Strengthening the impact of the civil society in effective
justice sector reforms (IPA II) - 2014
EuropeAid/159467/ID/ACT/MK

Општи правила и услови за воспоставување на сервис за
обезбедување на правна и психо-социјална поддршка на
ранливи жртви на насилни кривични дела

Овој документ ги опфаќа активностите спроведени од страна на Македонското
здружение на млади правници во соработка со СОС Детско село, со финансиска поддршка
од Европска Унија. Ставовите изразени во овој документ, не треба на кој било начин, да се
сметаат за одраз на официјалниот став на Европската Унија. Европската комисија не е
одговорна за било каква употреба што може да се направи со информациите содржани во
документот.
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Правна поддршка на ранливи жртви на насилни кривични дела
Договор број 12-6207/1 од 22.12.2018
Проектот е финансиски поддржан од страна на Европската Унија.
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Предговор

Проектот ,,Правна поддршка на ранливи жртви на насилни кривични дела’’ се спроведува
од страна на Македонското здружение на млади правници (МЗМП) во соработка со СОС
Детско село Северна Македонија (Во понатамошниот текст СОС Детско село). Проектот е
финансиран од Европската Унија преку Министерството за финансии на РСМ- Сектор за
централно финансирање и склучување на договори во рамки на програмата – Strengthening
the impact of the civil society in effective justice sector reforms – IPA II 2014,
EuropeAid/159467/ID/ACT/MK. Главната цел на овој проект е да го подобри пристапот до
правда за жртвите на насилни кривични дела преку воспоставување на национален сервис
за правна и психо-социјална поддршка. Основната активност на овој проект вклучува
директна и континуирана правна и психо-социјална поддршка која ќе се обезбедува на
ранливи жртви на насилни кривични дела. Специфични целни групи за сервисот за
поддршка на жртви на насилни кривични дела се: деца, лица со попреченост, постари лица
и жени. Сервисот за поддршка на жртви ќе вклучува поддршка на три нивоа: (1)
Обезбедување на информации и совети поврзани со правни, финансиски и практични
прашања и ризици за понатамошна виктимизација; (2) Правно советување; и (3) Психосоцијална поддршка.
Овој документ е од исклучителна важност за воспоставување на сервис за обезбедување на
правна и психосоцијална поддршка на жртви на насилни кривични дела.

Детално се

разработени услугите кои ќе бидат обезбедени, корисниците на услугите како и правата и
одговорностите на лицата кои ќе ги обезбедуваат услугите за поддршка. Основната намена
на овој документ е да се обезбедат квалитетни услуги за поддршка на жртвите на насилни
кривични дела со строги правила на кои ќе треба да се придржуваат давателите на услуги
како и да го олеснат следењето и надзорот на услугите. Сите предвидени заложби ќе
обезбедат максимално придржување до принципот – да не се нанесува штета. Овој документ
исто така ќе им послужи и на жртвите за да се информираат за улогата и институциите кои
обезбедуваат поддршка на жртвите како и да се информираат за нивните права имајќи го
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предвид фактот дека недоволната информираност на жртвите за нивните права ги одвратува
од нивното право активно да учествуваат во кривичните постапки.
Доколку сте жртва на насилство или познавате некој кој трпи насилство , но нема храброст
истото да го пријави побарајте поддршка и информирајте се за своите права.
Поважни телефони за помош и поддршка:
075/235-837 или 071/277-180
02/3220-870 или 02/3290-180

Се противам на насилството, затоа што кога изгледа дека прави добро, доброто е само
привремено; злото кое го предизвикува е постојано.
Махатма Ганди
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ЛИСТА НА КРАТЕНКИ
РСМ- Република Северна Македонија
МЗМП- Македонско здружение на млади правници
МТСП – Министерство за труд и социјална политика
МЗ- Министерство за здравство
МОН- Министерство за образование и наука
МВР- Министерство за внатрешни работи
ЦСР- Центар за социјални работи
ЕСЧП- Европски суд за човекови права
ЗПСЗСН- Закон за превенција, спречување и заштита од семејно насилство
ЗСЗ - Закон за социјална заштита
ИК- Истанбулската Конвенција
КЗ- Кривичен законик
ЗС - Закон за семејство
ЗОО- Закон за основно образование
ЗСО- Закон за средно образование
ЗЗЛП- Закон за заштита на лични податоци
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Вовед
Не постои држава или заедница која не е во постојан контакт со насилство. Слики од сторени
насилства проникнуваат во медиумите, а истото е присутно низ улиците, во нашите домови,
во образовните и други институции. Насилството е зло кое ја распарчува структурата на
заедниците и е закана за животот, здравјето и благосостојбата на сите. Со насилството се
повредуваат човекови права на жртвите и истото претставува пречка за остварување на
нивните фундаментални слободи и права. Секоја година во Европа, повеќе од 1.6 милиони
луѓе ширум светот го губат својот живот како резултат на сторено насилство. Исто така,
голема е и бројката на жртвите кои како резултат на насилството се повредени и страдаат
од низа физички, сексуални, репродуктивни и психолошки здравствени проблеми. За многу
луѓе бегството и избегнувањето на контакт со насилството подразбира заклучување на врати,
прозори и избегнување да се биде присутен на опасни места. За други луѓе, бегството не е
возможно бидејќи истото се случува внатре во домот. Насилството како глобален проблем
ги опфаќа сите припадници на заедницата како потенцијални жртви на насилство. Како
резултат на различните форми и облици насилството може да му се случи секому. Никој не
е имун на насилство. Затоа Република Северна Македонија континуирано се труди преку
донесување на различни закони, подзаконски акти, правилници и ратификувани
меѓународни документи да овозможи подобра заштита на поединците кои се јавуваат како
жртви на насилство. Насилството бара мултидисциплинарен односно сеопфатен пристап. И
покрај напорите кои државата досега ги има направено за спречување или до некој степен
намалување на насилството, истата се труди и во иднина да вложи напори за да се
интензивираат и исполнат активностите кои се предвидени за спречување и заштита на
жртвите од насилство. Насилството остава сериозни последици на жртвите кон кои истото е
сторено. Насилството во кое жените се јавуваат како жртви допринесе за ратификување на
Истанбулската конвенција. Истата претставува револуционерен чекор во превенција и
борба

против родово

базираното

насилство. Клучниот

предизвик е доследната

имплементација на обврските што се преземаа со прифаќањето на конкретната конвенција.
Последиците од насилството постојат кај сите жртви. Меѓутоа, насилството, запоставеноста
и злоупотребата на децата особено во најраните години може да остави трајни последици
врз нивниот развој. Дел од нив може да страдаат од депресија или анксиозност кога ќе бидат
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возрасни, а дел од нив може да развијат ризично и деликвентно однесување во иднина. Кај
лицата со попреченост кои се жртви на насилство, насилството најчесто се рефлектира како
намалување на самодовербата, а по извршеното насилство истите се чувствувуваат
некорисни за општеството во целина.
Во моментов, во Република Северна Македонија постојат национални системи за откривање
и превенција на насилството. Меѓутоа, има многу недостатоци кои ги спречуваат надлежните
органи и институции да работат онолку ефикасно колку што е потребно. Потфрлувањето на
мултисекторската соработка и недостатокот на координација меѓу различните институции
како и пролонгирањето на постапките и секундарната виктимизација може дополнително да
ја влоши положбата на жртвата во која таа се наоѓа по стореното насилство.

I Правна и психо-социјална поддршка и интервенција на жртви на насилство
Граѓанскиот сектор се смета како рамноправен член, заедно со МТСП, МЗ, МОН и МВР, во
тимот кој работи на идентификација, превенција, ресоцијализација и реинтеграција на
жртвите на насилство.
Граѓанските организации како значаен фактор во превенција и справување со насилството
во Република Северна Македонија, работат на подигање на јавната свест и сензибилизација
за проблемот на насилство, работат на откривање и пријавување на случаите, но и
соработуваат со сите надлежни институции кои работат на заштитата на жртви на насилство.
Граѓанските организации секогаш кога ќе дознаат за постоење на насилство треба да ги
преземат следните дејствија (да се земе предвид дека овие се генерални дејствија при
постапување со жртва):
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Веднаш по
добивање на
информацијата,
воспоставува
контакт со жртвата
и отвара досие;

Доколку жртвата
пријави семејно
насилство на СОС
национална линија
која работи 24
часа, по барање на
жртвата се
постапува
понатаму.

Откако ќе прими
повик или се добие
информација за
насилство се врши
идентификација,
откривање, при
што анонимноста и
дискреционото
право се
загарантирани на
жрвтата.

Доколку очевидец
го пријави
насилството и сака
да биде анонимен,
операторот
понатаму го
пријавува случајот
во МВР, односно
меснонадлежната
полициска станица.

Начин на обезбедување на правна и психо-социјална поддршка во рамки на проектот
“Правна поддршка за ранливи жртви на насилни кривични дела”
Проектот во чии рамки се изработени овие правила и услови за обезбедување на правна и
психо-социјална поддршка за ранливи жртви на насилни кривични дела, формираше тим од
16 адвокати и 8 стручни советници кои ќе работат заедно со проектниот тим, тука мислејќи
на координаторот за правна поддршка и координаторот за психо-социјална поддршка
ангажирани од страна на МЗМП и СОС Детско село. Тимот на професионалци внимателно
ќе ги следат чекорите кои се вклучени во овој документ и доколку постои одредено
неразјаснето прашање или пак непредвидена ситуација, не треба да преземаат никакви
дејства без претходно да се исконсултираат со проектниот тим. Проектниот тим и
ангажираните лица имаат обврска за целосно почитување на личните податоци на жртвите
со кои ќе дојдат во контакт, и секое дејствие на непочитување на оваа обврска ќе биде
санкционирано согласно закон.
Системот за поддршка на жртви воспоставен од проектот ќе обезбедува сервиси на следните
три нивоа:
1. Обезбедување на информации и совети за правни, финансиски и практични
предизвици и ризици од понатамошна виктимизација
2. Правно советување и застапување
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3. Психо-социјална поддршка
Дали едно лице ќе ги добие сите три вида на помош ќе зависи од специфичноста на самиот
случај, видот на кривичното дело, сериозноста на траумата, ранливоста на жртвата (децата
ќе имаат највисок приоритет) и потребите и желбите на жртвата.
Како што веќе беше наведено, главни целни групи на овој проект и сервис се: деца, лица со
попреченост, постари лица и жени. Други лица исто така можат да побараат помош од
сервисот за поддршка на жртви, но приоритет ќе имаат главните целни групи. Сервисите ќе
бидат обезбедени во рамки на просториите на имплементаторите на овој проект. Доколку
жрвата е од друг град, и сервисот не може да се обезбеди преку телефон или теренска
посета, патот и трошоците за сместување на жртвата ќе и бидат обезбедени од страна на
проектот за таа да може да дојде во Скопје.
Чекор 1: Пријава на насилство
•

Пријавата на насилство го вклучува првиот чекор односно првата комуникација
помеѓу жртвата или нејзината/неговата фамилија. Пријавата за насилство се
забележува на посебен формулар (види Анекс 1) и истата се пополнува од страна на
Координаторот за правна поддршка. Пријавата за насилство може да се изврши и по
телефон, е-маил, ФБ или друг вид на комуникациска апликација, директно во
канцелариите на имплементаторите на проектот или пак преку препраќање од страна
на полицијата, јавното обвинителство, судовите или други релевантни институции и
организации.

Чекор 2: Првична евалуација на случајот
•

Првичната евалуација на случајот вклучува процена на општите факти на случајот,
потребите на жртвата и доколку има, специфични барања за поддршка на жртвата.
Првичната евалуација се прави заеднички со пријавата за насилство. По направената
првична евалуација се проценува дали жртвата може да ги добие сервисите
обезбедени со овој проект или не. Доколку лицето не може да ги добие сервисите
обезбедени со овој проект, тогаш истото ќе биде упатено во соодветна институција
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или пак друга организација која обезбедува ваков вид на поддршка. Доколку на
лицето му се потребни само специфични информации од правен карактер или пак
информации поврзани со неговиот/нејзиниот статус на жртва, истите ќе бидат
обезбедени.
Чекор 3: Интервју со жртвата и/или неговите/нејзините родители или законски
застапници
По првичната евалуација, без одложување, се закажува интервју со жртвата и доколку
е потребно со нејзините/неговите родители или законски застапници. Целта на ова
интервју е да се направи подлабока процена за фактите на случајот и специфичните
потреби на жртвата преку користење на метод за процена на индивидуалните
потреби. Интервјуто ќе биде одржано во безбедна и соодветна средина за жртвата.
Интервјуто се спроведува заеднички од страна на двајцата координатори за правна
и психо-социјална поддршка. Доколку специфичностите на случајот и доколку
жртвата бара интервјуто да биде одржано со лице од одреден пол или доколку
жртвата има други барања, координаторите ќе треба тоа да го испочитуваат. Врз
основа на интервјуто, ќе се направи индивидуален план за поддршка вклучувајќи ги
сите сервиси потребни за жртвата.
Чекор 4.1: Обезбедување на информации
•

Првото ниво на поддршка вклучува навремени и точни практични информации за
жртвите. Информациите ќе бидат обезбедени од страна на Координаторот за правна
поддршка директно на жртвата или нејзините/неговите членови на фамилијата преку
телефон, средба или е-маил. Информациите кои ќе се обезбедат ќе опфаќаат:
-

Пријавување на кривичното дело

-

Правата на жртвата и нејзиниот статус во различни фази од постапката

-

Права на жртвата за обештетување/надомест

-

Информации и упатување до сервиси и програми од социјална заштита
обезбедени од институции

-

Логистички и финансиски информации
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-

Информации,

препраќање

и

придружување

до

специфичен

сервис

за

специфични кривични дела
-

Практични информации кои ќе и помогнат на жртвата за таа да се чувствува
безбедно и да биде безбедна

-

Соочување со медиуми, доколку е потребно.

Чекор 4.2: Правно советување
•

Второто ниво на поддршка подразбира правно советување на жртвите од кривични
дела. Проектот ќе обезбеди правно советување зависно од специфичностите на секој
случај засебно, но и во согласност со желбите и потребите на жртвата. Правното
советување ќе се прави по детална анализа на фактите на случајот, постапката и
важечкото право. Овој вид на поддршка подразбира
-

Подготовка на кривична пријава до надлежното јавно обвинителство

-

Подготовка на приватна кривична тужба

-

Обжалување на решението на јавното обвинителство за отфрлање на кривичната
пријава

-

Остварување на правата на жртвата како оштетена страна во кривичната постапка

-

Остварување на праватата на жртвата во однос на надомест на штета вклучително
помош за добивање на бесплатна правна помош од државата за остварување на
правата на жртвата во граѓанска постапка.

Чекор 4.2: Обезбедување на психо-социјална поддршка
•

Насилниот криминал има големо влијание врз жртвата. Самиот настан предизвикува
акутен стрес проследен со силни емоции како шок, негирање, неверување, гнев,
конфузија, вина, страв итн. Со вистинската помош и поддршка жртвите можат многу
побрзо да продолжат нормално да го водат својот живот. За таа цел, проектот
предвидува доверливо психо-социјално советување или друг вид на психолошка
помош зависно од потребите и штетата која жртвата ја претрпела. Советувањето ќе
вклучува насочување во справување со емоционалното, когнитивното, душевното и
физичкото добро на жртвата. Советувањето ќе се прави од страна на Координаторот
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за психо-социјална поддршка и тимот на советници тренирани и искусни во работа
со лица кои претрпеле траума, преку воспоставување и користење на разни техники
за првична психо-социјална интервенција.

Граѓанска организација е должна во процесот на реинтеграција да и
обезбеди поддршка за економско јакнење и јакнење на животните
вештини на жртвата преку индивидуалниот план на стучните работници
кои ке работат со жртвата

По барање на подносителот (граганска организација) ЦСР/МВР се
должни да дадат повратна информација за жртвата, кое нешто ке биде
уредено преку заедничкиот протокол за соработка со релевантните
иституции за упатување на жртвата

Жртвата се информира за правата кои може да ги искористи по однос
на заштита и пријава на сторителот

Комуникација со релевантните институции понатаму со цел
обезбедување адекватна заштита е задолжителна

Граѓанските организации ќе користат унифицирано/стандардизирано
упатство за спроведување на разговор со жртвата (Анекс 1)

При процесот на првото интервјуирање на жртвите на насилство МОРА ДА СЕ ЗНАЕ
дека:
 Никогаш не смее да се води разговор со жртвата во присуство на потенцијалниот
извршител на насилството
 Да се биде свесен за стравовите, срамот и збунетоста на жртвата
 Да се биде стрпелив и да се повтори прашањето неколку пати доколку жртвата не
одговори
 Да се користат кратки и конкретни прашања
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 Да се избегнуваат реторички и двосмислени прашања (на пример на прашањето
Дали си добро?, автоматски следува одговор Да.
 Да се избегнуваат прашања кои ја обвинуваат жртвата (Што направи ти за
насилникот да те удри?)
Треда да се имаат на ум следните примери на прашања кои треба да се користат:
 Можеш ли да ми кажеш што се случи?
 Имаш видлива повреда, ми личи дека некој те удрил. Можеш ли да ми кажеш кој го
направи тоа?
 Дали тоа лице те удрило и претходно?
 Дали имаш и некои други повреди по телото?
 Колку пати те удри?
 Дали те удри со рака или со некој предмет (нож, телефон, чевел...)?
 Дали претходно ти се заканувал?
Предлог програма за психо-социјално советување и терапија на жртви на насилство
Сите жртви што доживеале или доживуваат насилство, а кои се јавиле за третман, имаат
потреба од правна помош, психо-социјална поддршка и советување и како понатаму да го
организираат и продолжат својот живот. Дел од нив, особено оние кои долготрајно трпеле
насилство, имаат потреба од долгорочна поддршка и терапија за надминување на траумите,
враќање на самодовербата, довербата во луѓето и живот без насилство. Искуствата од
последната година се разликуваат од оние во претходните години. Разликата е во тоа што
сега жртвите бараат помош како да останат во семејството, а да живеат без насилство. Имаат
потреба и од партнерско советување како да ги надминат недоразбирањата во бракот или
проблемите со другите членови во семејството. Мал е бројот на жртви кои побарале
згрижување во кризен центар или во шелтер.
Целите на програмата се: обезбедување континуирана правна и психо-социјална помош
за намалување на стресот, стравот, пострауматските стресни растројства, зајакнување на
самодовербата и создавање вештини за самоодржливост, доверба во другите и во
институциите.
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Основен принцип е почитување на правото на доверливост и тајност на изнесените
информации на жртвите кои ќе се обратат во психо-социјалното советувалиште и ќе
побараат заштита.
План за работа:
По првата посета советникот изготвува индивидуален план за работа со жртвата. Планот за
работа се прилагодува на психичката

состојба, возраста, потребите за советување на

жртвата. Бројот на сесиите зависи од состојбата на жртвата.
Првата психо-социјална помош за поддршка на жртвите на насилство треба да нуди повеќе
видови помош и тоа во домените на превенција, советување и кризна или посттрaуматска
интервенција. Независно од природата на помошта, нејзините основни цели се:
• Информирање за природата и потеклото на насилството, за човековите права, за
можностите за справување и излегување од кругот на насилството и
• Враќање на чувството на безбедност, самопочитување и зајакнување на клиентот (жртва
на насилството) да го истражи и да го разбере својот проблем, да направи здрави избори, и
да опстои на одлуката за промени.
Во зависност од природата, текот и интензитетот на насилството, најчести форми на психосоцијална помош во овие рамки се:
- Примарната психо-социјална помош - прифаќање на клиентот, сослушување со емпатија и
разбирање и информирање за можните опции за помош. Се спроведува на лице место без
претходни детални истражувања на состојбите (по барање на клиентот или по упатување од
друго место).
- Итната интервенција за заштита од насилството - во состојба на акутна загрозеност, лична
и (или) на членовите на семејството. Се состои во брза процена на потребите, околностите
и изработка на план на акција и излез од опасноста.
- Психо-социјалната помош и поддршка во услови на долготрајната изложеност или ризик
од семејно (партнерско) насилство. Помошта има за цел зајакнување на клиентот да ги
истражи и разбере причините за насилството, сопствената улога и активно да учествува во
долгорочно решавање на проблемот.
14

- Кризната интервенција - посттрауматска интервенција - во услови на „застој“ во одредена
фаза на кризата и (или) со тешки трауматски последици од насилството - помошта се
однесува на откривање нови ресурси и механизми за справување, односно намалување на
последиците од траумата и секундарната трауматизација како резултат на насилството.
Формите на работа на психолошкото советувалиште се: индивидуално и групно советување,
при што групното советување е повеќе насочено кон реализација на превентивните
(информативни) и психо-едукативни програми за помош (како на пр. дискусиони групи, или
психо-едукативни групи на зададена тема), односно групи на поддршка и закрепнување по
долготрајна изложеност на насилство. Советувалиштето обезбедува и дебрифинг групи за
„помош на помагачите“ во нивната работа со жртвите на насилство.

Методи и техники за реализација на програмата за психо-социјална помош на
жртвите на насилство
Посочените методи и техники за реализација на психо-социјално советување на жртви на
насилство, објаснети во продолжение на овој документ, се однесуваат на посеопфатно
воспоставување на сервис на психосоцијални услуги каде се користат разни и соодветни
дијагностички и советодавни техники за помош и советување на жртвите кое може да биде
долгорочно и краткорочно.
Во однос на ова треба да се нагласи дека дел од овие методи и техники, соодветно потребите,
ќе бидат користени и при давањето на првата психо-социјална помош, односно
психосоцијалната интервенција од страна на советниците во рамки на услугите кои ги
овозможува проектот.
1.Дијагностички методи


Кратко

клиничко

интервју

-

за

добивање

прелиминарни

податоци

за

психофизичката состојба на жртвата, информации врз основа на кои понатаму се
изготвува индивидуален план за жртвата..


Тест за мерење на нивото на стрес и траума – се користи за утврдување на нивото
на стрес, видот на трауми и трауматски нарушувања. Овие информации се користат
во планирање на понатамошната работа и потребата од стручна помош;
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Генограм - за добивање информации за семејството, сродноста со насилникот,
односот со

насилникот, односите на насилникот со другите членови, кои

информации можат да бидат искористени во рехабилитацијата на жртвата, но и
помош на насилникот доколку тој ја прифаќа помошта;


Социјална анамнеза - стручна белешка во која се инкорпорираат сите податоци и
информации добиени со претходните техники.



Еко-мапа- преглед на интерперсоналните релации на лицето со лица од неговото
најблиско опкружување .

2.Психодијагностички техники


Проективни техники - ТАТ-тест- за експлорација на личноста и добивање на
информации неопходни за детектирање на психичките проблеми, траумите кај
жртвата и подготовка на индивидуален план на работа и планирање на видот на
психолошка помош-советување, психотерапија со кои ќе и се помогне да ги надмине
постравматските стресни нарушувања.



MMPI- тест- се применува за жртви дијагностицирани од страна на психологот како
жртва со сериозни психолошки проблеми.

3.Психотераписки техники – за надминување на когнитивните, емоционалните и
бихевиоралните проблеми.


Советување – се спроведува во текот на целиот психолошки третман до целосното
опоравување на жртвата.



Когнитивна терапија – се применува за промена на погрешните мисли и сознанија
кај жртвата и формирање на нови знаења и позитивно мислење за себе и сопствениот
живот.



Бихевиорална терапија – се спроведува за промена на однесувањето на жртвата и
формирање на нови навики и однесување со кои ќе се заштити од секакви опасности.



Интегративен пристап – во кој се вклучени повеќе психотераписки техники.



Психотерапија - за надминување на емоционалните проблеми и пореметувања на
личноста, зајакнување на отпорот и спречување на можноста повторно да стане
жртва на насилство.
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Опис на активностите за директна психо-социјална помош
1.Индивидуално советување и терапија .
Се применува комбиниран метод на психотерапија:


Когнитивно –бихевиорална терапија



Интервенција во криза: Акцидентни – случајни кризи, минати животни настани,
сегашни животни настани.

2.Групна терапија и групи за самопомош се спроведува со жени со слични проблеми
кои, по индивидуалните третмани, се ослободени од стравот и срамот да зборуваат за својот
проблем со што ќе си помогнат себеси како и на другите жени во справувањето со
проблемот на насилството.
3.Брачна и семејна терапија - Доколку психологот процени, а жртвата прифати,
советникот ќе обезбедува брачна или семејна терапија.

Цели на правната и психо-социјалната помош и поддршка
• зајакнување и информирање на жртвите за нивните права и можни начини на поддршка,
• намалување на последиците од насилство и трауми кои влијаат врз животот на жртвите,
• елиминирање на последиците од насилството и намалување на можностите за повторно
разгледување на вината,
• поттикнување промени на лично ниво (процесуирање на искуството поврзано со
насилство, разбирање на динамиката на насилството, подобра слика за себе и
самопочитување, преземање одговорности за сопствениот живот).
Мрежата на достапни услуги за помош и поддршка на жртвите претставува предуслов за
елиминирање

на

насилството

против

жртвите.

Обезбедувајќи

соодветна

помош,

општеството покажува дека проблемот со насилството е третиран сериозно и дека жртвите
активно се поддржуваат. Оваа мрежа е исто така неопходна за работа на превенција од
страна на полицијата, судството, општествените, здравствените и образовните институции,
како и граѓанските организации кои се неопходни партнери во давањето услуги на
консултации и поддршка на жртвите на насилство. Жртвите на насилство сериозно се
трауматизирани и потребно им е сигурно место и интензивна поддршка.
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Кои се придобивките од правната и психо-социјалната помош на жртвите на
насилство?
• разбирање и поддршка,
• анонимност и доверливост,
• информации за институциите кои можат да помогнат во решавањето на проблемите,
• стручна помош.
Притоа треба да се има предвид:
• Жртвата треба да биде поддржана во донесувањето сопствени одлуки, а не некој друг да
одлучи за неа,
• да ги поттикне и зајакне самодовербата и решителноста,
• да се обезбеди правото на жртвата да избере што ќе направи со својот живот,
• да и се објасни на жртвата кои се нејзините права и можности,
• важно е да се процени степенот на опасност од сторителите и да се развие план за
безбедност заедно со жртвата, важно е да се информира жртвата за сите облици на
институционална помош: полицијата, ЦСР, судот, обвинителството, здравството, социјалната
помош, но и да и се помогне на жртвата да оствари пристап до соодветните институции.
Целта на психо-социјалната помош:
Помагајќи и на жртвата да го открие трауматичното искуство со насилство, што таа го таа
преживеала, ќе и се:
• помогне да ја врати добрата слика за себе, да стекне самодоверба и да го контролира
нејзиниот живот,
• обезбеди помош на жртвите да стекнат свест за нивното право на избор, правото на живот
без насилство и целосно опоравување од траумата,
• обезбеди значително намалување на симптомите на траума, со цел за нивно целосно
исчезнување.
Сите форми на советување, психо-социјална и правна помош за високо-трауматизирани
жртви мора да бидат бесплатни, да гарантираат доверливост и анонимност и да се одвиваат
во безбедна, пријатна и пријателска средина.
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Работата во рамките на психо-социјалната помош и поддршка претставува комплементарен
дел од целиот процес на помош и заштита на жртвата, што подразбира вклучување на
стручни работници (психолог, социјален работник и правник, а по потреба и останати
профили), со цел да се работи на решавање на сите ризици и проблеми, идентификувани кај
жртвата, како на пример:
-

преземањето на мерки за заштита кон жртвата, односно членовите на семејството
(упатување

на

децата

во

училиште,

мерки

од

институционална,

вонинституционална заштита, итн),
-

обезбедување на привремени мерки за заштита, во поглед на сторителот, од
стручни работници во надлежното одделение,

-

третирање и на останатите ризици кај жртвата, односно членовите на семејството.

Подготовка и пополнување на формулари и записници
Корисникот на советувалишни услуги треба да ги пополни следните формулари:
При прием: Се потполнува формулар за пријавено насилство. Истиот го пополнува
координаторот за правна поддршка.
Соодветно понатамошниот процес на овозможување услуги и соодветно потребите на
жртвата, следува средба со координаторите за правна и психосоцијална поддршка. Од тој
состанок се изготвува извештај за средбата помеѓу жртвата и координаторите во која
се забележува првичната интервенција направена кон жртвата, споделените правни
совети и препораки за понатамошно постапување. Доколку жртвата е согласна да добие
дополнителен третман за психо-социјална поддршка или правна поддршка потребно е да
потпише Изјава за согласност за третман за психосоцијална и правна помош на жртви
на насилство.
По завршувањето на услугите: Мислење за текот на третманот, добиените услуги и
постигнати резултати
Стручните работници кои работат со корисниците, треба да ги пополнуваат следните
документи:
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При прием: Формулар за почетна процена на потребите за третман и План за работа
со корисник
Во текот на работата: Лист за следење на работата со корисникот, односно за
психосоцијалните советници – Извештај од индивидуална средба со клиент. Адвокатите,
зависно од видот на советувањето што го прават, потребно е да подготвуваат повремени
извештаи, испратени по е-маил, за презмените дејствија во однос на конкретната странка со
цел полесно следење на случаите од страна на проектниот тим.
По завршувањето на услугите: Извештај за резултатите на третманот
Корисникот добива пократка верзија од подготвениот извештај за резултатите од
неговиот третман, на негово барање.
Стручните советници изготвуват Извештај за затворање на случај со препораки за
натамошно постапување.
Во однос на условите за обезбедување на услугите во рамки на проектот за непречена
работа потребно е обезбедување на:
Соодветна просторија за работа со странките, опремена со соодветни канцелариски,
технички и нагледни средства (голема маса, столици, ТВ, компјутер, табла со големи листови
хартија, фломастери, стикери, книги, сликовници, итн).
Работна просторија за стручните работници, опремена со соодветна канцелариска и
техничка опрема, согласно на нивниот број (бироа, столици, компјутери, телефон), стручна
литература, итн.
За стручните работници и корисниците на услугите е неопходно и обезбедување на пристап
до санитарен чвор и чајна кујна.
Давањето на правни и психо-социјални услуги на лица кои доживеале или се во ризик да
доживеат насилство а со цел за нивно зајакнување и ресоцијализација, е преку примена на
индивидуална и по можност групна советувалишна работа.
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Оваа функција се остварува преку следните активности:


информирање за природата и потеклото на семејното насилство



советување за можностите за справување и излегување од кругот на насилството,



јакнење на родителските капацитети

Водечки принципи за работа со жртви на насилство се:


Еднаков пристап и недискриминација на корисниците,



Почитување на личноста и изборот на корисникот,



Избегнување на дополнителна виктимизација во сите фази од работата со
корисниците (претходно информирање за случајот, од колегите кои работеле во
фазите на прием и процена),



Примена на позитивно и афирмативно обраќање,



Препознавање на границите на сопствените ингеренции и пренесување на
надлежностите во постапување на други специјализирани институции,



Поттикнување на учеството на корисниците во сите фази од работата со нив и нивно
зајакнување, во насока на самостојно донесување одлуки,



Тајност и доверливост на податоците од работата со корисниците, освен во случаи
кога поради безбедноста и најдобрите интереси на странките и членовите на нивните
семејства се постапува поинаку,



Транспарентност и



Холистички пристап во работата со корисниците.

Во продолжение на овој документ, се наоѓа и најважната национална и меѓународна правна
рамка поврзана со заштитата на целните групи со кои овој проект работи, како и особен
осврт на насилството врз децата како една од најсериозните форми на насилен криминал.

II Релевантна правна рамка
Сегашното регулирање на насилството е парцијално, повеќе декларативно, прикажано во
повеќе законски акти во кои се става акцент врз одредбите за институциите, начините за
вршење на надзорот, како и казните кои се предвидени за извршителите на насилство, а
отсуствува точно утврдена процедура како заокружена целина за мерките што треба да се
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превземат за заштита на лицата кои се жртви на насилство. Одредби со кои се превенира и
инкриминира вршењето на насилство се содржани во следниве правни документи:
- Кривичен законик1
Семејното насилство е инкриминирано во рамките на постоечките кривични дела во
казненото законодавство, но не како засебно дело, туку како квалификаторна околност во
одредени кривични дела од Кривичниот законик.
Позитивна карактеристика на нашите нормативни решенија е поврзувањето на двата
система - граѓанскоправниот и казненоправниот - што е во согласност со меѓународните
стандарди. Со други зборови, инкриминирањето не го исклучува користењето на
привремените мерки за заштита, но и обратно.
Сите активности, сторувања или пропуштања кои ги загрозуваат или повредуваат правата,
добрата, вредностите и интересите се инкриминирани со Кривичниот законик како
кривични дела за чие извршување нивните сторители подлежат на казна предвидена со
закон.
Поимот (дефиницијата) за семејно насилство е пропишан со КЗ на РМ, чл. 122 ст.21, каде
,,Под семејно насилство се подазбира малтретирање, грубо навредување, загрозување на
сигурноста, телесно повредување, полово или друго психичко или физичко насилство со кое
се предизвикува чувство на несигурност, загрозување или страв, спрема брачен другар,
родителите или децата или други лица кои живеат во брачна или вонбрачна заедница или
заедничко домаќинство, како и спрема поранешен брачен другар или лица кои имаат
заедничко дете или се наоѓаат во блиски лични односи.”
- Закон за семејството2
Семејното насилство претставува една од областите која е предмет на целосна регулација со
точно предвидени правила на постапување и мерки на преземање.
Материјата од областа на семејството и регулирањето на семејните односи е разработена во
Законот за семејството. Во него се содржани детални и специфични правила што се
однесуваат на заштитата на детето. Член 33а ги забранува сите видови насилство во брак и

1
2

Службен весник број 37/1996 објавен на 29.07.1996
Службен весник број 80/1992 објавен на 22.12.1992
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во семејството. Член 90, се однесува на одземање на вршењето на родителското право со
решение на судот, во вонпроцесна постапка во случаи на злоупотреба на вршењето на
родителското право или занемарување на вршењето на родителските должности. Како
злоупотреба или грубо занемарување на родителските должности се смета ако родителот :
спроведува физичко или емоционално насилство над детето; полово го искористува детето;
го присилува детето на работа која не одговара на неговата возраст; му дозволува употреба
на алкохол, дрога или други психотропни супстанци; го наведува детето на општествено
неприфатливи поведенија; го напушти детето и подолго од три месеца не се грижи за детето,
и ако на кој било друг начин грубо ги крши правата на детето. На родителот може да му биде
одземено вршењето на родителското право во поглед на сите деца или во поглед на некое
од нив.
Со семејно закондавната реформа од 2004 г., кога впрочем за прв пат семејното насилство
е регулирано во оваа сфера, воведени се низа поединечни мерки на заштита. Во таа смисла,
центарот за социјални работи и граѓанските организации кои работат на полето на
искоренување и на превенција на семејното насилство, добија законска можност за градење
на неопходниот координативен систем на заштита. Покрај поединечно предвидените мерки
во законот, дадена е можност да се превземаат и сите други мерки кои ќе послужат за
остварување на заштита на жртвата.
Во ЗС под семејно насилство се смета однесување на член на семејството кој со примена на
сила, закана и за семејството, заплашување, врши телесни повреди, емоционална или
сексуална злоупотреба и материјално, сексуално или работно искористување на друг член
на семејството.


од едниот брачен другар врз другиот брачен другар, кои живеат или живееле во
брачна или вонбрачна заедница или во кој било вид на заедница како семејство или
ако имаат заедничко дете;



меѓу браќа и сестри, полубраќа и полусестри;



над дете;



над постарите членови на семејството и



над лица-членови на семејството чија деловна способност е делумно или целосно
одземена.
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Обезбедување сигурност и заштита на жртвата од идно насилство, односно помош за
надминување на последиците од доживеаното насилство, како и создавање услови за
нејзина интеграција во социјалната средина, се основните услови кои треба да се задоволат
при преземањето на мерките за заштита. Вообичаено овие мерки, покрај за жртвата, значат
обезбедување сигурност и заштита за останатите членови на семејството, кои се јавуваат во
улога на секундарни жртви.
Централното место во ЗС во однос на заштита од семејно насилство, им припаѓа на
привремените мерки за заштита на жртвите на семејното насилство, што имаат за цел
непосредна и итна заштита на жртвата. Во случаи на сериозна повреда или серија од
инциденти придружени со зголемен интензитет, привремените мерки за заштита и кривично
гонење заедно, можат да постигнат најефикасни резултати.
- Закон за превенција, спречување и заштита од семејно насилство3
Законот за превенција, спречување и заштита од семејно насилство во членот 4 го дефинира
родово базираното насилство врз жените како насилство насочено против жената затоа
што е жена или коешто несразмено ја погаѓа. Исто така наведено е дека сите изрази кои се
вметнати во овој закон се однесуваат на лица и од машки и од женски пол.
Основна цел на Законот за превенција, спречување и заштита од семејно насилство 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. Во член 3 од ЗПСЗСН дефинирано е само што претставува „семејно насилство“, па,
така според овој закон „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

3

Службен весник број 138/2014 објавен на 17.09.2014
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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.”
Законот ги уредува мерките за заштита на жртвите кои ги презема ЦСР 1) сместување во
центар за лица - жртви на семејно насилство; 2) соодветна здравствена заштита; 3) 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 и 7)
економско јакнење на жртвата преку нејзино активно вклучување на пазарот на трудот.
-

Закон за бесплатна правна помош4

Основна цел на законот за бесплатна правна помош е да се овозможи и унапреди правото
на физичките лица на пристап до правдата и правичната судска заштита. Бесплатната правна
помош е правна помош одобрена и финансирана од страна на државата на начин и под
услови предвидени со овој закон. Бесплатната правна помош може да биде дадена како
примарна правна помош и секундарна правна помош. Примарна правна помош е вид на
бесплатна правна помош која се обезбедува од страна на Министерството за правда,
овластено здружение и правната клиника. Секундарна правна помош даваат адвокати во
постапка пред суд, државен орган, Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на
Северна Македонија, Фондот за здравствено осигурување на Северна Македонија и лица
кои вршат јавни овластувања согласно одредбите од овој закон. Право на примарна правна
помош имаат сите физички лица кои имаат живеалиште или престојувалиште на територија
на РСМ. Примарна правна помош опфаќа: Иницијален правен совет за правото на
користење на бесплатна правна помош, општа правна информација, општ правен совет,
помош при комплетирање на барањето за секундарна правна помош, помош при
пополнување на формулари, обрасци издадени од управен орган во управна постапка за
социјална заштита и заштита на правата на децата; пензиско, инвалидско и здравствено
осигурување; заштита на жртви на родово базирано насилство и семејно насилство; постапка
за упис во матична книга на родени; стекнување со документи за лична идентификација и

4

Службен весник број 101/2019 објавен на 22.05.2019

25

државјанство, составување на претставки до Комисијата за заштита од дискриминација и до
Народниот правобранител и барања за заштита на слободи и права до Уставниот суд на РСМ.
Примарната правна помош се дава на секое заинтересирано лице.
Секундарна правна помош се одобрува на лице кое има потреба од стручна правна помош
од адвокат за конкретна правна работа и кое не е во можност да ги плати трошоците на
постапката заради неговата финансиска состојба, и чие барање е оправдано. Секундарната
правна помош опфаќа застапување во постапка пред суд, државен орган, Фондот за
пензиското и инвалидското осигурување на РСМ, Фондот за здравствено осигурување на
РСМ и лица кои вршат јавни овластувања согласно член 14 од овој закон, како и
ослободување од трошоците согласно одредбите предвидени со овој и друг закон.
Во постапката за секундарна правна помош Министерството за правда соработува со
Адвокатската комора на РСМ, правосудните органи, како и со центрите за социјална работа,
државните органи и другите надлежни институции кои согласно закон се должни без
никаков надоместок, до Министерството за правда да ги достават потребните податоци за
обезбедување на секундарна правна помош при што податоците се доставуваат согласно
прописите за заштита на личните податоци. Секундарна правна помош се одобрува за
застапување во сите степени во граѓански судски постапки, управни постапки и управни
спорови. Право да поднесе барање за секундарна правна помош има: лице државјанин на
РСМ со постојано живеалиште во РСМ, странски државјанин со дозвола за привремен или
постојан престој во РСМ или лица без државјанство кое законски престојува во РСМ, лице
кое има право на правна помош обезбедена од РСМ согласно меѓународните договори
ратификувани во согласност со Уставот на РСМ и баратели на правото на азил.
Постапката за секундарна правна помош започнува со поднесување на барање за
секундарна правна помош од заинтересираното лице до подрачното одделение на
Министерството за правда кое се наоѓа на подрачје на кое лицето има живеалиште или
престојувалиште. Барањето се поднесува лично, преку пошта или преку овластено
здружение.

Министерството

за

правда,

здружението

или

правната

клиника

на

заинтереситаното лице му помагаат во пополнување на барањето за секундарна правна
помош . Барателот на секундарна правна помош има право да добие секундарна правна
помош доколку поради својата финансиска состојба не може да ги оствари со Уставот на
26

РСМ и со закон загарантираните права, без да го загрози сопственото издржување и
издржувањето на членовите на своето семејство со кои живее во заедничко домаќинство.
Финансиската состојба на барателот и членовите на неговото семејство се утврдува врз
основа на писмена изјава за финансиската состојба дадена од барателот на правната помош
што е дел од барањето за секундарна правна помош. Се смета дека финансиската состојба
на барателот и членовите на неговото семејство е загрозена со трошоците на постапката
ако:

1. месечниот приход на барателот кој живее сам не го надминува износот на

минималната нето плата во РСМ утврдена со прописите од областа на минималната плата;
2. месечниот приход на барателот кој живее во заедничко домаќинство со членовите на
неговото семејство не го надминува износот на минималната плата согласно точка 1 и
месечниот приход на секој нареден член на семејството не го надминува износот од 20% од
минималната нето плата утврдена со прописите од областа на минималната плата. Како
месечен приход на барателот на правна помош и членовите на неговото семејство се смета:
нето плата, пензија остварена во РСМ или во странство, паричен надоместок по основ на
невработеност, пријавени или остварени нето приходи во Управата за јавни приходи,
приходи од финансиска поддршка од областа на земјоделството и руралниот развој кои биле
остварени во претходната година, воена или цивилна инвалиднина, приход од привремена
работа во странство, остварен приход од финансиски инструменти, приход од имот, парични
средства кај носител на платен промет, законска издршка и подароци за кои даночните
обврзници се обврзани да плаќаат данок на доход од дејности согласно одредби на Законот
за данок на доход.
При утврдување на приходот како основ за одобрување на секундарна правна помош се
земаат предвид просечните месечни нето примања и приходите што ги добивал барателот
на правната помош и членовите на неговото семејство со кои живее во заедничко
домаќинство во последните шест месеци пред поднесување на барањето за секундарна
правна помош. Секундарна правна помош ќе му се одобри на барателот, доколку врз основа
на доставената изјава за финансиска состојба на барателот и членовите на неговото
семејство се утврди дека: барателот на правна помош и членовите на неговото семејство
имаат во сопственост само еден едностанбен објект или стан како посебен дел од зграда во
кој живеат. Покрај овој имот, барателот и членовите на неговото семејство имаат во
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сопственост една или повеќе физички поврзани катастарски парцели со вкупна површина
не поголема од 300м2 во град Скопје или 500м2 во општините во РСМ , односно една или
повеќе катастарски парцели со вкупна површина не поголема од 5000м2 во рурални
средини и ако барателот на правна помош и членовите на неговото семејство имаат само
едно регистрирано моторно возило чија работна зафатнина на моторот не е поголема од
1200 кубни сантиментри.
По исклучок, секундарната правна помош ќе се одобри без утврдување на финансиската
состојба на бартателот и членовите на неговото семејство доколку: 1. барателот е сместен
во згрижувачко семејство, станбена единица за организирано живеење со поддршка или во
установа за социјална заштита , со решение од Центар за социјална работа, 2. ако барателот
има потреба од покренување и застапување во постапка за изрекување на привремени
мерки за заштита од семејно насилство пред надлежен суд и 3. барателот поради
елементарна непогода, виша сила или други околности кои се надвор од неговата контрола
се најде во финансиска состојба што го спречува самостојно да обезбеди заштита на своите
права. Во првите два случаи, секундарната правна помош ќе се одобри само доколку
барателот приложи потврда дека е евидентиран како жртва на семејно насилство, односно
документација од надлежен орган дека неочекувано се нашол во финансиска состојба која
настанала во последните шест месеци пред месецот во кој било поднесено барањето за
секундарна правна помош и доколку правната работа за која се бара секундарната правна
помош се нашол во состојбата која го спречува да обезбеди заштита на своите права.
Според законот, по барањето треба да се постапи веднаш. Во случаите на семејно насилство
бесплатната правна помош може да опфати застапување на жртвата пред управните органи
– МТСП и МВР, пред судовите во бракоразводна постапка, постапка за имот, постапка
иницирана за изрекување привремени мерки за заштита од семејно насилство и
застапување на жртвата во кривична постапка како оштетено лице.
Постапувајќи по поднесено барање за бесплатна правна помош, овластено службено лице
од подрачното одделение на Министерството за правда е должно барањето да го земе во
работа веднаш, водејќи сметка за итноста на спорот предвиден во соодветна постапка и
најдоцна во рок од 15 дена од денот на доставувањето на барањето заедно со
комплетирањето на документацијата доколку е потребно, да донесе да го комплетира со
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потребните документи и да изготви потврда со која се одобрува секундарната правна помош
или известување со кое се одбива секундарната правна помош.

- Закон за здруженија и фондации5
Согласно Законот за здруженија и фондации, здружение рeгистрирано за остварување цели
и задачи од областа на социјалната заштита, согласно своите програми, може да презема
мерки за заштита, самостојно или во соработка со центарот за социјална работа,
Здружението е должно за преземените мерки во рок од 24 часа да го извести центарот за
социјална работа, надлежен според местото на живеење на лицето жртва на семејно
насилство.
- Закон за правда за децата6
Со Законот за правда за децата се уредуваат мерките за заштита на децата жртви на дејствија
кои со закон се предвидени како кривични дела и на децата сведоци, но и мерките за
превенција на детско престапништво. Целите на овој закон и на неговата примена се
остварување на приоритетен интерес и заштита на децата од криминал, насилство и од кој
било облик на загрозување на нивните слободи и права и нивниот правилен развој , заштита
на децата сторители на дејствија кои со закон се предвидени како кривични дела и
прекршоци и од поврат

на такви дела,

нивна социјализација, воспитување и

превоспитување, помош и грижа за децата и заштита во постапката пред судот и другите
органи на нивните слободи и права загарантирани со Уставот на РСМ, со Конвенцијата за
правата на детето и со другите меѓународни договори за положбата на децата, ратификувани
согласно со Уставот на РСМ. Согласно член 6 од Законот за правда за децата, децата жртви
на дејствија кои со закон се предвидени како кривични дела, ги имаат истите права што ги
имаат и полнолетните жртви пред, за време и по завршувањето на кривичната постапка,
како и посебните права признати со Конвенцијата за правата на детето и другите
ратификувани договори.

5 Службен весник број 52/2010 објавен на 16.04.2010
6 Службен весник број 148/2013 објавен на 29.10.2013
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Децата жртви на дејствија кои со закон се предвидени како кривични дела, уживаат засилена
заштита и поддршка од сите институции, органи и поединци во системот за правда за децата,
со цел да се намалат негативните последици врз нив од кривичното дело и да се спречи
негативното влијание на постапувањето на институциите врз правилниот развој на детето и
да се поттикнат да побараат заштита пред надлежен суд. Согласно овој закон, детето – жртва
ги има следните права: со детето да се постапува со почитување на неговото достоинство;
да биде заштитено од секаква дискриминација; да биде известено за своите права на јазик
разбрирлив и соодветен на неговата возраст како и почитување на правото на приватност;
да бидат информиран родителите/или/от, односно старателите/или/от за сите прашања во
врска со кривичното дело и во врска со осомничениот, обвинетиот и осудениот; детето,
односно родителите/или/от, односно старателите/или/от да учествуваат во кривичната
постапка како оштетен со приклучување кон кривичниот прогон или за остварување на
имотноправното барање за штета; на посебна заштита на неговата безбедност и на
безбедноста на неговото семејство, грижа и внимание од страна на органите и субјектите
кои учествуваат во кривичната постапка; право на посебна заштита од секундарна
виктимизација или ревиктимизација и право на психолошка и друга стручна помош и
поддршка од страна на органи, установи и организации за помош на деца жртви на
кривични дела. Полицијата, јавниот обвинител и судот постапуваат со посебна грижа спрема
детето жртва на кривично дело , инфомирајќи го за неговите права и се грижат за неговите
интереси при донесувањето на одлука за кривично гонење против обвинетиот за што се
составува служена белешка или записник.
Во полициската и кривичната постапка, детето жртва на кривично дела има право на :
правна помош од адвокат пред давањето на исказ, односно изјава или поднесување на
имотноправно барање; на надоместок на материјална и нематеријална штета доколку
надоместокот на штета не може да се обезбеди од осудениот и право на полномошник од
земање на првиот исказ, како и во текот на целата постапка. Правна помош на дете жртва
обезбедува по правило адвокат кој следел специјализирана обука за правата на децата.
Детето жртва има право на посебни мерки на процесна заштита при давањето на исказ и
испитувањето во сите фази на постапката. Судот мора да определи посебна мерка на
процесна заштита при давањето на исказ и испитувањето и тоа: кога детето жртва има
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потреба од посебна грижа и заштита или кога детето е жртва на трговија со луѓе, насилство
или сексуална злоупотреба, како и на кривични дела против човечноста и меѓународното
право и други тешки дела сторени спрема деца со кои со закон е утврдена казна затвор над
четири години. Во овие случаи, судот определува поединечно или заедно со друга посебна
мерка на заштита да се регистрира исказот на детето со видео и тонски запис, кој ќе се
користи како доказ во натамошната постапка. Во исклучителни ситуации, ако се појават нови
околности, судот може повторно да го испита детето жртва најмногу уште еднаш преку
користење на технички средства за комуникација.
Како посебни мерки на процесната заштита при давањето исказ, судот може да определи:
користење на екрани за заштита на жртвата и сведокот од погледот на обвинетиот;
прикривање на идентитетот или на изгледот; давање исказ преку видеоконференција;
отстранување на тогите и капите; исклучување на јавноста; видео и аудио запис на исказот
кој ќе се користи како доказ; видео и аудио запис од распитот кој ќе се користи како доказ;
земање исказ преку посредство на стручно лице, употреба на посебни технички средства за
комуникација и заштита на приватноста на детето и на неговото семејство. За сите дејствија
што со закон се предвидени како кривични дела од КЗ во кои според законските обележја
на делото детето се јавува како жртва на делото, судот и другите органи што учествуваат во
постапката се должни да преземаат мерки за помош и заштита и да постапуваат на начин на
кој ќе се избегнат можните штетни последици за неговата личност и развој. Детето жртва и
детето сведок на трговија со луѓе, насилство или сексуална злоупотреба, како и дејствија што
со закон се предвидени како кривични дела против човечноста и меѓународното право, како
и за други дејствија што со закон се предвидени како кривични дела кои поради нивната
прирoда, последиците или други околности го прават детето посебно чувствително, односно
се наоѓа во посебно тешка душевна состојба, соочувањето меѓу детето и осомничениот,
односно обвинетиот не е дозволено. За обесштетување на дете кое е жртва или е оштетено
со дејствие кое со закон е предвидено како кривично дело на насилство и на други акти на
индивидуално или групно насилство, се издвојуваат средства во рамките на буџетот на
Мнистерството за правда. Детето за кое со правосилна судска одлука е утврдено дека е
жртва, односно оштетено со дејствие што со закон е предвидено како кривично дело или
прекршок со елементи на насилство и на кое му е признато имотно правно побарување,
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може да поднесе барање за обесштетување од средствата во рамките на буџетот на
Министерство за правда до надлежниот суд, кога поради фактички или правни пречки
имотноправно побарување не може да се изврши од имотот на сторителот на кривичното
дело или другиот акт на насилство и кога од правосилноста на одлуката за имотноправното
побарување изминале повеќе од шест месеци. Судот по поднесеното барање ќе одлучи со
Решение за обесштетување. Доколку судот го одбие барањето за обесштетување, детето
жртва има право на жалба до апелациониот суд во рок од осум дена од денот на прием на
решението за одбивање. Одлуката на апелациониот суд е конечна. Конечното решение за
исплата на обесштувањето судот го доставува до Министерството за правда кое ја извршува
исплатата.
- Закон за заштита на децата7
Со овој закон се уредува системот, организацијата и начинот на обезбедување заштита на
децата. Заштитата на децата се остварува со обезбедување на услуги и ниво на животен
стандард што одговара на физичкиот, менталниот, емоционалниот, моралниот и
социјалниот развој на децата. Со други зборови, заштитата на децата, во смисла на овој
закон, се остварува преку обезбедување на определени права и облици за заштита на
децата.8 Установите за згрижување и воспитување на децата се јавни (општинска детска
градинка и детска градинка на општината во Градот Скопје) и приватни детски градинки. Во
нив се забранува психичко или физичко малтретирање, казнување или друго нечовечко
постапување или злоупотреба на децата. Во законот точно се утврдени условите кои треба
да ги исполнуваат стручните работници во вршењето на работите на згрижување и
воспитување на деца. Извршувањето на стручната работа во дејноста заштита на децата е
под стручен надзор, со кој се утврдува дали стручната работа за остварување на заштита на
децата е заснована на современи, научни и стручни методи и достигнувања за тој вид на
дејност и дали таа се организира на најцелисходен и најефикасен начин. Со парична казна
за прекршок се казнува установата за деца, односно физичкото лице кое самостојно врши

7 Службен весник број 23/2013 објавен на 14.02.2013
8 Права за заштита на децата се: детски додаток, посебен додаток, помош за опрема на новороденче , родитрелски додаток
за дете, додаток за образование и партиципација. Форми за заштита на децата се: згрижување и воспитание на деца од
предучилишна возраст, одмор и рекреација на деца и други облици на заштита.
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одредени работи од дејноста згрижување и воспитание на деца, како и агенцијата за давање
на услуги на повик ако во истата се врши злоупотреба на деца, психичко или физичко
малтретирање, казнување или друго нечовечко постапување кон децата.
- Законот за основното образование9 и Закон за средното образование10
Со овие два закони се уредува дејноста на основното и средното образование како дел од
единствениот воспитно-образовен систем. Основното образование се организира и
остварува во основно училиште, во здравствени установи, во воспитно-поправни домови,
казнено-поправни установи во согласност со овој закон. Средното образование се
организира во средни училишта, кои може да бидат јавни и приватни. Кон учениците кои не
ги извршуваат должностите и ги повредуваат правилата на воспитно-образовната работа
може да се применуваат само педагошки мерки. Забрането е телесно и психичко
малтретирање на ученикот. Стручен надзор во основното училиште врши Бирото за развој
на образованието на начин што е утврден со закон. Инспекциски надзор во основното
училиште вршат Државниот просветен инспекторат и овластени инспектори на општината
на начин што е утврден со закон. Основното училиште е должно да овозможи вршење на
стручен и инспекциски надзор. Во казнените одредби на ЗОО се предвидува парична казна
за наставникот доколку врши телесно и психичко малтретирање на ученикот. Во законот за
средно образование исто така се забранува телесно казнување и психичко малтретирање на
ученикот.
Согласно овие два закона за образование, инцидентите на насилство и малтретирање можат
во инспекторатот да ги пријават деца, родители, наставници, директори на училишта и
обични граѓани. Сепак, законите не наложуваат никаква обврска на училиштата да
евидентираат и пријавуваат појави на малтретирање, ниту пак има добра свесност за
видовите однесувања што претставуваат малтретирање, злоупотреба или насилство.

9
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- Закон за просветната инспекција11
Вршењето просветен инспекциски надзор опфаќа надзор над квалитетот на образовниот
процес и ефективноста преку евалуација на работата на воспитно-образовните установи,
основните и средните училишта и вршење на надзор над примената на законите, другите
прописи и општи акти од областа на образованието и воспитанието. При вршењето на
надзорот, просветниот инспектор има на располагање неколку законски мерки за
констатираните недостатоци. Тој може да му предложи на раководниот орган на воспитнообразовната установа да примени мерка за отстранување на вработен од работно место ако
при вршење на надзорот утврдил дека постои основано сомневање дека наставник и други
лица кои се вклучени во воспитно-образовниот процес сториле повреда со тоа што вршат
физичко или психичко малтретирање врз децата и учениците, како и ги наведуваат кон
сексуална злоупотреба или сексуално ги злоупотребуваат учениците или студентите. Ако
просветниот инспектор при вршењето на надзорот утврди дека со повреда на законот или
друг пропис е сторен прекршок или кривично дело, должен е без одложување да поднесе
барање за поведување прекршочна постапка, односно да поднесе пријава за кривично дело.
- Закон за социјална заштита12
Законот за социјална заштита се заснова на начелата на социјална сигурност и социјално
осигурување на граѓаните, социјална праведност, хуманост и солидарност согласно со член
34 од Уставот на Република Северна Македонија. Со донесување на новиот закон за
социјална заштита од 23.05.2019 година се зголемува бројот на субјекти кои ќе бидат
овластени за обезбедување на социјални услуги. Па така, како вршители на дејноста на
социјална заштита под услови и постапка утврдени со закон ја вршат: Заводот за социјални
дејности, центар за поддршка на згрижувачки семејства, установи за социјална заштита,
згрижувачки семејства, здруженија и физички лица. Во таа насока се воведува систем на
лиценцирање на даватели на социјални услуги. Корисници на социјална заштита, според овој
закон, се државјани на РСМ кои имаат постојано живеалиште во РСМ и странците кои имаат
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регулиран постојат престој во РСМ согласно со закон. Право на социјална заштита има лице
барател на право на азил, лице со статус на признаен бегалец и лице под супсидијарна
заштита, под услови и во постапка утврдени со закон. Корисникот има право на социјална
заштита која се заснова на еднаков и рамноправен третман.
Права на парична помош од социјална заштита се: - гарантирана минимална помош, надоместок заради попреченост,-надоместок за помош и нега од друго лице,- надоместок
на плата за скратено работно време,- додаток за домување,- траен надоместок и еднократна
парична помош. Надоместокот заради попреченост се обезбедува за поттикнување
социјално вклучување и еднакви можности на лице кое е: - со тешка или длабока
интелектуална попреченост,- со најтешка телесна попреченост, потполно слепо лице и
потполно глуво лице.
Новина во ЗСЗ е вметнување на надоместокот заради попреченост во насока на олеснување
на животот и поголемо социјално вклучување на лицата со пореченост. Дополнително се
овозможува користење на правото на родителите кои се грижеле за своето дете со
попреченост и не го сместиле во социјална установа, да се стекнат со парично право на
возраст за пензионирање, поради тоа што не се стекнале со пензија по друг основ.
Во оваа смисла, како форми на вониституционална заштита, помеѓу другите, предвидено е
формирање центар за лица-жртви на семејно насилство, кој може да биде основан како
установа за социјална заштита или како организационен дел на соодветна установа.
Центарот за лица - жртви на семејно насилство обезбедува дневно и привремено
прифаќање и згрижување на овие лица, кое може да трае најмногу три месеци со можност
за продолжување, со посебен наод и мислење на стручниот тим од ЦСР, за уште три месеци
доколку се процени дека жртвата се наоѓа во висок ризик.
Во системот на социјалната заштита, се создаде основа различни субјекти да се јават како
даватели на одредени услуги од социјалната заштита. За прв пат е дадена можност
здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита да се регистрираат во регистар
што го води МТСП, со цел одредени социјални услуги да им се делегираат со делумно
финансирање од страна на Министерството. Од делокругот на работите од социјалната
заштита, а кои се однесуваат на семејното насилство, на здружение на граѓани може да му
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се довери вршење социјална услуга во дневно и привремено прифаќање и згрижување на
корисници на социјална заштита во дневен центар за жртви на семејно насилство.
Во законот за социјална заштита се предвидуваат мерките за помош и заштита на лицата кои
имаат потреба за тоа. Врз основа на правата од социјалната заштита, а под условите утврдени
со овој закон, се обезбедуваат услуги и се преземаат мерки преку кои се остварува:
социјална превенција, вонинституционална и институционална заштита, социјална помош
на корисниците на социјална заштита. За остварување на системот на социјална заштита се
основаат јавни и приватни установи за социјална заштита. Согласно ЗСЗ се обезбедуваат
следните социјални услуги: - услуги на информирање и упатување, услуги на стручна помош
и поддршка, услуги на советување, услуги во домот, услуги на заедницата и услуги за вонсемејна

заштита.

Услугите

за

советување опфаќаат

секојдневна

работа

односно

советувалишна работа со цел превенирање , ублажување и надминување на последиците од
настанатите социјални проблеми на поединец и семејство и тоа : - психо-социјална
поддршка за жртви на семејно насилство, психо-социјален третман на сторители на семејно
насилство. Услугите во домот опфаќаат помош и нега во домот и лична асистенција.
Корисниците на услугите во домот се лица со најтешка попреченост односно комбинирана
попреченост со највисок степен, потполно слепи лица, стари лица и други лица на кои им е
потребна помош и нега од други лица. Услугата на лична асистенција можат да ја користат
лица со потешка и најтешка телесна попреченост и потполно слепи лица.
ЦСР се основа како јавна установа за социјална заштита со јавни овластувања за вршење
работи од социјалната заштита. Институционалната заштита на децата ја вршат установи за
сместување на деца и млади без родители и родителска грижа, деца и млади со воспитно
социјални проблеми и со нарушено поведение; деца и младинци со пречки во
интелектуалниот и телесниот развој. Надзор над стручната работа, која се врши заради
согледување, следење, контрола, увид и унапредување во начинот и квалитетот на стручната
работа и ефикасноста во остварувањето на функциите во установите за социјална заштита
врши Заводот за социјални дејности.
Детето кое е жртва на насилство има потреба од заштита и помош, односно има социјална
заштитна потреба. За лицата кои имаат потреба од социјална заштита, односно се наоѓаат во
реална неповолна ситуација велиме дека се лица во состојба на ризик. Во Република
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Северна Македонија не постои правно регулирана постапка, ниту изградена методологија
за работа со овие деца.
Со ЗСЗ се обезбедува социјална заштита на децaта, лицаta со попреченост, маргинализирани
лица, стари лица и други лица со спефифични социјални проблеми.
Едно од значајните начела во Законот е начелото на индивидуализација – социјалните услуги
се обезбедуваат

преку користење на индивидуализиран пристап, прилагоден на

карактеристиките и потребите на корисникот.
-

Национална стратегија за спречување на насилството во училиштата

Националната стратегија го воспоставува патоказот за создавање на безбедна и здрава
училишна средина која е неопходна за психо-социјалниот и емоционалниот развој на сите
ученици, средина која е неопходна за учениците да го постигнат својот целосен потенцијал.
Целта на тригодишната стратегијата (2012-2015) беше да се обезбедат вистинските услови
за спречување на сите видови на насилство во училиштата преку создавање на топла и
стимулативна училишна средина и промовирање толеранцијата во училиштата.
Стратегијата е градена на политика на севкупна општествена одговорност и хармонизирана
институционална акција на сите чинители на национално, локално и училишно ниво.
Клучната улога за намалување на насилството во училиштата ја има системот на
образование. Преку вклучување и соработка на сите чинители во образованието на
национално,

локално

и

училишно

ниво,

стратегијата

ќе

ги

насочува

превентивните активности кои се однесуваат на четири сегменти: поддршка за безбедна
училишна средина; зајакнување на капацитетите за превенција на насилното однесување;
градење на механизми за интервенции во случај на насилство, и зајакнување на соработката
помеѓу Бирото за развој на образованието, Државниот просветен инспекторат и Центарот
за средно стручно образование.
За да се обезбеди систематско прифаќање на пристапот на превенција и заштита наспроти
контрола и казнување, од сите училишта во земјата се очекува да изработат протокол и
акциски план за спречување и намалување на насилството и да ги вклучат учениците во
изработката на акцискиот план и политика.
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Со политиката, исто така се воведуваат и механизми на отчетност, вклучително и обврска
на МОН да обезбедува квартални извештаи за состојбата до владата во врска со статусот на
изработка и спроведување на тие акциски планови во целата земја.
Составен дел на оваа стратегија претставува протоколот за безбедност и процедурите во
случај на насилство. Оваа практична алатка за училиштата претставува практично и
детално упатство за пристапот кој треба да го применат, и за мерките и активностите кои
придонесуваат за безбедна средина за учење.
-

Закон за заштита на личните податоци13

Согласно член 3а од Законот за заштита на лични податоци, заштитата на личните податоци
се гарантира на секое физичко лице без дискриминација заснована врз неговата
националност, раса, боја на кожата, верски уверувања, етничка припадност, пол, јазик,
политички или други верувања, материјална положба, потекло по раѓање, образование,
социјално потекло, државјанство, место или вид на престој или кои било други лични
карактеристики.
Во рамките на овој закон се дефинирани низа поими кои се важни и за лицата кои ги
прибираат податоците, но и оние кои ги даваат, и тоа:
1. ''Личен податок'' е секоја информација која се однесува на идентификувано физичко лице
или физичко лице кое може да се идентификува, а лице кое може да се идентификува е лице
чиј идентитет може да се утврди директно или индиректно, посебно врз основа на матичен
број на граѓанинот или врз основа на едно или повеќе обележја специфични за неговиот
физички, физиолошки, ментален, економски, културен или социјален идентитет;
2. "Обработка на личните податоци" е секоја операција или збир на операции што се
изведуваат врз лични податоци на автоматски или друг начин, како што е: собирање,
евидентирање, организирање, чување, приспособување или промена, повлекување,
консултирање, употреба,откривање преку пренесување, објавување или на друг начин
правење достапни, изедначување, комбинирање, блокирање, бришење или уништување;
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3. "Збирка на лични податоци" е структурирана група лични податоци која е достапна
согласно со специфични критериуми, без оглед дали е централизирана, децентрализирана
или распространета на функционална или географска основа.
За одделни категории на лични податоци со ЗЗЛП е предвидена посебна заштита, како што
се:


расно потекло;



религиозно уверување;



политичко мислење;



национална припадност;



членство во синдикална организација;



податоци за здравствената состојба;



биометриските податоци; и



податоци за сексуалниот живот.

Посебната заштита која ја уживаат овие категории на лични податоци произлегува од фактот
што со нивната злоупотреба и неовластено користење и откривање се кршат и останатите
фундаментални човекови права, а не само освен правото на заштита на личните податоци.
Обработката на посебните категории лични податоци е забранета, освен:
1. Кога физичкото лице писмено ќе се согласи;
2. Кога е потребно спроведување на конкретни права и обврски од областа на
трудовото право;
3. Кога обработката е потребна за заштита на животот или на физичкиот и морален
интегритет на субјектот на личните податоци;
4. Кога физичкото лице претходно јавно ги објавило;
5. Кога тоа е потребно заради стекнување, остварување и заштита на правата на
физичкото лице во постапка пред надлежни органи;
6. За медицинска превенција, дијагноза, лекување или управување со здравствена
установа и се врши од страна на лице чија професија е давање здравствена заштита
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под заклетва на чување на тајност на податоците за кое дознало во вршењето на
неговата професија итн.
- Конвенцијата на Советот на Европа за превенција и борба против насилството
врз жената и семејното насилство (Истанбулска конвенција)14
Истанбулската конвенција е првиот правно обврзувачки инструмент во Европа и
најширокиот обврзувачки меѓународен договор кој создава сеопфатна законска рамка за
справување со ова сериозно кршење на човековите права. Конвенцијата ги дефинира и бара
од државите-членки да ги санкционираат различни форми на насилство врз жените: семејно
насилство (физичко, сексуално, психолошко или економско насилство), присилен брак,
осакатување на женски гениталии, присилен абортус и присилна стерилизација и сексуално
насилство, вклучувајќи и силување и сексуално вознемирување. Државите потписнички на
ИК имаат можност да ја применат конвенцијата и на сите машки жртви на семејно насилство.
Оваа конвенција се заснова на разбирање дека насилството врз жените претставува повреда
на човековите права и форма на дискриминација на жените (член 3), таа бара услугите за
поддршка да се засноваат на родовото разбирање на насилството врз жените и семејното
насилство и треба да се фокусираат на човековите права и безбедноста на жртвата (член 18,
став 3). Истанбулската конвенција прави разлика помеѓу општите и специјалните служби за
поддршка. Општите служби за поддршка (член 20) се однесуваат на "помош што ја нудат
јавните органи, како што се социјалните услуги, здравствените услуги и службите за
вработување, кои [...] не се исклучиво дизајнирани само во корист на жртвите, туку служат
на пошироката јавност" (став 125). Специјалистичките служби за поддршка (член 22), од
друга страна, "се специјализирани за обезбедување на поддршка и помош прилагодена на
[...] потребите на жртвите на специфични форми на насилство врз жени или на семејно
насилство и не се отворени за општата јавност" (став 125).
Понатаму, Извештајот за објаснувања појаснува дека "додека [специјализираните служби за
поддршка] може да бидат услуги што ги спроведуваат или финансираат владините органи,

14
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поголемиот дел од специјализираните служби ги нудат невладините организации" (став 125).
Исто така, ИК воведува специфични и сеопфатни стандарди за секоја од двете категории на
услуги. Па така, се бара адекватни и навремени информации за достапните служби за
поддршка да им бидат достапни на жртвите на јазик што го разбираат (член 19). Во однос на
општите услуги, жртвите треба да имаат пристап до услуги кои го олеснуваат нивното
закрепнување од насилство, вклучувајќи и правно и психолошко советување, финансиска
помош, домување, образование, обука и помош при вработување (член 20). Професионалци
кои работат во овие служби треба да добијат соодветна обука за спречување и откривање
на насилство врз жените, еднаквост меѓу жените и мажите, потребите и правата на жртвите
и како да се спречи секундарната виктимизација (член 15). При изготвувањето на одредбите
за воспоставување специјализирани служби за поддршка, изготвувачите на ИК ги
интегрираа знаењата и искуството развиени од женските движења во многу земји-членки
на Советот на Европа и пошироко. Организациите на жените и женските групи честопати
беа први што поставија засолништа, кризни центри за силување, центри за советување и
други безбедни места каде што жrtvite можеа да најдат поддршка за жените кои претрпеле
семејно насилство, сексуално насилство и други форми на насилство од мажи. Бидејќи овие
услуги се специјализирани и професионализирани, една од нивните главни цели останува да
ги предизвика и да ги промени доминантните родови стереотипи и модели на однесување
кои го овековечуваат насилството врз жените. Ова значи дека, покрај поддршката на
жртвата, специјалистичките служби за поддршка честопати значително придонесуваат за
создавање на контекст на јавна поддршка за жените кои биле жртви на насилство врз основа
на полова основа. Службите за поддршка често работат со заедниците и професионалците
за да се подигне свеста за траумата на родовото насилство и да се изгради емпатија кон
жртвата. За да одговорат на специфичните потреби на жените жртви на родово насилство,
ИК бара формирање на засолништа, телефонски линии за помош, кризни центри за
силување и центри за упатување на сексуално насилство. Засолништата се неопходни за да
се обезбеди "безбедно сместување и проактивна помош на жртвите" (член 23). ИК бара тие
да бидат достапни во доволен број и лесно достапни. Покрај тоа, телефонските линии за
помош на државата мора да бидат способни да одговорат на сите форми на насилство врз
жените, а третманот на семејното насилство треба да биде достапен 24 часа без надомест.
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ИК понатаму бара воспоставување соодветни, лесно достапни центри за сексуално
насилство за жртви во доволен број и долгорочно советување за жртвите (член 25).
Извештајот за објаснување, во параграф 142, препорачува еден таков центар да биде
достапен на секои 200.000 жители и дека нивниот географски распон треба да ги направи
центрите достапни за жртвите во руралните средини, како и во градовите. Сите служби за
поддршка на жените жртви на насилство треба да ги земат предвид правата и потребите на
децата сведоци на насилство врз жените. И покрај тоа што не се вклучени во опфатот на
заштитата на жените жртви на насилство, туку се дефинирани како превентивна мерка,
програмите на извршители често се поврзуваат со специјализирани служби за жените
жртви.
Членот 16 од ИК бара државите потписнички да основаат поддршка за два одделни видови
на програми: оние кои се насочени кон сторители на семејно насилство (член 16, став 1) и
други наменети за сексуални престапници (член 16, став 2). Членот 16 исто така нагласува
дека овие програми мора да обезбедат сигурност и поддршка на жртвите и дека
специјализираните служби за поддршка, како што се засолништата за жени или кризните
центри за силување, треба да се свртат кон соработка во врска со ова. Поважно, ИК признава
дека специјализираните служби за поддршка, како што се засолништата или кризните центри
за силување, најдобро ги обезбедуваат женските организации, кои имаат искусни кадри со
детално познавање на родовото насилство и способности за решавање на повеќекратните,
специфични потреби на жртвите на родово насилство. Треба да се препознае работата на
невладините организации што нудат специјализирани служби за поддршка и, уште поважно,
да бидат поддржани. Државите, исто така, треба да обезбедат соодветни финансиски
ресурси за работата што ја спроведуваат невладините организации и граѓанското општество
за спроведување на мерките за спречување и борба против насилството врз жените
предвидени со ИК (член 8). Жените жртви на родово насилство се особено ранливи за време
на истраги или кривични постапки, кога тие можеби ќе треба да се соочат со сторителот во
затворен простор. Конвенцијата бара да се преземат мерки за поддршка на жртвите на
насилство врз основа на родот преку судскиот процес. Во членот 55 став 2 е дадена
"можноста владините и невладините организации и советниците за семејно насилство да им
помагаат и/или да ги поддржат жртвите, на нивно барање, во текот на истрагите и во
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судските постапки." Понатаму, државите треба "да им обезбедат соодветна поддршка на
жртвите, односно услуги со цел нивните права и интереси да бидат соодветно презентирани
и земени предвид "(член 56 став 1 точка д). Во некои земји-членки на Советот на Европа
таквите служби за поддршка се обезбедуваат во форма на советник за независно семејно
насилство.
ИК не само што ги опишува видовите служби за поддршка кои треба да им бидат достапни
на жените жртви на насилство врз основа на род, туку исто така поставува стандарди за тоа
како треба да се обезбедат такви услуги за поддршка. Во член 18, став 3, Конвенцијата во
Истанбул бара услугите за поддршка: да се засновани на родово разбирање за насилството
врз жените и семејното насилство и да се фокусирани на човековите права и безбедноста
на жртвата; да се засновани на интегриран пристап кој ги зема предвид односите меѓу
жртвите, сторителите, децата и нивната поширока социјална средина; да имаат за цел
избегнување на секундарна виктимизација; да се стремат кон зајакнување и економска
независност на жените жртви на насилство; да се лоцира, кога е соодветно, во истите
простории; и да ги адресираат специфичните потреби на ранливите лица, вклучувајќи ги и
децата жртви, и да им бидат достапни на нив. Понатаму, обезбедувањето услуги не зависи
од желбата на жртвата да поднесе тужба или да сведочи против кој било сторител (член 18,
став 4). ИК опфаќа обемна клаузула за недискриминација за спроведување на сите одредби.
Членот 4, став 3, наведува деветнаесет конкретни недозволени основи за дискриминација,
како и "друг статус". Ова е централен принцип на ИК и подразбира дека, во случај на услуги
за поддршка, заштитата треба да се нуди без дискриминација по било која основа,
вклучувајќи раса, јазик, асоцијација со национално малцинство, сопственост, сексуална
ориентација, родов идентитет, статусот на мигранти или статус на бегалец. Во однос на
последната основа, родово сензитивните служби за поддршка треба да бидат достапни за
барателите на азил (член 60, став 3).
Услугите за поддршка обезбедуваат пристап до безбедноста и правдата за жените жртви на
насилство и им обезбедуваат потребна емоционална, медицинска и материјална помош за
да ги обноват своите животи. ИК прави разлика помеѓу специјалистичките и општите служби
за поддршка, додека бара да бидат достапни и за жртвите од сите форми на насилство врз
жените и нивните деца. Специјалистичките служби доаѓаат во широк спектар на видови и
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може да вклучуваат засолништа за жени, специјализирани телефонски линии за помош,
кризни центри за силување, услуги за поддршка и советување за трауми, итн. Меѓутоа, она
што ги издвојува специјализираните услуги е дека тие се исклучиво дизајнирани за доброто
на жените-жртви и нивните деца и содржат во себе специфично знаење и експертиза со цел
да ги адресираат нивните непосредни, краткорочни и долгорочни потреби. Општите служби,
од друга страна, се универзални по природа, со тоа што се достапни за широката јавност.
Општите услуги се обезбедени од страна на јавните власти, како што се социјалните,
здравствените и службите за вработување. Во пракса, разликата помеѓу специјализираните
и општите служби не е секогаш јасна. На пример, иако најголем дел од специјализираните
служби се обезбедени од невладини организации, но тие исто така, можат да бидат
раководени од владини органи. Во други случаи, специјалните служби може да бидат
достапни во рамките на општите услуги што ги нудат јавните органи.
-

Конвенција за правата на лицата со инвалидност15

Конвенцијата за правата на лицата со инвалидност претставува сеопфатен развоен
меѓународен документ за човековите права на граѓаните со хендикеп. Стапувањето на
Конвенцијата во сила, го обележа почетокот на новата ера во заложбите да се промовира
заштитува, и да се обезбеди целосно и еднакво уживање на сите човекови права и слободи
за сите лица со хендикеп и да се промовира почитување на нивното вродено достоинство.
Република Македонија ја потпиша Конвенцијата во 2007 година, додека пак Факултативниот
протокол е потпишан во 2009 година.

Официјално и Конвенцијата и факултативниот

протокол стапија на сила во 2011 година. Основна цел на оваа Конвенција е унапредување,
заштита

и обезбедување на целосното и еднакво уживање на сите човекови права и

основни слободи на лицата со инвалидност, како и унапредување на почитувањето на
нивното вродено достоинство. Лица со инвалидност се оние лица со долготрајни физички,
ментални, интелектуални или сетилни нарушувања, кои во интеракција со различни пречки
може да ја спречат нивната целосна и ефикасна застапеност во општеството на еднаква
основа како и другите. Земјите учеснички признаваат дека жените и девојките со
15
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инвалидност се предмет на многукратни дискриминации и во овој правец ќе преземат мерки
за да обезбедат нивно целосно и еднакво уживање на сите човекови права и основни
слободи. Деца со пречки во развојот ги преземаат сите неопходни мерки за да обезбедат
целосно остварување на сите човекови права и основни слободи на децата со пречки во
развојот врз еднаква основа со другите деца. Член 16 од Конвенцијата се однесува на
обврската на државите учеснички да преземат соодветни законски, административни,
социјални и други мерки за заштита на лицата со инвалидност, во и надвор од домот, од сите
облици на експлоатација, насилство и злоупотреба, вклучено и од апспект на пол. Земјите
потписнички преземаат соодветни мерки за унапредување на физичката, когнитивната и
психичката реанимација, рехабилитација и социјална реинтеграција на лицата со
инвалидност, кои биле жртви на секој облик на експлоатација, насилство и злоупотреба,
вклучено и преку обезбедување на заштитни услуги. Оваа реанимација и реинтеграција се
одвива во средина за подобрување на здравјето, благосостојбата, самопочитта,
достоинството и самостојноста на лицето и при тоа се земаат предвид специфичните полови
и старосни потреби. За следење на имплементацијата на Конвенцијата се основа Комитет
за

правата на лицата со попреченост. Со самото потпишување и ратификување на

Конвенцијата, државата презема обврска континуирано да се труди непречено лицата со
попреченост да можат да ги остваруваат со Устав и со Закон признаените слободи и права.
-

Национална стратегија за превенција, спречување и заштита од семејно
насилство

Во член 15 од Законот за превенција, спречување и заштита од семејно насилство е
предвидено дека Владата носи Национална стратегија за превенција, спречување и заштита
од семејно насилство, за период од пет години. Националната стратегија ја подготвува МТСП
во соработка со другите министерства и институции што се дел од системот за превенција и
заштита од семејно насилство. Стратегијата треба да опфати анализа на состојбата и
утврдување на целите и задачите за спречување и заштита од семејно насилство, утврдување на политиките на полето на семејното насилство, - проширување на достапноста
на мерките за превенција, заштита, помош и поддршка на жртвите, како и мерките за
третман на сторителите, - утврдување на мерки, активности и носители за реализација, воспоставување база на податоци во секое ресорно министерство, - континуирана едукација
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и тренинг на стручните лица, - потребни финансиски средства за спроведување на
стратегијата и извори на средства. Сепак, и покрај тоа што од донесувањето на Законот се
изминати скоро 4 години, сè уште не е донесена ваква стратегија. Последната стратегија го
опфаќаше периодот 2012-2015 година и беше донесена пред ЗПСЗСН. Отсуството на ваква
стратегија е особено критично поради тоа што преку стратегијата требаше да се предвидат
конкретни чекори за унапредување на системот на заштита, но и да се направи конкретен
буџетски план за нејзино спроведување.
-

Заеднички протокол за постапување во случај на семејно насилство

Заедничкиот протокол за постапување во случај на семејно насилство се наметна како
нужност за преземање на координирана акција на сите професионални структури кои имаат
мандат за постапување во случаи на семејно насилство. Протоколот се темели на законските
и подзаконските акти, како и на обврските предвидени во Националната Стратегија за
заштита од семејно насилство и ги прецизира: активностите на сите надлежни институции во
откривањето и намалувањето на семејното насилство и пружањето на соодветна заштита на
жртвите; облиците и начините на соработка помеѓу институциите; како и завршните одредби
со кои се пропишуваат постапките во согласност со активностите на овој Протокол
(http://www.mtsp.gov.mk/content/pdf/Protocol_MKD.pdf)
Ова се најважните документи кои треба да се земат предвид при постапување во случаите
опфатени со оваа правна рамка, иако не треба да се исклучат и праксата на ЕСЧП кој
постапува согласно Европската конвенција за човекови права, но и правото на ЕУ кое во
моментот се транспонира во нашата држава. Тука пред се збориме за Директивата на
правата на жртвите која може да се прочита на следниот линк: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?qid=1421925131614&uri=CELEX:32012L0029.

III Дефинирање и препознавање на различни форми на насилство кај децата
како специфична и особено ранлива категотија
При изработката на овие општи правила и услови, проектниот тим сметаше дека особено
внимание треба да се посвети и обрне на една од најранливите категории за работа,
вклучена и во овој проект, децата. Надлежните честопати забораваат дека дури и кога
насилството во домот или на улица не е директно насочено кон децата, тоа има особено
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влијание врз нив. Дури и кога децата се само сведоци на насилството, во речиси сите правни
системи тоа подразбира дека тие се и жртви на тоа насилство. Ова пред се, поради
евентуалната немоќ на детето самостојно да се одбрани, како и поради сериозните и
најчесто долготрајни последици кои насилството ги предизвикува кај жртвата.
Сликата за детството во социјалните митови многу често е идеализирана како еден од
најсреќните периоди за играње и дружење со врсниците. Навистина, дружењето со своите
врсници е многу важно, интересните игри и вистинските пријатели претставуваат најголема
придобивка за децата, но за несреќа, тоа не значи дека сите интеракции со врсниците
секогаш преставуваат извор на среќа. Понекогаш, токму врсниците, се најголемите
виновници кои предизвикуваат болка и истовремено се причина за многубројни тажни
денови во перидот на детството. Една од тие несреќи, што понекогаш децата ја искусуваат
во периодот на детството, е и насилство од страна на врсниците.
Проблемот поврзан со насилството врз децата станува сè поактуелен, како во светот, така и
кај нас. Важноста на потребата за вложување на истражувачки и апликативни напори на
експертите произлегува првенствено од фактот дека насилството врз децата има низа
негативни последици. Со оглед на тоа што подоцнежниот развој на детето во значајна мера
е детерминиран од раните развојни постигнувања, насилството врз детето во раниот детстки
развој нема само моментални последици врз неговото функционирање, туку влијае и врз
неговиот подоцнежен психосоцијален развој. Исто така, мора да се напомене дека
насилството врз детето многу ретко претставува изолиран трауматски настан, туку напротив,
тоа најчесто се случува во семејството, училиштето, институциите за социјална заштита и
локалната заедница, каде е проследено и со ред други негативни влијанија и стресови
(алкохолизам, наркоманија, изолираност од средината...).
-

Емоционално насилство

Во современата литература која се однесува на психофизичкиот развој на децата кои се
жртви на насилство, најчесто се споменуваат сексуалното и физичкото насилство, додека
поретко се мисли на емоционалното (психолошко) насилство. За ова постојат повеќе
причини, вклучувајќи го и податoкот дека емоционалното насилство е недоволно јасно
дефинирано како и дека тоа тешко се докажува. Во литературата наместо терминот
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емоционално насилство многу често се употребува терминот психолошко насилство.
Авторите кои го користат овој термин сметаат дека е посеопфатен бидејќи тој во себе ги
вклучува и емоционалното и когнитивното насилство.
Нормалниот емоционален развој на едно дете претставува дека тоа ќе има можност да научи
да ги манифестира емоциите на социјално прифатлив начин. Кога емоционалниот развој
напредува нормално, децата учат како да се соочуваат со фрустрациите, имаат позитивна
слика за себе и учат да им праќаат адекватни емоционални пораки на другите со помош на
зборови, гестови и активности. Во спротивно, доколку децата се жртви на емоционално
насилство, се соочуваат со проблеми во изразувањето на емоциите, во контактите со
другите, во комуникацијата, во односот кон себе си, што значи дека е загрозен нивниот
развој, а последиците во некои сегменти траат и цел живот.
Детето се раѓа најзависно од сите живи суштества и од моментот на доаѓање на свет се
соочува со светот кој му е пријателски или непријателски наклонет, кој го прифаќа или
отфрла, и врз основа на таа релација формира слика за светот – најпрвин преку контактите
со најблиските, а потоа и со пошироката средина. Врз основа на таа врска се формира и
детското ЈАС, па затоа и слободно можеме да кажеме дека растењето е процес кој ја
дефинира иднината, и доколку во тој процес на растење детето не зачекори со доверба и
потребната љубов, се развиваат низа психички проблеми како ниско самопочитување,
несигурност и страв – што се извор на болести и стресови за во иднина. Детето од возрасните
очекува заштита и љубов, им пристапува со доверба, но за жал, возрасните, многу често
свесно или несвесно, задоволувајќи ги сопствените лични потреби, ги повредуваат децата,
користејќи ги како изговор за несогласувањата во семејството, манипулирајќи со нивните
чувства, кочејќи го нивниот адекватен психосоцијален развој.
Постојат голем број на видови на емоционално насилство, и сите тие ја инволвираат
потребата за апсолутна контрола врз децата.
Најчести видови на емоционално насилство спред Буљан-Фландер (Buljan-Flander i KocijanHercigonja, 2003) се:


Отфрлање на детските потреби;



Тероризирање на децата со континуирани вербални напади кои предизвикуваат
состојба на страв, напнатост и несигурност;
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Игнорирање и деградирање на децата што вклучува недостиг на позитивна
стимулација;



Манипулирање на децата со цел задоволување на некои свои потреби кои не се во
согласност со оние на децата;



Изолација;



Константен сарказам, понижување;



Поддржување на детското неадекватно однесување, подмитување; и



Притисок на децата побрзо да пораснат што произлегува од родителските
потреби, а децата не можат да ги задоволат поради својот психобиолошки развој
 Отфрлање на детските потреби

Од моментот на раѓање детето има потреба не само за храна, топлина и чистота, туку и за
топлина на човеково тело, милозвучен и нежен глас, звуци кои го смируваат и мириси кои
го опуштаат. Во разни фази од детскиот развој, детските потреби се различни, но се случува
средината да не одговара на нивните потреби и директно негативно да влијае на нивниот
развој.
Постојат голем број истражувања кои покажуваат дека децата кои се развивале во средина
во која биле задоволени нивните биолошки потреби, но не и емоционалните, во
подоцнежниот развој покажуваат психички пореметувања, како што се несигурност, ниско
самопочитување, агресија, а овие карактеристики претставуваат основа за формирање на
негативни односи со другите лица. Многу често се сретнуваме со насилство во семејството
кое се пренесува генерациски (трансгенерациски пренос), а причините за истото лежат во
најраните контакти и искуства оформени во детството, па детето подоцна ги пренесува во
семејството и својата средина (Pećnik, 2006). Истражувањата покажуваат дека многу често
злоставуваните деца подоцна стануваат насилници или депресивни лица кои, во кризни
ситуации се обидуваат да извршат самоубиство, а често и нивниото интелектуално
функционирање и биолошкиот развој не одговараат со нивната хронолошка возраст
(Kocijan-Hercigonja, 2003). Денеска, од особено значење е приврзаноста, па и речиси сите
истражувања покажуваат дека лицата кои како мали воспоставиле несигурна приврзаност
со своите најблиски, во подоцнежните години лошо функционираат на социјално и
академско ниво, додека оние со адекватна приврзаност се многу поуспешни (Bowlby, 2005).
Најчесто, однесувањето на возрасните е одговорно за лошата слика за себе што ја формира
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детето, што станува несигурно, зависно од средината, повеќе отколку што тоа од него го бара
фазата на биопсихолошки развој, манифестира емоционална нестабилност, негативизам и е
изолирано во друштво.
Отфрлањето во себе ги опфаќа следниве активности: одбивање на детските потреби за
психолошка, медицинска

или

едукативна помош, омаловажување и потсмевање,

критикување и повредување, спречување на детската развојна автономија, оневозможување
на приврзаност со други лица, отфрлање и исмевање на детските идеи, отфрлање на детето
со нагласување дека е незрело, нарекување на детето со погрдни имиња (глупаво,
бескорисно, дебело, грдо), ставање на детето во подредена позиција, континуирано
третирање на адолесцентот како мало дете и подредување на детските потреби на потребите
на возрасниот (Higgins & McCabe 2000).
 Тероризирање

на

децата

со

континуирани

вербални

напади

кои

предизвикуваат клима на страв, напнатост и несигурност
Тероризирањето на децата опфаќа дразби со различен интензитет за кои детето не е
подготвено ниту биолошки ниту психолошки. Конкретните дразби кај него предизвикуваат
страв и паника. Родителите, наставниците и стручните служби многу често во контактите со
децата реагираат во согласност со сопствените потреби и расположение, па во некои
ситуации реагираат премногу нежно, а во некои премногу грубо, не водејќи сметка за
потребите и желбите на децата. Во претераната нежност на родителите најчесто се крие
родителското незадоволство, страв, депресивност и конфликти. За таквите родители детето
е средство со чија помош ја решаваат својата напнатост, страв и немир. Така, на пример,
често се случува депресивни и несигурни мајки патолошки да се поврзат со своите деца,
гушејќи ги со својата нежност, предизвикувајќи кај децата страв и непријатност. Таквата
мајка, на тој начин несвесно си ги решава сопствените проблеми и незадоволства, особено
оние со сопругот и средината. Детето, кое сликата за светот ја гради преку реакцијата на
возрасните, останува збунето затоа што не е во состојба да ги следи промените во
однесувањето на неговите најблиски, ниту пак да разбере зошто некој се однесува на таков
начин. Често, детето за таквото однесување на неговите најблиски причината ја бара во
сопственото однесување, кај него се јавува чувство на вина, се плаши да не ги изгуби
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родителите или нивната љубов, па кај него се јавува страв да ги изрази сопствените чувства.
Еден од најбитните фактори за соодветен емоционален и психо-социјаен развој е
константноста на објектот и константноста на однесувањето преку кои детето ги формира
своите ставови и сликата за светот и за себе си. Овие ставови се одговорни за сите
подоцнежни односи во животот.
Ако возрасните, поради своите проблеми не водат доволно сметка за детето и неговите
потреби и можности за сфаќање и прифаќање, туку се исклучиво насочени кон себе и кон
сопствените моментални потреби, тогаш тие го злоставуваат детето бидејќи со сопствените
постапки кај него предизвикуваат цела низа на психички проблеми, промени па и болести.
За најчести видови на тероризирање можат да се споменат следниве: константни закани на
детето (со оружје, нож и слично), употреба на бизарни дисциплински методи, непрекинато
нагласување на детската вина, хаотично, неконзистентно однесување на родителите,
исмејување на детските стравови и казнување (на пример ако детето се плаши од темница,
се затвора во мрачна просторија), принудување на детето на игри и активности од кои се
плаши, константни закани со суицид и постојано присуство на семејно насилство (KocijanHercigonja, 2003). Во тероризирање се вбројуваат и ритуалистичките злоставувања, кога
родителите ги вклучуваат своите деца во систематски, бизарни групни активности во рамки
на религиските и псевдорелигиски активности (Higgins & McCabe, 2000, Wolfe, 1999.)
Изложеноста на децата на семејното насилство доведува до осаменост, развивање на
склоност кон земање на средства за зависност, а истражувањата покажуваат дека се
развиваат и сериозни оштетувања на мозокот, како последица на сериозен психолошки
притисок (Flaherty et al., 2009). Важно е да се нагласи дека изложеноста на децата на
насилство започнува уште во најраната доба и се развива со кумулативен ефект, а децата
најчесто покажуваат континуирана иритабилност, незрело однесување, регресија на раните
фази од развојот (на пример, во говорот или пак контрола на сфинктерите) и анксиозност.
Според податоците, секоја година повеќе од 3,3 милиони американски деца се изложени на
насилство (во семејството, во училиште) (Pearl, 2002), а според мислењето на Американската
психијатриска установа во насилство врз децата спаѓа и континуираното гледање на
телевизија кое кај некои деца изнесува повеќе од 10 часа дневно.
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Родителите кои вршат тероризирање најчесто потекнуваат од семејства во кои значајно биле
пореметени родителските и семејните односи. Поради лошото детство, тие најчесто не знаат
на децата да им го пружат она што и самите не го добиле, ги повторуваат истите грешки кои
ги научиле во својата најблиска средина. Тероризирањето речиси секогаш води до
зголемена несигурност, а еден од најбитните стабилизатори на детскиот развој и
однесувањето е сигурноста стекната во примарната средина. Кај малите деца, стравот од
губење на саканиот објект е еден од најчестите стравови кои детето ги доживува и
претставува загрозувачки фактор кој е одговорен за неговиот подоцнежен развој.
Сепарациските стравови, стравовите од одвојување и губиток се причина за низа болести и
пореметувања. Сепарацијата од најблиските, промените во однесувањето на најблиските,
како и осцилациите во расположението кај детето најчесто имаат поголемо значење отколку
што тоа е реално, и тоа на нив реагира со депресија и страв од сопствената одговорност за
нивното однесување (Harkness & Lumley, 2008).
 Игнорирање и деградирање на децата што вклучува недостаток на
позитивна стимулација
Игнорирањето во себе опфаќа неодговарање или задоцнето одговарање на детските
потреби, отсуство на помош кога на детето му е потребна, неучествување во процесот на
социјализација и на тој начин оневозможување на развојот на детските социјални процеси
од страна на примарната средина. Познато е дека во развојот на децата, освен
психобиолошката компонента, значајна улога има и социјалната компонента, што значи дека
децата во одредена фаза на својот развој, треба да контактираат и комуницираат со својата
средина, кругот на врсници и други лица од заедницата, а не само со членовите на своето
најблиско семејство. Меѓутоа, за жал, некои деца се лишени од овие неопходни социјални
процеси, кои се клучни за адекватен детски развој. Причините за тоа се многубројни, а
најчесто тука спаѓа стравот ,,да не му се случи нешто лошо на детето”, каде многу често
проблемот е самиот родител кој поради своите трауми или несигурност, му ги пренесува на
детето своите стравови и директно води до сериозни психички проблеми кај него.
Во најчести облици на игнорирање спаѓаат: недостаток на стимулација на вистинскиот начин,
неодговарање на детските потреби, негледање на детето во очи, ненарекување на детето по
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име туку со заменски зборови или неодредени зборови, недопирање на детето, игнорирање
на присуството на детето, однесување како детето да не постои и непокажување на емоции
(,,не сакам да го размазам или расипам”) (Kocijan-Hercigonja, 2003). Возрасните кои ги
игнорираат детските потреби најчесто потекнуваат од семејства кои поради сопствената
лоша интеграција го оневозможуваат социјалниот процес на сопствените деца. Многу често
тука спаѓаат семејствата на доселениците, семејства кои по некои карактеристики се
разликуваат од средината во која живеат (по бојата на кожата, социјалниот статус,
вероисповедта), семејства со присутен константно болен член во семејството-особено
душевно болни и зависници. Овие семејства не се секогаш изолирани, но тие самите поради
сопствените проблеми се бранат од средината со изолација и на тој начин ги спречуваат
своите деца да се вклучат во социјалните процеси. Таквите родители, со цел да ги заштитат
децата од можни повреди, етикетирања и слично, емоционално ги злоставуваат своите деца,
а не ретко и тие биле жртви на емоционално злоставување во раното детство. Децата кои
се социјализираат во согласност со горенаведениот начин мошне лесно можат да се
препознаат особено по својата плашливост и несигурност. Многу тешко се снаоѓаат во
друштво на врсници, се чувствуваат изолирани и подоцна стануваат изолирани. Немаат
пријатели, не партиципираат во активностите кои одговараат на нивната хронолошка
возраст, најчесто не се дел од роденденските или од други прослави. Причините за таквиот
вид на однесување тие најчесто го бараат во себе самите или во својата средина, а речиси
никогаш во своите родители и нивниот однос спрема децата, а крајниот исход е формирање
на лоша слика за себе преку која децата ја градат сегашноста и иднината. Во согласност со
сопственото гледиште на причините за проблемот, овие деца развиваат депресија, чувство
на пониска вредност или агресивност спрема средината, а не ретко се развиваат и други
проблеми во однесувањето (Harkness & Lumley, 2008).
 Манипулирање на децата со цел задоволување на некои свои потреби кои не
се во согласност со оние на децата
Манипулирањето со децата вклучува активности преку кои возрасните го користат детето со
цел да постигнат некои свои цели без притоа да водат сметка за детските потреби, чувства и
интереси. Секојдневно сме сведоци на конфликти, особено помеѓу родителите (често во
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ситуации на бракоразвод) кога тие не ги бираат средствата за да се пресметаат со брачните
партнери, а децата при тоа им служат како средство за пресметување и уцени. За правилен
раст и развој на децата им се потребни двата родители, кои во текот на развојот ќе им пружат
заштита и поддршка, но и ќе им претставуваат модел за идентификација. Во текот на
бракоразводот, родителите најчесто не завршуваат со процесот на сепарација истовремено.
Своите нерасчистени односи со брачниот партнер ги довршуваат преку своите деца,
определувајќи ја комуникацијата со другиот родител, тие го озборуваат, изрекуваат бројни
невистини и на тој начин ја нарушуваат позитивната слика за него.
За жал, и професионалците многу често го прифаќаат родителското манипулирање, ставајќи
се на страната на едниот или другиот родител, инсистирајќи на средби со некој од
родителите, со кој детето не сака да се види, наместо да користат средства со кои ќе се
обидат да ги променат ставовите на детето кон своите родители. Многу често,
професионалците кои треба да одлучат за судбината на детето прават огромна грешка
држејќи се круто за своите ставови и знаења стекнати од литературата, а запоставувајќи ги
практичните сознанија. На децата им е потребно да растат и да се развиваат во среќна
средина, каде ќе се чувствуваат сакани, без оглед дали тоа е со еден од родителите,
старателите или пак во некоја од установите за социјална заштита, бидејќи детето треба да
го воспитува лице кое ќе му овозможи радост, а не омраза.
 Изолација на децата и нивно исклучување од семејните процеси
Со постапките на изолација родителите најчесто сакаат да го заштитат детето, но
последиците од таквите постапки, се сè, освен заштита. Изолацијата најчесто се случува кога
во семејството се појавува болест, смрт или друг настан кој може да има тешки последици
за целото семејство, но и за детето. Најчесто, тоа последно дознава за тешката болест, или
пак за некој друг семеен проблем. Тогаш, тоа се чувствува ускратено, затоа што нема
доволно време да се поздрави со саканата личност.
Изолацијата на децата и нивното невклучување во семејните процеси најчесто придонесува
за: оневозможување на детето да партиципира во нормалните семејни активности,
оневозможување на детето да контактира со врсниците, физичко одвојување на детето од
останатите членови, недозволување детето да партиципира во социјалните училишни
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активности и казнување на детето доколку контактира со останатите членови на семејството
(Kocijan-Hercigonja, 2003). Поради овие причини, децата кои растат во изолација, директно
учат дека надворешните контакти се опасни, па најчесто овие деца немаат пријатели,
несигурни се, осамени и на работите околу себе гледаат со недоверба (Edmundson & Collier,
1993).
 Константен сарказам, понижување
Родителите, наставниците и воспитувачите многу често ги засрамуваат децата пред своите
врсници со различни забелешки, критики (никогаш нема да бидеш како сестра ти/брат ти,
зошто баш јас морам да имам такво дете...). Наставниците во училиште, исто така многу често
ги критикуваат децата пред другите деца во групата, им даваат негативни забелешки, ги
казнуваат на несоодветен начин, па и ден денеска во некои училишта постои ,,магарешка
клупа” или помодифицирана казна ,,магично столче” и бело чоколадо” 16. Во согласност со
ова, изгледа дека тие кои се најзаслужни за детскиот раст и развој како да ги заборавиле
основните правила за процесот на социјализација – дека детето е потребно да се поттикнува
со пофалби, а дека наставниот кадар претставува модел за идентификација, а дали детето ќе
се чувствува прифатено или отфрлено во групата врсници зависи од наставникот и неговите
ставови и однесување. Децата кои често се понижувани развиваат негативна слика за себе,
стануваат автоагресивни, се осамуваат, немаат пријатели, не знаат да дадат фидбек на
позитивна реакција, а сите овие однесувања се ризични за развој на депресија и суицид
(Harkness & Lumley, 2008). Најчести облици на понижување и сарказам се: континуирано
вербално напаѓање на децата, критикување пред врсниците, обраќање кон децата само кога
ќе направат нешто лошо, а никогаш кога ќе направат нешто добро, непофалување на детето
од страна на возрасните и именување на детето со погрдни имиња, особено во присуство
на други (Kocijan-Hercigonja, 2003).

16

Информација добиена во неформална комуникација со децата
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 Поддржување на детското неадекватно однесување, подмитување
Подмитувањето во себе опфаќа поттикнување на детското агресивно и сексуално
однесување. Најчести форми на подмитување се поттикнување на антисоцијално
однесување, регресивно и инфантилно однесување како и стагнирање на детската развојна
автономија.
 Притисок врз децата за побрзо растење што произлегува од родителските
потреби а децата не можат да ги задоволат поради својот психобиолошки
развој
Клиничката слика на емоционално злоставуваните деца е различна во зависност од видот
на злоставување. Кај малите деца, таа најчесто се манифестира во вид на бројни телесни
пречки: стомачни тегоби, притисок во прстите, гушење, тешкотии во спиењето, проблеми со
контрола на столицата и мокрењето, раздразливото и безпричинско плачење. Емоционално
злоставуваните деца имаат сепарациони стравови, но и низа други стравови чии корени се
наоѓаат во односите на детето со возрасниот.
Она што прво го забележуваме кај децата кои се жртви на емоционално насилство врз
основа на изразот на лицето е дека нивните емоции не оддаваат слика на среќа, безгрижност
и спонтаност, туку напротив - израз на страв, несигурност и тага. Често, имаме впечаток дека
таквото дете не знае како да се однесува и што да очекува од возрасните и како постојано
да е во очекување на нешто непредвидливо. Овие деца не се смеат, не плачат, не играат
спонтано и имаат присутен негативен однос кон себе и кон средината. Тие се лути и напнати,
агресивни, ги кршат играчките, започнуваат многу активности, но ниту една не ја довршуваат
до крај. Во присуство на возрасен, со поглед или збор бараат дозвола нешто да направат,
прашаат или земат. Во група на деца завземаат или периферна позиција, не осудувајќи се да
се вклучат во активностите на групата за да не бидат исфрлени или се однесуваат агресивно
одземајќи им ги играчките или улогите на другите деца од групата. Во училиштата се тивки,
незабележливи, молчеливи или пак, немирни, агресивни и ја попречуваат наставата. Често
ги прогласуваат за деца со ADHD пореметувања, само врз основа на некои нивни
карактеристики, бидејќи дел од професионалците не можат да препознаат дека станува збор
за емоционално злоставувани деца. Децата кои се со ADHD пореметувања исто така
56

припаѓаат во групата на деца кои се ризични за злоставување. Возрасните често ги казнуваат
децата кои не ги исполнуваат нивните очекувања, кои отстапуваат од нивните очекувања за
тоа какво треба да биде детето. Ова мошне често се однесува на децата со ADHD
пореметувања, како и на децата со други пореметувања во развојот и во однесувањето.
 Карактеристики на клиничка слика
Кај децата кои се жртви на емоционално насилство, најчесто се сретнуваат пореметувања
во однесувањето од типот на: апатија, агресија, иритабилност, осаменост, ретко плачат, кога
комуницираат не го гледаат соговорникот во очи, присутен е негативен или празен ефект
спрема сите во нивната средина, во ситуации во кои другите деца плачат, овие деца
реагираат со апатија или со правење гримаси, не реагираат на надворешни дразби, не
покажуваат задоволство во игрите со врсниците, имаат проблеми со учењето, имаат
проблеми во односите со средината, депресија, страв и тешкотии и често се грижат за
родителите и родителските потреби, наместо родителите да се грижат за нив (Maas et. al.,
2008).
 Дијагностички постапки
Основното правило во работата со децата кои се жртви на емоционално насилство е работа
со мултидисциплинарниот пристап, кој вклучува професионалци од различни области. Секој
од свој аспект, тие собираат податоци за детето, го опсервираат неговото однесување, а дури
потоа ги соединуваат добиените податоци, со можност да постават дијагноза.
Целата постапка се одвива во неколку фази, и тоа:
1.

Набљудување на детето во однос на возрасните лица и другите деца

Дури и основните податоци кои ги добиваме при процесот на набљудување на детето,
помагаат да оформиме слика за него и за неговите проблеми. Набљудувањето на тоа како
детето разговара со возрасниот, што сака, како седи во присуство на возрасен, дали
одговара спонтано или бара дозвола од возрасниот, дали си игра со предметите околу себе
или само ги набљудува – се само некои показатели кои говорат за детското однесување, за
неговата слобода на изразување и неговиот однос со возрасните лица. Многу често, за да се
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добие комплетна слика за детето, потребно е да се набљудува и однесувањето на возрасните
– како возрасниот одговара на детските прашања, дали го замолчува или му објаснува, дали
му обрнува внимание или го игнорира, дали го почитува или навредува со своите зборови
и постапки.
2.

Собирање на анамнестички податоци

Прашањата за собирање на податоци посебно треба да се фокусирани на односите во
семејството, на податоците за детскиот развој, начините на воспитување на детето, казните
и наградите. Посебно е важно да се процени односот на детето со своите родители, браќа и
сестри, како и со врсниците.
3.

Набљудување на детската игра

Без оглед на тоа дали детето си игра само, или во друштво на други деца, многу брзо до
израз доаѓа детската несигурност, страв, агресија и недоверба, кои се манифестираат во
детската игра, во начинот на играње и во содржините на играта, и се значаен показател за
емоциноналната состојба во која се наоѓа детето.
4.

Анализа на детскиот цртеж

Цртежот претставува начин на изразување кој децата многу често го користат, а е од
непроценлива важност, без оглед на тоа дали детето го црта спонтано и слободно она што
сака да го нацрта во моментот или пак црта на однапред зададена тема. Битно е да се
анализира не само содржината на цртежот, туку и употребените бои, сигурноста на линијата
и местоположбата на цртежот на листот. Несигурните деца најчесто цртаат со бледи бои и
со несигурни потези, и се случува целиот цртеж да е сместен само во еден агол на листот.
На сликите подолу претстваени се цртежи на даца кој се жртви на насилство.
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Доколку детето црта цртеж на зададена тема, особено на тема семејство, тогаш многу често
се случува еден член од семејството да недостасува, некои ликови да бидат
предимензионирани, а други намалени. Врз основа на овие илустрации може да се заклучи
за односот на детето со членовите во семејството. Се случува некогаш детето да се изостави
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и себе си од цртежот, па на прашањето каде се наоѓа или зошто го нема на цртежот, е
изненадено. Но, ова е вовед во понатамошниот разговор за тоа како детето се доживува во
семејството. Децата кои доживеале некоја траума сликата што ја цртаат, често има
трауматска содржина. На почеток од доживувањето на трауматскиот настан многу полесно
ги изразуваат своите проблеми невербално, отколку со вербални техники. Во таа смисла
цртежот е еден од најдрагоцените начини за изразување на чувствата и показател на
детските проблеми.
5.

Анализа на детското однесување

Анализата на детското однесување во себе вклучува анализа на проблемите кои детето ги
манифестира, како и анализа на односот кон себе и кон другите. Детскиот психијатар или
психолог се последните лица од кои родителите бараат помош за телесните проблеми на
децата. Меѓутоа, постојат низа пречки кои возрасните не ги препознаваат кај своите деца,
бидејќи навидум децата немаат проблем. Всушност, детето учи, не се спротивставува на
авторитети, не е непристојно ниту агресивно, не излегува многу често надвор од дома – па
според мислењето на родителите, нема проблеми. Но, таквите деца многу често се
депресивни и знаат да ја изненадат својата средина со обид за самоубиство (Harkness &
Lumley, 2008).
6.

Употреба на различни скали и прашалници

Прашалниците кои се употребуваат најчесто се однесуваат на анализа на:


Степенот на когнитивен развој на детето



Особините на развој на детето



Односот дете – родител или дете – воспитувач (Pearl, 2002)

Најчесто применувани инструменти се:


Child Abuse Trauma Scale (CATS)



Minesota Multiphasis Personality Inventory (MMPI)



Rorsachs Test



The Thematic Apperception Test
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Освен овие, постојат и цела низа скали кои се применуваат кај нас. Се смета дека во процесот
на дијагностицирање треба да се применуваат минимум три од долу наведените скали:


Водач за психосоцијална евалуација на злоставувани деца издаден од Американското
професионално здружение за злоставување (APSAC) (Guidleines for Psychosocial
Evaluation of Maltretmant in Children and Adolescent)



CARE Индекс (Crittenden, 2001)



Psychological Maltreatment Rating Scale (PMS) (Brassard, Hart i Hardly, 1993)



Conflict Tactics Scale (Straus, 1979)



Record of Maltretment Experiences (ROM) (McGee, Wolfe и Wilson, 1997)



Bayley Scales of Infant Development (Bayley, 1969)



Tennesse Self Concept Scale (Fitts, 1991)



State-Trait Anxiety Inventory (Rohner, Saavedra и Granum, 1978)



Child Abuse and Trauma Checklist (Senders and Becker-Lausen, 1995)



Child behavior Checklist (Achenbach и Edelbrock, 1979)



Child Assesment Schedule (Hodges et. Al.,1982).

Првото прашање кое секој професионалец во оваа област треба да си го постави е како да
се дојде до детето кое е жртва на емоционално насилство, бидејќи средината која дејствува
деструктивно не ги препознава детските потреби или пак свесно ги прикрива, а детето
зависи од својата средина и единствено таа може да го донесе во контакт со лицето кое
може да му помогне. Во тоа всушност се лоцира и најголемиот проблем.
Решението на проблемот започнува преку добрата информираноста за потребите на децата,
како и информираност за насилството и неговите последици кај детето. Информираноста
мора да се спроведе преку медиумите од јавен карактер, преку континуирани едукации во
училиштата, факултетите, но и во сите институции каде се работи со деца и чија главна улога
е заштита на децата и детските права.
Ова е една од задачите на примарната превенција на менталното здравје на децата, а според
Светската здравствена организација за правилен развој на детето постојат неколку основни
услови, како што се: воспитување за здраво родителство, јавна информираност, адекватен
воспитен и образовен кадар, развивање на здрави стилови на живеење, поддржување на
традицијата и слично. Кога детето ќе се најде во ситуцаија во која некој треба да му пружи
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помош, се јавува цела низа на проблеми, а на прво место е недовербата (Зошто да ѝ
верувам на непозната личност, кога мене ме изневерија моите најблиски?). Процесот на
стекнување доверба е долготраен, индивидуален и зависи и од детето и од терапевтот. Во
тој однос не постојат правила, освен едно – дека сите мораат да бидат трпеливи, да се следи
детскиот процес на прифаќање, да не се забрзува ниту успорува, едноставно да се биде со
детето и да се гради доверба без манифестирање на лажни чувства, но и да се биде постојан
и сигурен. Бидејќи основниот проблем со кој се соочуваат децата кои се жртви на
емоционално насилство е покажувањето на емоции нив треба да им се помогне да почнат
да ги изразуваат и манифестираат со помош на вежби за препознавање на своите и туѓите
емоции. Постојат повеќе начини децата да се доведат во ситуација да зборуваат за своите
емоции, и тоа преку:


Именување на емоциите кај другите лица врз основа на тоа што детето го гледа на
лицето на прикажана слика или на посебно креирани кукли за таа намена (Сл. 1)



Именување на емоциите кај себе врз основа на тоа што го чувствува (Сл.2)



Цртање на емоциите што детето ги препознава кај себе и кај блиските лица (Сл. 3)



Цртање на своите најчести емоции (сл. 4)

ЛИСТА НА ЕМОЦИИ
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Слика 1. Листа за именување на емоциите кај другите лица
Заокружи како се чувствуваш на скала од 1-5 во моментов:

1

2

3

4

5

Слика 2. Именување на емоциите кај себе

Слика 3. Цртање на емоциите што детето ги препознава кај себе и кај блиските лица
На овој начин, и во опуштена атмосфера, терапевтот може да му се приближи на детето,
овозможувајќи му да го нацрта, именува и објасни тоа што е напишано и тоа што го
чувствува. Така, се отвара патот на создавање доверба, се доаѓа во позиција детето самото
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да почне да зборува за себе и за она што му се допаѓа. Зборувајќи и искажувајќи ги своите
емоции, стравови, проблеми, детето станува поопуштено, посигурно и полно со доверба во
терапевтот. Дури тогаш може да започне терапевтскиот процес, за кој се потребни
професионалци кои се добро обучени и оспособени за работа со деца. Бројот на деца кои
се жртви на емоционално насилство е огромен. Многу често тие поминуваат покрај нас
незабележано, задлабочени во својата тага и преокупирани со својата судбина.

Слика 4. Цртање на своите најчести емоции
Како најдобри модели на помош се истакнуваат:


Посети на посебно обучени патронажни сестри и лекари;



Организирање на едукации во училиштата и контакти со родителите и воспитувачите;



Добро организирана служба за помош на семејствата кога ќе се забележи дека нешто
се случува со детето;
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Работа на прекинување на кругот на насилство во семејствата или училиштата каде
претходно било забележано насилство; и



Континуирана работа на информираност и освестување за овој проблем.

Децата кои се жртви на емоционално насилство се омаловажувани, исмевани,
манипулирани, со незадоволени базични потреби и без адекватен психосоцијален развој.
Покрај лошата слика што ја формираат за себе, тие се карактеризираат со следново:


Основен одбрамбен механизам кај овие деца е репресијата, бидејќи покажувањето на
емоции е знак на слабост;



Се идентификуваат со помали деца, што произлегува од нивното регресивно
однесување и емоционалната незрелост;



Во семејствата каде постои емоционално насилство, таткото најчесто е емоционално
дистанциран, ладен, отсутен, индиферентен на детските потреби, додека, мајката е
наметлива и со премногу барања, а децата се осамени, плашливи, со чести проблеми
во училиштето и со рано изразени асоцијални форми на однесување;



Овие деца сакаат да бидат препознаени барем по некоја карактеристика тргнувајќи од
девизата ,,подобро да се биде некој дури и во негативна смисла, отколку никој во
емоционална смисла”, и во текот на својот раст и развој се чувствуваат беззначајни,
незабележливи, па затоа покажуваат воспитно социјални проблеми;



Овие деца во социјалните релации се изолирани и без пријатели; и



Еден од главните проблеми кај овие деца е проблемот на идентификација и
комуникација.

За да може да се прекине кругот на емоционалното насилство врз децата, потребно е да се
познаваат факторите кои придонесуваат за спречување на насилството. Податоците говорат
дека не сите деца кои биле жртва на насилство, подоцна стануваат насилници. За тоа
придонесуваат следниве фактори: социјална поддршка од средината, еден квалитетен,
негувачки, а не насилен родител/старател, можност за изразување на емоции (бидејќи овие
деца често можат да изразат лутина и тага кога збоуваат за своите минати искуства),
намалување на стресните ситуации во текот на животот, што често зависи и од цврстината
на самата личност, присутност на пријатели, донесување на свесни одлуки за не повторување
на обрасците и начините на живот кои ги доживеале, позитивно училишно искуство, јаки
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религиски уверувања и поддршка од верската заедница, поврзаност со родителите,
договори во семејството, комуникација во семејството, способност за прилагодување и
опоравување, јак надворешен систем на поддршка, психосоцијална ориентација, вештини за
решавање на социјални проблеми, интелигенција, позитивна група на врсници и
самодисциплина (Kocijan-Hercigonija, 2003).
Преваленцијата на емоционалното насилство е непозната, но сепак, според процените на
Американската хуманитарна заедница која ги објавила податоците за периодот од 1997-2007
година, вкупниот број на пријави за емоционално насилство врз децата бил 11%. Овој
податок не е реален, но укажува на проблемот при дефинирање и процена на
емоционалното насилство17.
Во 2009 година, Националниот центар за злоставувани и занемарувани деца во САД објавил
дека таа година биле идентификувани 223100 емоционално занемарувани и 211100
емоционално злоставувани деца. Во тие податоци се наведува дека не се најдени значајни
разлики во однос на полот, меѓутоа се наведува дека зачестеноста на насилството е 5 пати
поголема во сиромашните средини, без оглед на расата или етничката група на која
припаѓаат децата18.
-

Физичко насилство

Физичкото насилство во најширока смисла на зборот опфаќа нанесување повреди на децата
по физички пат. Меѓутоа, дефинициите за физичко насилство се многу различни и често се
разликуваат во зависност од целта на истражувањето.
Најчесто користената дефиниција за физичко насилство е онаа која вклучува активност кон
лице помладо од 18 години и која води до ризик од сериозни повреди, смрт или тешки
физички последици предизвикани од лица кои се одговорни за заштита на децата помали
од 18 години. Меѓутоа, учесници во насилството не се само лицата кои физички го
повредуваат детето, туку и оние лица кои не го спречиле повредувањето. Извршителите на

17
18

http://www.amicc.org
http://www.childhelp.org/pages/statistics
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насилството не мораат секогаш да бидат полнолетни лица – битно

е дека постои

некомпатибилност во моќта меѓу извршителот и жртвата.
Кога зборуваме за физичкото насилство, мора да бидеме свесни дека процените на
насилството се различни и дека зависат од социјалните норми на однесување кои важат во
едно општество. Во нашето општество сѐ уште е присутно гледиштето дека децата треба
физички да се казнуваат бидејќи така ќе научат што е добро, а што не, па и не попусто постои
мислата кај повозрасните ,,и нас нè тепаа во детството, па сега сме чесни луѓе” или пак,
,,ќотекот

од

рајот

излегол”.

Ваквите

верувања

се

и

причина

поради

која

родителите/старателите дел од проблемите со своите деца ги решаваат по физички пат, а
средината не интервенира бидејќи смета дека тоа е право на најблиските, а тие знаат што е
најдобро за своето дете.
При средба на професионалец со дете со физчки повреди, тој мора да одговори на неколку
прашања, и тоа:


Дали повредата се разликува од вообичаените детски повреди?



Дали објаснувањето за настанувањето на повредата е прифатливо?



Дали објаснувањето за настанувањето на повредата е во согласност со развојната фаза
во која детето се наоѓа?



Дали постојат некои психосоцијални фактори кои можат да алудираат на насилство?



Како

повредата

ја

објаснува

лицето

кое

го

придружува

детето

(родител/старател/воспитувач)?


Што треба понатаму да се преземе?

Најчестите знаци на физичко насилство се видливи на кожата. Промените на кожата можат
да бидат случајно настанати (Слика 5) или намерно настанати (Слика 6).
Разликите меѓу случајните и намерно предизвиканите повреди, можат да се проценат
според: местото на повредата, присутноста на повеќе повреди со различна старост, бојата и
формата на повредата. Според голем број автори кои се занимаваат со проучување на
физичкото насилство најчести знаци на истото се: модрици, изгореници, одгризоци, кубење
на коса, кршење на коски, повреди на мозокот, повреди во пределот на стомакот и повреди
на усната.
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Слика 5. Случајно настанати повреди

Слика 6. Намерно настанати повреди

 Модрици
Модриците се најчестиот знак на физичко насилство. Тие се последица на повреди на малите
крвни садови, а можат да настанат спонтано или преку траума. Се јавуваат на сите делови на
телото, меѓутоа најчесто можат да се сретнат на подрачјето на подколениците, колената,
рацете, лактовите, а нешто поретко на лицето и грбот.
Секогаш е потребно повредите да се проценуваат според развојната фаза во која детето се
наоѓа (на пример, не е можно дете од 3 месеци да добие физчка повреда на лицето од
удирање во раб од креветот, но затоа тоа е можно кај дете од 2 години, кое проодува и се
обидува да се искачи на различни места, а не е во состојба да ги процени своите способности
– па има бројни повреди по рацете и нозете). Кога станува збор за физичко насилство, треба
да се нагласи дека детето се срами од своите модрици, се обидува да ги сокрие, или пак
доколку некој ги забележи, наоѓа оправдувања дека паднало по скали, од велосипед, на
улица или дека случајно се удрило со деца додека играло надвор.
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Слика 7. Примери за намерно нанесени модрици
Според Išpanovć-Radojkovć i Ignjatović (2006), анализата на модриците овозможува да го
потврдиме или отфлиме сомневањето дека се работи за физичко насилство. Тоа може да се
направи со помош на:


Положбата на модрицата – Според местото на телото на кое се наоѓаат модриците,
може со голема веројатност да се заклучи дали тие настанале по пат на удар или
случајно. Модриците на лицето, вратот, грбот и половите органи речиси секогаш
претставуваат знак за намерно физчко насилство врз детето.



Формата на модрицата – Модриците со својата форма укажуваат на предметот со кој
се направени – отисок од рака, каиш, отпушок од цигара и слично.



Староста на модрицата – Важно е да се одреди староста на модрицата бидејќи на тој
начин може да се провери вистинитоста на детските одговори. Модриците со различна
старост не укажуваат на случаен пад, туку на физичко злоставување. Староста на
модрицата се утврдува врз основа на бојата, па така:
o

Црвена, потечена и болна модрица, зборува за старост од 0-2 дена

o

Сина и виолетова модрица, говори за старост од 2-5 дена

o

Зелена модрица, говори за старост од 5-7 дена

o

Жолта модрица, говори за старост од 7-10 дена

o

Кафеава модрица, зборува за тоа дека инцидентот се случил пред 10-14 дена

Доколку кај детето нема видливи модрици, меѓутоа постои податок дека било физички
злоставувано, тоа е знак дека од повредата поминале повеќе од две недели. Сепак, не смее
да се заборави фактот, дека модриците можат да бидат последица на различна болест, како
што се коагулопатија, Вилбрандесова болест и слично, што може да се потврди со земање и
анализа на крвта.
 Изгореници
Еден од најчестите начини на физичко насилство е предизвикувањето на изгореници.
Според процените, изгорениците опфаќаат 10% од сите физички настанати повреди, и се
причина за смртност во 30% од случаите.
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Честопати изгорениците можат да настанат по случаен пат, особено кај малите деца кои
невнимателно, на пример, пуштаат топла вода под која ги стваат рацете или истураат шолја
со кафе или чај. Бидејќи кај изгорениците е многу тешко да се процени дали станува збор за
повреда настаната случајно, или по намерен пат, Американската академија изготвила
упатство, кое може да послужи за процена на која температура и во кое времетраење можат
да настанат изгореници.
ТЕМПЕРАТУРА
ИЗРАЗЕНА
ЦЕЛЗИУСОВИ СТЕПЕНИ
52
54
57
60
63
66
68

ВО ВРЕМЕ ПОТРЕБНО ДА СЕ ПРЕДИЗВИКА
ИЗГОРЕНИЦА
2 минути
30 секунди
10 секунди
5 секунди
3 секунди
1,5 секунди
1 секунда или помалку

Сепак, кај наведените процени, потребно е да се земат во предвид податоците дали детето
било покриено со облека или не, бидејќи во тој случај облеката натопена со врела ткаенина
ги интензивира изгорениците, иако по правило би требало да штити од изгореници.
Изгорениците од топла вода кои се намерно предизвикани, најчесто се од двете страни,
симетрично и помеѓу здравата и изгорената кожа постои јасна граница. Изгорениците
предизвикани од цигара обично се јасно кружно разграничени, со дијаметар од 7-8mm и
прилично се длабоки доколку се намерно предизвикани.
Анализата на изгорениците за да потврдиме или отфрлиме дали станува збор за намерно
предизвикани изгореници, може да се направи врз основа на:


Местото на изгоренците – кај намерно предизвикените изгореници, најчести места се
гениталиите, дланките и стапалата.



Формата на изгорениците – намерно предизвиканите изгореници ги поседуваат
следниве карактеристики:
o

Изгорениците имаат јасно дефинирани рабови;

o

Изгорениците се длабоки, многу често ги зафаќаат и мускулите;
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o

Изгорениците се симетрични;

o

Изгорениците се постари отколку што децата тоа го наведуваат;

o

Изгорениците се занемарени или инфицирани; и

o

Истовремено постојат и други повреди со различна старост.

 Одгризоци
Децата помеѓу себе често се гризат едно со друго, со што ги тестираат своите заби. Кај малите
деца може да дојде до гризење и при бакнување на едно дете со друго. Одгризоците најчесто
се кружни, а доколку се одраз на сексуална стимулација, тогаш се наоѓаат во пределот на
гениталните органи, како и на грбот. Битно е да се направи разлика помеѓу одгризоците од
луѓе и оние од животни, кои обично се поголеми, не се кружни, и растојанието меѓу забите
е поголемо.
 Кубење на коса
Кубењето на коса исто така може да претставува еден облик на физичко насилство, кога
повозрасно лице ги фаќа и кубе децата за косата. Кубењето на косата често може да
предизвика хематом на главата. Кубењето на коса не смее да се поистоветува со
трихотиломанијата, ниту пак со габичните инфекции кои водат до опаѓање на косата.
 Кршење на коски
Оштетувањето на коскениот систем често претставува последица од физичкото насилство.
Многу е тешко да се одреди дали кршењето на коските настанало по случаен или намерен
пат, но доколку најдеме и друг вид на повреди, особено со различна старост, тогаш мора да
се посомневаме за постоење на физичко насилство. Оштетувањата на коскениот систем кај
децата се ретки и се случуваат во серизни сообраќајни несреќи, во спортски игри и сл. Точна
процена можат да донесат хирурзите или ортопедите кои можат да проценат дали повредата
е конзистентна или инконзистентна.
Скршеници кои се сомнителни и кои претставуваат можен знак за физичко насилство се:
скршени ребра, скршеници во пределот на метафизата, скршеници на градната коска,
повеќе скршеници со различна старост, повеќе скршеници во пределот на черепот и бројни
стари скршеници.
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Кај повредите на коскениот систем треба да се процени дали се работи за некоја болест,
како на пример остеогенезис имперфекта, или пак недостаток на витамини и минерали, што
исто така може да биде причина за кршење на коските и при мал физички напор.
 Повреди на мозокот
Една од најчестите причини за повреда на мозокот е тресењето на детето, познато и
опишано во литературата како “shaken baby sindrom”. Мозокот поради својата градба и
позиција во черепот е многу осетлив на тресење, особено кај децата под две годишна
возраст. Родителите/старателите/воспитувачите често со желба да го смират детето кое
плаче, или пак во лутина, го тресат детето, а тоа води до напукнување на ситните крвни
садови, крварење во мозокот и очите, и често завршува со смрт.
Класични медицински симптоми поврзани со тресењето на детето се: крварење на
мрежницата на окото, субдурален или субарахноидален хематом, интракранијално
крварење, најчесто на горната хемисфера од мозокот, предизвикано од пукање на крвните
садови помеѓу мозокот, непостоење на надворешни знаци на насилство, иако не мора да
биде правило, симптоми кои вклучуваат тешко дишење, напади на губење на свест,
проширени зеници, летаргичност, несвестици, намалување на апетитот со повраќање, без
никаква причина, повреди на рамениците, вратот, рацете, потечено чело, изостанување на
смеење и престанок на говор, слабо цицање и тешко голтање, неможност да се подигне
главата, неможност да се фокусира на предмети или да следи движења и различна големина
на зениците. Кај синдромот на тресено дете не се забележува кршење на черепот, ниту пак
има надворешни знаци на траума. Разликата помеѓу намерното и ненамерното повредување
на детето е во тоа што, едноставното паѓање во домот, или пак удирањето во текот на играта,
не предизвикуваат крварења во мрежницата. Тресењето на детето, кое може да доведе до
смрт или до тешки интракранијални повреди, никогаш не е ненамерно или незлоставувачко.
Повредите се предизвикани со јаки, летачки напред-назад удари во градите или рамениците
и најчесто се јавува кај деца до 18 месечна возраст (Išpanovć-Radojkovć i Ignjatović, 2006).
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 Повреди во пределот на стомакот
Овој вид повреди можат да настанат како последица од сообраќајни незгоди, но и од удари
во пределот на стомакот, удирање на детето во тврд предмет (на пример, во ѕид) или поради
газење на детето со нозе. За сите овие повреди заеднички се болките во пределот на
стомакот, оштетена слезина и црниот дроб. Не смее да се занемари и податокот дека
интраабдоменалните повреди можат да бидат и последица од сексуално насилство врз
децата. Симптоми кои упатуваат на повреди во пределот на стомакот, се и мачнината,
повраќањето, напнатоста и болките во пределот на стомакот, кој често може да биде напнат
и тврд како даска. Освен тоа, често се јавува и отежнато дишење и такихардија.
 Повреди на устата
Повредите во устата и повредите на забите можат да бидат настанати случајно, но и намерно,
по пат на физичко насилство. Повредите на предните заби, кај малите деца на возраст од 23 години често се последица од паѓања, а кај постарите деца тие се последица од повреда
во спортот. Во случај на насилство, повредите се често последица од удар со рака или некој
цврст предмет. Особено често се јавуваат повреди на јазикот. Но, како и кај другите физички
повреди, не смее да се заборави дека постојат и одредени заболувања кои можат да доведат
до крварења во пределот на устата.
 Минхаузенов синдром
Овој синдром претставува посебен вид на постапување со детето од страна на возрасна
личност која се грижи за него (родител/старател/воспитувач) и намерно предизвикува
симптоми на болест или повреди кај детето за да го привлече вниманието на лекарите. Во
анамнезата на овие деца се забележува дека се хоспитализирани во различни болници, без
јасна дијагноза. Најчесто, децата се хоспитализираат поради симптоми на труење, губење на
свеста или гушење – а карактеристично е што овие симптоми се јавуваат само во присуство
на лицето кое се грижи за детето (Išpanovć-Radojkovć i Ignjatović, 2006).
Постојат неколку начини според кои може да им се помогне на жртвите на физичко
насилство, и тоа:
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Потребно е да се спроведе истражување чија цел ќе биде да се разберат механизмите
кои водат до дисфункција која се поврзува со злоставувањето: ова особено се однесува
на анализата на семејството, неговите карактеристики и односите во него,
симптоматологијата кај децата, самиот чин на физичко насилство и значењето на
истиот за детето. Особено е битно да се утврди релацијата и влијанието на насилството
врз детското однесување во однос на однесувањето со врсниците, во училиштето,
академското напредување и когнитивното функционирање (Avramović, 2007).

Во литературата се споменуваат и сериозни психијатриски пореметувања кај злоставуваните
деца како што се пострауматски синдром, пореметување во односите, хиперактивност,
депресија, суицидалност, инволвираност во криминални активности, земање на средства кои
предизвикуваат зависност. Токму поради тоа, потребно е да се запознаат сите фактори кои
водат до наведените промени, за понатaму да можат да се планираат активности на ниво на
примарна, секундарна и терцијарна превенција. Посебно е значајно да се земат предвид и
демографските карактеристики на децата и на насилниците, бидејќи тие претставуваат
значаен сегмент во планирањето на првентивните и терапевтските активности (Brodsky &
Stanley 2008).


Третманот на овие деца опфаќа примена на тераписки техники (групни и
индивидуални), чија цел е да се намалат негативните последици од насилството и да се
спречи рецидивизмот.



Насилството претствува јавно-здравствен проблем, кој во себе вклучува психосоцијални компоненти на помош по пат на јавна информираност, закони, едукации на
наставниците, воспитувачите, лекарите, социјалните работници, правниците, а
посебно за младите лица кои се подготвуваат за брачен живот и здраво родителство.
 Зошто децата молчат?

Постојат неколку причини за детското молчење, а најчесто тоа се несигурноста и
недовербата во возрасните кои не ги разбираат и не ги заштитуваат, како и срамот поради
целокупната ситуација. Еден од најбитните фактори е стравот од етикетирање, па затоа често
децата знаат да кажат дека ,,јас само сакам да бидам како другите деца” или ,,зошто моите
родители не се како родителите на другите деца?”. Ваквите и слични размислувања и
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стравови се причина зошто децата молчат и зошто е тешко да се допре до нивните емоции.
Но, воедно тие претставуваат и поттик да се разработат методи и техники со кои ќе може да
им се помoгне.
 Што да се направи кога се соменаваме во физичко насилство?
Стучните лица (психолози, социјални работници, лекари, педагози) кои работат со децата,
мораат да знаат да ги препознаат основните знаци кои упатуваат на насилство. Отпорот кој
понекогаш се јавува кај професионалците најчесто произлегува од недоволното познавање
на оваа проблематика. Непознавањето на правните проблеми и прописи, дилемите за тоа
што е професионална тајна и колку со пријавата на насилството ги кршиме истите, дали со
пријавата на насилство го изневеруваме клиентот, како и бројни други дилеми се причини
поради кои насилството не секогаш се пријавува.
Сепак, обврска на секој професионалец кој ќе се посомнева дека работи со дете кое е жртва
на насилство е: медицински да го згрижи детето, да се обиде да воспостави што е можно
поблизок контакт со детето, да ја процени состојбата во домот, да се посоветува со колегите
и правната служба, да го пријави сомнежот во ЦСР или во полиција, да биде спремен на
понатамошен ангажман и одговорно да му пристапи. Исто така, ниту еден професионалец
не смее да се заборави дека е битно: детето да се заштити од понатамошно злоставување,
да се процени ситуацијата и адекватно да се интевенира во кризна ситуација, да се направи
психијатриска и психолошка процена на детето, да се направи процена на семејството и да
се испланира понатамошниот третман во кој спаѓаат индивидуалната терапија, групната
терапија, заедничка терпија родител – дете и семејна терапија. Секој од наведените видови
на третмани има свои специфичности и правила, и бара добро едуциран персонал,
континуирана супервизија од професионалци и континуирана општетствена помош и
поддршка.
-

Сексуално насилство

Сексуалното насилство врз децата се дефинира како било кој вид на сексуален контакт
помеѓу дете и возрасна личност или тинејџер кој е пет или повеќе години постар од детето
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жртва. При тоа, под возрасна личност се смета родител, роднина, дедо, баба, наставник,
тренер, воспитувач, бебиситер...
Постојат три фактори кои се користат во клиничката диференцијација на насилното од
ненасилното сексуално однесување, и тоа: разликата во моќта, разликата во знаењето и
разликата во задоволувањето (Faller, 1993). Се претпоставува дека овие три фактори се
поврзани.


Разлика во моќта

Постоењето на овие разлики укажува дека едната страна (насилникот) ја контролира другата
страна (жртвата), и дека сексуалниот чин не е обострано започнат и изведен. Моќта може да
произлезе од улогите кои ги имаат насилникот и жртвата. На пример, доколку насилникот е
татко на жртвата, старател на жртвата, претпоставен на жртвата, жртвата обично ќе
чувствува обврска да го направи тоа што насилникот го бара од неа. Во лица кои имаат моќ
врз детето-жртва се набројуваат лицата кои имаат авторитет врз детето како што се
членовите на семејството, наставниот кадар, тренерите, вопситувачите и сите други лица кои
имаат моќ. Исто така, моќта може да произлезе од големата сила и способноста на
насилникот да ја изманипулира жртвата и преку физичко насилство да ја присили на
сексуална активност. Сексуалното насилство најчесто не вклучува физичка сила, туку
подмитување, наговарање, закани и измами.


Разлика во знаењето

Разликата во знаењето помеѓу насилникот и жртвата имплицира дека насилникот или е
повозрасен, или е развојно понапреден, или поинтелигентен од жртвата. Општо, се смета
дека станува збор за сексуално насилство кога насилникот е барем 5 години постар од
жртвата, но на пример обострана сексуална врска помеѓу 17 годишна девојка и 22 годишен
дечко не би се сметала за сексуално насилство, доколку нема други фактори кои би можеле
да алудираат за таков заклучок.


Разлика во задоволувањето

Во наголемиот број на случаи на сексуaлно насилство, насилникот се обидува себеси
сексуално да се задоволи. Исто така, постојат активности каде разликата во возраста на
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насилникот и жртвата е помала од 5 години, а кои се третираат за сексуално насилство. На
пример ако 11 годишно девојче е присилено орално да го задоволува својот 13 годишен
брат, другар, соученик.
Според Буљан-Фландер (Buljan-Flander, 2003), кога се зборува за сексуалното насилство,
треба да се имаат предвид следниве факти:


Веројатноста девoјчињата да бидат сексуално злоставувани пред 18 годишна возраст е
1:4, а кај момчињата изнесува 1:6;



Сексуалното злоставување најчесто започнува во периодот помеѓу 4-та и 8-та година;



Во некои семејстава инцестот се повторува во неколку генерации наназад;



Насилниците најчесто не користат сила, туку наговарање, закани, поткупување;



Децата се восхитуваат на возрасните и ги слушаат поради нивната сила, вештини и
знаења, што тие подоцна можат да го искористат за децата да ги послушаат;



Децата ретко зборуваат за чинот на насилството, бидејќи насилникот најчесто им се
заканил или им рекол дека тоа е нивна тајна;



Често децата сакаат да кажат некому за насилството, но се плашат дека нема да им
веруваат и дека никој нема да ги заштити, но и се плашат дека со тоа ќе го растурат
семејството и ќе бидат одговорни за нечија затворска казна;



Децата најчесто не измислуваат приказни за сексуално насилство;



Децата имаат конфузни и контрадикторни емоции спрема насилникот. Тие можат да го
сакаат, мразат, да се плашат од него или пак да го жалат;



Сексуалното насилство не почитува граници –

се случува во сите класи, во сите

култури, раси, без оглед на социоекономскиот статус и степенот на образование;


Најголем број од сексуалните насилници се мажи; и



Најчести оправдувања на насилникот се: ,,Детето и така не знае што правам, па тоа
нема да го повреди”, ,,На секому му е потребен секс, а ова е мојот начин”, ,,Детето не
се спротивставуваше – значи му се допаѓа”, ,,Тоа е грешка на мојата сопруга, бидејќи
одбива сексуален однос со мене”.

Децата жртви на сексуалното насилство се сосема беспомошни. Многу често, тие не смеат и
не можат да зборуваат за самиот чин на насилството, зависни се од возрасните, па тие би
требало да препознаат што се случува со децата и да превземат нешто во однос на
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понатамошната превенција. Според Буљан Фландер (2003) постојат знаци во различни
сегменти од животот кои можат да ни укажат за потенцијална жртва на сексуалното
насилство, и тоа:


Физички знаци (генитални инфекции, повреди на градите, брадавиците, под стомакот,
повреди на гениталиите, во аналното подрачје, крварења, модрици, болка во моментот
на мокрење, чести воспаленија на грлото, потешкотии во голтањето, чувство на
гушење, чести психосоматски проблеми (главоболки, болки во стомакот), бременост,
менструални тегоби, изненадно губење или зголемување на телесната тежина,
дефанзивен говор на телото, покривање, криење, обиди детето да биде невидливо и
носење на изгужвана облека.



Емоционални знаци (лутење, потешкотии, беспомошност, страв од одење дома/во
училиште, страв од темница и одење во кревет, страв од затворени врати, тоалети,
тушеви, соба со само една врата, изолираност, срам, чувство на вина, страв од физички
контакт, особено во пределот на гениталиите, страв да бидат сами со одредени луѓе,
плачење, депресија и конфузија, чувство на предавство).



Сексуално однесување (невообичаен интерес за сопствените и туѓите гениталии,
често мастурбирање, цртеж со нагласени сексуални детали, како и цртеж кој ги
покажува гениталиите и преку облеката) .



Социјално однесување (одбивање или молба да не се останува со одредено лице,
мокрење во кревет, тепање, цицање на палецот, константен перфекционизам,
послушност, многу контролирано однесување, повлеченост или хиперактивост и ноќни
мори).



Самодеструктивно однесување (конзумирање на дрога и алкохол, обид за
самоубиство, нејадење или премногу јадење, самоповредување и бегање од дома).



Однесување во училиште (пречки во вниманието, дневно сонување, деструктивност,
изолираност од училиштето и потешкотии во изразување на своето мислење).
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Сексуалното насилство врз децата може да се покаже преку симптоми кои зависат од
интензитетот и траењето на злоставувањето, степенот на блискост со насилникот и начинот
на соочување со насилството. Сомнежот за постоење на сексуално насилство е поголем,
доколку детето манифестира повеќе симптоми, особено доколку постои комбинација од
сексуални и други знаци. На пример, вообичаена конфигурација на симптоми кај адолесцент
кој е жртва на сексуално насилство, е промискуитетност, злоупотреба на дрога и суицидално
однесување. Исто така, присуството на бихејвиорални и физчки симптоми може да го
зголеми сомнежот. Меѓутоа, во некои случаи, иако не постојат наведените индикатори, не
значи и дека не било присутно сексуално насилство.
Истражувањата покажуваат дека жртвите на сексуално насилство во текот на детството,
имаат поголема шанса да бидат злоставувани и подоцна во животот, како и да живеат со
насилен и злоставувачки партнер. Насилството во понатамошниот живот може да биде од
различен тип, и тоа: партнерот да ги нарекува со погрдни имиња, да ги исмејува, да ги
присилува на сексуални активности. Вистина е дека многу злоставувачи, биле жртва на
сексуално насилство во текот на детството, меѓутоа не е вистина дека сите жртви кога ќе
пораснат стануваат насилници, а ова е особено важно да го знаат жртвите на сексуално
насилство од машки пол.
Примарните последици од сексуалното насилство може да се поделат во неколку различни,
но сепак преклопувачки категории, бидејќи реакциите на насилството многу често се
индивидуални. Покрај тоа, жртвите на сексуалното насилство во некои периоди ги
манифестрираат симптомите, а во некои не. Припадниците на помагателните професии
мора да го имаат ова предвид за да можат да работат адекватно на заштитата на овие жртви.
 Симптоми на пострауматкиот синдром
Во средната доба од животот, жртвите на сексуалното насилство често ги имаат симптомите
на пострауматскот синдром (Runtz, 1992, Courtois, 1988), а особено се присутни
таканаречените ,,флешбекови” - брзи, сетилни искуства кои често вклучуваат визуелни,
аудитивни, олфакторни и тактилни сеќавања на чинот на насилството, како да се случуваат
во сегашноста, а не како тие сеќавања да се дел од минатото. Значи, пострауматските стресни
пореметување се однесуваат пред сè на: честото преживување на случувањата преку ноќни
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мори и присилни мисли, избегнување на дразби кои потсетуваат на трауми и проблеми со
спиењето, лоша концентрација.
 Емоционални реакации
Најчести емоционални реакции се депресијата, анксиозноста и лутината. Но, исто така, често
се споменуваат стравот, срамот, чувството на пониженост и вина, себеобвинувањето, тагата
и желбата за самоповредување. Овие емоции можат да имаат бихејвиорални, соматски и
други манифестации (Harkness & Lumley, 2008).
 Депресија
Депресијата е најчест симптом за кој зборуваат возрасните кои во текот на детството биле
сексуално злоставувани. Наодите покажуваат дека кај децата кои биле жртви на сексуално
насилство веројатноста да се појави депресија е 4 пати поголема отколку кај останатата
популација (Harkness & Lumley, 2008, Lanktree et al, 1991).
 Анксиозност
Сексуалното насилство интерферира со детските верувања за сигурноста и праведноста на
светот. Затоа, не е ни чудно што злоставуваните деца се склони кон стравови и анксиозност.
Тие често имаат генерализирани анксиозни пореметувања, фобии, напади на паника, и
опсесивно компулзивни пореметувања. За разлика од останата популација, можноста да се
дијагностицираат анксиозни пореметувања е пет пати поголема кај овие деца (Stein et al,
1988). Децата многу често се злоставувани од лицата од кои очекуваат топол и близок однос,
а наместо тоа се нападнати, обезвреднети и доживуваат чувство на болка. Сето тоа
предизвикува стравови, така што, злоставуваните деца подоцна стануваат анксиозни во
интимните, блиските односи, покажуваат страв од проценување или страв и недоверба во
интеракцијата со авторитарните лица (Finkelhor et all, 1989).
 Лутина
Честа

емоционална

последица

од

сексуалното

насилство

е

лутината.

Хронична

иритабилност, неочекувани и неконтролирани чувства на лутина и потешкотии поврзани со
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изразувањето на лутина се чести последици кои ги наведуваат жртвите на сексуалното
насилство. Овие чувства се интернализираат како омраза спрема самиот себе и депресија,
или пак се екстернализраат и водат до злоставување на други лица (Harkness & Lumley, 2008).
Децата често ја изразуваат својата лутина преку пореметувања во однесувањето, па така
Бриере (1992) наведува дека агресивноста спрема другите (најчесто изразена преку тепачки,
малтретирање на врсниците, и напаѓање на лицата во непосредната средина) често е
краткотрајна последица на сексуалното насилство. Иако ваквиот вид на однесување може
да претставува екстернализација на детскиот стрес/вознемиреност поради сопствените
трауми и повик за помош, најчесто води до социјална изолација и неприфатеност од страна
на врсниците и возрасните.
 Последици на телесен план
Телесните проблеми кои се јавуваат кај жртвите на сексуално насилство се главоболка, болки
во стомакот, уринарни инфекции и слично. Биолошките и медицинските последици од
сексуалното насилство во детството можат да се опишат преку следниве симптоми (Briere et
al., 1996):


Хронична и/или дифузна болка;



Симптоми на анксиозност и/или депресија;



Пореметување на начинот на исхрана или злоупотреба на дрога; и



Самозанемарување.
 Последици на сексуален план

Кај децата кои биле жртви на сексуално насилство се очекува во идина да имаат различни
сексуални дисфункционалности, односно пореметувања во сексуалниот идентитет и
сексуалното функционирање. Најчести хронични сексуални проблеми кои може да се јават
се: страв од интимен однос, чувство на гадење и недостаток на уживање во текот на
сексуалниот однос, флешбекови во текот на односот како и неможност за доживување на
оргазам. Исто така, како последица може да се јават и промискуитетноста и проституцијата,
бидејќи жртвата смета дека единственото нешто во што е добра е сексуалната активност.
Овие жртви многу често не прават јасна дистинкција помеѓу сексуалност и нежност, и не
прават разлика меѓу допирите на емоционална блискост и сексуалните. Во своето
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истражување, Маиселман (1978) наведува дека 87% од испитаниците кои биле жртви на
сексуално насилство во детството имаат сериозни сексуални проблеми во понатамошниот
живот, додека пак, според Малц и Холман (1987), 60% од жртвите чувствуваат болка во текот
на сексуалниот однос, а 48% не можат да доживеат оргазам.
 Последици во интерперсоналното функционирање
Жртвите на сексуалното насилство имаат серизоен проблем во одржувањето на
емоционално здрави врски и односи со другите лица. Според Бриере (1992) овие лица во
односите со другите се нестабилни, беспомошни, се повлекуваат и покажуваат доза на
непријателство и агресивност.
 Социјално функционирање
Социјалното функционирање на децата кои се жртви на сексуално насилство може да биде
од исклучително успешно до крајно осиромашено и девијантно (кое инволвира
проституција, злоупотреба на дрога). Претерано доброто функционирање често претставува
обид да се ублажи ниското самопочитување и дозата на анксиозност, додека, пак
девијантното однесување е резултат на неможноста за воспоставување контрола врз
агресијата насочена кон насилникот.
 Когнитивни дисторзии
Врз основа на она што го научиле и искусиле во детството, сите луѓе формираат слика за
себе, слика за другите, средината и иднината која ги очекува. Искуствата на злоставуваните
деца се негативни, и се рефлектираат на тој начин што детето го перципира светот како
опасен, иднината како несигурна, потценувајќи ги сопствените вредности и способности. Во
многу истражувања е потврдено дека овие деца манифестираат хронична беспомошност,
безнадежност, недоверба, самооткривање и ниско самопочитување, кои продолжуваат и во
периодот на адолесценција и возрасната доба (Barahal et al., 1981, Farber & Jospeh, 1985).
Овие негативни мисли произлегуваат од психолошките реакции на трауматските
доживувања, стигматизацијата на децата од насилникот и општетсвото, како и детските
обиди да го модификува трауматското искуство. Хроничната перцепција на беспопмошноста
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и опасноста доаѓаат од фактот што детето било сексуално злоставувано кога телесно и
психички било неспособно да му се спротивстави и да се бори со насилникот. Со оглед на
тоа што насилството обично трае долго и е хронично, кај детето се јавува чувство на
безнадежност. Поради тоа детето конструира претпоставки дека е лошо, бидејќи
насилството го интерпретира како казна за нешто што направило.
 Избегнување
Кај жртвите на сексуалното насилство, многу често се јавува избегнување на сеќавањата од
детството, а дисфункционалните активности кои се предизвикани од избегнувањето можат
да бидат зависност, суицидалност, и други активности кои ја редуцираат внатрешната
напнатост. Проблематичното однесување може да претставува свесен или несвесен избор
едно дете да биде инволвирано во дисфункционално и само/деструктивно однесување. За
жал, иако наведените активности за момент го редуцираат стресот, многу често го
вовлекуваат

детето

во

посериозна

симпотматологија,

придонесуваат

за

ниско

самопочитување и чувство на вина.
 Дисоцијација
Се смета дека дисоцијацијата преставува одбрамбен механизам кога детето сака да ги
заборави непријатните активности поврзани со сексуалното насилство и доживува амнезија.
Некои студии, (според Briere, 1996) укажуваат на тоа дека возрасните клиенти кои како деца
биле жртви на сексуално насилство често наведуваат дека воопшто не се сеќаваат на тој
период од детството. Всушност, децата по насилството, сакаат да се чувствуваат подобро и
тоа го постигнуваат на два начини. Едниот е преку контрола над случувањата со верување
во своите сили и способности (кога децата се поистоветуваат со многу силни јунаци од
цртаните филмови -Бетмен, Супермен, Спајдрмен, Химен...), а другиот преку контрола на
сеќавањата користејќи го механизмот на соочување со стресниот настан (Putnam, 1989).
 Злоупотреба на дрога
Не е мал бројот на истражувања во кои се утврдува поврзаност на сексуалното насилство и
подоцнежното користење на дроги. Причината за оваа поврзаност произлегува од фактот
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дека употребата на наркотични средства им овозможува на жртвите психолошки да се
одвојат од средината. Според наодите на Бриере и Рунц (1987), жртвите на насилство имаат
можност десет пати повеќе да станат потенцијални конзументи на наркотични средства.
 Суицидалност
Најчест мотив за обидите за суцид кај децата жртви на сексуално насилство е бегањето од
екстремната психичка болка, болните сеќавања и чувството на безнадежност. Децата со
вакви симптоми не ја посакуваат смртта, туку посакуваат крај на животот кој е преплавен со
болка. Во тој контекст е и наодот на Шнидман (1985) дека процентот на сексуално
злоставувани деца кој извршиле суицид се движи од 51%-79%.
 Долгорочни ефекти кај сексуално злоставувани деца
Во студиите во кои се испитуваат долгорочните ефекти кај децата кои биле сексуално
злоставувани, најчесто се наведуваат следниве: недоверба, недостаток на самодоверба,
депресија, импулзивност, пореметување на односите со врсниците, училишен неуспех и
хистеричност.
-

Занемарување на децата

Во достапната литература евидентно е дека децата се занемарувани и злоставувани низ
вековите, а нивното препознавање е во зависност од социјалните фактори. Уште пред
повеќе од триесет години Кемпел за прв пат го дефинирал поимот ,,натепано дете”, а денеска
сѐ уште јасно не се дефинирани ниту начините на заштита, ниту начините за препознавање,
особено на занемарените деца.
Кога се зборува за занемарување, најчесто се мисли на физичко занемарување, или пак
недоволна грижа за детските физички потреби, а многу поретко на емоционалното и
образовното занемарување.
Сепак, занемарувањето може да се дефинира како недостаток на соодветна грижа и нега на
возрасните лица спрема децата, што битно влијае на детскиот нормален физички и психички
развој. Кога се зборува за физичко занемарување, се мисли на незаштитување на децата
од повреди, опасности, незадоволување на основните потреби и слично. Емоционалното
84

занемараување вклучува во себе пасивен или агресивен став на возрасните кон
емоционалните потреби на децата. Оваа дефиницијата зависи од културалните ставови.
Здравственото или медицинското занемарување вклучува различни видови на
постапки на возрасните кои не водат сметка за детската здравествена заштита како и кај кои
отсуствува потреба за консултација со медицинските лица. Здравственото занемарување
опфаќа редуцирање на потребните тераписки третмани во случај кога детето има сериозни
емоционални проблеми или проблеми во однесувањето. Едукативното занемарување
опфаќа активности во кои родителот/старателот не соработува со училиштето, не му
обезбедува помош на детето, не му го овозможува на детето потребниот училишен прибор.
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АНЕКС број 1
Формулар за пријавено насилство

Дата __________________

Место _______________________

Број на предмет ___________

Основни податоци
Име и Презиме: ____________________________________________________________________________________
Дата на раѓање/Возраст: _______________________________________ Пол: ____________________________
Етничка припадност: ____________________________ Сексуална ориентација: _______________________
Број на членови во семејството: _______________
Доколку има деца, потребни се следните податоци :
Име и презиме:

Дата на раѓање:

1. _______________________________________________

1. __________________________________________

2. _______________________________________________

2. __________________________________________

3. _______________________________________________

3. __________________________________________

4. _______________________________________________

4. __________________________________________

5. _______________________________________________

5. __________________________________________

6. _______________________________________________

6. __________________________________________

Ниво на образование:
А) Основно образование
Б) Средно образование
В) Вишо образование
Г) Високо образование
Работен статус:
А) Вработен/а
- Полно работно време
- Скратено работно време
Б) Невработен/а
В) Работен ангжаман со договор за вршење на услуги
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Место на живеење: ____________________________ Број на телефон: _______________________________
Е-маил адреса: _____________________________________________________________________________________
Податоци за сторител (доколку се познати)
Име и презиме: ____________________________________________________________________________________
Возраст: _____________________ Пол : _______________________ Етничка припадност: _________________
Поврзаност со жртвата:
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Дали живеете со лицето кое е сторител на насилно кривично дело?
______________________________________________________________________________________________________
Податоци за настанот/постапката
Опис за настанот/инцидентот (вклучително на време и место):
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Дали се работи за прв ваков настан/инцидент или пак се случило и претходно? Ако се
случил и претходно, колку често и каде се случувал ваквиот настан?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Дали сте побарале помош од некоја друга организација? Ако да, која?
______________________________________________________________________________________________________
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Дали сте го пријавиле насилниот акт во надлежна институција? Ако да, во која?
А) Не сум го пријавил/а настанот
Б) Сум го пријавил/а настанот во:
-

Полиција
Центар за социјални работи
Здравствена установа
Образовна институција
Јавно обвинителство

-

Друго место

________________________________________________________________________________
Дали сте се консултирале за овој случај со адвокат?
______________________________________________________________________________________________________
Дали сте се консултирале за овој случај со друго лице? Ако да, со кого?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Пријавител

Координатор за правна поддршка

___________________________

______________________________________

---------------------------------------------------------------------------------------------------------Изјава за користење на личните податоци
Јас горепотпишаниот/та, со оваа изјава давам изречна согласност Македонското здружение на млади правници
и СОС Детско Село – Македонија, да ги користи, односно врши обработка на моите лични податоци, како и да ги
чува во збирката на лични податоци, за потребите на Проектот „Правна поддршка на ранливи жртви на насилни
кривични дела“ најдоцна до три години по завршувањето на Проектот за потоа да бидат уништени согласно
Законот за заштита на личните податоци. Го задржувам правото во секое време повлекувањето на согласноста
да го дадам писмено или во било која друга форма. Оваа изјава ја давам доброволно.
Согласно член 10 од Законот за заштита на личните податоци („Службен весник на Република Македонија“
бр.7/2005, 103/2008; 124/2008; 124/2010; 135/2011 и 43/2014) инфомиран/а сум од страна на лицето кое го
пополнува овој формулар, за целите на земањето на личните податоци, корисниците на моите лични податоци,
задолжителноста на давањето на одговор на прашањата, можните последици ако не се даде одговор како и за
постењето на правото за пристап до моите лични податоци.

Датум, место и потпис: ________________________________________________________________________
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ДРУГИ ПРИЛОЗИ
ИЗЈАВА
ЗА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРЕТМАН

Од ________________________________________________________________,
со стан на ул. _____________________________ од _____________________
тел. За контакт: _______________________

Изјавувам дека своеволно се согласувам да добивам психосоцијален третман/правна
поддршка за жртви на насилство, за мене и за членовите на моето семејство, кој ќе се состои
од индивидуални и групни средби.
Се согласувам да соработувам со стручните работници во изготвувањето на планот за работа
со мене и членовите на моето семејство, како и во реализација на активностите предвидени
со тој план.

Потпис на лицето кое дава изјава:

Име и презиме на координаторот, кој ја зема изјавата:

Дата на пополнување на изјавата
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Евалуација на работата од страна на корисникот
Почитувани
Ве молиме да го дадете Вашето мислење за текот на третманот за услугите кои ги
добивте и постигнатите резултати. Вашето мислење ќе ни помогне да го подобриме
квалитетот на нашите услуги кон корисниците.
Ви благодариме!

Колку сте задоволни од приемот и работата со вас, во текот на средбите?
Дали активно учествувавте во изготвувањето на план на безбедност за да се заштитите во
ситуација кога вашиот живот и/или животот на вашите деца е во опасност?
Дали сметате дека беше почитувано вашето мислење и дали бевте вклучени во процесот
на договарање на содржините на работа со вас?
Дали добивте информаци за тежината на проблемот насилство, начинот на кој тоа се
рефлектира во вашиот живот и животите на најблиските луѓе во вашето семејство?
Дали научивте како да ги препознаете и како да се справувате со негативните емоции?
Дали се чувствувате посилни и посигурни по завршувањето на третманот?
Уште некој ваш коментар, сугестија:
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ФОРМУЛАР ЗА ПОЧЕТНА ПРОЦЕНА НА ПОТРЕБИТЕ И ИНДИВИДУАЛЕН ПЛАН ЗА
ТРЕТМАН НА ЖРТВАТА
Почетна процена на потребите
Непосредната опасност по жртвата (Се проценува дали животот на странката и/или
останатите членови од семејството се во опасност):
Силите и изворите на поддршка на жртвата (Семејство, соседи, пријатели, други):
Стратегии на странката за справување со насилството (видови на одбрана, разбирање
за проблемот, стереотипии и предрасуди за насилството, ниво на одговорност за состојбите)
Процена на отпорноста и потенцијалите за промена (процена на ставови и сваќања,
чувство на одговорност за сопствениот живот / за животот и иднината на децата/ членовите
на семејството, прифатеност од пријателите / семејството, - во комбинација со сознанијата
за социо-материјалната состојба)
Врз основа на добиените сознанија, стручниот тим ги определува следните
содржини на психосоцијална интервенција/Советувалишна работа
ЦЕЛИ НА ТРЕТМАНОТ:

План за индивидуална работа со корисник
Број на планирани и договорени средби со корисникот: _____,
Од нив:
индивидуални: _______
групни, со корисникот и членови на семејството: _________,
групни со учество на корисникот во група на поддршка: ___________
Период на следење по завршувањето на третманот ______ месеци.
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Содржина на советувалишната работа:
ПЛАНИРАНО

РЕАЛИЗИРАНО

 Кризна интервенција

 Кризна интервенција

 Примена на тематски работилници  Примена на тематски работилници и
и други техники за:

други техники за:
 Стрес и грижа за себе (развивање

 Стрес и грижа за себе (развивање
стратегии за справување и безбедност);

стратегии

за

справување

безбедност);

 Грижи, стравови, лутина;

 Грижи, стравови, лутина;

 Разбирање на чувството на одговорност;

 Разбирање

 Учење за насилство, моќ и контрола,
родови стереотипии;

и

на

чувството

на

одговорност;
 Учење за насилство, моќ и контрола,

 Разбирање на фазите на детскиот развој,
влијанието на семејното насилство и

родови стереотипии;
 Разбирање на фазите на детскиот

градење сензитивност на родителите за

развој,

потребите на децата;

насилство и градење сензитивност

 Разбирање на проблемот за насилството
/ разговори за насилството;

влијанието на семејното

на родителите за потребите на
децата;

 Развивање на самодоверба и подобри
релации

 Разбирање

на

насилството

 Позитивни промени во семејството
 Друго _____________________________

проблемот
/

разговори

за
за

насилството;
 Развивање

на

самодоверба

и

подобри релации


Зајакнување

на

личните

капацитети


 Позитивни промени во семејството
 Друго _______________________________

помош во подготовка на план за

безбедност,

 Зајакнување на личните капацитети
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 помош да научи да се заштитува
и

да

избегнува

 помош во подготовка на план за

конфликтни безбедност,

ситуации,

 помош да научи да се заштитува и да

 преземање

одговорност

за избегнува конфликтни ситуации,

сопствениот живот,
 интерперсонални

 преземање

одговорност

сопствениот живот,

меѓукомуникациски вештини,
 самопроцена,

 интерперсонални
меѓукомуникациски вештини,

 лична организација,

 самопроцена,

 јакнење

 лична организација,

на

за

родителските

вештини,
 охрабрување и советување за
економско осамостојување,
 охрабрување за учество во групи
на поддршка, итн.

 јакнење на родителските вештини,
 охрабрување

и

советување

за

економско осамостојување,
 охрабрување за учество во групи на
поддршка, итн.

 развивање на резилиентност

 развивање на резилиентност

 Друго _____________________________

 Друго _____________________________
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ИЗВЕШТАЈ
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ПРАВНАТА ПОДДРШКА ЗА ЖРТВИ НА НАСИЛНИ КРИВИЧНИ
ДЕЛА

Ве известуваме дека на лицето ____________________________________, му беше обезбедена
правна поддршка преку спроведување на следните правни дејствија.
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Во прилог на извештајот ги доставувам следните документи
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Во текот на работата, се соочивме со следните предизвици
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Потпис на адвокат _____________________________________
Датум на поднесување на извештајот ________________________________________
Потпис на координаторот за правна поддршка и датум на прием на извештајот
________________________________
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ИЗВЕШТАЈ ЗА ИНДИВИДУАЛНА СРЕДБА ЗА ПСИХО-СОЦИЈАЛНО СОВЕТУВАЊЕ
Име и презиме на
клиентот:

Име и презиме на
Советникот:

Вид на средбата:

 Консултација / давање на информации
 Психолошка процена

Датум

и

време

 Советување

 Друго (наведете)

на

средбата

Теми/причини за
индивидуалната средба

Опис на
средбата/користени
интервенции и методи
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Резултати од средбата
Клиентот е советуван
за следното:
активности/препораки
кои биле предложени
и договорени со
клиентот

Коментари
(вклучително и ставот
на клиентот во однос
на напредокот и
резултатите од
средбата)

Следен договорен

(објаснете доколку нема потреба од следна средба)

термин за
индивидуална средба:
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ИЗВЕШТАЈ ЗА ЗАТВОРАЊЕ НА СЛУЧАЈ – РЕЗУЛТАТИ И ПРЕПОРАКИ
Име

и

презиме

на

клиентот/ката:
Име и презиме на лице
придружник/родител/
старател
Име и презиме на
Советникот

ПЕРИОД НА УЧЕСТВО ВО ПРОЦЕСОТ НА ПСИХО-СОЦИЈАЛНО СОВЕТУВАЊЕ:
ОД_____________________ ДО ___________________________
БРОЈ НА СРЕДБИ ЗА ПСИХОСОЦИЈАЛНА
ИНТЕРВЕНЦИЈА/СОВЕТУВАЊЕ___________________________________
ПРИЧИНИ ЗА ЗАТВОРАЊЕ НА СЛУЧАЈ:

Краток наративен извештај за процесот на советување (след на активности – траење и
број на средби, постигнати резултати, предизвици, вклучени страни)
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Процена на психофизичката состојба на клиентот во моментот на затворање на
случајот

Заклучоци и препораки за потреба од понатамошна помош/поддршка

Подготвено и поднесено од советник:
Име / презиме:

Потпис:

Дата:
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Лист за евиденција на средби за психо-социјална интервенција со Советник
Име и презиме на Советник:

Име и презиме на клиент:

Број на средба

Датум на

за

средба

Место/локација

Час

Потпис на

Потпис на

Забелешка

клиентот/ката Советникот

психосоцијално
советување
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ИЗВЕШТАЈ ОД ИНТЕРВЈУ ЗА ПРОЦЕНА НА ФАКТИТЕ И ПОТРЕБИТЕ НА ЖРТВАТА
Датум:
Место:
Присутни:
Име и презиме на клиент/ка:
Име и презиме на друг присутен (родител/старател/член на семејство...):
Име и презиме на Координатор за правна поддршка:
Име и презиме на Координатор за психо-социјална поддршка:

ЦЕЛ НА ИНТЕРВЈУТО:

СОДРЖИНА НА ИНТЕРВЈУТО/ИНТЕРВЕНЦИЈАТА (утврдување на факти за настанот,
интервенции, состојбата, потребите на жртвата...)

ЗАКЛУЧОЦИ/ПРЕПОРАКИ
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ПЛАН ЗА ПОНАТАМОШНИ ОБЛАСТИ НА ИНТЕРВЕНЦИИ

ЗАБЕЛЕШКА

Потпис на координатор за правна поддршка
____________________________________________
Потпис на координатор за психосоцијална поддршка
____________________________________________
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Проектот е финансиски поддржан од Европската Унија.

Имплементатори на проектот
”Правна поддршка на ранливи жртви на насилни кривични дела”:

Македонско здружение на млади правници
Ул. Донбас бр. 14/1-6, 1000 Скопје
Република Северна Македонија
Тел.број: 02/3220-870 075/235-837
(секој работен ден од 08:30 до 16:30 часот)
Е-пошта: contact@myla.org.mk
Веб страна: pristapdopravda.mk
www.myla.org.mk

СОС Детско село
Ул. Ристо Шишков 31 1000 Скопје
Република Северна Македонија
Тел. Број: 02/3290-556
(секој работен ден од 08:00 до 16:00 часот)
Е-пошта: info.na@sos.org.mk
Веб страна: www.sos.org.mk
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