФБ на страницата на ОЖОСВН.
Во контекс на анализата е даден наод од сите одговори на прашањата
поставени во он- лајн прашалникот, а со цел проценка на потребите на жените
жртви на насилство на локално ниво.

На он- лајн прашалникот одговориле вкупно 20 жени жртви на семејно
насилство од 2018-2020година, од кои според возраста најголем е бројот на
млади жени од 23-27 години , најмладата жртва е девојка на возраст од 18-22
години, а највозрасната на возраст од 48-52 години старост.

Жртвите на семејно насилство, според одговорите, во најголем број имаат
завршено средно образование односно 72,73%, само 18,18 % се со високо
образование
и 9,09%
од учесничките во прашалникот се со основно
образование.
Според етничката припадност сите испитанички се македонки, само една
испитаничка се изјаснила албанка по етничка припадност. Од жртвите, 60%
живеат во градот, а 40% во рурална средина и сите, освен една жртва, имаат
деца. Испитаничките најчесто имаат по две деца односно 70%, само 10%
имаат по 3деца и 20% од испитаничките имаат по едно дете.
Од испитаничките 63,64% се вработени и тоа во приватна фирма, а само 1% се
изјасниле дека се самовработени, како домакинки. Од следното прашање
поврзано со причината за невработеност, 100% од испитаничките
одговориле дека се невработени, но не по свој избор. Временски, колку
долго се невработени, испитаничките одговориле од 6 месеци до 3 години.
Иако 66.67% откако останале без работа, редовно се пријавуваат во агенцијата за
вработување, но истите, досега не биле повикани за вработување.
Здравствената состојба, само кај 5% испитанички
невработеноста.

е

главната причина за
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Во однос на прашањето дали се здравствено осигурани, 33,33% испитанички
немаат здравствено осигурување, а 66,67% дека се здравствено осигурени. Додека на
прашањето дали децата се здравствено осигурани, 100% испитаничките изјавиле дека
нивните деца се осигурани, преку таткото.
За социјална помош од каков вид имаат досега користено, 33,33%
одговориле дека имаат користено право за еднократна парична помош, а 66,67%
изјавиле дека не користеле никаква социјална помош.
Дополнително на прашање кога користеле социјална помош, имаме добиено
одговор: во 2018 година како помош за новороденче, а под ставката социјална помош за
самохран родител имаме одговори за користење на помош во 2019 и 2020 година.
Помош од општина Свети Николе добиле 25%, а 75% не ни побарале. Од добиената
помош според видот била помош за новороденче, а друг тип на подршка од локалните
институции испитаничките се изјасниле дека немаат ништо користено.Во однос на
сумата која е добиена како помош има различни одговори со наведени износи од
6.000 до 14.500 денари.
Народна кујна користеле само 5% жртвите, а 10% се изјасниле дека не се запознаени
дека постои народна кујна во општината. Колку од испитаничките ја користеле услугата
на народна кујна: 85% испитанички се изјасниле дека никогаш не користеле народна
кујна.
Во однос на редовно добивање алиментација за децата, 62,50% од жртвите
одговориле со негативен одговор, а како причина е наведено дека не сака да плаќа
таткото алиментација или не ја исплаќа издршката, поради фактот дека е невработен.
Додека 37,50% одговориле дека редовно добиваат алиментација за децата.
Работниот стаж исто така е многу важен за жртвите на насилство, за сегашниот
период е од корист, но за во иднина би бил многу покорисен, за обезбедување на
економска сигурност со добивање на пензија. Само 37,50% од жртвите одговориле дека
имаат до 5 години стаж, 37,50% до 10години стаж и 25% до 15години стаж.
Во однос на сегашните месечни примања 87,50% испитанички имаат од 12.000 до
18.000 денари месечен приход, а само 12,50% испитанички одговориле дека месечниот
приход изнесува од 24.000 до 30.000 денари. Исто така 87,50% се изјасниле дека се
пријавени на целокупниот износ на месечна плата, а 12,50% дека НЕ се
пријавени со реалната сума што ја добиваат како месечен надомест.
Автомобил на свое име имаат 10% испитанички, а 90% одговориле дека не
поседуваат автомобил. Исти одговори има и за поседување стан/куќа на свое име,
9,09% имат стан на свое име, а 90,91% одговориле дека не поседуваат сопствен стан
или куќа.
Од одговорите, на прашање за сопственост на станот, 62,50%од испитаничките
одговориле дека, додека живееле во заедница со сопругот, станот каде живееле гласел
на име на неговите родители, 25% одговориле на име на поранешниот партнер, а
12.50% одговориле дека станот бил на име на своите родители или други членови на
семејството.
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После напуштање на насилната средина 44,44% од жртвите живеат во куќата
на своите родители, 33,33% во куќа на други членови на семејството, а 22,22% од
жртвите живеат под кирија. Квадратура на сегашните станови за живеалишта на
жртвите, процентуално изгледа вака: 50% живеат во станови со по 50-60м2, а 16,67%
живеат во станови со квадратура од 40-50м2, само 16.67% живеат во стан со квадратура
од 80м2 до 100м2.
Половината од испитаничките одговориле дека живеат во домаќинство со по 4 члена,
30% одговориле дека живеат со повеќе од 5 члена, а само 20% дека се во домаќинство
со 3 члена . Најчесто, односно 80% испитанички одговориле дека живеат сами со
децата, 10% испитанички дека живеат со својата мајка, татко, брат снаа, внуки.
Одговори дека жртвата живее со детето и своите родителите имаме 5% одговори, а
исто така 5% од одговорите се дека жртвата живее со бабата, татко , мајка и своите
деца. Од одговорите дали имаат посебни соби во домакинството, 80% одговориле дека
имаат децата посебни соби кои се соодветни на основните потреби, а 20% дека имаат
децата посебни соби но се многу мали и несоодветни.
Вкупните приходи на домаќинството во кое живеат жртвите се движат од 18.000
до 50.000 денари. Од сите извори на приходи во
домаќинството на
испитаничките наведени се: месечна плата од вработување 80%, приходи од
хонорарен ангажман или месечна пензија 10% и 10% одговориле дека добиваат приход
од издршка за дете.
Жртвите испитанички , на прашањето дали до сега аплицирале за социјални станови,
70% се изјасниле дека немаат аплицирано, а 30% незнаат дека постојат социјални
станови, додека пак за моменталното живеалиште на жртвата 50% одговориле
дека ги задоволува потребите а другата половина 50% одговориле дека НЕ ги
задоволува основните потреби нивните моиментални живеалишта.
Во однос на надлежностите и обврските на институциите на локално ниво
Испитаничките беа прашани дали насилството го пријавиле во ЦСР Свети
Николе, при што 50% одговориле дека го пријавиле во ЦСРСвети Николе , а другата
половина, 50% не го пријавиле во таа институција поради страв од насилникот и закана
дека ако го пријават, ќе и бидат одземени децата. Оние жртви на семејно насилство
кои го пријавиле насилството и насилникот, најмногу одговори за пријави на насилство
има во 2018 и тоа 60%, а по 20% има пријави во 2019 и 2020 година.
Најчеста форма на семејно насилство која ја

доживеале жртвите е физичкото

насилство 100% одогвориле исто, воедно 90% од одговорите се дека покрај физичкото
насилство биле жртви и на психичко насилство, а 30% од испитаничките се соочиле и со
економско насилство. Исто така 10% од испитаничките изјавиле дека се соочиле со
присилен абортус и 10% одговориле дека имале присилен брак.
Дали испитаничките биле запознаени со законските права за заштита од
насилство врз жени и семејно насилство, 90% одговориле дека биле запознаени,а
само една жртва одговорила дека НЕ била запознаенасо мерките на заштита. Исто така
на ова прашање имаме добиено и еден текстуален одговор дека жртвата била во
процес на развод, а насилникот не се појавил во ЦСРСвети Николе иако уредно
поканет, сите три месеци додека траела постапката не бил присутен. Инаку станува
збор за долгогодишно насилство кое почнало уште во 2013 година.
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Во однос на видовите мерки со кои биле запознаени жртвите на насилство, имаме
добиено одговори од испитаничките за:

-сместување во кризен центар за жртви на семејно насилство
-сместување во шелтер центар
- бесплатна правна помош и
- психосоцијален третман во советувалиште
Додека добиени одговори за запознаени Привремените мерки за заштита кои ги
изрекува судот и постапката за нивно изрекување 40% од испитаничките се
запознаени за мерките неопходни за нивниот случај, 40% дознале за сите можни
опции на заштита со изрекување на привремена мерка, додека 20% испитанички
одговориле дека не се запознаени.
Во врска со видовите на Привремени мерки за заштита со кои биле запознаени, по
60% биле запознаени со:
-Забрана да се заканува дека ќе стори семејно насилство
-Забрана да малтретира, вознемирува и
-Забрана да се приближува на одредено
растојание. Додека 40% испитанички
одговориле дека биле запознаени со следните мерки:
-Задолжително да ги врати предметите кои и припаѓаат на жртвата
-Задолжително да посетува соодветно советувалиште
-Изрекување на која било друга мерка
Предлог за изрекување на една или повеќе од овие мерки, 80% одговориле дека
ЦСРСВН имаат за нив поднесено предлог за привремена мерка, а 20% одговориле дека
предлог не поднеле од центарот, туку тие самите како жртв поднеле предлог за мерка.
Во однос на информираноста за можностите за економско јакнење и
вклучување на пазарот на труд од страна на центарот, 60% испитанички
одговориле дека не се информирани, а 40% дека се информирани и упатени во
Агенцијата за
вработување и тоа за активните мерки за вработување и
самовработување.
На прашањето, дали искористиле некоја од овие можности 50% од испитаничките
одговориле дека ја искористиле, а 50% дека не искористиле вакви мерки.
Можноста да разговарат со некого за финансиските предизвици пред да го
напуштат партнерот/домот 90% одговориле дека немале таква можност, а 10% дека
разговарале со некого. 70% од истите испитанички кажуваат дека имале потреба од
разговор,додека 30% одговориле дека немале тогаш потреба од никаков разговор и дека
не побарале помош од граѓанска организација за водење на граѓанска постапка.
Како причина да не барат помош и подршка од граѓанските организации, 83,33% ја
наведуваат неинформираноста и незнаење каде да се обратат, а 16,67% одговориле
дека не им веруваат на граѓанските организации.
Во однос на видот на помош и поддршка која ја добиле од граѓанска
организација, оние жртви кои го побарале услуги, добиле: бесплатна правна помош и
психосоцијално советување, со физичко присуство или телефонски добиена услуга.
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3.2 Полу структуриран прашалник за прибирање податоци во фокус
групи и интервјуа
Полуструктуираниот прашалник беше подготвен за жените учеснички во фокус
групата и интервјуа. Овој прашалник содржеше 10 прашања од отворен тип, а целта на
прашалникот беше да се идентификуваат специфичните карактеристики и потреби
на жените жртви на семејно насилство кои ја напуштиле насилната средина, како и да се
нотираат нивните економските проблеми и предизвици со кои се соочиле овие
жени кога ја напуштиле насилната средина.
Целна група во фокусот беа 8 жени жртви на семејно насилство од општина Свети
Николе, интервјуирани, пријавени за учество во фокус група со анонимен идентитет,
заради спроведување на проектна активност на ОЖО СВНИКОЛЕ, а со цел креирање на
анализа од истражувањето во која ќе бидат опишани нивните тековни проблеми и
потреби.
Групата беше формирана со предходно теренско истражување во општина Свети
Николе(градот и руралните средини), во месец Април 2021 година. Последователно на
истражувачкиот процес, беше формирана една фокус група и во просториите на
канцеларијата на ОЖОСВН беше организирано и одржано интервју со целната фокус
група од страна на истражувачката,а воедно и модераторка на фокус групата, Даниела
Панева.
На средбата со фокус групата имаше 8 жени жртви на насилство на различна
возраст, жителки од градот и руралните средини од општина Свети Николе.
Првата жена, доаѓаше од рурална средина и беше жртва на сите видови насилство.
Ја раскажа својата трагична животна приказна како побегнала од својот дом без ништо да
земе со себе, само да го спаси својот живот, бидејки била под голема закана и животна
опасност. Изненадувачки беше фактот дека долги години помислувала за напуштање на
насилната средина, а таа одлука ја донела после 35 години семејно насилство. Кога го
напуштила домот, побегнала во момент на неразмислување каде ќе оди. Немала подршка
од никој близок, но и покрај се, одлучила дека мора да избега од насилната средина,
избегала и сама се пријавила во ЦСР Свети Николе, каде била примена и сместена во
шелтер центарот во Свети Николе. Причини за насилството ги наведе: алкохолот,
љубомората, но и забрана за работење како економско насилство.
Втора жртва од фокус групата е жена на 37 годишна возраст која исто така
испаднала од својот семеен дом поради секојдневните насилства предизвикани поради
честото и прекумерно конзумирање на алкохол на својот сопруг, често покажување на
љубомора и економско искористување. Избегала после доживување на тешки физички
повреди од насилство со добиени скршеници на едната рака. Не можела веќе да издржи
да живее во насилната средина и земајки го своето малолетно дете побегнала од домот.
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Сега живее кај нејзините родители од кои ја има целосно нивната помош и подршка, но
живее во мала куќа и несоодветни услови.
Третата жена од фокус групата исто така беше на возраст од 37 години, жртва на
континуирано физичко и психичко насилство откако се омажила. Жртва која изјави дека
не и е прв пат како го нашушта својот дом поради насилство. Нејзината изјава и револт ја
насочува кон пристапот на локалните институции за неспособноста за заштита на жртвите
како и кон пристапот на полициските службеници.
Четвртата жртва во фокус групата беше 41годишна жена, долгогодишна жртва на
психичко и економско насилство поради еден од пороците на зависност. Го напуштила
домот и отишла да живее во станот кај своите родители кој стан е голем и соодветен за
домување за две фамилии.
Петта жртва е жена жртва на насилтсво на возраст од 37 години и сега живее во
домот кај своите родители. Има мало дете кое е кај неа. Жртва била на често психичко
насилство, но некогаш и на економско и физичко насилство. Сега живее во куќата на
нејзините родители, има добри услови за домување. Вработена е и нема никакви контакти
со поранешниот сопруг бидејќи тој до сега не покажал интерес да праша за нивното
заедничко дете.
Шестата жртва, која е интервјуирана, е млада жена од градот која била омажена
и живеела во рурална средина. Има 34 години и две малолетни деца. Немало физичко
насилство се додека таа поради психолошкото насилство се решила да го напушти домот
поради невозможноста да продолжи да живее во заедница со него и го напуштила домот,
враќајки се во Свети Николе кај своите родители, но тогаш се соочила со физичко
насилство врз неа и насилство врз нејзините родители од поранешниот сопруг.
Седма интервјуирана жена е жртва на психичко и економско насилство која
побегнала од насилната средина и е на возраст 48 години и сега живее во заедница со
своите родители, пензионери , во нивната куќа во Свети Николе. Жената е по втор пат
жртва на насилство. Уште во 2008 година кога се омажила после месец дена станала
жртва на сите видови насилства, тогаш едвај издржала една година во брак да живее со
секојдневно насилство. После неколку години повторно станува жртва на семејно
насилство но сега од страна на вонбрачниот партнер. После 6 години заедничко живеење
во насилсна средина, без никаква заштеда, се вратила во домот кај своите родители и се
пријавува во АВРМ за работа. Живее од пензиите на своите родители, а воедно посетува
и психолог за надминување на нејзините трауми, за кои има голема потреба од
психолошко советување.
Осма и последна интервјуирана жена од фокус групата е жртва на психичко,
економско и физичко насилство која го напуштила домот и моментално живее под кирија
со своите деца, предходно кога ја напуштила насилната средина била сместена во шелтер
центарот во Свети Николе. Жената изјави дека од минатата година таа и нејзините деца,
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посетуваат бесплатно психолог со цел психолошка помош и подршка поради
преживеаните трауми од насилството за која услуга кажуава дека има големо влијание и
големо подобрување во размислувањето за иднината.
На интервјуто со фокус групата се разговараше за нивните досегашни и тековни
проблеми и потреби, со посебен нагласок за проблемот/потребата за домување. Кој
проблем како станбено нерешено прашање беше нагласен од пола од испитаничките.
Жртвите беа запознаени со изградбата на социјалните станови на локално ниво но беа
запознаени и за неповолните за нив критериуми за аплицирање за истите.
Револтирано и со жалење реагираа испитаничките дека не е исправно да не се
опфатени тие како целна група во критериумите за апликанти за социјални станови, со
револт дека никој не се грижи за нив после напуштање на насилната средина.
Сите едногласно изјавија дека се оставени без посебна грижа од институциите,
иако се маргинализирани, ревиктимизирани и обесправени за правото на домување.
Сите жртви на насилство од фокус групата се надеваат на поголема подршка и
сензибилизација од страна на локалните чинители како лица кои имаат влијание кај
донесувачите на одлуки во врска со правилна распределба на социјалните станови и со
надеж дека и нивниот глас ќе има сила да биде слушнат дека имаат реална потреба од
домување како маргинализирани лица.
На сите жртви на семејно насилство, од страна на канцеларијата при ОЖО Свети
Николе, им е понудена бесплатна правна и психосоцијална помош и подршка .
Во дополнение се сумирани одговорите на сите жртви на семејно
насилство, организирани во фокус група и интервјуирани врз основа на
прашалник (дадени во принцип прашање-одговори.

3.3 Фокус група и интервју со жени жртви на семејно насилство
Тема на разговор со фокус групите беа Финансиските предизвици со кои се
соочуваат жените жртви на семејно насилство кои го напуштиле насилниот партнер и
влијанието за донесувањето на одлука да се напушти насилниот партнер
На подолу набројаните прашања, подготвени за интервју на учесничките на фокус
групите, се добиени следните одговори, наративно опишани под самите прашања:
1.Дали многу се двоумевте пред да
партнерот?

донесете одлуката за напуштање на

Освен највозрасната жена жртва на сите видови насилство, која многу време се двоумела
дали да го напушти домот, бидејки немала подршка од никого и немала каде да оди,
35

36
останатите 7 жртви воопшто не се двоумеле многу време дали да ја напуштат насилната
средина, бидејќи ја имале подршката од своите родители.
2. Дали тогаш бевте вработена или не, доколку НЕ, дали разговаравте со
некого како ќе ги покриете животните трошоци откако ќе си заминете? Имавте
ли можеби некаква заштеда?
Освен, највозрасната жртва која живеела во рурална средина и без да разговара со било
кој за нејзино сместување ако го напушти домот, а исто така и една од најмладите жртви,
која живеела во рурална средина, дветте биле невработени, а останатите 6 жртви биле
вработени кога го напуштиле домот и тие разговарале со своите најблиски за условите во
кои би живееле. Само една од сите испитанички имала заштеда кога го напуштила домот,
другите седум жртви немале посебно заштедени финансиски средства.
3.Од кого добивте најголема поддршка и помош кога си заминавте? Во однос на
финансиската стабилност и помош околу децата(доколку имате деца)дали
некој ве советуваше и ви помагаше како да постапувате во тој период за
адаптирање во нова средина?
Сите жртви, најголемата психолошка и финансиска подршка ја добиле од своите
родители, освен највозрасната жртва која живеела во рурална средина,не добила од
никогоподршка.
Од никого помош и подршка испитаничките,не добиле соодветно грижа како за жртви на
насилство или советување, како да постапат во тој период на адаптација. Ценатрот за
Социјална Работа од Свети Николе, како надлежна институција, после напуштање на
домот и пријава за одседнување во нов дом, нова средина, само еднаш ги посетиле
заради увид во какви услови живеат моментално жртвите и дали децата се адаптирале во
новата средина.
4.Дали ви беше понудена помош и поддршка од центарот за социјална работа?
Ако да, каква поддршка ви беше понудена? Дали бевте информирани за
законските мерки за заштита од насилство?
Сите интервјуирани жртви имале контакти со Ценатрот за Социјална Работа од Свети
Николе (ЦСРСВН), но никој од нив не добил некоја посебна помош или подршка, дури
некои од жртвите не се сеќаваат дали им било кажано за користење на нивните права и
законски мерки, туку дека треба пак да пробат да се смират со насилникот заради децата.
Највозрасната жртва која живеела во рурална средина задоволна изјави дека ЦСРСВН и
обезбедиле сместување во шелтер центарот во момент кога и било најпотребно.
5. Дали некој ве информираше дека можете да добиете помош за домување?
Ако да, кој?
Сите 8 испитанички одговорија со НЕ
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Дел 2: Услови во кои живеете откако ја напуштивте насилната средина
1.Каде живеете сега и колку членови брои вашето домаќинство?
Сите испитанички, освен највозрасната жртва која живее сама под кирија и жената жртва
која живее со своите две деца под ќирија, останатите жени жртви на насилство живеат во
домовите на своите родители и се по бројност од 4, 5 или 8 членови во едно домаќинство.
2.Дали имате доволно приватност во домот(Колкава е куќата/станот во кој
живеете)?
Четири од осум испитанички не се чувствуваат комотно и немаат доволно приватност,
затоа и се надеваат дека ќе добијат некој од социјалните станови. Останатите четири
испитанички, живеат во домовите на своите родители кои се по околу 60 до 150 квадрати
и се чувствуваат добро и сигурно.
3.Како ја прифатија тие вашата одлука да си заминете од насилниот партнер?
Како се согласувате со останатите членови на домаќинството?
Сите испитанички наишле на помош подршка од најблиските и односот во сегашните
домаќинства е добар, освен највозрасната жртва на семејно насилство, која престојувала
во шелтер центарот, која и ден денес е без потребната помош и подршка од најблиските
или надлежните и живее сама во една соба под кирија.
4.Дали имате доволно финансии да ги задоволите основните потреби за вас и
вашите деца и како се снаоѓате? Кој ви помага, доколку има таков?
Шест од
испитаничките се вработени и успеваат да ги задоволат основните
егзистенцијални потреби за себе и децата, но не е доволно за добра живеачка бидејки и
потребите се големи кога се грижат сами за децата,сепак се снаоѓаат некако со помош и
подршка од своите родители. Две жени се невработени, од кои едната живее сама под
кирија и само од социјална помош, без помош и подршка од најблиските роднини.
5.Дали сега добивате финансиска помош од државата и ако добивате помош,
каква?
Од државата, социјална помош добива само највозрасната жртва и една од жените за
едно дете помош за образовниот процес за три месеци по две илјади и двесте денари.
Некои од нив имаат поднесувано за еднократна парична помош од општината и сите кои
поднеле добиле еднократен износ од по 3000 до 6000 денари.
Една интервјуирана жртва добила еднаш мала финансиска помош од општината, но
бидејќи не можела да ги задоволи своите основни потреби за егзистенција повторно
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побарала еднократна помош од општината, но и кажале дека не можат двапати да им
пуштаат помош за иста работа.
3.4 ИНТЕРВЈУ СО КООРДИНАТОРКА НА КЕМЖМ СВЕТИ НИКОЛЕ
Една од активностите на ОЖОСВН беше и интервју со координаторката за
еднакви можности меѓу жените и мажите при општина Свети Николе. Средбата
се одржа на 8ми Март, меѓународниот ден на жената. Од страна на истражувачката беше
организирана работна средба-интервју со цел разговор за моменталната состојба во
локалната самоуправа Свети Николе, за преземените мерки за заштита на
маргинализираните заедници, за координацијата и комуникацијата со комисијата за
еднакви можности и посветеноста за постигнување позитивна промена во однос на
заштитата на женските права и заштита од семејно насилство и родово базирано
насилство.
На интервјуто од страна на координаторката беше нотирано, дека за време на овој
три годишен мандат како координаторка, таа приметила видливи промени во однос на
ангажираноста на комисијата за родова рамноправност, со често иницираните средби и
активности заедно со ОЖОСВН и другите граѓански организации па и женски активи од
политичките партии. Посебно е потенцирана иницијативата произлезена од комисијата за
еднакви можности за направената промена во Статутот на општината, каде во посебен
став се објаснети одговорностите на постојаните комисии, конкретно, во надлежности на
комисијата за еднакви можности
е додаден став за задолжителната обврска за
разгледување на сите буџетски програми од родов аспект и за давање сугестии од своја
страна за секоја програма посебно, пред програмите да се носат на разгледување и
гласање на Совет.
Исто така со координаторката е разговарано и за донесувањето на правилникот за
користење на финансиски средства за еднократна помош на жртви на родово базирано
насилство, кој е воведен од минатата 2020 година,
како и за лобирањето кај
градоначалникот за зголемување на буџетската ставка на комисијата, за реализација на
активности за време на месецот на борба против ракот и за буџетот за кампањата 16 дена
борба против семејното насилство. Се разговараше и за задоволството на жените од
руралните средини од воведувањето на јавниот превоз во руралните средини, кој потфат
се смета како позитивна практика, со посебен нагласок за жените од седум поголеми
рурални средини(Ерџелија, Мустафино, Кадрифаково, Црнилиште, Амзибегово, Пеширово
и Горобинци).

3.5 БАРАЊА ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР
Во состав на процесот со истражувањето од страна на ОЖОСВН, направени се
барања од јавен карактер за бројот на пријавени жртви на родово базирано насилство
или искористени владини мерки во локалните институции: Општина Свети Николе,
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Полиција, Центар за социјална работа и Агенција за вработување, воедно се добиени
повратни одговори од горенаведените институции.
Анализата од добиените одговори од страна на институциите е следна:
Полициска станица Свети Николе (ПС Свети Николе) во однос на учество на
обуки за родово сенизибилизирање по години е следна: Во 2018година, тројца вработени
полициски службеници (1 жена и 2 мажи) имаат поминато две обуки. Во текот на 2019 и
2020 ниту еден полициски службеник/чка немаат посетувано ниту една обука на тема
родово базирано насилство.
Во однос на податоците кои се пријавени во ПС како семејно насилство, во 2018
година се регистрирани 22 лица жртви на семејно насилство од кои 8 се мажи жртви на
насилство, а 14 се жени.
Како сторители на насилство во постапки заведени како кривични дела се вкупно
20 дела од кои сторители на кривичното дело се 18 мажи и 2 жени.
Во текот на 2019 се регистрирани помалку кривични дела од областа на семејното
насилство и тоа 13 насилства во кои случаи сите извршители на насилство се мажи.
Како жртви, кои пријавиле семејно насилство, ПС имаат регистрирано 15 лица, од
кои 11 се жени, а 4 мажи.
Во текот на 2020година имаат повторно намалување на кривични дела од областа
на семејното насилство и тоа 12 пријави од кои 10 се мажи сторители а 2 се жени, додека
пријавени жртви на семејно насилство имаат регистрирано 12 лица, 10 жени жртви на
насилство и 2-ца мажи.

Од страна на Центарот за социјална работа(ЦСР) Свети Николе, по наше
барање се добиени програмите за работа за последните три години.
Програма
година.

за социјално домување има предвидено само во програмата во 2020

Социјалното домување не ги опфаќа жртвите на семејно насилство, корисници
можат да бидат само лица кои наполниле 18 години и се со статус деца без родители по
престан на старателството најмогу до 26 години кои се социјално загрозени и
материјално и станбено необезбедени и корисници на правото на постојана парична
помош.
Од правата на социјална заштита во 2018 и 2019 година планирани и реализирани
додатоци за домување нема, а за 2020 се само по еден случај планирани и доделени
додатоци за домување.
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Во описот на постапките за бракоразводна постапка се опишани услугите кои
можат да ги добијат родителите кои се во постапка на развод на брак, родителските
права и мислењата од центарот за чување и воспитување на децата, работата на
советувалиштата за брак (овие советувалишта постојат од 2013 година и се предвидуваат
во секоја наредна година во програмите за работа со стручен тим составен од еден
правник, два социјални работници и еден педагог, како тим за советодавна работа).
За жртви на семејно насилство во сите три програми има предвидено: стручна
советодавна работа и сместување во шелтер центарот (со обезбедување на
храна, хигиена, здравствена заштита, обезбедување на лична документација,
правна и психолошка помош и подршка).
По број на предмети во 2018 година ЦСР СВН имаат регистрирано: 25 предмети
(пренесени од 2017), 26 новопримени пријави, 21 се пасивни или се сметаат за
завршени, а само една жртва е упатена во центар за жртви и една жртва е упатена во
советувалиште.
Во Програмата за 2019 година, ЦСР СВН имаат регистрирано: 16 предмети
(пренесени од 2018), 35 новопримени пријави, 34 се пасивни или се сметаат за
завршени, 1 жртва е упатена во центар за жртви и 1 упатена во советувалиште
Во Извештајот од 2020 година за жртви на семејно насилство, во ЦСР СВН имаат
регистрирано : 15 предмети (пренесени од 2019), 55 новопримени пријави, 18
доставени мислења до суд и 11 жртви се упатени во советувалиште.
Во однос на сторителите на семејно насилство по број на предмети во 2018 година
ЦСРСВН имаат регистрирано: 20 предмети (пренесени од 2017), 15 новопримени пријави,
12 пасивни или се сметаат за завршени, и 2 сторители упатени во советувалиште.
Во Програмата за 2019 година ЦСРСВН имаат регистрирано : 30 предмети
(пренесени од 2018) како сторители на семејно насилство, 16 новопримени пријави, 9 се
сметаат за завршени, 1 жртва е упатена во советувалиште
Во Извештајот за 2020 година во однос на сторителите на семејно насилство по
број на предмети, ЦСРСВН имаат регистрирано : 15 предмети (пренесени од 2019), 48
новопримени пријави, 18 доставени мислења до суд за привремени мерки и 2 сторители
упатени во советувалиште.
Во сите програми на ЦСРСВН е даден опис во однос на предходните години каде
се забележува видно повисок број на предмети за семејно насилство, а исто така и бројот
на привремени мерки за заштита од семејно насилство и судски постапки.
Најчесто изрекувани мерки се забрана за: закана и сторување семејно насилство,
за малтертирање и вознемирување, а најчести причини за насилство се наведени појава
на болести на зависности и нарушена психичка состојба на сторителите.
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Во однос на постапките за жртви на семејно насилство кои се воделе последните 3
години споредбено изгледаат вака:
во 2018 година има (77 )предмети, во 2019 се водело (88) постапки и
драстично намалување со постапките во 2000 година и тоа само (33) предмети.
Во однос на постапките за сторители на семејно насилство кои се воделе
последните 3 години споредбено изгледаат вака: 2018 година имале (52 )предмети, во
2019 се водело (87) постапки и има драстично намалување со постапките во 2000 година
и тоа само ( 31) предмет.
Шелтер центарот во Свети Николе(кој се наоѓа во состав на една од зградите на
ЦСРСВН) е во нивна надлежност за раководење, а е отворен во месец Декември 2011
година.
Во годишните програми на центарот е наведено дека заштитата ќе биде
обезбедена согласно законот за социјална заштита и има предвидено парични средства
во сите три програми.
Исто така во оперативниот план на програмите во областа семејно насилство,
освен соработката со Полицијата и јавното обвинителство, немаат планирано соработка
со граѓански здруженија кои работат на истата проблематика (иако реалноста е поинаква,
ЦСРСВН остваруваат соработка со ОЖОСВН во однос на проблемот со семејно и родово
базирано насилство).
Од страна на ЦСР СВН, добивме и одговори на поставените прашања во однос на
родовата поделба и финансиски надомест, како и средства обезбедени за поднесени
барања од жени жртви на семејно насилство.
Барања од жени жртви на семејно насилство за било каква парична помош во 2018
и 2019 година нема, а во 2020 година има едно барање за еднократна парична помош
добиено и одобрено е на жртва на семејно насилство во износ од 3.000 денари.

Од Центар за вработување на Св.Николе, во однос на барањето на програми
или планови за социјална заштита за жртви на семејно насилство, добивме информација
дека тие не изработуваат програми или планови за социјална заштита за жртви на
семејно/ родово базирано насилство.
Од Општина Свети Николе врз основа на донесените програми за последните
три години од областа на социјалната заштита, се гледа дека нема посебен опфат за
жртви на семејно насилство. Во рамки на социјалната заштита за сите три истражувани
години, досега никој нема поднесено посебно барање за заштита како жртва на семејно
насилство или барање за одобрување на парична помош за жртва на семејно насилство.
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Финанасиски средства, наменети за
кампањи за семејното и родово базирано
насилство, општината обезбедува во програмите за родовата еднаквост, во рамки на
активностите реализирани од страна на КЕКМЖ Свети Николе, а во соработка и заедничка
реализација на активностите со локалните граѓански организации кои работат на
прашањето на превенција и заштита од семејно насилство.
Во 2020 година, општината усвои документ наменет за жртви на семејно/родово
базирано насилство: Правилник за користење на еднократна парична помош за
жртви на семејно насилство.
Во пракса, се уште нема доволно пријави, не само заради краткото време од
неговото донесување, но и недоволно промовирана како услуга/можност за помош на
тагираната целна група, од страна на општината.
Првото поднесено барање (поднесено од жртва на семејно насилство која ја
напуштила насилната средина), до општина Свети Николе за еднократна парична помош
е поднесенo, а воедно и одобрено е во месец Јуни 2021 година.

4. ЗАКЛУЧОЦИ И ПРЕПОРАКИ
4.1 ЗАКЛУЧОЦИ ОД ИСТРАЖУВАЊЕТО ВО ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ

1. Општина Свети Николе заедно со градоначалникот и Советот на
општината, а постапувајќи во рамки на своите надлежности,
покажуваат напредок во однос на прашањето за родовата еднаквост
и сензитивниот пристап кон жртвите на семејно/родово базирано
насилство. Овој заклучок се базира на евиденцијата за присуство и активно
учество на преставници од општинската администрација и работните тела, како
и членови на Советот, со учество на разни настани организирани од граѓански
здруженија на тема родова еднаквост, јавни трибини, едукативни работилници
обуки и семинари, учество во кампањи за подигнување на јавната свест за
родовата еднквост, како и ангажмани во други активности од родов аспект.
2.

Советот на општина Свети Николе, преку Комисијата за еднакви
можности меѓу жените и мажите(КЕМЖМ), активно се вклучуваат со
свои иницијативи за подигнување на свеста кај јавноста за родовата
еднаквост. Советниците, со посебен примат на членовите на (КЕМЖМ)активно
се вклучуваат во активности со цел унапредување на родовата компонента. На
иницијатива на претседателката на комисијата, беше иницирана и прифатена
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од Советот, промената и дополнување во Статутот и Деловникот за работа, во
делот на одговорноста и надлежноста на комисијата, за задолжителното
учество на комисијата во разгледување на секоја буџетска програма од родов
аспект, пред да оди на расправа на Совет.
3. Координаторката за еднакви можности при општина Свети Николе
активно учествува во секоја активност од родов аспект. Воедно предстоеше и
процес за воведување на нова работна позиција за координаторка за еднакви
можности како индивидуална позиција во систематизацијата. Иако неуспешно,
без добиена согласност од МИОА, но сепак желбата, општината да се унапреди
во делот на систематизирано работно место, претставува успех за самата
иницијатива.
4.

Формирањето на работен формален/неформален тим (работно тело)
составено од претставници од институциите и граѓанските организации на
локално ниво со што се зацврстува соработката на институциите со граѓанскиот
сектор. Ова тело се формира со цел: работа со приоритетни прашања од родов
аспект (посебно за реализирање на заеднички кампањи за борба против
семејно насилство или борба против малигните болести) е позитивна страна на
локалната заедница.

Најголем успех на општината во делот за грижата за жртвите на
семејно/родово-базирано насилство претставува донесувањето на Правилник за
користење на еднократна парична помош за жртви на семејно насилство.
Ова е еден чекор напред, со кој општината ја покажува својата родова
сензитивност и желба за развој на родовата компонента, посебно во делот за
грижа за жртвите на семејно/родово-базирано насилство.

4.2 ПРЕПОРАКИ
ПРЕПОРАКИ ЗА ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ

Препораките за општина Свети Николе се произлезени од
анализата добиена врз основ на истражување и реализираната
верификациона работилница со конструктивната дискусија меѓу
учесниците, преставници од институциите.
Целта на препораките е да се подобри положбата на жртвите на
семејно насилство според нивните реални потреби за домување.
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1. Се препорачува на општина Свети Николе и на другите релевантни локални
субјекти кои имаат надлежности за заштита на жртвите на семејно/родовобазирано насилство, да изработи план за домување или програма за
реинтеграција за жртвите на насилство после напуштање на
насилната средина во која живееле, или адаптирање на потребите
на целната група во веќе постоечката програма за социјална
заштита, со вметнување на посебен дел за реинтеграција во
тековната програма за социјална заштита, програма која е под
ингеренција за креирање на одделението за локален економски
развој.
Оваа препорака произлегува како заклучок од моменталната состојба на
целната група и нивната потреба за решавање на проблемот со домување и
за обезбедување на финансиска стабилност на жртвите на семејно насилство
и нивните деца. Факт е дека мал дел од жените во Свети Николе имаат
имот на свое име или пак живеат во стан/куќа во нивна сопственост.
Напуштањето на заедничкото живеалиште во најголем број случаи значи
или враќање кај родителите, или изнајмување стан/куќа под кирија- која
најчесто не можат да си ја дозволат и дополнително го оптоварува и онака
нискиот буџет, затоа често жртвите и остануваат во насилната средина.
Оваа препорака произлезе и како заеднички заклучок од сите учесници на
верификационата работилница, како полесно прифатлива за општина Свети
Николе .
2. Се препорачува на општина Свети Николе да обезбеди трајна и
ефикасна алатка за застапување и обезбедување институционална,
финансиска и друг вид подршка за жените жртви на насилство во
нивната реинтеграција за започнување нов живот без насилство, за
жртвите и нивните деца. Потребата од нови социјални мерки кои би
вклучувале финансиска и материјална помош во првите две до три години
од напуштање на насилната средина, а кои ќе им помогнат на жените кои
преживеале насилство во процесите на реинтеграцијата и отпочнување на
нов живот без насилство. Ова препорака произлегува од реалната состојба
за згрижување и домување, бидејки иако во општина Свети Николе имаме
еден шелтер центар, со цел згрижување на жените жртви на семејно
насилство, можноста за нивно згрижување е три месеци со можност за
продолжување на уште три, до максимум една година во исклучителни
ситуации,
но со тоа не го решава проблемот со идното домување и
реинтеграција.
3. Се препорачува на општина Свети Николе, која има изградено социјални
станови, да ги земе во предвид реалните потреби за домување на
жртвите на семејно насилство и да даде приоритет за домување на
оваа целна група во однос на критериумите за избор на корисници на
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социјалните станови. Препорака врз основа на добиената анализа од
истражувањето за потребите од домување на 4 жени учеснички во фокус
групата.
4. Се препорачува на општината, институциите и работните тела
пр:(Локален Совет за превенција и други локални тела) да бидат
поактивни во својата работа и заеднички со другите локални
чинители, во континуитет да се координираат меѓусебно,
навремено да делуваат и преземаат итни мерки за навремена
заштита на жртвите на насилство. Оваа препорака произлезе како
заклучок од недоволната координираност помеѓу локалните институции
(општина со Центар за социјална работа и Агенција за вработување со
Центар за социјална работа Свети Николе)

Во процесот на истражувањето, преку прибраните
податоци
се
идентификувани специфичните карактеристики на оваа целна група и
нивните економски потреби, вклучително и потребите на нивните деца кои
биле директни или индиректни жртви на семејно насилство, а ја
напуштиле насилната средина заедно со нивните мајки.
Во анализата се сублимирани постоечките национални механизми и локални
политики за поддршка на жените жртви на семејно насилство и нивните
деца и е претставена нивната достапност до целната група.

ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ОВАА АКТИВНОСТ УПАТУВАМ ГОЛЕМА БЛАГОДАРНОСТ ЗА
СОРАБОТКАТА НА ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ И СИТЕ ЛОКАЛНИ ИНСТИТУЦИИ ВКЛУЧЕНИ
ВО СЕВКУПНИОТ ПРОЦЕС НА ИСТРАЖУВАЊЕ: (ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ, ЦЕНТАР ЗА
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА СВЕТИ НИКОЛЕ, АГЕНЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ СВЕТИ НИКОЛЕ И
ПОЛИЦИСКА СТАНИЦА СВЕТИ НИКОЛЕ)
ПОСЕБНО БЛАГОДАРНОСТ УПАТУВАМ ДО УЧЕСНИЧКИТЕ ВО ИСТАЖУВАЊЕТО НА ОН ЛАЈН
ПРАШАЛНИКОТ И УЧЕСНИЧКИТЕ ВО ФОКУС ГРУПИТЕ КОИ ОВОЗМОЖИЈА ДА ЈА УВИДИМЕ
РЕАЛНАТА СОСТОЈБА НА ЛОКАЛНО НИВО И ГИ СПОЗНАЕМЕ НИВНИТЕ ПОТРЕБИ КАКО
ЖРТВИ НА СЕМЕЈНО/РОДОВО-БАЗИРАНО НАСИЛСТВО, СПОДЕЛУВАЈКИ ГИ НИВНИТЕ
ПРИКАЗНИ ВО АНАЛИЗАТА
ГОЛЕМА БЛАГОДАРНОСТ ДО СИТЕ УЧЕСНИЦИ/ЧКИ ВО ИСТРАЖУВАЊЕТО
Истражувачка во областа насилство врз жените
Даниела Панева,
Организација на жените на општина Свети Николе
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