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ПРЕДГОВОР
Насилството врз децата е глобален проблем. Со Целите за одржлив развој сите нации
низ светот се обврзаа да го искоренат до 2030 година. Не само затоа што насилството
врз децата е неправедно или затоа што е прекршување на човековите права, туку и затоа
што нашето разбирање за човековиот развој се зголеми во изминатите декади – научивме
дека најголемата закана за луѓето да го достигнат својот потенцијал е насилството во
детството.
Од денот кога се раѓаат, децата се биолошки програмирани да гравитираат кон своите
родители. Емоционалниот, когнитивниот и социјалниот развој на децата се одвива
во рамки на длабоката грижлива поврзаност со примарните згрижувачи. Кога детето e
емоционално отфрлено или кога доживува неред и насилство во домот, тоа го нарушува
неговиот развој, самодоверба и способноста за учење. Децата изложени на насилство,
занемарување или дисфункционално родителство стануваат возрасни лица со полоши
исходи во однос на здравјето, образованието, врските и постои поголема веројатност да
бидат изложени на криминал, експлоатација и зависност. Економистите проценуваат дека
трошоците за слабите резултати на возрасните предизвикани од негативните искуства во
детството се околу 8% од БДП или 7 трилиони американски долари глобално годишно.
Според податоците на УНИЦЕФ, во повеќето земји на Западен Балкан, 1 од 3 деца е
физички казнувано. Во земјава односот е 1 од 2. Студијата на Светската здравствена
организација со ученици спроведена и во Албанија, Србија, Црна Гора, покажа дека во
земјава е највисока стапката, односно 30 отсто од учениците рекле дека се почуствувале
запоставени во домот. Се соочуваме и со други предизвици како што се заведување со
цел злоупотреба (grooming), криминал преку интернет, врсничко насилство во училиште,
експлоатација и институционално запоставување во детските домови.
Заштитата на децата од сите форми на насилство насекаде не е само морално
исправна, тоа е во наш директен економски и општествен интерес. Земјите со високи
перформанси ги ставаат раниот детски развој и заштитата од насилство во центарот
на нивните јавни политики. Тие го спречуваат насилството пред да се случи со тоа што
овозможуваат родителите да бидат свесни за штетата што насилството, занемарувањето
и дисфункционалното родителство ја прават врз развојот на нивното дете. Тие исто така
обезбедуваат заедниците и јавните служби да известуваат за насилство и занемарување
кога го гледаат.
Во земјава, неодамнешна студија покажа дека две третини од професионалците кои
потврдиле дека биле сведоци на насилство врз деца, не го пријавиле.
Затоа УНИЦЕФ ја нарача оваа студија: да ги идентификува и оцени националните
перформанси во превенција, идентификација и упатување кога се пријавува насилство
врз децата и да се дадат препораки за зајакнување на системот за заштита на децата.
Се надевам дека овој извештај ќе придонесе за разбирање на обемот на проблемот и
чекорите потребни за негово решавање и соодветен одговор на насилството врз децата.
Целото општество мора да ја преземе одговорноста за заштита на децата од насилство.
Ако сме сведоци на насилство и не го пријавуваме, ние сме соучесници.
Убеден сум дека ако работиме заедно, како општество, во справувањето со ова зло,
можеме да направиме насилството врз децата да биде дел од минатото.
Бенџамин Перкс
Претставник на УНИЦЕФ
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ОСНОВА ЗА ИСТРАЖУВАЊЕ И
ИСТРАЖУВАЧКИ ПРАШАЊА
Проблемот со насилството врз децата е гло
бален. Светската здравствена организација
(2002) наведува типологија со широка упот
реба за начините на кои насилството може
да биде нанесено, со тоа што злоупотреба
та (дела на искористување) има физички,
сексуални и емоцион
 ални поттипови, доде
ка запостапувањето (дела на исклучување)
се смета за неуспех на детето за неговиот
развој да му се обезбеди (онаму каде мо
же да се стори тоа) здравје, образование,
емоционален развој, исхрана, засолниш
те и безбедни услови за живеење. Во сту
дија во која се користени податоци од 133
земји (покривајќи 6,1 милијарда луѓе, или
88% од глобалното население) Светската
здравствена организација (2014) откри де
ка стапките на убиства за деца на возраст
од 0 до 4 години и 5 - 14 години биле 2,7 и
1,5 на 100,000, но забележа дека „...смртни
те случаи и повредите се само дел од това
рот“ (стр. 9), и значително, дека „...жените,
децата и старите лица го носат товарот на
нефатални последици од физичка, сексу
ална и психолошка злоупотреба“ (стр. 13).
Претходен извештај од независен експерт
на Обединетите нации, во кој беа вклучени
податоци од најновите глобални истражува
ња, документираше дека (i) од 80 до 98 про
центи од децата страдаат од физичко каз
нување во своите домови, при што третина
или повеќе се сооч
 уваат со тешко физичко
казнување; (ii) 150 милион
 и девојчиња и 73
милиони момчиња на возраст под осумнае
сет години доживеале сексуално насилство
во текот на 2002 година; и (iii) 218 милион
и
деца биле вклучени во работа, од кои 126
милиони во опасна работа, 5,7 милиони де
ца биле вклучени во присилна или принуд

ИЗВРШНО РЕЗИМЕ

ИЗВРШНО
РЕЗИМЕ

на работа, 1,8 милиони во проституција и
порнографија, а 1,2 милиони биле жртви на
трговија со луѓе; и (iv) најмалку 106 земји не
ја забраниле употребата на телесно казну
вање во училиштата. Врсничкото насилство
во училиштата, вклучувајќи „булинг“, исто
така се истакнува на меѓународно ниво; во
неод
 амнешниот мета-преглед на големи
студии спроведени во западните земји, Me
nesini & Salmivalli (2017) сугерираат дека
помеѓу четири и девет проценти од децата
на училишна возраст често се вклучени во
извршување „булинг“ и дека меѓу девет и 25
проценти изјавиле дека биле жртви на „бу
линг“.
Во моментов, не постојат доволно емпирис
ки податоци за инциденцата, застапеноста
и типологијата на насилството врз децата
во земјата, а исто така има и недостаток на
проценка на ефективноста на постојните
системи и сервиси за заштита. Значајно е
дека УНИЦЕФ (2005) откри дека над 40 про
центи од клучните владини институции од
говорни за откривање, пријавување и упату
вање на случаи на злоупотреба и насилство
немале систем за официјално запишување
и упатување на случаите на злоупотреба
на деца. Иако оттогаш се направени повеќе
иницијативи и документи за превенција на
насилството и заштита на децата од злоу
потреба, како и за борба против домашното
насилство, друга студија на УНИЦЕФ (2014)
покажа дека, според статистичките подато
ци собрани во земјата во 2011 година, 69
проценти од децата на возраст помеѓу две
и четиринаесет години доживеал
 е „насилна
дисциплина“ во домот во текот на месецот
пред испитувањето, а 56 проценти искусиле
психолошка агресија. Во друга студија спро
ведена во земјата, Ралева, Пешевска и Сет
хи (2013) покажале дека нивоата на детско
искуство со злоупотреба се високи и дека
ваквите негативни детски искуства се повр
зани со ризиците за послабо здравје во по
доцнежниот живот.
Горенаведениот извештај од независен ек
сперт на Обединетите нации (2006) исто
така послужи да се истакнат специфичните
проблеми на насилство врз деца во систе
мот за заштита на децата; во тој извештај
се проценува дека дури 8 милион
 и деца во
светот се во згрижувачка нега и дека тие
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деца се изложени на ризик од насилство и
запоставување од страна на вработените и
службените лица одговорни за нивната бла
госостојба, со најчесто отсуство на жалби,
мониторинг и механизми за инспекција и со
одветна владина регулатива и надзор. Иак о
има недостаток од веродостојни податоци
за прашањата за заштита на децата во зем
јата, значајно е дека (i) во земјата има околу
28,000 деца кои се смета дека се „под ри
зик“ (за кои се обезбедуваат различни услу
ги од социјална заштита во земјата); (ii) има
околу 1,000 „деца на улица“, од кои 95 про
центи се Роми; и (iii) и покрај другите моде
ли што се на располагање, околу 400 деца
сè уште се згрижени во институции (Извор:
UNICEF TransMONEE, 2007). Иако постојат
голем број законски и политички рамки во
однос на насилството врз децата во земја
та, вклучувајќи го и релативно новиот Закон
за правда на деца (2013 година, кој беше
направен да ги заштити децата од крими
нал, насилство и кршење на нивните права
и слободи, да обезбеди заштита за децата
сторители на кривични дела, за спречување
на повторување на криминалното однесу
вање и унапредување на социјализација
та, образованието и подобрувањето и да се
обезбеди помош, грижа и заштита на деца
та пред судовите) и Законот за спречување,
превенција и заштита од семејно насилство
(2015) честопати се доведува во прашање
степенот до кој одредбите на овие закони
се, или можат да се, реал
 изираат.
Општите цели на оваа студија беа (i) иден
тификување и проценка на државните ме
ханизми за одговор во превенција, иден
тификација, известување, упатување и
заштита за случаи на насилство врз деца во
системот за заштита на децата; и (ii) дава
ње препораки за зајакнување на системот
за заштита на децата и подобрување на
заштитата на децата-жртви на сите форми
на насилство во земјата. Поконкретно, ис
тражувачките прашања кои се разгледуваа
беа:
ИП1. Што би требало, или би можело, да се
случува во однос на постоечките законски,
политички и практични рамки?
ИП2. Како функционираат постојните закон
ски, политички и практични рамки во однос
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на информирање и насочување на профе
сион
 алната пракса на работниците во сис
темот за заштита на децата во определени
те сектори, поддржувајќи го мониторингот и
надзорот (во смисла на достапност, најдоб
ри пракси и вклучување на Народниот пра
вобранител) на таа професион
 ална пракса?
ИП3. Како постојните законски, политички и
практични рамки ја олеснуваат или претста
вуваат пречки за меѓусекторската соработ
ка?
ИП4. Колку постојните законски, политички
и практични рамки влијаат врз прашањата
за родот и еднаквоста поврзани со случаит е
на насилство врз деца?
ИП5. Како практичарите во системот за заш
тита на децата го разбираат она што всуш
ност се случува во нивната пракса (на пр.,
во однос на нивното разбирање и чувства
за појавата на насилство врз деца, нивните
лични искуства од нивната професион
 ална
пракса, нивните идеи за добра или најдобра
пракса; психолошко, социјално и професио
нално влијание на нивната работа врз нив)?
ИП6. Како клучните чинители во земјата ги
разбираат (i) постоечките законски, поли
тички и практични рамки, и (ii) професио
налната пракса во системот за заштита на
децата?
ИП7. Според одговорите на претходните
прашања, може ли да се дадат препораки
за зајакнување на системот за заштита на
децата и за подобрување на заштитата на
децата-жртви на сите форми на насилство
во земјата?
Истражувачкиот тим вклучен во оваа студи
ја смета и се надева дека наодите од студи
јата ќе се користат за (i) разбирање на опсе
гот на проблемот поврзан со одговорот на
насилството врз децата и идентификување
на системските недостатоци на политичко и
институционално ниво; (ii) помош на власти
те и невладините организации да направат
долгорочни планови за превенција, одговор
и заштита од насилство; и (iii) креирање на
алатка за застапување за превенцијата од
насилство врз децата да се постави високо
на владината агенда во земјата.

При составувањето на овој извештај беа
вклучени четири главни фази на собирање
на податоци:
(i) компоненти на канцелариско (деск) ис
тражување;
(ii) помеѓу мај и октомври 2017 година, со
бирање на искуствата (преку структурирани
интервјуа) на 551 индивидуални работници
во системот за заштита на деца во земјата
(сектори на здравство, социјална заштита,
образование, право (судии и обвинители) и
полиција), за она што всушност се случува
во нивната работа; како тие го разбираат
она што се случува; и потенцијално да се
добијат сугестии за она што би требало да
се случува. Овие податоци беа собрани од
страна на осумнаес ет истражувачи кои беа
регрутирани и обучени за овој проект, спо
ред стратегиските рамки за земање приме
роци во земјата во целина;
(iii) помеѓу јули и септември 2017 година,
собирање на искуствата (повторно пре
ку структурирани интервјуа) на 18 стручни
работници во системот за заштита на де
цата1; повторно, за она што се случува во
нивната работа; како тие го разбираат она
што се случува; и потенцијално да се доби
јат нивни сугестии за она што би требало да
се случува. Овие податоци беа собрани од
страна на одговорната НВО; и
(iv) дванаесет структурирани интервјуа кои
ги водеше меѓународниот консултант со
клучни чинители во земјата (идентифику
вани од страна на УНИЦЕФ и одговорната
НВО) во Скопје во април 2017 година.

РЕЗИМЕ НА ГЛАВНИТЕ НАОДИ
Помеѓу 551 стручни работници во систе
мот за заштита на децата имаше различни
гледишта за тоа како треба да се дефини
ра насилството – со други зборови, како
тоа се разбира – иако постоеш
 е консензус
за ставот дека физичкото и емоцион
 алното

ИЗВРШНО РЕЗИМЕ

МЕТОДОЛОГИЈА

(или психолошкото) насилство почесто се
случуваат во рамките на системот за заш
тита на децата отколку надвор од него. Оп
што беше прифатено дека рано искуство со
насилство кое, за жал, го имаат висок про
цент од децата, е сведоштвото на семејно
насилство и дека многу деца доживуваат
вербално и врсничко насилство во училиш
тата. Повеќето сметаа дека најверојатно да
го пријави насилството е самото дете жрт
ва, па родителите на детето, а потоа нас
тавниците; сепак, значајно беше тоа што
некои од стручните работници не дадоа со
одветен одговор, велејќи дека не знаат кој
би пријавил случаи на насилство или дека
самите тие немале искуство со таков слу
чај. Во однос на лицето или лицата на кои
таквите случаи се пријавуваат, повеќето
учесници ги именуваа центрите за социјал
на работа, или психолозите, педагозите и
наставниците во училиштата. Со оглед на
тоа што знаењата во врска со истражни
те постапки во случаите на насилство врз
деца значително се разликуваа и недоста
суваа кај некои учесници, најголем дел ја
идентификуваа клучната улога на центрите
за социјална работа и (во некои случаи) по
лицијата и јавните обвинители. Сепак, иако
повеќето учесници ја истакнаа важноста на
меѓусекторската соработка во справување
то со такви случаи, некои од нивните све
доштва од личните искуства за меѓусектор
ската соработка (во поглед на известување,
споделување на записи и упатување) се
карактеризираа со празнини, фрустрации
и конфузија во однос на различните улоги
на институциите и примораност да се спра
вуваат или вообичаен
 о справување со тие
работи «внатрешно». Додека некои учес
ници можеа да укажат на конкретни искус
тва од обуки пред и во текот на работењето
кои се директно релевантни за прашање
то на справување со случаи на насилство
врз деца, тие беа далеку од мнозинството;
всушност, овој процент беше надминат од
оние кои рекоа дека таквите обуки би биле
од корист и дека би сакале да имаат так
ва можност. Некои учесници (особено оние
вработени во образовниот сектор и учесни
ците од женски пол) рекоа дека работата со
случаи на насилство врз деца има влијание

1 Тие се: дом за деца без родители („11 Октомври“); СОС Детско село; јавна установа за згрижување на деца со образовни и социјални
проблеми („25. мај“), установа за згрижување и образование на деца („Ранка Милановиќ“); воспитно-поправен дом во Тетово;
малолетнички затвор во Охрид; и специјални основни училишта („Иднина“ и „Златан Сремец“).

13

Насилство врз деца во системот за заштита на деца

врз нивните животи, а дел не се согласија
со тоа, наведувајќи го долгогодишното ис
куство, посета на доволен број соодветни
обуки, употреба на соодветни стратегии за
справување со такви случаи, како и типот на
личноста. Искуствата на учесниците со ме
ханизмите за супервизија и мониторинг се
разликуваат (вклучувајќи и нивно целосно
отсуство на некои работни места), иако се
чини дека многу учесници биле збунети или
не забележале разлика помеѓу двата типа
механизми. Додека голем број од учесници
те од секторите за правда и спроведување
на законот покажаа значително познавање
на правните рамки околу справувањето со
насилството врз децата, тоа не беше слу
чај кај вработените во образовниот и здрав
ствениот сектор, а повеќето учесници не
маа искуство или познавања за улогата на
Народниот правобранител. Додека некои
од учесниците ги коментираа факторите на
етничка припадност, религија, сексуална
ориентација или попреченост, други тврдеа
дека таквите фактори на еднаквост всуш
ност немаат влијание.
Осумнаесетте вработени во институциите
за деца кои беа вклучени во студијата го
дефинираа терминот насилство на сличен
начин како и другите учесници; од нивните
одговори произлегува дека тие не го пре
познаваат занемарувањето како форма на
насилство. Исто така, многумина од нив не
беа доволно запознаени со протоколите и
националните упатства за справување со
насилство врз деца и наместо тоа упату
ваа на внатрешни протоколи. Иако некои
од нив споменаа дека посетувале обуки за
насилство врз деца, дури и тие учесници
сметаа дека постојат празнини во знаењата
во тој поглед. Имаше разлики во однос на
одредбите за надзор и мониторинг; доде
ка повеќето институции имаат надворешен
мониторинг од одговорните мминистерства,
надзорот главно се врши внатрешно. Учес
ниците воопшто не се осврнаа на прашања
та за родот и еднаквоста. Повторно, имаше
различни искуства со меѓусекторската со
работка; соработката со ЦСР главно беше
оценета како добра (иако во некои случаи
бавна или непостоечка). Овие учесници
главно одговорија дека работата со случаи
на насилство врз деца нема значајно влија
ние врз нивната работа или личност, а не
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колкумина рекоа дека ваквата работа има
забележително психолошко влијание.
Идентификуваните клучни чинители главно
одговорија дека причините кои водат до на
силство врз деца се комплексни и зависат
од повеќе фактори, вклучувајќи го семејно
то потекло, емотивно недостапни родители
и возрасни, нееф
 икасноста на законодав
ната власт и институциите кои имаат одго
ворност за заштита на децата и пошироки
социјални и општествени фактори (вклучу
вајќи ја и политичката нестабилност). На
насилството врз децата во системот за заш
тита на децата повеќето гледаа со посебна
загриженост; додека многумина се осврнаа
на законските рамки, протоколи, монито
ринг и координирање на системите кои се
веќе воспоставени во системот за зашти
та на децата во земјата, други се осврнаа
на недостатокот од обуки или свесност за
нивните улоги, од страна на вработените
во системот за заштита на децата, а некои
експлицитно на потребата од деинститу
цион
 ализација како заштитна мерка. Само
еден учесник зборуваше за потребата од
понатамошни законски реформи; многу по
чести беа коментарите кои се однесуваа на
перцепцијата на јазот што постои меѓу она
што треба да се случува според законот и
она што постоечките ресурси дозволуваат
да се случи во пракса (во тој поглед, двајца
од дванаес етте клучни чинители ја истакнаа
потребата од физички ресурси на безбедни
куќи или засолништа за проценка и третман
на деца жртви на насилство). Слично, до
дека петмина учесници рекоа дека родот и
другите фактори на еднаквост немаат вли
јание врз тоа како случаите на насилство
врз деца се идентификуваат и решаваат,
останатите седум учесници рекоа дека иак о
еднаквоста е загарантирана во законската
рамка, искуството во пракса за некои групи
(жени, етнички малцинства, лица со попре
ченост) може да биде поинакво. Одговори
те на прашањето што претставува „добра“
или „најдобра“ пракса значително се разли
куваа; беа споменати деинституционали
зација, законодавство засновано на истра
жување, потреба од поголема свесност на
општеството воопшто во однос на феноме
нот на насилство врз децата, важноста на
гласот на детето во известувањето за на
силството, придобивките од поголемо ниво

ПРЕПОРАКИ
Врз основа на овие наоди можеа да се да
дат седум општи препораки:
(i) треба да постојат конкретно дефинирани
системи за управување со случаи во сите
надлежни институции, фокусирајќи се на
индивидуалните карактеристики на секој
случај и индивидуалните потреби на секое
дете кое е жртва на насилство;
(ii) внатрешните протоколи кои се спроведу
ваат во рамките на надлежните институции
треба да се формулираат, имплементираат
и оценуваат во согласност со националниот
заеднички протокол за насилство врз деца;
(iii) треба да се направат подобрувања во
механизмите за упатување, најпрво преку
обезбедување на јасни инструкции за уло
гите и одговорностите на секој одговорен
сектор;

ИЗВРШНО РЕЗИМЕ

на вклученост на локалната самоуправа,
прашања за професион
 алната пракса (по
добрување на мерките за откривање и про
ценка, потреба од обуки за стручните лица,
стручните лица да бидат повеќе свесни за
нивните лични и професион
 ални одговор
ности) и подобрување на меѓусекторската
соработка. Одговорите за сугестии за „доб
ра“ или „најдобра“ пракса во случаите на
насилство врз деца во системот за заштита
на децата вклучуваа упатувања на систем
ски фактори, во однос на потребите за за
јакнување на национ
 алната координација и
меѓусекторска соработка, кадровско екипи
рање (внимателен избор и регрутирање на
персонал за грижа за децата) и намалува
ње на зависноста од поголеми институции
за деца.

(v) треба да има и развој на критериуми и
воспоставување на специјализиран, стан
дардизиран сервис за деца - жртви на на
силство; и
(vi) треба да се развијат и имплементираат
специфични програми за обука по сектори
за справување со случаи на насилство врз
деца за идните професионалци кои сè уште
се во образовниот процес (т.е. обука пред
вработување) и професион
 алците кои се
веќе вработени и имаат практични знаењ
 а
(т.е. обука во тек на работа); и
(vii) треба да се развие национ
 ален меха
низам за мониторинг на институционалниот
одговор при случаи на насилство врз деца,
вклучувајќи формирање на специјализиран
тим кој ќе ги прегледува сите активнсти пре
земени од институциите во такви случаи.
Исто така, беше можно да се дадат одре
дени специфични препораки по сектори,
кои вооб
 ичаено вклучуваа (i) потребата од
подобрување на специфичната основа на
знаењ
 а (т.е. во однос на насилството врз
децата, вклучувајќи ги аспектите на зако
нодавната и политичката рамка, иденти
фикацијата, пријавувањето и упатувањето
на децата жртви) на постојните практичари
преку разни системи на обука и професио
нален развој во текот на работењето, како
и на идните практичари преку измени и до
полнувања на обуките пред вработување;
(ii) потребата од спроведување на програми
и системи на професион
 ален надзор на да
вателите на услуги; (iii) формирање на ин
тердисциплинарни тимови со експлицитна
намена за справување со случаи на насил
ство врз деца; и (iv) потребата од зајакну
вање на капацитетите на психолошко-педа
гошката служба во училиштата.

(iv) треба да се направат подобрувања во
меѓусекторската соработка, преку контину
ирана обука на одговорните професионал
ци, имплементација на систем на редовни
работни состаноци на вклучените тимови и
споделување на добри и најдобри пракси за
заштита на децата жртви на насилство;
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ВОВЕД

ПРЕВЕНЦИЈА,ИДЕНТИФИКАЦИЈА,
ПРИЈАВУВАЊЕ И УПАТУВАЊЕ ВО СЛУЧАИ
НА НАСИЛСТВО ВРЗ ДЕЦА: ПРЕГЛЕД НА
НАЦИОНАЛНИ МЕХАНИЗМИ ЗА ОДГОВОР
ПРЕВЕНЦИЈА,ИДЕНТИФИКАЦИЈА,
ПРИЈАВУВАЊЕ И УПАТУВАЊЕ ВО СЛУЧАИ
НА НАСИЛСТВО ВРЗ ДЕЦА: ПРЕГЛЕД НА
НАЦИОНАЛНИ МЕХАНИЗМИ ЗА ОДГОВОР
ПРЕВЕНЦИЈА,ИДЕНТИФИКАЦИЈА,
ПРИЈАВУВАЊЕ И УПАТУВАЊЕ ВО СЛУЧАИ
НА НАСИЛСТВО ВРЗ ДЕЦА: ПРЕГЛЕД НА
НАЦИОНАЛНИ МЕХАНИЗМИ ЗА ОДГОВОР
ПРЕВЕНЦИЈА,ИДЕНТИФИКАЦИЈА,
ПРИЈАВУВАЊЕ И УПАТУВАЊЕ ВО СЛУЧАИ
НА НАСИЛСТВО ВРЗ ДЕЦА: ПРЕГЛЕД НА
НАЦИОНАЛНИ МЕХАНИЗМИ ЗА ОДГОВОР
ПРЕВЕНЦИЈА,ИДЕНТИФИКАЦИЈА,
ПРИЈАВУВАЊЕ И УПАТУВАЊЕ ВО СЛУЧАИ
НА НАСИЛСТВО ВРЗ ДЕЦА: ПРЕГЛЕД НА
НАЦИОНАЛНИ МЕХАНИЗМИ ЗА ОДГОВОР
ПРЕВЕНЦИЈА,ИДЕНТИФИКАЦИЈА,
ПРИЈАВУВАЊЕ И УПАТУВАЊЕ ВО СЛУЧАИ
НА НАСИЛСТВО ВРЗ ДЕЦА: ПРЕГЛЕД НА
НАЦИОНАЛНИ МЕХАНИЗМИ ЗА ОДГОВОР
ПРЕВЕНЦИЈА,ИДЕНТИФИКАЦИЈА,
ПРИЈАВУВАЊЕ И УПАТУВАЊЕ ВО СЛУЧАИ
НА НАСИЛСТВО ВРЗ ДЕЦА: ПРЕГЛЕД НА
НАЦИОНАЛНИ МЕХАНИЗМИ ЗА ОДГОВОР
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ОПШТА ПОЗАДИНА НА СТУДИЈАТА
Општ пристап и теорија на промени
Теоретски, севкупниот пристап кон ова
а студија може да се каже дека е втеме
лен во системската психологија од повеќе
различни информативни дисциплини, како
што се различни насоки во здравствена
заштита, практични форми на психологија
(критички гласови во клиничката психоло
гија, советување во психологија), социоло
гија и социјална работа. Општа позиција
во системската психологија е дека луѓето
треба да се гледаат не како деконтекстуа
лизирани поед
 инци, туку повеќе како цели
на, отелотворени суштества, во рамка на
нивните социјални и временски контексти.
Постојат очигледни разлики, на пример,
за тоа како едно дете без родители расте
во Централноафриканската Република, во
споредба со дете кое има добра семејна
поддршка во САД. Сепак, отпорноста на
признавање на важноста на општестве
ните контексти често се манифестира во
развојната психологија; неконтекстуалниот
индивидуал
 изиран пристап доминираше
од почетокот на таа дисциплина (раните
децении на дваесеттиот век) до 1980-тите.
Ова веројатно се должи на сеприсутното
влијание на високо индивидуал
 изирани
те приоди на основачите во областа, како

ВОВЕД

ВОВЕД

што е Сигмунд Фројд (кој на несвесното
претставување на семејната динамика од
страна на детето гледал како нешто важно,
но според многумина, го занемарил влија
нието на свесните општествени односи) и
Жан Пиаже (чии рани интереси во ембрио
логијата влијаеле на гледиштето за посте
пено и неизбежно одвивање на когнитив
ниот развој на детето, навидум независно
од социјалните односи). Ваквите пристапи
ефективно го деконтекстуализираат пое
динецот во напредокот на идеите во врска
со универзалните процеси во рамки на раз
војот на детето (види Mc Guckin & Minton,
2014, и Minton, 2012, стр. 14 - 30, за прег
лед). Речиси неизбежно, Urie Bronfenbren
ner’s (b. 1917, d. 2005) унапредувањето на
она што стана познато како „екосистемски
пристап“ во развојната психологија на Ури
Брофенбренер (1917-2005) во текот на
доцните 1970-ти и 1980-тите започна со
протестна забелешка за преовладувачкиот
индивидуалистички фокус (1977, стр. 317):
„Може да се каже дека голем дел од совреме
ната развојна психологија е наука за чудното
однесување на децата во чудни ситуации со
чудни возрасни лица за најкратки можни вре
менски периоди“ [истакнати делови репроду
цирани од оригиналниот текст].

Бронфенбренер (1977, 1979) продолжи со
развивање на модел со детето во развој во
центарот на повеќеслоен сет на меѓусеб
но поврзани системи – микро- (оние кои се
физички и емоционално најблиски до дете
то; обично, семејството), мезо- (социјали
зирачки влијанија како што се соседството,
училиштето и врсниците), ексо- (влијанија
та во кои детето не е директно вклучено,
но сепак имаат влијание, на пример, мес
тата на работа на родителите, владините
агенции) и макро-системи (културни, идео
лошки и организациски обрасци, регионал
ни или глобални, во кои се поставени ос
танатите системи), а во 1989 г., го додаде
хроно-системот, „временската компонента“
во која е екосистемот (впрочем, постојат
разлики во тоа како е да се расте во Скоп
је денес споредено со тоа како било пред
педесет години). Читателот може да ги пог
ледне Bronfenbrenner (1977, 1979, 1989),
како и Mc Guckin & Minton (2014) и Minton
(2012) за подетален преглед на идеите на
Бронфенбренер.
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Во оваа студија ги испитуваме појавите на
насилство врз децата и насилството врз
децата во системот за заштита на децата
преку оваа екосистемска леќа. Со цел да се
добие соодветна слика за тоа како детето
расте - и проблемите што можат да произле
зат, имено насилството врз децата - потреб
но е детето да се постави во неговиот еко
системски контекст. Сметаме дека таквата
системска „леќа“, или нешто слично, беше
влијателна во самата концептуализација на
проектот од страна на УНИЦЕФ; и истра
жувачкиот тим (види дел „Методологија“,
подделот „Истражувачки тим“) соодветно ги
имплементираше практичните елементи на
истражувањето (види дел за Методологија).
Како што ќе видиме подолу, причините што
го поткрепуваат насилството врз децата и
насилството врз децата во системот за заш
тита на децата се мулти-факторски. За да
се направат позитивни промени во животот
на децата - за целите на овој извештај, а по
тоа да се сугерираат начини на кои насил
ството врз децата и насилството врз децата
во институциите може да се идентифику
ва, процени, адресира и спречи - мора да
се дадат препораки базирани на докази за
системите кои го опкружуваат детето, како
и институциите кои влијаат врз него додека
да порасне. Во првобитните истражувачки
фази на овој проект не собиравме податоци
од самите деца, ниту пак собравме основ
ни податоци за инцидентите на насилство
врз деца и насилството врз децата во сис
темот за заштита на децата. Како што ќе
видиме подолу, таквите мерки се примарен
фокус во други истражувачки проекти (види
„Вовед“, дел „Насилство врз деца - меѓуна
родни наоди“, „Насилство врз деца во зем
јата“, „Насилство врз деца во системот за
заштита на децата - меѓународни наод
 и“ и
„Насилство врз деца во системот за зашти
та на децата во земјата“). Наместо тоа, ди
ректно гледавме на возрасните кои работат
во државните системи кои имаат за цел да
ги заштитат децата, за да се разбере како
функционираат (или не функционираат) тие
поединци и системи, и да ги понудиме на
шите препораки за подобрување.
Главни цели на студијата
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Главни цели на студијата се:
(i) да ги идентификува и оцени државните
механизми во превенција, идентификаци
ја, пријавување, упатување и заштита во
случаи на насилство врз деца во системот
за заштита на деца во земјата; и
(ii) да даде препораки за зајакнување на
системот за заштита на децата и за подоб
рување на заштитата на децата-жртви на
сите форми на насилство во земјата.
Истражувачки прашања опфатени со
студијата
Главно, целите на студијата беа во врска со:
(i) идентификација и пријавување на слу
чаи на насилство врз деца од страна на
даватели на услуги, вклучувајќи ги здрав
ствениот, образовниот сектор, секторот на
социјални работи, институциите за деца,
секторот на правда и полицијата во земја
та;
(ii) упатување на случаи на насилство врз
деца од страна на давателите на услу
ги (достапност на сервиси, достапност на
протоколи и/или насоки и ниво на меѓусек
торска соработка) во земјата;
(iii) следење и надзор на давателите на
услуги поврзани со идентификување, при
јавување и упатување на случаи на на
силство врз деца (достапност, најдобри
пракси и вклучување на Народниот пра
вобранител) во земјата; и
(iv) идентификување на прашањата за род
и еднаквост поврзани со идентификување,
пријавување и упатување на случаи на на
силство врз деца во земјата.
За работа со овие цели потребно е разгле
дување на професионалните пракси на ра
ботниците во системот за заштита на деца
во следните сектори: здравство, социјал
на заштита, образование, право (судии и
обвинители) и спроведување на законот,
институции за деца и работата на некои
релевантни невладини организации. Со
доследно повикување на овие цели, беше

можно да се специфицираат следните ис
тражувачки прашања:
ИП1. Што би требало, или би можело, да
се случува во однос на постоечките закон
ски, политички и практични рамки?

ИП3. Како постојните законски, политички
и практични рамки ја олеснуваат или прет
ставуваат пречки за меѓусекторската сора
ботка?
ИП4. Колку постојните законски, политички
и практични рамки влијаат врз прашањата
за родот и еднаквоста поврзани со случаи
те на насилство врз деца?
ИП5. Како практичарите во системот за
заштита на децата го разбираат она што
всушност се случува во нивната пракса
(на пр., во однос на нивното разбирање и
чувства за појавата на насилство врз деца,
нивните лични искуства од нивната профе
сионална пракса, нивните идеи за добра
или најдобра пракса; психолошко, социјал
но и професион
 ално влијание на нивната
работа врз нив)?
ИП6. Како клучните чинители во земја
та ги разбираат (i) постоечките законски,
политички и практични рамки, и (ii) про
фесионалната пракса во системот за заш
тита на децата?
ИП7. Според одговорите на претходните
прашања, може ли да се дадат препораки
за зајакнување на системот за заштита на
децата и за подобрување на заштитата на
децата-жртви на сите форми на насилство
во земјата?
Фази на собирање податоци

(i) Прво, компонента на канцелариско
(деск) истражување, спроведена од стра
на на одговорната НВО (со некои насоки
од Меѓународниот консултант) во ноември
- декември 2016 година. Ова беше спрове
дено со цел (а) да се види што треба, или
може, во однос на законската, политичката
и практичната рамка, да се случува; и, (б)
за информирање на конкретната содржина
на алатките за прибирање на податоци кои
беа развиени за следната фаза на проек
тот. Во оваа фаза, се добија податоци кои
се однесуваа на ИП1, а делумно се однесу
ваа на ИП3, ИП4 и ИП7.

ВОВЕД

ИП2. Како функционираат постојните за
конски, политички и практични рамки во
однос на информирање и насочување на
професионалната пракса на работниците
во системот за заштита на децата во оп
ределените сектори, поддржувајќи го мо
ниторингот и надзорот (во смисла на дос
тапност, најдобри пракси и вклучување на
Народниот правобранител) на таа профе
сионална пракса?

За одговор на овие прашања беа вклуче
ни четири главни фази на собирање на
податоци:

(ii) Второ, собирање на искуствата на ин
дивидуални работници кои работат во
системот за заштита на деца во земјата
(сектори на здравство, социјална заштита,
образование, право (судии и обвинители)
и полиција) за она што всушност се случу
ва во нивната работа; како тие го разбира
ат она што се случува; и потенцијално да
се добијат сугестии за она што би требало
да се случува. Овие податоци беа собра
ни помеѓу мај и октомври 2017 г., во серија
од 551 интервју, спроведени од страна на
осумнаесет истражувачи кои беа ангажи
рани и обучени за овој проект и ги собираа
податоците според стратегиските рамки за
земање примероци во земјата во целина.
Со оваа главна фаза на истражувањето со
собраа податоци кои во најголем дел одго
вараа на ИП2, ИП3, ИП4, ИП5, а делумно
на ИП7.
(iii) Трето, понатамошно собирање на ис
куства на стручни чица кои работат со сис
темот за заштита на децата2 во земјата;
повторно, за она што всушност се случува
во нивната работа; како тие го разбираат
она што се случува; и потенцијално да се
добијат нивни сугестии за она што би тре
бало да се случува. Овие податоци беа
собрани во серија од 18 индивидуални ин
тервјуа спроведени од страна на одговор
ната НВО помеѓу јули и септември 2017 г.
Во оваа фаза се надополнија податоците

2 Види фуснота 1, погоре
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собрани во втората фаза од истражување
то кои придонесоа во одговарање на ИП2,
ИП3, ИП4, ИП5 и ИП7.
(iv) На крај беа спроведени дванаесет ин
дивидуални интервјуа од страна на Меѓу
народниот консултант, со клучни чинители
во земјата (идентификувани од страна на
УНИЦЕФ и одговорната НВО) во Скопје,
април 2017 год. Во оваа фаза се собраа
податоци кои одговорија на ИП6 и ИП7.

ПРОБЛЕМОТ НА НАСИЛСТВО ВРЗ
ДЕЦА
Во првиот Светски извештај за насил
ство и здравје, Светската здравствена
оранизација (2002) го дефинираше насил
ството како:
„Намерна употреба на физичка сила или моќ,
со закана или конкретно загрозување, про
тив себе, друго лице, група или заедница, чи
ја последица или веројатност за последица е
повреда, смрт, психолошка штета, спрече
ност на развој или каква било загуба“.

Во Светскиот извештај за насилство и
здравје беше претставена типологија на
насилството во која беа направени три по
делби според односот помеѓу сторителот/
ите и целта/ите на насилството. Тие се:
(i) насилство насочено кон себе (поната
му поделено на самозлоупотреба и само
убиство); (ii) интерперсонално насилство
(понатаму поделено на семејно и интимно
партнерско насилство (што вклучува злоу
потреба на деца, насилство од страна на
интимен партнер и злоупотреба на постаро
лице) и насилство во заедницата (кое по
натаму е поделено на насилство врз лица
кои се познаваат и кои не се познаваат, и
вклучува насилство меѓу млади лица, на
пад од непознато лице, насилство поврза
но со имотни кривични дела и насилство
на работно место и други институции); и
(iii) колективно насилство (кое понатаму се
дели на социјално, политичко и економско
насилство).

Според Член 1 од Конвенцијата за права
та на децата на Обединетите нации која
влезе на сила на 2. септември 1989 годи
на, дете „…значи секое човечко суштес
тво кое нема навршено осумнаесет годи
ни на животот, ако врз основа на законот
кој се однесува на детето, полнолетноста
не се добива порано“ (види Обединети на
ции, 2018a).3 Правните дефиниции за тоа
што е дете (вклучувајќи ја и оваа), секако,
може да се разликуваат од биолошките и
социјалните дефиниции; биолошки, дете
то е човечко суштество по раѓање и пред
пубертет, додека социјално, периодот на
задолжително образование кој постои во
многу (но не во сите) земји се совпаѓа со
детството (или детството и адолесценција
та), како и годините во кои човекот се смета
за премногу млад да биде одговорен (кри
вично) за неговите или нејзините постапки,
да се венчава, да работи (особено со пол
но работно време), да гласа или да служи
војска. Сепак, треба да се забележи дека
многу од овие карактеристики се предмет
на правно дефинирање и регулација што
може да се разликува во различните кон
тексти на земјите и социјални/традицио
нални модели кои може да се разликуваат
во различни културни контексти. Гореспо
менатата „доба на полнолетност“ (спротив
но на правното „малолетност“) го означува
моментот во кој луѓето преземаат правна
контрола врз својата личност, постапки и
одлуки, со што се прекинуваат претходно
постоечките законски обврски што нивните
родители или старатели ги имале над нив.
Повторно, правната дефиниција може да
се разликува од биолошката (на пр. завр
шување на скелетниот раст) и социјална
та (на пр. живот независен од семејството)
дефиниција, а социјалната повторно може
да се разликува во различни земји и кул
турни контексти.
Додека Светската здравствена организа
ција забележа дека „….различни култури
имаат различни правила за тоа што се при
фатливи практики за родителство“, во од
нос на споредбите направени од страна на
Меѓународното друштво за превенција од
злоупотреба и запоставување на деца (IP

3 Сите подобни земји-членки на Обединетите нации, со исклучок на САД, кои не ја ратификувале, се страна во овој меѓународен договор.
Заедно со другите држави наследнички на Југославија, земјата даде декларација за сукцесија на договорот (види Обединети нации,
2018б).
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„Злоупотреба или малтретирање на дете
ги подразбира сите форми на физичко и/или
емоционално малтрет ирање, сексуална зло
употреба, запоставување или несовесно тре
тирање или комерцијална или друг тип ек
сплоатација, што резултира во моментално
или потенцијално оштетување на здравјето
на детето, опстанокот, развојот или досто
инството во контекст на односот кон одго
ворноста, довербата или моќта“.

Типологијата на насилство наведена во го
респоменатиот Светски извештај за насил
ство и здравје (2002) исто така вклучува и
четири начини на кои насилството може да
биде нанесено. Со посебен осврт на на
силството кое родителите и другите стара
тели го нанесуваат на децата, примерите и
моделите на злоупотреба (која може да би
де физичка, сексуална и/или емоционал
на) се сметаат за дела на искористување,
со тоа што физичка злоупотреба на дете
се дефинира како „...оние дела кои предиз
викуваат вистинска физичка повреда или
имаат потенцијал за повреда“; сексуална
та злоупотреба се дефинира како „...оние
дела каде старател користи дете за сек
суално задоволување“; и емоцион
 алната
злоуп
 отреба се дефинира како „...неуспе
хот на старателот да обезбеди соодветна
и поддржувачка средина, а вклучува деј
ства кои имаат негативен ефект врз емо
ционалното здравје и развојот на детето.
Таквите дејства вклучуваат ограничување
на движењата на детето, омаловажување,
потсмев, закани и заплашување, дискри
минација, отфрлање и други нефизички
форми на непријателски третман“ (Светска
здравствена организација, 2002, стр. 60).
Запоставувањето се смета за дело на ис
кучување, а се однесува на „...неуспех на
родителот да се грижи за развојот на де
тето – кога родителот е во состојба да го

стори тоа – во една или повеќе од след
ниве области: здравје, образование, емо
ционален развој, исхрана, засолниште и
безбедни услови за живеење“. Битно е да
се истакне додавката „...кога родителот е
во состојба да го стори тоа“, бидејќи запос
тавувањето може и мора да се разликува
од околностите на сиромаштија; со други
зборови, „...запоставување може да се слу
чи само во случаи кога разумни ресурси се
на располагање на семејството или стара
телот“ (Светска здравствена организација,
2002, стр. 60).

ВОВЕД

SCAN) во 58 земји (види Bross, 2000), беше
заклучено дека постои „…општа соглас
ност во многу култури дека злоупотреба на
деца не треба да биде дозволена и речиси
едногласност во поглед на тоа каде што се
работи за многу тешки дисциплински прак
тики и сексуална злоупотреба“ (2002, стр.
59). Во својата Консултација за превенција
на злоупотреба на деца, три години прет
ходно, Светската здравствена организаци
ја (1999) ја изготви следнава дефиниција:

За илустрирање на проблемот на насил
ство врз децата на конкретен начин, во
деловите кои следат се документирани
некои аспекти од инциденцата и превален
цата на насилство врз децата и насилство
то врз децата во системот за заштита на
деца, на меѓународно ниво и во земјата.
Последователниот Глобален извештај за
превенција од насилство (2014) на Свет
ската здравствена организација, за кој беа
користени податоци од 133 земји (покривај
ќи 6.1 милијарди луѓе и претставувајќи 88%
од глобалното население) беше направен
да следи „...како властите влијаат со про
ценка на мерките кои земјите ги преземаат
за превенција и одговор на интерперсонал
но насилство“, се забележува дека „...низ
целиот свет се спроведуваат значителни
активности за превенција на насилството“
(стр. 4). Наведено е и дека „...извештајот
исто така ги открива празнините во глобал
ната превенција на насилството кои мора
да се пополнат: празнини во знаењата во
врска со степенот на проблемот; во квали
тетот и досегот на програмите за превен
ција; во пристапот до сервиси за жртвите;
во спроведувањето на постојните закони; и
во механизмите за координирање на мул
тисекторската работа“ (стр. 5). Особено се
риозен наод е дека во 2012 година, околу
475,000 луѓе ширум светот биле жртви на
убиство (6,7 на 100,000 од светското насе
ление); во светски рамки, стапката на убис
тва на деца на возраст од 0 - 4 години била
2,7 на 100,000 (2,7 кај оние од женски и 2,8
кај оние од машки пол), а за оние на воз
раст од 5 - 14 години, 1,5 на 100,000 (1,2
кај женскиот пол и 1,7 кај машкиот пол). За
да се разбере овој наод треба да се има на
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ум, како што вели Глобалниот извештај за
превенција од насилство, дека „...смртта и
повредите се само дел од товарот“ (стр. 9),
и дека „...жените, децата и старите лица го
носат товарот на нефатални последици од
физичка, сексуална и психолошка злоупот
реба“ (стр. 13).
Насилство врз деца – Меѓународни
наоди
Друг важен извештај за глобалниот фено
мен на насилство врз деца беше објавен
во 2006 година, во формата Извештај на
независен експерт за Студијата на Обеди
нетите нации за насилство врз деца. Овој
извештај беше направен врз основа на по
датоци добиен
 и од регионални, субрегио
нални и национални консултации, експер
тски тематски состаноци, теренски посети
и сеопфатни владини одговори на прашал
ник изготвен во 2004 година во обид да се
документира природата, обемот и причи
ните за насилство врз деца и да се дадат
препораки за превенција и одговор. Насил
ството врз децата има различни форми и
се смета дека често е „скриено, неприја
вено и недоволно регистрирано“ поради (i)
страв (на пр., многу деца се плашат да го
пријават; родителите може да молчат ако
насилството е извршено од страна на бра
чен другар или друг член на семејството
или од страна на помоќен член на заедни
цата или општеството); (ii) стигма (на пр.,
каде што семејната „чест“ е поставена над
безбедноста и благосостојбата на детето);
(iii) општественото прифаќање на насил
ството врз децата (на пр., само во 16 земји
е забранета употреба на телесно казнува
ње во домот); и (iv) може да не постои без
беден начин да се пријави насилството врз
децата. Повикувајќи се на податоци од гло
балните истражувања кои биле достапни
во тој момент, извештајот наведува дека (i)
до 80 до 98 проценти од децата страдаат
од физичко казнување во домот, при што
третина и повеќе од нив се сооч
 уваат со
тешко физичко казнување со употреба на
помагала; (ii) 150 милиони девојчиња и 73
милиони момчиња на возраст под осумна
есет години доживеал
 е присилен сексуа
лен однос или други форми на сексуално
насилство во текот на 2002 г., а помеѓу 100
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и 140 милиони девојчиња и жени во светот
биле подложени на некоја форма на жен
ска генитална мутилација / сечење; (iii) во
2004 г., 218 милиони деца биле вклучени
во злоупотреба на детски труд, од кои 126
милиони во опасна работа; (iv) во 2000 г.,
5.7 милиони деца биле вклучени во при
силна или принудна работа, 1.8 милион
и
во проституција и порнографија, а 1.2 ми
лиони биле жртви на трговија со луѓе. Ек
страполациите од студиит е со помал обем
укажуваат на општите трендови околу воз
раста (помладите деца се во поголем визик
од физичко насилство, додека на сексуал
но насилство се главно изложени оние кои
доживеале пубертет или адолесценција),
родот (момчињата се изложени на поголем
ризик од физичко насилство отколку девој
чињата, додека девојчињата се соочуваат
со поголем ризик од сексуално насилство,
занемарување и присилна проституција) и
дека одредени групи деца се посебно ран
ливи на насилство (на пример, децата со
пречки во развојот, оние од етничките мал
цинства и други маргинализирани групи,
„децата на улица“, оние кои се во судир со
законот, како и бегалците и други раселени
деца).
Во Извештајот на независен експерт за
Студијата на Обединетите нации за на
силство врз деца (2006) понатаму беше
забележано дека додека семејството има
најголем потенцијал да ги заштити децата
и да им обезбеди физичка и емоционална
безбедност, должноста на државата да го
обезбеди правото на децата на живот, оп
станок, развој, достоинство и физички ин
тегритет не запира на прагот на семејниот
дом. Оттука, беше истакнато дека децата
подеднакво се подложни на разни форми
на насилство во домот кои, иако главно не
се фатални и не доведуваат до трајна или
сериозна видлива повреда, честопати се
придружени со психолошко насилство (на
пр., навреди, нарекување со погрдни изра
зи, изолација, отфрлање, закани, емоцио
нална рамнодушност и омаловажување),
што само по себе може да биде штетно за
психичкиот развој и благосостојбата на де
тето (особено кога тоа психичко насилство
го врши родител). Прегледот на 21 (во нај
голем дел индустријализирани) земји наве

дени во овој извештај покажа дека меѓу се
дум и 36 проценти од жените и помеѓу три
и 29 проценти од мажите пријавиле сексу
ална виктимизација во детството, која во
најголем дел се случила во семејството.

Во повеќето земји, а секако во развиените
земји, децата поминуваат повеќе време во
грижа на возрасни во образовните среди
ни (т.е. училишта и слични институции) од
каде било надвор од домот. Насилтвото во
училиштата може да се појави во повеќе
форми: (i) насилство извршено од страна

ВОВЕД

Додека последиците од насилството врз
децата може да се разликуваат во завис
ност од неговата природа и сериозност, мо
же да резултира со поголема подложност
на доживотно социјално, емоцион
 ално и
когнитивно оштетување и на однесувања
ризични по здравјето, како што се злоупот
реба на супстанции и рано започнување
на сексуалниот живот, како и по ментално
то здравје и социјални проблеми (на пр.,
анксиозност и депресивни нарушувања,
халуцинации, нарушена работа, нарушу
вања во меморијата и агресивно однесу
вање). Долгорочно, раното изложување на
насилство е поврзано со подоцнежно за
болување на белите дробови, срцето и цр
ниот дроб, сексуално преносливи болести
и смрт на фетусот за време на бременос
та, како и подоцнежно интимно партнерско
насилство и обиди за самоубиство. Покрај
тоа, помеѓу 133 и 275 милион
 и деца ширум
светот годишно се проценува дека биле
сведоци на семејно насилство, што може
сериозно да влијае врз благосостојбата на
детето, личниот развој и социјалната инте
ракција во детството и возрасниот период.
Факторите кои се смета дека најверојатно
ќе обезбедат заштита во домот, како и во
други средини, вклучуваат добро родител
ство, развој на силни врски помеѓу родите
лите и децата и позитивна ненасилна дис
циплина.

на возрасни (на пр., наставен и не-наста
вен кадар) врз деца (и тука Извештајот на
независен експерт за Студијата на Обеди
нетите нации за насилство врз деца (2006)
забележа дека во најмалку 106 земји не е
забранета употребата на телесно казну
вање во училиштата); (ii) насилство извр
шено од страна на деца врз возрасни (за
кое е потврдено дека недостасуваат веро
достојни податоци, барем во развиените
земји (види Minton & O’ Moore, 2004; Smith,
2003), и кое во секој случај, спаѓа надвор
од полето на интерес на овој извештај); и
(iii) насилство извршено од страна на де
ца врз деца (односно врсничко насилство).
Од различните форми на врсничко насил
ство кои се јавуваат во училиштата, најши
роко е проучувано однесувањето наречено
„булинг“4, особено во последните четири
декади. Во неодамнешен мета-преглед,
Menesini & Salmivalli (2017) тврдат дека
големите студии спроведени во западни
те земји покажуваат дека помеѓу четири
и девет проценти од децата на училишна
возраст често се вклучени во извршување
„булинг“ и дека меѓу девет и 25 проценти
рекле дека биле подложени на „булинг“; и
дека била идентификувана и помала под
група на оние кои вршат и се жртви на „бу
линг“ (таканаречени „силеџии / жртви“).
Menesini & Salmivalli (2017) истакнуваат де
ка, како и краткотрајните негативни здрав
ствени последици за оние што извршуваат
„булинг“ и оние кои се жртви на „булинг“,
„булингот„ може да има негативно влијание
врз сведоците и минувачите (Wolke & Le
reya, 2015). Лонгитудиналните студии исто
така покажаа долгорочно негативно влија
ние врз менталното и физичкото здравје од
изложеноста на „булинг“ во училиште; оваа
поврзаност постои дури и кога другите фак
тори на ризик од детството се контролира
ни (Arseneault, Bowes, & Shakoor, 2010).
Во Извештајот на независен експерт за
Студијата на Обединетите нации за на

4 Насилничкото „булинг“ однесување генерално се разликува од другите видови на агресивно однесување на две основи: прво, со постоење
на дисбаланс на моќ во корист на сторителот помеѓу сторителот и целта на насилното однесување („Агресивното однесување вклучува
конфликт помеѓу еднакви, додека „булингот“ секогаш вклучува повреда на некој кој не е сосема способен да се брани“ (Roland & Idsøe,
2001, p. 446). Вториот диференцирачки фактор е оној на повторување (на пр., „лице се малтретира со „булинг“ кога тој или таа е изложен/а,
постојано и со текот на времето, на негативни интеракции од страна на едно или повеќе други лица“ (Olweus, 1991, стр. 413). Треба да се
напомене дека во случаите на „сајбер-булинг“, повторувањето е почесто во искуството на жртвата отколку во активностите на сторителот:
„... чинот на сторителот на објавување навредувачки материјал [може да биде] еднократен настан, но поради можноста да има повеќе
гледачи и прегледи, искуството на жртвата со злоупотребата е повторливо“ (O’ Moore & Minton, 2011, стр. 4). Покрај агресијата, дисбалансот
на моќта и повторувачката или систематска природа, во некои дефиниции се истакнати и други аспекти; имено, дека однесувањето е
намерно од страна на сторителот/ите и е генерално неиспровоцирано од страна на целта/ите на малтретирањето. Се тврди дека кога сите
овие аспекти се присутни, можеме однесувањето да го категоризираме „булинг“ (Minton, 2010, 2016; O’ Moore & Minton, 2004).
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силство врз деца (2006) забележано е де
ка факторите кои е најверојатно да зашти
тат од насилство во училиште вклучуваат
политики во училиштата и ефективни нас
тавни програми кои го поддржуваат раз
војот на ненасилни и недискриминаторски
ставови и однесување. Во текот на изми
натите триес ет и пет години, во голем број
од индустријализираните земји беа нап
равени значителни напори за развивање
на таканаречени „сеопфатни училишни“
програми за интервенција, од кои некои се
имплементирани и оценети во големи раз
мери, па дури и на национално ниво (види
Menesini & Salmivalli, 2017, и Minton, 2016,
за коментари). Повеќето од овие програми
се базираат на принципите на истовремена
интервенција на повеќе нивоа (на пр., учи
лишно раководство, наставен кадар, уче
ници и родители), управување со однесу
вањето и подигање на свеста како клучни
информативни стратегии (see O’ Moore &
Minton, 2004)5. Сепак, Menesini & Salmivalli
(2017) тврдат дека „булингот“ „... претставу
ва посебен ризик за ранливите деца, како
што се децата со попреченост; бегалците
или децата погодени од миграција; децата
кои се исклучени; децата кои припаѓаат на
малцинска група, или едноставно децата
кои се разликуваат од врсничката група“
(стр. 1). Врз основа на емпириски истражу
вања за несразмерните нивоа на „булинг“
што ги доживуваат ЛГБТ учениците, оние
со попреченост и посебни потреби, оние
кои припаѓаат на етнички малцинства, уче
ниците тинејџери кои припаѓаат на „алтер
нативните“ субкултури (види Minton, 2014,
за коментари), се претпоставува дека за
тие деца од „малцинството“ примената на
општите мерки против „булинг“ веројатно
нема да има добар ефект и дека треба да
се посвети внимание на улогата на пред
расудите (во училиштата и општеството
во целина) како основен фактор во пона
тамошните напори за интервенција против
„булингот“ (Minton, 2014, 2016).
Насилство врз деца во земјата

Како што видовме, насилството кое ги
вклучува децата, насилството насочено
кон децата и насилството од страна на де
цата предизвикува зголемена загриженост
во многу земји во светот. И во земјата, си
туацијата не се разликува. Во исто време,
нема доволно емпириски податоци за ин
циденцата, преваленцата и типологија
та на насилството врз децата во земјата,
а исто така постои недостиг на проценка
на ефективноста на постојните системи и
сервиси за заштита. Основните податоци
за прашањата на детската заштита не се
лесно достапни во земјата бидејќи насил
ството врз децата и нивната злоупотреба,
во голема мера, се скриени проблеми. Дел
од проблемот е генералниот недостаток на
соодветни системи за известување во зем
јата, како што е случај и во некои поразви
ени земји. Исто така, законските стандарди
и дефиниции за насилство што ги има др
жавата се слаби. Во земјата, преваленцата
на насилство и злоупотреба на деца - фи
зичка, емоционална и сексуална, како и
намерно запоставување - од страна на ро
дителите и другите членови на потесното
семејство, неодамна почна да се препозна
ва. Сепак, таквите инциденти и појави тре
ба да се документираат, според Законот
за семејство (кој ја користи категоријата
„семејно насилство“; Службен весник, бр.
80/92, 9/96, 38/20004, 33/06 и 84/08) и Зако
нот за заштита на децата (Службен весник,
бр. 98/2000, 65/04).
Според Студијата за институционал
ниот одговор на насилството врз де
цата на УНИЦЕФ (2005) во земјата, преку
40 проценти од клучните владини институ
ции одговорни за откривање, пријавување
и упатување на случаи на злоупотреба и
насилство – како што се полицијата, цен
трите за социјална работа и училиштата
– немале систем за официјално евиденти
рање и упатување на случаи на злоупотре
ба на деца. Оттогаш, направени се повеќе
иницијативи и документи за превенција на
насилството и заштита на децата од злоу
потреба, како и против домашното насил

5 Во однос на ефективноста на тие програми, систематски преглед на Farrington & Ttofi (2009) на 44 програми на интервенција против
„булинг“ спроведени помеѓу 1983 и 2009 г. покажа дека програмите во училиштата ги намалиле самостојно пријавените дела на „булинг“ врз
други лица за 20 до 23 проценти, а самостојно пријавените искуства на оние кои биле подложени на „булинг“ за 17 до 20 проценти. Понатаму,
во мета-анализата на Merrell et al. (2008) на програми против „булинг“ спроведени помеѓу 1980 и 2004 г., се тврди дека програните може
да произведат „скромни“ резултати, но дека е поверојатно да влијаат на знаењата, ставовите и само-перцепциите отколку на фактичкото
насилно однесување (Minton, 2017).
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Во Истражувањето на негат ивните
искуства во детството кај младите
(Ралева, Пешевска и Сетхи, 2013) забеле
жано е дека нивоата на детски искуства со
злоупотреба се високи и дека ваквите не
гативни детски искуства се поврзани со ри
зици за влошено здравје во подоцнежниот
живот. Во принцип, колку повеќе несакани
искуства се сретнуваат во детството, тол
ку е поголема веројатноста за развивање
на ризични навики во животот и, следстве
но, страдање од влошено здравје. Наоди
те, кои се базираат на податоци собрани
од репрезентативен примерок од 664 сред
ношколци (на возраст од осумнаесет и по
веќе години; 406 од женски, 258 од машки
пол) и 613 студенти од прва и втора годи
на (343 од женски, 270 од машки пол) по
кажаа дека физичката злоупотреба (21,5
проценти од вкупниот примерок) и запос
тавувањето (15,5 проценти од девојките,
26,3 проценти од момчињата), како и пси
холошкото запоставување (35,5 проценти
од девојките, 23,7 проценти од момчиња

та), се најчесто споменуваните форми на
негативни искуства во детството. (Наодот
околу психолошко запоставување не е
изненадувачки бидејќи психолошкото на
силство се смета дека ги придружува си
те форми на злоупотреба, вклучувајќи ги и
физичките и сексуалните видови). Иако во
повеќето меѓународни студии (види пого
ре) девојчињата и девојките се почесто цел
на сексуална злоупотреба од момчињата,
во студијата на Ралева, Пешевска и Сетхи,
е утврдено дека 7,3 проценти од девојките,
но 20,8 проценти од момчињата изјавиле
дека биле сексуално злоупотребени. Меѓу
најчесто пријавените дисфункции во дома
ќинствата биле алкохолот и недозволена
употреба на дрога од страна на член на
семејството и насилниот третман од стра
на на мајката. Студијата, исто така, покажа
дека различните форми на малтретирање
во детството и домашните дисфункции се
случуваат истовремено. Повеќе од една
третина од испитаниците кои ги доживеа
ле сите категории на злоупотреба (физич
ка, сексуална и емоционална) исто така
се чувствувале психолошки запоставени.
Емоционалното занемарување е во сите
форми на злоупотреба и дисфункционал
ност во семејствата.

ВОВЕД

ство. Во Извештајот за насилство и здравје
и водич за превенција (Тозија и соработни
ците, 2006) е наведено дека спречувањето
на насилството врз децата е приор
 итет за
земјата. Меѓу клучните точки кои се опфа
тени се: зајакнување на примарната пре
венција со акцент на „...подобрување на
системот за идентификација, проценка и
докази за случаи на злоупотреба на деца
во сите сектори, особено во здравствени
от сектор, како и дополнителни форми за
регистрација на насилство или повреда“
(Ралева, Пешевска и Сетхи, 2013, стр. 2).
Според статистичките податоци собрани
во земјата во 2011 година, 69 проценти од
децата на возраст меѓу две и четиринаесет
години доживеале „насилна дисциплина“
(т.е. физичко казнување и/или психолошка
агресија) во домот во месецот пред истра
жувањето. Повеќе од половина (52 процен
ти) доживеал
 е физичко казнување и пси
холошка агресија (56 проценти доживеале
викање, врескање или навредување). Се
пак, многу помал процент (3 проценти) од
мајките и старателите во истражувањето
изјавиле дека физичкото казнување е пот
ребно во одгледувањето на децата (UNI
CEF, 2014).

Слично на тоа, физичкото запоставување
исто така е застапено во сите форми на
злоупотреба и дисфункционалност во се
мејствата. Исто така, физичката и емоци
оналната злоупотреба и ментална болест
во семејството се случуваат релативно во
исто време, а имањето на член од семеј
ството во затвор се поврзува со физичко и
емоционално занемарување.
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НАСИЛСТВО ВРЗ ДЕЦА ВО
СИСТЕМОТ ЗА ЗАШТИТА НА
ДЕЦАТА
Насилство врз деца во системот за заш
тита на децата – Меѓународни наоди
Во Извештајот на независен експерт
за Студијата на Обединетите нации
за насилство врз деца (2006), се наведува
дека:
„Околу 8 милиони деца во светот се во згри
жувачки домови. Релативно мал број од нив се
во таква грижа бидејќи немаат родители, но
повеќето се згрижени поради попреченост,
распаѓање на семејството, насилство во до
мот и поради социјални и економски услови,
вклучувајќи ја сиромаштијата... Овие деца се
изложени на ризик од насилство од вработе
ните и службениците одговорни за нивната
благосостојба. Телесното казнување во ин
ституциите не е експлицитно забрането во
повеќето земји... Пренатрупаноста и лоши
те услови, општествената стигмат изаци
ја и дискриминација и недоволно обучениот
персонал го зголемуваат ризикот од насил
ство. Често не постојат ефективни жалби,
мониторинг и инспекциски механизми, како
и соодветна владина регулација и надзор. Си
те сторители не се повикуваат на одговор
ност, создавајќи култура на неказнивост и
толеранција кон насилството врз децата.
Влијанието на институционализацијата го
надминува искуството на децата со насил
ство. Долгорочните ефекти може да вклучу
ваат: сериозни пречки во развојот, попрече
ност, неповратно психолошко оштетување
и зголемена стапка на самоубиства и реци
дивизам“ (стр. 16).

Понатаму:
„Насилството од страна на персоналот во
институциите, со цел да се „дисциплинира
ат“ децата, вклучува тепање со раце, стапо
ви и црева, удирање на детските глави во ѕид,
врзување на децата во вреќи за облека, вр
зување за мебел, заклучување во ладни прос
тории со денови и оставајќи ги да лежат во
сопствениот измет... во резиденцијалните
институции, децата со пречки во развојот
може да бидат подложени на насилство за
маскирано во третман... за контролирање
на однесувањето на децата и да бидат „по
послушни“, може да се користат лекови, пра
вејќи ги помалку способни да се бранат од на
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силството“ (стр. 16 - 17).

и:
„Занемарувањето е исто така карактерис
тика на многу резиденцијални институции
каде што условите се толку лоши што го заг
розуваат здравјето и животот на децата.
Во многу установи за деца со попреченост
нема пристап до образование, рекреација, ре
хабилитација или други програми. Децата со
попреченост честопат и се оставаат во нив
ните кревет и или креветчиња долги периоди,
без човечки контакт или стимулација. Ова
може да доведе до сериозни физички, ментал
ни и психолошки оштетувања. Децата во ре
зиденцијална грижа се ранливи на насилство
од други деца, особено при лоши услови и сла
бо надгледување од страна на вработените,
а постарите поагресивни деца не се одвоени
од помладите или поранливите. Вработени
те може да ја санкционираат или да ја пот
тикнат врсничката злоупотреба меѓу деца
та“ (стр. 17).

Додека Извештајот на независен експерт
за Студијата на Обединетите нации за на
силство врз деца (2006) открива модели на
насилство врз децата во системите за заш
тита на децата во последно време, други
извори укажуваат дека оваа појава можеби
е стара колку и самите системи за згрижува
ње. На пример, еден федерален извештај
во 1928 година ги документирал ужасните
услови што постоеле во интернатите ос
новани за домородните (индијански) деца
во САД (види ја Националната индијанска
библиотека за право, 2017). Во Република
Ирска, каде што живее Меѓународниот кон
султант за оваа студија, повеќе од 105,000
деца беа задржани во индустриските учи
лишта во Ирска помеѓу 1868 и 1869 годи
на, бидејќи биле затворени (од петгодишна
возраст) од страна на судовите. Кога ќе ги
вклучиме и децата задржани во воспитни
и други резиденцијални институции како
што се „окружните домови“,вкупниот број
на деца изнесува околу 170,000 или околу
1,2 проценти од таа возрасна група. Обја
вувањето на сведоштвата на жртвите од
овие институции и владината официјална
истрага (Комисијата за истражување на
злоупотреба на деца, 2009) за она што се
случувало е карактеристика само на пос
ледните десет до дваесет години (Lynch &
Minton, 2016). Сепак, она што произлезе од
тие сведоштва и истраги е ужасна слика:
во една студија на 247 возрасни поранеш

однос на соработката меѓу агенциите. По
лицијата [An Garda Síochána] се обврза да
ги спроведе препораките дадени во извеш
тајот на Шенон, како што е обезбедување
то на посебна обука за заштита на децата
за своите членови. На крај, во еден напис
во весник во 2016 година, Џон Бирн, соци
јален работник, универзитетски професор
по социјална заштита и психотерапевт, го
даде своето гледиште за она што се чини
дека е изменетата природа на извршување
на насилство во резиденцијалните устано
ви за деца во Ирска, велејќи дека:

ВОВЕД

ни штитеници во различни резиденцијални
установи за деца и адолесценти, речиси
сите изјавиле дека доживеале физичко за
немарување (97,6 проценти), физичка зло
употреба (97,2 проценти) и емоционално
занемарување (95,1 проценти) како деца
во овие училишта; понатаму, речиси по
ловина (47 проценти) изјавиле дека биле
сексуално злоупотребувани (Комисијата
за истражување на злоупотреба на деца,
2009). Масовната институционализација
сега во голема мера е појава од минатото
во Република Ирска6. Сепак, според Дел 12
од Законот за заштита на децата од 1991
година, припадници на полицијата (An Gar
da Síochána) може, според сопствена про
ценка, да влезат каде било без налог или
упатство од судот, и да ги отстранат деца
та од грижа на нивните семејства или ста
рателот, во услови кога службеникот сме
та дека (i) постои непосреден и сериозен
ризик за здравјето или благосостојбата на
детето; и (ii) дека не би било доволно за
заштита на детето од таков непосреден и
сериозен ризик да се чека да се поднесе
барање за итна наредба за грижа од стра
на на Агенцијата за деца и семејство (спо
ред Дел 13 од истиот закон). Извештај за
исклучителни овластувања доделени на
одделни полициски службеници според
оваа одредба беше објавен во мај 2017 го
дина; авторот, Специјалниот известувач за
заштита на децата д-р Џефри Шенон, ги
разледуваше случаите помеѓу 2008 и 2015
година по кои било постапувано. Во него
виот извештај, Шенон коментирал дека „...
траумата нанесена на децата од страна
на нивните родители е неверојатна“ и де
ка во некои од случаите, децата биле „...
третирани како човечко ѓубре“. Иако во
извештајот се истакнува сочувството кое
обичните полицајци го покажале кон овие
деца (наведувајќи дека некои од нив оста
нувале долго по крајот на работното вре
ме за да ја организираат грижата за овие
деца), извештајот на Шенон исто така го
истакна постоењ
 ето на системски неуспех
во одговорите на овие случаи, особено во

„Историски (за жал) во ирската детска заш
тита, младите луѓе беа тепани и злоупотре
бувани од страна на персоналот во стари
те резиденцијални установи. Денес, во некои
установи, социјалните работници станаа
вреќи за удирање за насилните млади луѓе...
стат ист иката Оберстаун [vidi фуснота 4]
покажува дека персоналот е исто така под
ложен на злоупотреба од страна на младите
луѓе. Време е за баланс и здрав разум во заш
титата на децата... Безбедната резиденци
јална грижа за деца во Ирска не задоволува
ничии потреби, најмалку на младите луѓе кои
доаѓаат со една пресуда, а си заминуваат со
неколку“.

Насилство врз деца во системот за
заштита на деца во земјата
Сè уште има недостиг на веродостојни по
датоци за прашањата на детската заштита
во земјата. Во продолжение е преглед од
главните прашања врз основа на нацио
нални податоци кои се достапни на УНИ
ЦЕФ (2018):
• Има околу 1000 „деца на улица“ од кои
95 проценти се Роми. Според достапните
податоци, скоро сите деца на улица имаат
семејство, но го поминуваат денот на ули
ците ангажирани во различни активности
(просење, чистење на ветробрански стак
ла и тн.). Поголемиот дел од овие деца
живеат во импровизирани „живеалишта“
со ограничен пристап до вода и електрич
на енергија; не одат на училиште; немаат
здравствено осигурување и немаат прис
тап до редовни медицински услуги. Недос

6 Децата во Република Ирска кои не го прекршиле законот, но кои не можат да живеат дома, се сместуваат во мали групни домови
базирани на заедница, во кои се бара (колку што е можно) да се создаде нормален семеен живот и да се обезбеди иста грижа и заштита.
По затворањето на институцијала Св. Патрик (малолетничко крило на затворот Маунтџој во Даблин во кои беа сместени млади луѓе на
возраст над шестнаесет години кои направиле престап) во 2015 г., во земјата има две безбедни установи за сместување (Оберстаун
притвор и центар за проценка и Тринити хаус училиште) кои се наоѓаат во истиот комплекс, во Луск, во близина на Даблин. Меѓутоа,
преместувањето на поранешните штитеници од институцијата Св. Патрик во Оберстаун, која претходно беше детски дом од полузатворен тип за кој многумина тврдеа дека не е опремен за сместување на затвореници, предизвика значителни проблеми; во 2016
година имаше 65 напади на персоналот што резултираше со 3,005 боледувања (Byrne, 2016).
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татокот на извод на родени, исто така, е
идентификуван како голем проблем кај де
цата на улица. (УНИЦЕФ Проценка на сос
тојбата на децата на улица, 2005; цитирано
во УНИЦЕФ, 2018). Во овој поглед, Мулти
индикаторското кластерско истражување
(MICS, 2005/2006) исто така обезбеди не
кои корисни статистики од релевантните
области за заштита на децата во земјата.
Во ова истражување беше откриено дека
иако 99,7 проценти од децата во земјата во
целина биле запишани при раѓање, за ром
ското население запишувањето било 98,4
проценти. Не се откриени значајни разли
ки помеѓу етничките заедници. Покрај тоа,
малолетнички бракови се најзастапени кај
Ромите, каде 12 проценти од девојчињата
стапуваат во брак пред да наполнат пет
наесет години, а 47 проценти пред да на
полнат осумнаес ет години (споредено со
националниот просек од еден и дванаесет
проценти, соодветно).
Понатаму, се проценува дека има околу
28 000 деца „под ризик“, на кои им се обезбе
дуваат различни услуги на социјална заштита
во земјата. Ова ги вклучува децата во судир
со законот, децата жртви на сите форми на
насилство, занемарување и злоуп
 отреба, де
цата лишени од родителска грижа и децата
од сиромашни домаќинства кои се корисници
на програми за социјална помош (Национа
лен завод за социјални дејности, 2008; цити
рано во УНИЦЕФ, 2018). Од вкупно процене
тите 28 000 деца изложени на ризик, околу
1200 деца кои биле привремено или трајно
лишени од примарна грижа се под грижа на
државата преку различни сервиси (на пр.,
згрижување, старателство или институцио
нална грижа – околу една третина, или околу
400 деца, сè уште се сместени во институ
ции). Земјата и понатаму има релативно ви
сока стапка на јавна институционална грижа
– 176 деца на 100 000 жители на возраст од
нула до седумнаесет години (споредено со,
на пример, Албанија, каде стапката е 62 де
ца на 100 000 жители на возраст од нула до
седумнаесет години) (UNICEF TransMONEE,
2007).
Земјата, исто така, има најниска стапка на
згрижување од страна на посвоители/ста
ратели во регионот (205 деца на 100 000
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жители на возраст меѓу нула и седумнае
сет години). За повеќето земји во регионот,
оваа стапка варира од 428 до 2038 деца
на 100 000 жители на возраст од нула до
седумнаесет години (TransMONEE Анали
тички извештај за деца во јавна грижа, Др
жавен завод за статистика, 2006; цитирано
во УНИЦЕФ, 2018).
Земјата ја има втората највисока стапка на
деца во конфликт со законот во регионот,
со стапка на криминал во 2005 година од
1856 на 100 000 деца на возраст помеѓу че
тиринаесет и седумнаесет години. Покрај
тоа, акцентот е ставен на казни и притвор,
наместо на превенција и рехабилитаци
ја (Изгубени во правниот систем: UNICEF
Регионален извештај, 2007; цитирано во
УНИЦЕФ, 2018).
Меѓаши, која се нарекува „Првата детска
амбасада во светот“, спроведе истражува
ње за детските права, дискриминацијата и
насилство во 2009 година, во кое беа вклу
чени вкупно 2 234 ученици (од петто до ос
мо одделение во 41 основно училиште во
седум градови, и од прва до трета година
во 24 средни училишта во шест градови).
Според извештајот, 56 проценти од учесни
ците навеле удирање/тепање како форми
на насилство кои се случуваат во училиш
те, а 57 проценти рекле дека познаваат
дете кое било тепано од страна на настав
ник или професор, вклучувајќи шамар (63
проценти), удар со стап (34 проценти) и
клоца (15 проценти). Што се однесува до
насилството врз децата во институциите
во земјата, во Годишниот извештај на На
родниот правобраните од 2012 година се
забележани инциденти на користење на
самица како казна и употреба на навреди
и физичко насилство од страна на чувари
врз малолетници во казнено-поправните и
воспитно-поправните установи. Понатаму,
според наодите презентирани во Извеш
тајот за човекови права за државата од
американскиот Стејт департмент за 2016
година, застапниците и Народниот правоб
ранител известиле за недостаток на одго
ворност за занемарување и злоупотреба
на деца во детските домови, засолништата
и притворите. На 1. јуни 2016 година На
родниот правобранител го презентирал

ЗАКОНСКИ И ПОЛИТИЧКИ ОДРЕДБИ
ВО ОДНОС НА НАСИЛСТВО ВРЗ
ДЕЦА ВО ЗЕМЈАТА
Во Извештајот за работата на Европски
от комитет за социјални права (2016), е
наведено дека „...домашното законодав
ство на државите мора да ги забрани и да
ги казни сите форми на насилство врз де
цата, односно акти или однесувања кои мо
жат да влијаат врз физичкиот интегритет,
достоинството, развојот или психолошката
благосостојба на децата“. Понатаму, реле
вантните одредби мора да бидат доволно
јасни, обврзувачки и прецизни, со цел да се
спречи судовите да одбијат да ги примену
ваат за насилството врз децата. Покрај тоа,
земјата мора да дејствува со должно внима
ние и да осигури дека таквото насилство е
елиминирано во пракса.
Кривичниот законик работи со терминот
„дете жртва“ и го дефинира како секое лице
помладо од осумнаесет години, кое претр
пело штета, вклучувајќи физичка или мен
тална повреда, емотивно страдање, ма
теријална загуба или друга повреда или
загрозување на неговите основни слободи и
права како последица на сторено кривично
дело. Децата жртви се посебно споменати
во кривичните дела трговија со луѓе и сексу
ална злоупотреба, кои повлекуваат потеш
ки санкции за сторителите. Предвидени се
санкции за службените лица кои во рамки
на нивниот професионален капацитет ќе
дознаат за вакви кривични дела, но нема да
ги пријават (овие кривични дела вклучуваат
„намамување / заведување малолетно лице
на возраст под четиринаесет години зара

ди сексуално малтретирање или друга сек
суална активност“, а предвидената казна е
од една до пет години затвор). Во врска со
овие санкции е забраната за ангажирање
во професија или деловна активност или
вршење должност (покрај затворска казна
од најмалку шест месеци) за кривични де
ла „сексуален напад врз малолетно лице
на возраст под четиринаес ет години“ и „сек
суално малтретирање со злоупотреба на
службена положба или овластување“, кога
прекршокот е сторен од страна на настав
ник, старател, лекар или друго лице кое ја
злоупотребува својата службена положба.
Сериозно занемарување, злоупотреба или
економска експлоатација на дете е строго
забрането и резултира во казна затвор од
пет до десет години (во зависност од сери
озноста на занемарувањето и неговите пос
ледици).
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својот извештај за малолетничкиот затвор
во Тетово, опишувајќи ги нехуманите усло
ви за живот и санитарни услови во објектот,
вознемирувачкиот третман во затворските
оддели и недостатокот од медицинска не
га. Според Народниот правобранител, фи
зиолошките и санитарните потреби не би
ле исполнети; немало постојан доктор во
персоналот; а преку сексуални односи се
ширел хепатитис меѓу момчињата, од кои
некои биле жртви на сексуална злоупотре
ба.

Целите на Законот за правда за децата,
кој беше усвоен во 2013 година (и со тоа го
замени Законот за малолетничка правда),
се заштита на децата од криминал, насил
ство и прекршување на нивните права и сло
боди; обезбедување заштита на деца извр
шители на кривични дела, спречување на
повторување на криминалното однесување
и промовирање на социјализација, образо
вание и корекција; и обезбедување помош,
грижа и заштита на децата пред судовите.
Законот има широка клаузула за антидис
криминација и строго забранува тортура,
суров и понижувачки третман и санкции врз
децата. Нов аспект на овој конкретен закон е
сеопфатната дефиниција на различните ка
тегории на деца по возраст и околности кои
ги ставаат децата во опасност не само како
сторители, туку и како сведоци и жртви на
прекршоци и кривични дела. Овде дефини
цијата за „дете жртва“ е следнава: „...секое
дете на возраст до 18 години кое претрпело
штета, вклучувајќи физичка или ментална
повреда, емотивно страдање, материјална
загуба или друга повреда или загрозување
на правата и интересите како последица на
сторено дејствие со закон предвидено како
кривично дело“. Понатаму, законот ги одре
дува обврските на сите институции во рам
ките на системот на кривична правда кога
се работи за деца. На пример, обезбедува
сензитивни судски механизми и медијаци
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ја за деца, каталогизација на превентивни
и заштитни мерки и специфична професи
онализација и континуирана обука за служ
бениците кои работат со деца во секоја фа
за од случајот/постапката.
Законот за правда на децата има посебно
поглавје каде се опишува заштитата на де
цата жртви и сведоци во кривичните постап
ки, вклучувајќи листа на нивните загаранти
рани права, кои треба да се третираат со
почитување на нивното достоинство и при
ватност; да се заштитат од секаква дискри
минација; да бидат информирани за нивни
те права на јазик разбирлив и соодветен на
нивната возраст; да се известат родителите
или старателите за деталите на кривично
то дело и осомничениот, обвинетиот и осу
дениот; барање за отштета; правна помош;
посебна заштита на нивната безбедност и
безбедноста на нивното семејство, грижа и
внимание од страна на властите и субјекти
те вклучени во кривичната постапка; право
на посебна заштита од секундарна и пов
торна виктимизација; и право на психолош
ка и друга стручна помош и поддршка од
надлежните органи, институции и органи
зации. Децата жртви и сведоци имаат пра
во на посебна процедурална заштита, што
значи дека испитувањето и сослушувањето
на овие деца (особено во случаи на тргови
ја со луѓе и злосторства против човештво
то) треба да се случи само еднаш во целата
постапка (што вклучува и предсудски сег
менти како што е истражната постапка), и
треба да се направи преку техники чувстви
телни за деца (на пример, користење аудио
и видео записи, употреба на заштитни ек
рани и медијација од страна на експерти).
Само во исклучителни случаи, или ако има
новооткриени околности, може да се наре
ди едно дополнително испитување на дете
то жртва. Постои експлицитна забрана дете
жртва или сведок директно да се соочи со
лице осомничено или обвинето за тргови
ја со луѓе, сексуално насилство или злоу
потреба, злосторства против човештвото и
други кривични дела кои по природа, после
дици или други околности може да го возне
мират детето или да го стават во особено
тешка емоционална ситуац
 ија. Според овој
закон, децата-жртви на кривични дела има
ат право на надомест на штета која, ако не
може да ја плати сторителот, се обезбедува
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од буџетот на Министерството за правда.
Законот за семејство ги уредува односи
те во семејството, бракот и разводот, трет
манот на децата, поврзаните економски
прашања и заштитата на членовите на се
мејството. Законот ги забранува сите фор
ми на насилство (физичко, емоционално и
сексуално) во брак и во семејството. Покрај
тоа, ги уредува причините за одземање на
родителското право. Овој закон има посе
бен дел за трговија со деца, кој конкретно
ги поставува одговорностите и на центрите
за социјална работа и на назначениот ста
рател.
Законот за превенција, спречување и
заштита од семејно насилство стапи
на сила во 2015 година. Со овој закон се
уредуваат дејностите на институциите и ГО,
нивната меѓусебна координација и соработ
ка за спречување и превенција на семејно
то насилство и обезбедување на заштита за
жртвите. Овој закон ги опфаќа сите видови
насилство што се случуваат во семејство
то и ги дефинира децата жртви како оние
кои се директно погодени од насилни де
ла, сведочат на насилство или живеат во
насилна околина. Законот ги уредува уло
гите на релевантните тела и институции:
Министерството за труд и социјална поли
тика (МТСП), Министерството за внатреш
ни работи (МВР), Министерството за обра
зование и наука (МОН), Министерството за
правда (МП), Локалната самоуправа (ЛС) и
сите институции кои работат со социјална
заштита, детска заштита, внатрешни рабо
ти, здравство, вработување, образование
и надлежни граѓански организации; сепак,
специфичните начини на нивната соработ
ка се детално опишани во посебен прото
кол, кој беше усвоен од страна на Владата
во првото тромесечје на 2015 година. Спо
ред овој закон, постои обврска сите вклуче
ни стручни лица да бидат обучени да рабо
тат на прашања од надлежност на законот и
родовото насилство, но законот не ги дефи
нира ниту институциите што ќе ја обезбедат
обуката ниту пак должината и деталите за
обуката.

еднаквост меѓу жените и мажите; рано обра
зование за деца; советување; континуирана
професионална обука за стручните работ
ници; и кампањи за подигање на свеста.
Со Законот за социјалната заштита се уре
дуваат правата на социјална заштита; мер
ките на институционална и неинституцио
нална социјална заштита; и обезбедување
на социјална заштита од јавни и приватни
установи. Членовите на персоналот кои
работат во јавните и приватните установи
за социјална заштита се должни да бидат
лиценцирани и да вршат редовен монито
ринг и преглед. Гореспоменатите центри
за социјална работа се клучните инсти
туции во системот на социјална заштита,
кои обезбедуваат широка листа на услуги
и превентивни активности во врска со жи
вотните проблеми, брачни прашања, ро
дителски односи, односи во семејството
и специфични услуги за жртви на семејно
насилство и трговија со луѓе. Во овој закон
се наведени неколку видови на даватели
на социјална заштита, тесно поврзани со
работата на центрите за социјална работа:
дневни центри за деца на улица, центри
за жртви на семејно насилство, центри за
жртви на трговија со луѓе, терапевтски за
едници, мали групни домови, згрижувачки
семејства и советувалишта. Овие центри
и самите обезбедуваат различни услуги,
како што се дневен и привремен прием и
сместување со советување за жртви, прав
на помош, услуги за исхрана, сместување,
хигиенски услуги и културни и забавни ак
тивности. Законот предвидува ГОи кои го
имаат пропишаниот професион
 ален ка
пацитет и дозвола од МТСП да можат да
работат на прашања од социјална превен
ција и обезбедување на услуги. Понатаму,
МТСП може да обезбеди финансиски сред
ства за овие ГОи кои ги спроведуваат нив
ните активности следени и контролирани
од министерството.

ВОВЕД

Центрите за социјална работа (ЦСР) се
клучни во обезбедувањето заштита за жрт
вите на семејно насилство и делуваат по
сопствена иницијатива и информации или
по известување од било кое неутрално ли
це, институција или ГО. ЦСР се одговорни
за сместување на жртвата во засолниште;
обезбедување на здравствена заштита,
психосоцијални интервенции и третман;
помош во континуираното образование на
децата; како и правна помош и помош во
економското зајакнување на жртвите. Кога
жртвата е дете, ЦСР нема потреба од сог
ласност на родителот или старателот да
преземе дејство и - воден од најдобриот
интерес на детето - може привремено да ги
ограничи или забрани контактите со роди
телот или родителите (без оглед на негови
те обврски кои произлегуваат од претходно
споменатите Закон за семејство и Закон за
правда за деца). Мултисекторски стручен
тим составен од претставници на надлеж
ните центри за социјална работа, полиција
та, здравствена установа и релевантни ГОи
изготвуваат „безбедносен план“ со мерки
и активности кои ќе му помогнат на детето
жртва. Иако евентуалната содржина на пла
нот не е утврдена со постојните законски
рамки, препишан е каталог на привреме
ни мерки за заштита, вклучувајќи ја и мож
носта за „отстранување на сторителот од
семејното живеалиште“ и „забрана за сто
рителот да контактира или да се приближи
до семејното живеалиште или училиштето
на жртвата“. Судот одлучува за привреме
ните мерки по барање на надлежниот ЦСР,
МВР и жртвата (или нејзиниот или неговиот
родител или законскиот старател кога жрт
вата е дете), а овие мерки се одредуваат и
спроведуваат со најголема итност. Меѓутоа,
постојат неколку недостатоци во одредбите
од овој закон, особено во однос на мерката
„отстранување на сторителот од семејното
живеалиште“: законот не предвидува мес
то каде што сторителот ќе престојува ниту
пак одредува механизам за сигурност дека
сторителот нема да се врати во домот отка
ко полицијата ќе замине. Краткото поглавје
за „превенција“ предвидува широка обвр
ска за ресорните министерства и ЕЛС да
ги спроведат општите превентивни мерки:
промоција на вредности засновани на не
насилство; мирно решавање на конфликти;

Исто така, владата формираше Национал
но координативно тело за семејно насил
ство чии членови се претставници од сите
релевантни министерства: Министерство
за труд и социјална политика (МТСП); Ми
нистерство за внатрешни работи (МВР);
Министерство за правда (МЈ); Министер
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ство за образование и наука (МОН); и Ми
нистерство за здравство (МЗ). Во 2010
година, ова тело изработи Заеднички про
токол за справување со случаи на семејно
насилство7. Овој протокол опфаќа и слу
чаи на злоупотреба на деца и насилство.
Во 2008 година беше формирано Нацио
нално координативно тело за спроведу
вање на Акциониот план за превенција и
борба против сексуална злоупотреба на
деца и педофилија (2009-2012), составе
но од претставници од релевантните ми
нистерства (како што е наведено погоре) и
од невладини организации, чии целокупни
активности беа координирани од страна
на Министерството за труд и социјална по
литика. Општите цели и планот беа нама
лување и управување со последиците од
сексуалната злоупотреба преку подигнува
ње на свеста и превентивните мерки, коор
динирана и ефективна заштита, поддршка,
рехабилитација и реинтеграција на деца
кои се жртви на сексуална злоупотреба.
Ова тело подготви Протокол за справува
ње со случаи на сексуална злоупотреба на
деца и педофилија8 кој има мултисектор
ски пристап и обезбедува насоки за сите
надлежни институции: полиција, центри за
социјална работа (ЦСР), здравствени уста
нови, образовни институции, правосудни
органи и граѓански организации.
Во 2012 година беше формирано Нацио
нално координативно тело за заштита
на децата од злоупотреба и запоставу
вање, составено од претставници од реле
вантните министерства (како што е наве
дено погоре) и Народниот правобранител,
Академијата за судии и јавни обвинители,
Психијатриската клиника, Институтот за
ментално здравје на деца и млади, УНИ
ЦЕФ, Светската здравствена организаци
ја (СЗО) и граѓански организации. Целите
на ова тело се развивање на превентивни
мерки и иницијативи и препораки за по
добрување на законската рамка и полити
ки; иницирање соработка со релевантни
засегнати страни; и информирање на јав
носта и подигнување на јавната свест за
различните форми на насилство врз деца

та. Покрај тоа, ова тело има развиено За
еднички протокол за справување со слу
чаи на злоупотреба и запоставување на
децата. Овој документ е сеопфатен и ги
обработува улогите и должностите на си
те релевантни институции. Конечно, треба
да се забележи дека превентивните мерки
и воспоставувањето сервиси за поддршка
на децата жртви на насилство (вклучувајќи
го и домашното насилство) се вклучени во
Националната стратегија за намалување
на сиромаштијата и социјалната исклуче
ност (2010-2020).
Целосната листа на документите наведени
во овој дел се наоѓа во Прилог три.

КОРИСТЕЊЕ НА НАОДИТЕ ОД ОВАА
СТУДИЈА
Истражувачкиот тим кој работеше на оваа
студија смета и се надева дека наодите од
студијата ќе се користат за:
(i) да се разбере опсегот на проблемот во
врска со одговорот на насилството врз де
цата и да се идентификуваат празнините
во системот на политичко и институцио
нално ниво;
(ii) да им помогне на владата и нев	дин ите
организации да направат долгорочни пла
нови за превенција, одговор и заштита од
насилство; и
(iii) да послужи како алатка за застапување
за насилството врз децата да се постави
високо на владината агенда.

7 Available at http://www.mtsp.gov.mk/content/pdf/Protocol_MKD.pdf
8 Available at http://mtsp.gov.mk/WBStorage/Files/protokol_zloupotreba_deca.pdf
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Мрежа на истражувачи
Со оглед на целите за оваа студија и не
опходниот широк опсег на податоци за тие
цели, важно беше да се ангажира мрежа
на истражувачи задолжени за прибирање
на примарни податоци од стручни работни
ци во системот за заштита на децата низ
целата земја. Меѓународниот консултант
ги даде упатствата на одговорната НВО за
(i) главните одговорности; (ii) профилот на
лицата; (iii) испорака на услуги; (iv) донесу
вање одлуки; (v) решавање на проблемите;
(vi) градење тим; и (vii) работната средина
на истражувачките асистенти (ИА) во голе
ми проекти (главно добиени од упатствата
од Универзитетот во Кембриџ (2003)), а од
говорната НВО ја спроведе самата регру
тација.

МЕТОДОЛОГИЈА
ИСТРАЖУВАЧКИ ТИМ
НВО одговорна за спроведување на сту
дијата (национ
 ални консултанти)
Национ
 алната мрежа против насилство
врз жени и семејно насилство е мрежа
формирана од 20 граѓански организации
од земјата кои работат на полето на пре
венција и борба против проблемот на на
силство врз жените, вклучувајќи семејно
насилство. Мисија на Мрежата е координи
рано делување на граѓански организации
во насока на унапредување на политиките
и практиките за справување со проблемот
на насилство врз жените и семејно насил
ство. Мрежата се стреми кон препознава
ње на женските човекови права и нивна
афирмација во земјата. Водечки принципи
на Мрежата е родово сензитивен пристап
кон проблемот на насилство и застапува
ње за интересите на жртвите на насилство.
Дополнителни информации за Мрежата
може да се најдат на веб-страната на ор
ганизацијата (http://www.glasprotivnasilstvo.
org.mk).
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Од самиот почеток беше прифатено дека
студијата, која ја третира областа на на
силство врз деца, требаше да се смета за
високо чувствителна и дека тоа требаше
да се рефлектира во ангажирањето, обука
та и професионалните активности на мре
жата на истражувачи. Чувствителноста на
студијата имаше значително влијание врз
(i) начинот на кој примарните податоци се
добиваа, третираа, чуваа и пренесуваа на
надзорниот тим (НВО); (ii) потребата истра
жувачите во мрежата да ги познаваат и да
работат во согласност со етичките прото
коли за оваа студија во целина, како и за
нејзините составни елементи; (iii) потре
бата истражувачите во мрежата да ги поз
наваат и да работат во согласност со сите
релевантни професионални стандарди за
прибирање податоци, вклучувајќи ја и пот
ребата од соодветни воведни и процедури
за информирање за учесниците во студи
јата; (iv) потребата истражувачите во мре
жата да работат во целосна согласност
со, и да го користат, планот за супервизија
направен во однос на надзорот на НВО врз
нивната работа, вклучувајќи го и известу
вањето за какви било лични или професио
нални тешкотии во работата или кои произ
легуваат од работата, во прва инстанца на
супервизорот од НВО; и (v) неопходноста
истражувачите во мрежата да бидат одго
ворни за следење на сопствените емоцио
нални и психолошки реакции на работата,

вклучувајќи само-грижа и, доколку е потребно, само-упатување или упатување од страна
на други лица до соодветните служби доколку се појават негативни психолошки влија
нија.
Повик за пријавување беше објавен и споделен меѓу релевантните институции и органи
зации со цел да се ангажираат истражувачки асистенти. Главен критериум за селекција
беше претходно искуство во истражување и истражувачки проекти / студии поврзани со
темите на насилство. Панел, составен од претставници на извршната канцеларија на
Мрежата, високи експерти и УНИЦЕФ, ги оценуваа апликациите и ја направија селекци
јата. По селекцијата беа избрани 26 соодветно квалификувани кандидати и, пред да ги
преземат своите улоги како членови на мрежата на истражувачи, требаше да поминат
два и пол дневна специфична обука, која беше обезбедена од страна на Меѓународниот
консултант со помош на одговорната НВО (вторник, 14ти – четврток, 16ти март, 2017 го
дина), во Скопје. Темите опфатени со оваа почетна обука беа:
Вторник, 14ти март, 2017 г. (цел ден)

МЕТОДОЛОГИЈА

Вовед во проектот
		
Вовед за одговорната НВО и МК
		
Позадина и цел
		
Главни истражувачки прашања
		
Учесници вклучени во проектот
Вашата улога како истражувачи во овој проект
		
Вовед во инструменти за собирање податоци и основно истражување
		
Методологии
Среда, 15ти март, 2017 г. (цел ден):
Eтика
		
Важноста на етичката пракса во истражувањето
		
Усогласеност во Процедурите за етички стандарди во истражување,
		
евалуација, прибирање податоци и анализа на УНИЦЕФ
Практични аспекти на спроведување на квалитативни истражувања
Четврток, 16ти март, 2017 г. (половина ден):
Внесување и анализа на податоци

35

Насилство врз деца во системот за заштита на деца

Овие теми беа опфатени со комбинација
од усни презентации, вежби за практични
вештини, сесии за прашања и одговори и
пленарни сесии, подготвени и водени од
страна на Меѓународниот консултант, со
помош на одговорната НВО. Треба да се
напомене дека, бидејќи Меѓународниот
консултант не е во можност да комуници
ра на македонски јазик, одговорната НВО
се погрижи да обезбеди симултан превод
од страна на две преведувачки/толкувач
ки, г-ѓа Злата Брајовиќ и г-ѓа Маја Чичкова.
Сепак, се покажа дека членовите на истра
жувач мрежа кои ја посетија обуката го поз
наваа англискиот јазик. Затоа, по предлог и
во договор со учесниците, преведувачките/
толкувачките не мораа да го преведуваат
говорењето на Меѓународниот консултант
кон публиката (т.е. од англиски на македон
ски јазик), туку беа достапни (по барање)
да го преведуваат говорењето на членови
те на публиката за Меѓународниот консул
тант (т.е. од македонски на англиски јазик).
Оваа добредојдена лингвистичка компе
тентност на учесниците, како и флекси
билноста на преведувачките/толкувачките,
значеше повеќе време за подлабока диску
сија околу темите на обуката.

научник во Британскиот научен совет. Од
2000 година работи на областите на борба
против „булинг“ [малтретирање] и „сајбер-булинг“ [малтретирање на интернет], за
кои, како практичар, е повикуван да даде
свој придонес преку консултантски услуги
за управување на училишта, обуки за нас
тавници, како и директни консултации за
родители и ученици во повеќе од двесте
основни и средни училишта во Ирска. Како
истражувач во истата област, има напиша
но книги (автор е на Маргинализација и аг
ресија од булинг до геноцид (Sense, 2016);
Користење на психологија во училницата
(Sage, 2012), и ко-автор (со Мона о’Мур) на
Сајбер-булинг: Одговорот во Ирска (2011)
и Справување со булинг (Sage, 2004)),
прирачници за обука, национални и меѓу
народни извештаи, академски списанија и
написи во печатот, како и конференциски
документи, и е ангажиран како стручен со
ветник во разни владини работни групи. Во
2010 - 2011 беше ангажиран од Проектот на
УСАИД за основно образование во ПЈРМ
како меѓународен консултант на проектот
„Поддршка за психолозите во училиштата
за работа со ранливите ученици преку про
ценка на училиштата“.

Осумнаесет учесници присуствуваа на во
ведната обука, а по завршувањето сите
беа поделени во девет тимови од двајца.
При поделбата во тимови предвид беа зе
мени два главни фактори. Првиот беше ге
ографската локација – беа направени сите
напори да се направат тимови од членови
кои живеат во регионите кои требаше да ги
покријат. Ова беше делумно можно, бидеј
ќи поголемиот дел од истражувачите кои
аплицираа и беа избрани беа од Скопје.
Вториот фактор беше искуството на истра
жувачите; секој тим од двајца се состоеше
од еден поискусен и еден релативно по
малку искусен истражувач.

Временска рамка за имплементација

Меѓународен консултант
Меѓународниот консултант за оваа сту
дија, д-р Стивен Џејмс Минтон, е профе
сор (асистент) на Факултет за едукација,
Тринити колеџ Даблин, Република Ирска;
овластен психолог и соработник на Бри
танското психолошко друштво; и експерт
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Првичната временска рамка што ја постави
УНИЦЕФ за овој проект, во врска со
привремените активности и временската
рамка за Меѓународниот консултант (МК) и
националната НВО (НВО), беше следнава:

Резултат / Активност
Резултат 1: Развој
на детален план
за спроведување
на студијата

Резултат 2:
Развиени и
одобрени алатки
за собирање
податоци

Развој на нацрт план за имплементација,
вклучувајќи дизајн на студија, варијабли,
временска рамка, скрининг прашања за
избор на испитаници и етички протокол

Одговорна
страна
МК

Временска рамка

Прва недела на
декември 2016

Обезбедување поддршка за развој на планот
за имплементација на МК

НВО

Финализирање на планот за имплементација
со коментари од УНИЦЕФ

МК

Средина на дек
2016

Развој на алатки за прибирање податоци

МК

Ср. дек 2016

Пред-тестирање на алатките за податоци

НВО

Крај на дек 2016

Финализација на алатките за податоци

МК

Сред. јан 2017

Развој на репрезентативен примерок

МК

Резултат3:
Развиен и
одобрен
репрезентативен
примерок

Обезбедување поддршка и сугестии за МК за
развој на репрезентативен примерок
Поднесување на почетен извештај до
УНИЦЕФ

МК

Крај јан 2017

Резултат 4:
Поддршка за
националниот
истражувачки тим

Обезбедување водство и поддршка за
преглед (листа на документи споделена
со МК до 18 ное. Водство како да биде
структуриран и воден прегледот дадено од
МК – преку Скајп или е-пошта)

МК

Во текот на дек
2016, јан и фев
2017

МК

13-17 фев 2017

Спроведување интервјуа со клучни чинители
(втора мисија во земјата)

МК

27-31 март 2017

НВО

Онлајн поддршка на НВО за обезбедување
на квалитет во текот на собирањето
податоци, собирање на квантитативни и
квалитативни податоци, фази на внесување
и анализа на податоци

МК

Обука за анализа на податоци
(квантитативни и квалитативни),
презентација на податоци и пишување на
извештаи (прва мисија во земјата)

МК

Обезбедување упатства и повратни
информации за содржината и приказот на
податоците во извештајот (втора мисија во
земјата и онлајн поддршка)
Подготвка на нацрт-извештај за студијата
Ревизија на нацрт-извештајот и
обезбедување повратни информации
за финализирање на извештајот кој се
доставува до УНИЦЕФ
Инкорпорирање на коментари од МК
Финализирање на извештајот врз основа на
коментарите дадени од УНИЦЕФ

Презентација
и промоција на
извештајот

НВО

Обука за собирачи на податоци избрани
од НВО и за внесување на податоци (прва
мисија во земјата)

Собирање на податоци

Резултат5:
Преглед и
сугестии
за нацртот
и финалниот
извештај

Сред. јан 2017

Превод, валидација, дизајн и печатење
Промотивни настани (конференција и четири
локални настани)

МЕТОДОЛОГИЈА

Спроведување на преглед на документи

НВО

фев-март 2017

13-17 фев 2017
Март-мај 2017

МК
НВО

Сред. јуни 2017
Крај на јун 2017

МК
НВО

Сред. јуни 2017

МК

Крај јули 2017

НВО

Сред. сеп 2017
До крајот на окт
2017
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Сепак, иако првите четири фази од проектот беа завршени навреме, поради непредвидени
околности, спроведувањето на последната фаза беше одложено за шест месеци.
Главниот фактор за тоа беше тоа што добивањето на службена согласност од Државното
јавно обвинителство за спроведување на интервјуа со јавни обвинители кои работат
на случаи со насилство врз деца траеше многу подолго отколку што беше очекувано
(многу подолго од дозволата за било кој од другите сектори вклучени во примарното
истражување), а беше добиена дури во септември 2017 година. Ова доцнење само по
себе се должи на непредвидени околности; односно поради промена на политичката
ситуација во земјата и процесот на избор на нов Јавен обвинител. Оттука, завршните
фази на проектот (изготвувањето, одговорите и презентацијата на финалниот извештај)
беа завршени на почетокот на 2018 година.

УЧЕСНИЦИ
Стручни работници во системот за заштита на деца
Целокупна стратегија за одредување примерок и иницијална рамка
За најголемата група учесници кои требаше да бидат вклучени во оваа студија беше
важно да се земе предвид општата популациона статистика за изработка на севкупна
стратегија за одредување примерок со цел (i) наодите од оваа студија да може да се
генерализираат на целото население; и (ii) да може да се испланираат локациите за
земање податоци (за мрежата на истражувачи). Ова исто така беше важно бидејќи
одредени сервиси може да се нерамномерно распоредени низ целата земја. Земјата
е поделена на осум статистички региони; овие статистички региони немаат слична
населеност, не само затоа што во главниот град на државата, Скопје, живее голем дел
од населението на целата држава. Според последните официјални проценки кои му беа
достапни на истражувачкиот тим пред да се спроведат првичните истражувања (Градско
население, 2017; проценки на 31.12.15), населеноста во осумте статистички региони
беше следна:
Tабела 1: Население во осумте статистички региони
Статистички регион

Население

Статистички регион

Население

Вардарски

152,917

Пелагониски

230,771

Источен

176,877

Полошки

320,299

Југозападен

219,718

Североисточен

176,231

Југоисточен

173,552

Скопски

620,913

Исто така беше важно да се разгледа типот на стручни работници кои требаше да
бидат вклучени во примерокот; поточно, се сметаше дека е пожелно да се разгледа
професионалната практика на работниците во системот за заштита на децата во
здравството, социјалната заштита, образованието, правосудството (судии и обвинители)
и секторите за спроведување на законот.
Во однос на работниците од здравствениот сектор, според најновите информации
од Лекарската комора на земјата што му беа достапни на истражувачкиот тим пред
спроведувањето на примарното истражување, има 189 лекари од општа медицина; 203
од семејна медицина; 3,692 лекари вклучени во обезбедување примарна здравствена
заштита; 59 лекари од училишна медицина; и 401 педијатри. Со оглед на специфичниот
фокус на студијата, примерок (20 проценти) од последните две категории (лекари од
училишна медицина и педијатри) беа поканети да учествуваат во индивидуалните
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интервјуа - вкупно ((59 + 401) x 0.2) = 92 лекари. Во однос на работниците во секторот за
социјална заштита, во земјата има триесет центри за социјална работа (ЦСР); и според
Државниот завод за статистика (2015) во ЦСР биле вработени 267 социјални работници,
60 педагози, 80 психолозиs, 37 дефектолози, 50 социолози и 92 правници (вкупно 586,
земајќи ги предвид сите центри). 20 проценти од 586-те стручни работници вработени во
центрите за социјална работа беа поканети да учествуваат во индивидуалните интервјуа
- (586 x 0.2, заокружено) = 118 вработени во ЦСР. ЦСР се меѓуопштински и не се еднакво
распоредени во осумте статистички региони, ниту се еднакви по големина (на пр., ист
број и тип на вработени). Беа користени следниве информации за локацијата на ЦСР во
општините и статистичките региони:
Tабела 2: Локација на центри за социјална работа
Статистички
регион

Број на
ЦСР

Општини со ЦСР
во статистичкиот
регион

Статистички
регион

Број на
ЦСР

Општини со ЦСР
во статистичкиот
регион

4

Велес, Кавадарци,
Неготино, Свети
Николе

Пелагониски

5

Битола, Демир
Хисар, Крушево,
Прилеп, Ресен

Источен

6

Берово, Виница,
Делчево, Кочани,
Пробиштип, Штип

Полошки

2

Гостивар, Тетово

Југозападен

5

Дебар, Кичево,
Охрид, Струга, Брод

Североисточен

3

Кратово, Крива
Паланка, Куманово

Југоисточен

4

Валандово,
Гевгелија, Радовиш,
Струмица

Скопски

1

Град Скопје

МЕТОДОЛОГИЈА

Вардарски

При одредувањето на примерокот од стручните работници кои работат во образовниот
сектор, беше важно да се внимава на географската локација на училиштата. Според
Државниот завод за статистика (2015), општите (т.е. неспецијализирани) училишта се
распоредени вака:
Tабела 3: Број и локација на училишта
Статистички
регион

Број на
основни
училишта

Број на средни
училишта

Статистички
регион

Број на
основни
училишта

Број на средни
училишта

Вардарски

82

9

Пелагониски

175

17

Источен

93

13

Полошки

146

15

Југозападен

123

14

Североисточен

95

9

Југоисточен

118

8

Скопски

157

33

Оттука, има вкупно 989 основни училишта и 118 средни училишта. Покрај овие, во целата
држава има 44 основни училишта за ученици со различни попречености (од кои 38 за оние
со интелектуална попреченост; четири за деца со различни видови сензорни оштетувања;
едно за воспитно занемарени ученици; и едно за деца со физичка попреченост) и 16
приватни средни училишта. Со оглед на големиот број на вработени, имаше потреба од
селективност; според најновите информации што му беа достапни на истражувачкиот
тим пред да се спроведе основното истражување, има 1,191 специјализирани членови
на персоналот кои се или училишни психолози (има 315 од нив) или ја имаат истата улога
во училиштата. Повторно, со оглед на фокусот на истражувањето, се чинеше разумно
да се покани да учествува примерок од овие специјализирани членови на персоналот,
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како и примерок од наставниците. Вкупно,
примерок од 10 проценти од 1,191
специјализирани членови на персоналот
(1,191 x 0.1, заокружено = 119), плус
наставник/чка колега/шка од нејзиното/
неговото училиште (119) беа поканети да
учествуваат во индивидуалните интервјуа
(со тоа, 238 вкупно образовни работници)
од примерок од училишта распоредени
според
географска
локација
(види
погоре); големина на училиште (т.е. број
на запишани ученици); урбана / рурална
средина; етнички состав на ученици; и
социоекономски статус (според бројки за
невработеност).
Во однос на вработените во правниот
сектор, од судовите во повеќестепениот
судски систем (во кои работат вкупно 640
судии), дванаесет основни судови имаат
проширена надлежност и воспоставени
Совети за деца, со вработени 42 судии
кои работат конкретно на правда за деца,
вклучувајќи случаи каде децата се во
ризик или во конфликт со законот. Уште 20
судии се вработени во граѓанските судови.
Дополнително, Апелациониот и Врховниот
суд имаат 12 и 5 судии за малолетници,
соодветно. Со оглед на фокусот на
истражувањето, 42 судии од основните
судови и 20 судии од граѓанските судови
со проширена јурисдикција за деца и 17
судии за малолетници беа поканети да
учествуваат во индивидуалните интервјуа.
Исто така, 40 обвинители беа повикани да
учествуваат во индивидуалните интервјуа.
Во однос на спроведувањето на
законот, внатрешната систематизација на
полициските сили ја воведе позицијата на
Инспектори за малолетничка деликвенција
и семејно насилство (ИМДСН) кои работат
со деца-жртви, деца во ризик и деца кои
се во конфликт со законот. Според фокусот
на истражувањето, сите 51 ИМДСН (од кои
20 се во Скопје (по ранг, еден началник,
пет главни инспектори, четири самостојни
инспектори, пет виши инспектори и пет
инспектори), 4 во Штип и Кочани, 5 во
Битола и Прилеп, 5 во Струмица, Гевгелија
и Радовиш, 6 во Тетово и Гостивар, 5 во
Охрид, Струга и Кичево, 4 во Куманово и 2
во Велес) беа поканети да учествуваат во
индивидуалните интервјуа.
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Забелешки за учеството и финалниот
примерок
Во целина, следната табела ги сумира
(i) бројот на стручни работници кои
беа
поканети
да
учествуваат
во
индивидуалните интервјуа спроведени од
мрежата на истражувачи, во согласност со
почетната рамка за одредување примерок;
(ii) бројот кој всушност учествуваше во
индивидуалните интервјуа спроведени од
мрежата на истражувачи; и (iii) процентот
(заокружен) на учесниците од секоја
професионална категорија кои беа од
женски пол. Има повеќе фактори за
дискрепанцата меѓу бројот на оние кои
беа поканети да учествуваат и оние кои
всушнст учествуваа во истражувањето.
Прво, сите центри за социјална работа
немаат комплетен тим на професионалци
(што беше очекувано од истражувачкиот
тим). Покрај тоа, бројот на судии кои
работат во оваа конкретна област е помал
од проценетиот број. Кога станува збор
за потешкотии да се дојде до стручните
работници од различните области, треба
да се спомене дека добивањето на
неопходното одобрение за интервјуирање
на обвинителите се покажа како најголем
предизвик. Првото барање за одобрување
испратено до Јавното обвинителство
беше одбиено, но откако се промени
управното тело на оваа институција
Мрежата доби одобрение за спроведување
на истражувањето и интервјуата со
обвинителите.

Tабела 4: Број на учесници по сектори
Професионален сектор

Учествувале
(број)

Здравство (лекари и педијатри)

92

88

Социјална заштита (стручни работници - социјални работници,
педагози, психолози, дефектолози, социолози и правници вработени во центрите за социјална работа (ЦСР))

118

69

Образование (училишни психолози или оние кои имаат иста
улога и наставници)

238

203

Градинки

61

51

Судии (од основни и граѓански судови со проширена надлежност
за деца и судии за малолетници)

79

45

Обвинители

40

14

Полиција (Инспектори за малолетничка деликвенција и семејно
насилство)

51

36

ВКУПНО

679

506

Жени

Мажи

Вкупно

Социјални работници

29

6

35

Правници

14

4

18

Психолози

65

8

73

Педагози

42

8

50

Дефектолози

5

3

8

Наставници

81

24

105

Судии

27

18

45

Јавни обвинители

10

4

14

Инспектори за малолетничка деликвенција и
семејно насилство

27

9

36

Педијатри

38

15

53

Доктори по семејна медицина

26

9

35

Воспитувачи

11

/

11

Логопеди

1

/

1

Негуватели

5

/

5

Социолози

2

/

2

МЕТОДОЛОГИЈА

Поканети
(број)

Табела 5: Број на учесници по род
Професија / занимање
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Во табелите 6 - 11 (подолу) претставени се демографските податоци за учесниците,
вклучувајќи ги нивниот род и етничка припадност, како и одредени детали за нивното
образовно ниво и времето кое го поминале во професијата, како и на сегашното работно
место.
Tабела 6: Род на учесници
Род

Број на примерок

Процент на примерок

Женски

384

79

Машки

121

21

1

0

506

100

Не сакам да кажам
ВКУПНО

Tабела 7: Возраст на учесници
Возрасна
категорија

25-34

35-44

45-54

55-64

над 65

Процент

13%

33%

22%

31%

1%

Tабела 8: Етничка припадност на учесници
Македонска

88%

Влашка

1%

Aлбанска

8%

Друго (ве молиме наведете)

1%

Tурска

2%

Tабела 9: Највисоко ниво на образование
Средно

1%

Високо (додипломски студии или еднакво)

85%

Високо (постдипломски студии или еднакво)

14%

Tабела 10: Години искуство во нивните професии, како што е изјавено од учесниците
0 - 4 години

5 - 9 години

10 - 14 години

15 - 19 години

20 години и повеќе

11%

15%

17%

13%

43%

Tабела 11: Години искуство на сегашната позиција, како што е изјавено од учесниците
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0 – 4 години

5 - 9 години

10 - 14 години

15 - 19 години

20 години и повеќе

23%

20%

18%

10%

28%

Стручни работници во институции за деца
Целосна стратегија за одредување примерок
Во однос на стручните работници во институциите за деца, беше важно да се разгледаат
(i) институции за деца со проблеми во однесувањето при Министерството за труд и
социјална политика (25 мај и Ранка Милановиќ), во кои вкупно се вработени 13 стручни
лица; (ii) воспитно-поправната установа за деца, во рамките на Министерството за
правда, во моментов сместена во охридскиот затвор, во која работат околу петмина
вработени; (iii) домот за деца без родители 11 Oктомври, каде се вработени пет стручни
работници; и (iv) СОС Детското село, во кое се вработени 13 стручни работници. Вкупно,
примерок од 20 проценти од 35-те стручни работници вработени во овие институции за
деца беа поканети да учествуваат ((35 x 0.2) = 7 учесници) во индивидуалните интервјуа
и фокус групи водени од одговорната НВО.
Забелешки за учеството и финалниот примерок

МЕТОДОЛОГИЈА

Конечниот примерок од институциите за деца вклучи деветнаесет стручни работници од
воспитно-поправните установи за деца (затворот за малолетници во Охрид и воспитнопоправниот дом во Тетово), институциите за деца со проблеми во однесувањето („Ранка
Милановиќ“ и „25. мај“), домот за деца без родители („11 Октомври“), СОС Детското село,
како и училиштата за деца со попреченост („Златан Сремец“ и „Иднина“).Училиштата за
деца со попреченост не беа вклучени во првичниот план за одредување на примерок,
но во консултација со УНИЦЕФ, тимот одлучи дека е важно да се испита состојбата на
овие особено ранливи групи на деца. Во табелите 11 - 16 (подолу) дадени се податоци за
возраста (според годината на раѓање), највисоко образовно ниво, образовна позадина,
сегашна позиција и време кое го поминале во професијата во целост и на сегашната
позиција.
Tабела 12: Година на раѓање на учесници
1950 - 1954

1955 -1959

1960 -1964

1965 -1969

1970 –1974

1975 -1979

1980 - 1984

2

4

1

2

4

5

0

Tабела 13: Највисоко ниво на образование кое учесниците рекле дека го завршиле
Средно

4

Додипломски студии (или еднакво)

12

Постдипломски студии (или еднакво, на пр., магистерски, докторат)

2

Tабела 14: Образовна позадина
Психолог

1

Педагог

6

Дефектолог

2

Социјален работник

5

Без соодветно образование

4
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Tабела 15: Сегашна позиција
Психолог

1

Социјален работник

5

Педагог

5

Дефектолог

2

Воспитувач

1

Негувател

4

Tабела 16: Години искуство во нивните професии, како што е изјавено од учесниците
0 - 4 години

5 - 9 години

10 - 14 години

15 - 19 години

20 години и повеќе

2

3

4

6

3

Tабела 17: Години искуство на сегашната позиција, како што е изјавено од учесниците
0 - 4 години

5 - 9 години

10 - 14 години

15 - 19 години

20 години и повеќе

1

5

8

2

2

Идентификувани клучни чинители
Од 25. – 27. април 2017 година, Меѓународниот консултант спроведе интервјуа со два
наесет лица кои беа идентификувани како „клучни чинители“ од НВО и УНИЦЕФ парт
нерите во земјата. Единаесет од дванаесетте учесници изјавиле дека се идентификуваат
како жени, а еден како маж; и единаесет од дванаесетте учесници изјавиле дека ја
идентификуваат нивната етничка припадност македонска, а еден како ромска. Во та
белите 18 - 22 (подолу) дадени се деталите за возрасните категории (според година
на раѓање), највисоко образовно ниво, образовна позадина, сегашна позиција, како и
времето кое го поминале во професијата и на сегашната позиција.
Tабела 18: Година на раѓање на учесниците
1950 –1954

1955 -1959

1960 -1964

1965 -1969

1970 -1974

1975 -1979

1980 - 1984

1

4

2

1

3

0

1

Tабела 19: Највисоко ниво на образование кое учесниците рекле дека го завршиле
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Додипломски студии (или еднакво)

4

Додипломски студии (или еднакво) со правосуден испит (за влез во правната
професија)

4

Постдипломски студии (или еднакво)

4

Tабела 20: Професија, како што е одговорено од учесниците
Право

5

Психијатрија

2

Државна служба

1

Педагогија

1

Полиција

1

Социјална работа

1

Не е достапно

1

Tабела 21: Години искуство во нивните професии, како што е изјавено од учесниците
Не е достапно

0 - 4 години

1

5 - 9 години

10 - 14 години

15 - 19 години

20 години и
повеќе

2

7

2

МЕТОДОЛОГИЈА

Поради гаранциите што им беа дадени на овие учесници околу анонимноста и доверливоста
на личните податоци (види Прилог 1 (В)), нивните точни работни позиции нема да бидат
документирани во овој извештај. Сепак, можно е (без никаков етички компромис) да се
прикаже дека примерокот вклучува двајца психијатри за деца и адолесцентни; осум
раководители, заменици раководители, раководители на оддели и виши и државни
советници во различни владини институции (вклучувајќи ги Министерство за образование
и наука; Министерство за внатрешни работи; Министерство за правда; Министерство за
труд и социјална политика) и канцеларијата на Народниот правобранител; еден управник
на програма за социјална грижа на деца и еден претседател на национален совет за
клучен дел од имплементација на законодавство.
Tабела 22: Години искуство на сегашната позиција, како што е изјавено од учесниците
0 - 4 години

5 - 9 години

10 - 14 години

15 - 19 години

20 години и повеќе

1

4

3

1

3

МАТЕРИЈАЛИ
Стручни работници во системот за заштита на деца
Прво, за потврда на одредениот примерок и последователно толкување на резултатите,
требаше да се добијат демографски детали за поединечните учесници, вклучувајќи ги
деталите за нивното образование, професионална обука, професионално искуство и
сегашна професионална позиција, преку осум почетни прашања. Потоа, со оглед на
истражувачките прашањата кои се обработуваа во оваа студија, на учесниците им беа
поставени девет дополнителни прашања, во три дела:
• професионален одговор на случаи на насилство врз деца;
• поддршка за вашата професионална улога; и
• прашања за родот и другите фактори на рамноправност.
Интервјуата најчесто траеја околу еден час и беа снимени на аудио снимка. Процеду
ри за тестирање/пилотирање (спроведени од НВО) се одржаа неделата која почна на
23.01.17 и не беа потребни промени во распоредот. Дискусиите со учесниците во обуката
за мрежата на истражувачи (14.02.17 - 16.02.17) резултираа со мала ревизија на една
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од ставките од демографската категорија.
Примерок од финалната верзија на распо
редот за интервјуа е во прилог на овој из
вештај (Прилог 2 (А)), како и примерок од
согласноста и информативни формулари
за учесниците (Прилог 1 (A)). Верзиите на
англиски беа преведени на македонски ја
зик од одговорната НВО, а преводот беше
одобрен од УНИЦЕФ пред нивната употре
ба.

Прво, за потврда на одредениот примерок и
последователно толкување на резултатите,
требаше да се добијат демографски детали
за поединечните учесници, вклучувајќи ги
деталите за нивното образование, профе
сионална обука, професион
 ално искуство
и сегашна професион
 ална улога. Потоа, со
оглед на истражувачките прашања кои се
обработуваа во оваа студија, беа вклучени
следниве упатства за интервјуа:

Интервјуата најчесто траеја околу еден час
и беа снимени на аудио снимка. Процеду
ри за тестирање/пилотирање (спроведе
ни од НВО) се одржаа неделата која поч
на на 23.01.17 и не беа потребни промени
во распоредот. Дискусиите со учесници
те во обуката за мрежата на истражувачи
(14.02.17 - 16.02.17) резултираа со мала
ревизија на една од ставките од демограф
ската категорија. Примерок од финалната
верзија на распоредот за интервјуа е во
прилог на овој извештај (Прилог 2 (Б)), ка
ко и примерок од согласноста и информа
тивни формулари за учесниците (Прилог 1
(Б)). Верзиите на англиски беа преведени
на македонски јазик од одговорната НВО, а
преводот беше одобрен од УНИЦЕФ пред
нивната употреба.

• како практичарите ја разбираат појавата
на насилство врз деца;

Интервјуа со идентификувани клучни
чинители

• какви се нивните професионални искуства
со (i) работењето според постоечките про
токоли и упатства; (ii) механизмите за мо
ниторинг и надзор на давателите на услуги
поврзани со идентификација, пријавување
и упатување; (iii) идентификацијата на пра
шања поврзани со родот и прашањата на
рамноправност поврзани со идентифика
ција, пријавување и упатување на случаи; и
(iv) меѓусекторската соработка во однос на
насилството врз децата во целина, како и
насилството врз децата во системот за заш
тита на децата;

Прво, за потврда на одредениот примерок
и последователно толкување на резулта
тите, требаше да се добијат демографски
детали за поединечните учесници, вклучу
вајќи ги деталите за нивното образование,
професионална обука, професионално ис
куство и сегашна професионална улога.
Потоа, со оглед на истражувачките праша
ња кои се обработуваа во оваа студија, беа
вклучени следниве упатства за интервјуа:

Вработени во институции за деца

• со оглед на горенаведеното, што е она што
го сметаат за „добра“ или „најдобра“ пракса
во случаите на насилство врз децата вооп
што и насилство врз децата во системот за
заштита на децата, во (i) нивните професи
онални улоги; и (ii) нивната професија;
• влијанието кое работата со случаите на
насилство врз децата воопшто и насилство
то врз децата во системот за заштита на де
цата го има врз нив, психолошки, општес
твено и професион
 ално; и
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• што друго, според нивното професионал
но мислење, може и треба да се воспос
тави за поддршка на нивната работа и за
развој на сервисите во кои тие работат.

• како учесниците ја разбираат појавата на
насилство врз деца;
• колку учесниците сметаат дека национал
ните мерки против насилство врз деца во
општо и насилство врз деца во системот за
заштита на децата се ефективни;
• што мислат учесниците за влијанието на
прашањата за родот и другите прашања
на рамноправност во идентификацијата,
пријавувањето и упатувањето на случаи на
насилство врз деца воопшто и случаи на
насилство врз деца во системот за зашти
та на децата, и како тие случаи се превени

раат и решаваат;
• кои сметаат дека се „добри“ или „најдоб
ри“ пракси во сличаите на насилство врз
деца воопшто и насилство врз деца во сис
темот за заштита на децата во земјата.
Овие индивидуални интервјуа траеја околу
50 минути и беа снимени. Примерок од фи
налната верзија на распоредот за интер
вјуа е во прилог на овој извештај (Прилог
2 (В)), како и примерок од согласноста и
информативни формулари за учесниците
(Прилог 1 (В)).

ПРОЦЕДУРИ

Информативни обрасци и обрасци за сог
ласност на англиски јазик (види Прилог 1
(А)) беа подготвени од страна на Меѓуна
родниот консултант за одговорната НВО ко
ја ги преведе на македонски јазик (преводот
беше проверен и од УНИЦЕФ во земјата), а
откако беа финализирани и одобрени, об
расците беа испратени за одобрување до
Бирото за образование во Министерството
за образование, Министерството за внат
решни работи и до Министерството за труд
и социјална политика. Овие институции се
одговорни за детските градинки, основни
те и средните училишта, полициските ста
ници и центрите за социјална работа, а во
согласност со процедурите, задолжително
е да се информираат и да дадат соглас
ност за секоја активност, вклучувајќи ги и
лицата ангажирани во овие институции.
Барање за согласност за спроведување на
истражувањето беше испратено и до сите
судови и до Јавното обвинителство. Гене
рално, комуникацијата со сите институции
беше на задоволително ниво; сепак, најго
лемиот предизвик за пристап до учесници
те беше во позитивниот пристат во Јавното
обвинителство. Во овој случај, причината
поради која не добивме позитивен одговор
од самиот почеток лежеше најмногу во по
литичката ситуација во земјата; конкретно,
во тековната постапка за промена на Др
жавниот јавен обвинител. По добивањето

МЕТОДОЛОГИЈА

Стручни работници во системот за заш
тита на деца

на потребната согласност, проектните ис
тражувачи контактираа со стручните ра
ботници во системот за заштита на децата
и ги спроведоа интервјуата. Интервјуата
се спроведуваа во периодот од април до
септември 2017 г. Повеќето од оние кои
беа поканети да учествуваат се согласи
ја на аудио снимање на интервјуто, а сите
учесници потпишаа образец за согласност.
Просечното времетраење на интервјуата
беше, како што се очекуваше, еден час (ви
ди погоре, дел „Учесници“, под-дел „Струч
ни работници во системот за заштита на
децата“). При спроведување на интервјуа
та се појави уште еден предизвик во врс
ка со давањето согласност за учество во
интервјуата од страна на работниците во
здравствениот сектор. Поточно, Министер
ството за здравство не може да ги обврзе
вработените да учествуваат во таквите ис
тражувања, бидејќи нивните установи се
регистрирани како приватни здравствени
клиники. Сепак, успеваме да го надмине
ме овој предизвик преку идентификување
на здравствени работници кои веќе беа
вклучени во активностите на невладиниот
сектор и помогнаа во обезбедувањето на
согласност од учесниците кои беа иденти
фикувани како важни за вклучување во ис
тражувањето.
Вработени во институции за деца
Информативни обрасци и обрасци за сог
ласност на англиски јазик (види Прилог 1
(Б)) беа подготвени од страна на Меѓуна
родниот консултант за одговорната НВО
која ги преведе на македонски јазик (прево
дот беше проверен и од УНИЦЕФ во зем
јата), а откако беа финализирани и одоб
рени беа испратени до (i) институциите
за деца со проблеми во однесувањето во
рамките на Министерството за труд и соци
јална политика; (ii) поправната установа за
деца, под Министерството за правда, која
во моментов е сместена во Охрид; (iii) до
мот за деца без родители „11 Октомври“; и
(iv) СОС Детското село.
По добивањето на позитивни одговори од
надлежните министерства, беше ревиди
ран вкупниот број ангажирани стручни ли
ца во институциите за деца, а одлуките
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околу интервјуирањето беа направени од
страна на националните консултанти, во
консултација со канцеларијата на УНИЦЕФ
и Меѓународниот консултант. Вкупно, беа
спроведени деветнаес ет индивидуални
интервјуа со стручни работници (психоло
зи, педагози и социјални работници) од го
ренаведените институции. Интервјуата ги
спроведоа националните консултанти и се
одвиваа на работното место на учесници
те во периодот од јули до септември 2017
г. Времетраењето на секое интервју беше
приближно еден час. Сите учесници потпи
шаа согласност за учество во истражува
њето, но сите од нив не дадоа дозвола за
аудио снимање на интервјуто.
Идентификувани клучни чинители
Групата на клучни чинители беше иденти
фикувана од страна на одговорната НВО,
во соработка со претставници на УНИЦЕФ
во земјата. Серија интервјуа беа закажани
од страна на одговорната НВО кои Меѓуна
родниот консултант ги спроведе на различ
ни локации во Скопје – најчесто на работ
ното место на учесниците, но во одредени
случаи (кога спроведувањето на интервјуто
на работното место на учесникот не беше
практично или соодветно) во просториите
на одговорната НВО. Овие интервјуа беа
спроведени од 25. април (вторник) до 27.
април 2017 г. (четврток).
Информативни обрасци и обрасци за сог
ласност на англиски јазик (види Прилог 1
(В)) беа подготвени од страна на Меѓуна
родниот консултант за одговорната НВО
која ги преведе на македонски јазик (пре
водот беше проверен и од УНИЦЕФ во
земјата), а откако беа финализирани и
одобрени беа дадени на потенцијалните
клучни чинители пред интервјуто. Аспектот
на „согласност“ во овие формулари беше
извршен на почетокот на интервјуата; од
носно, откако испитаниците имаа можност
да дадат какви било коментари или праша
ња до истражувачот.
Интервјуата со идентификуваните клучни
чинители ги водеше Меѓународниот кон
султант на англиски јазик (бидејќи тој не
го зборува македонскиот) и во десет од
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дванаесет интервјуа испитаниците ги да
ваа нивните одговори на македонски ја
зик (двајца учесници избраа да одговара
ат на англиски). Затоа, беше потребно да
се ангажираат преведувачи/толкувачи, г-ѓа
Злата Брајовиќ и г-ѓа Маја Чичкова, кои
ги ангажираше одговорната НВО. Бидеј
ќи квалитативните аспекти на примарното
истражување генерираат податоци што во
суштина претставуваат збир на конструи
рани значења помеѓу интервјуерот и сого
ворникот, важноста на преведувачите како
дел од овој процес на взаемна конструкци
ја на значењето не треба да се потцени. За
дискусија за методолошките импликации
од употребата на преведувачи во квалита
тивни истражувања - што беше неопходна
мерка во оваа студија, со оглед на не-маке
донското говорно подрачје на меѓународ
ниот консултант, погледнете ги прегледите
на Edwards (1998) и Squires (2009). Интер
вјуата беа снимани (за што учесниците да
доа согласност; види Прилог 1 (В)), а Ме
ѓународниот консултант правеше кратки
белешки (за единаесет од дванаесетте ис
питаници кои одговараа на македонски ја
зик) врз основа на неговото разбирање на
толкувањата од македонски на англиски ја
зик дадени од преведувачите/толкувачите
за време на интервјуата.
Интервјуата се очекуваше да траат околу
четириесет минути, а ова очекување им
беше соопштено на потенцијалните ис
питаници во информативната фаза (види
Прилог 1 (В)). Во пракса, интервјуата беа
прилично подолги, почнувајќи од 40 мин
0 сек до 63 мин 24 сек (со просечна дол
жина од 51 мин 21 сек и средна должина
од 50 мин 45 сек). Оваа дискрепанца, која,
како што може да видиме, беше од околу
25 проценти, може да се припише на пог
решната проценка на Меѓународниот кон
султант за времето потребно за спроведу
вање на интервјуа со толкување во живо;
за среќа, учесниците немаа забелешки иа
ко извинување беше дадено и прифатено
во секој случај. Вкупно, (види „Учесници“,
погоре), беа спроведени дванаесет интер
вјуа; четиринаесет беа закажани, но интер
вјуата кои иницијално беа закажани за 28.
април 2017 г. (петок) не можеа да бидат
одржани од практични проблеми на дос

тапност на луѓето поради случувањата во
Парламентот претходната вечер (четврток,
27. април 2017 г.; види Testorides, 2017).

ЕТИЧКИ АСПЕКТИ

МЕТОДОЛОГИЈА

Бидејќи оваа студија се работеше под налог
на УНИЦЕФ, како дел од планот за работа
со Владата, беше од суштинско значење
сите методолошки аспекти на студијата да
бидат во целосна согласност со Процеду
рата за етички стандарди во истражување,
евалуација, собирање и анализа на пода
тоци на УНИЦЕФ (UNICEF, 2015). УНИЦЕФ
имаше целосна одговорност за раководе
њето со оваа студија; исто така, одговор
ната НВО и Меѓународниот консултант беа
ангажирани под овие процедури. Важно бе
ше истражувачкиот тим постојано да им на
ум дека иак о директни учесници во примар
ното истражување беа стручни работници
(а меѓу нив и некои постари и поискусни
професионалци), прашањето за насилство
врз деца е, и секогаш ќе биде, емотивно
прашање за многумина, и ситуацијата вклу
чува загриженост во врска со законитоста
и правилната постапка. Од самиот почеток
на студијата (т.е. подготовката на планот
за имплементација од страна на Меѓуна
родниот консултант, во соработка со НВО
и во консултација со УНИЦЕФ) се презедоа
мерки за сигурност дека методологијата на
студијата е во согласност со Процедурата
за етички стандарди во истражување, ева
луац
 ија, собирање и анализа на податоци
на УНИЦЕФ. На пример, вклучени беа скри
нинг прашањата при изборот на истражува
чи од страна на НВО; беа наведени мерки
за посебната грижа во врска со добивање
то, ракувањето, чувањето и пренесувањето
на податоците од страна на интервјуерите
/ истражувачките асистенти до надзорниот
тим; и одредби во однос на потенцијалното
психолошко влијание на студијата на интер
вјуерите / истражувачките асистенти, како и
надгледување на нивната работа од стра
на на одговорната НВО. Понатаму, етички
те принципи на добра пракса, како што се
приватноста и доверливоста, беа експли
цитно земени предвид при дизајнирањето
и користењето на инструментите за соби
рање податоци. На пример, вакви мерки се
преземаа во фазите на собирање на пода

тоци (направени трајно анонимни во најра
ната можна точка во фазата на обработка),
анализа (учеснички броеви / псевдоними
се употребуваа за групи податоци), чување
(листовите заклучени на сигурно и се униш
туваат пет години по студијата; компјутер
ски информации се чуваат со најмалку две
нивоа на енкрипција и, исто така, се униш
туваат пет години по студијата), пристап
(ограничен на најмалиот можен број луѓе) и
дисеминација (податоците може да се пре
зентираат групно, а не индивидуално) итн.
Исто така, во обуката на мрежата на истра
жувачи, половина ден (од целото времет
раење на обуката до два и пол дена) беше
посветен на дискусија за истражувачката
етика, и посебно за Процедурата за етич
ки стандарди во истражување, евалуација,
собирање и анализа на податоци на УНИ
ЦЕФ.
Во неговата професионална улога на ов
ластен психолог (во Британското психо
лошко друштво) и овластен научник (во
Британскиот (научен) совет), како и про
фесор асистент (на Тринити колеџ Даблин,
Ирска); работата на Меѓународниот консул
стант мора да биде во согласност со Ко
дексите за етичко однесување на тие орга
низации (Британско психолошко друштво,
2018; Научен совет, 2018; Тринити колеџ
Даблин, 2018). По читањето на Процеду
рата за етички стандарди во истражување,
евалуација, собирање и анализа на подато
ци на УНИЦЕФ, Меѓународниот консултант
не сметаше дека има контрадикторност по
меѓу овие етички кодекси и практики со про
цедурите на УНИЦЕФ и беше во можност
да потврди дека за целите на оваа студија
и за времетраењето на консултантската по
зиција, тој со задоволство се придржуваше
до Процедурата за етички стандарди при
истражување, евалуација, собирање и ана
лиза на податоци на УНИЦЕФ.
На крај, сакаме да бидеме апсолутно тран
спарентни во врска со фактот дека трети
от автор на овој извештај, кон средина на
проектот, го промени работното место од
позиција во невладината организација од
говорна за спроведување на овој проект
(Националната мрежа против насилство
врз жени и семејно насилство) на позиција
во едно од министерствата чии претстав
ници учествуваа и го поддржаа овој проект.
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Сакаме да биде забележано дека учество
то на оваа авторка беше само во почетните
фази на проектот (дизајн, почетен преглед
и обуки); а откако го промени работното
место немаше никакво учество во собира
њето, анализата, толкувањето на подато
ците, како и во добивањето на препораки
те дадени во извештајот и пишувањето на
финалните верзии од овој извештај.

ОБРАБОТКА НА ПОДАТОЦИ И
АНАЛИЗА
Стручни работници во системот за заш
тита на деца
Како што беше забележано погоре (види
„Материјали“), се користеше полуструкту
риран формат за интервју (види Прилог 2
(А)) за собирање на податоци од стручни
работници. Податоците беа собрани од
мрежа од осумнаес ет обучени истражува
чи кои ги интервјуираа стручните работни
ци. Националните консултанти подготвија
два обрасци за известување; еден со „от
ворени“ прашања и еден со демографски и
други прашања кои се одговараа со Ликер
това скала. Вториот образец беше кодиран
според можните одговори на квантитатив
ните прашања. Во образецот за известува
ње за отворените прашања имаше и дел за
забелешки од истражувачите за време на
интервјуата. Упатствата за пополнување
на формуларите за известување беа даде
ни на почетокот на процесот на собирање
податоци.
За анализа на квантитативните подато
ци (на пр., демографските карактеристики
на учесниците и прашањата од Ликертова
скала) се користеше софтвер за статис
тичка анализа на податоци (SPSS), а за
анализа на квалитативните податоци („от
ворени“ прашања) беше користен софтвер
кој дозволува споредби на такви податоци
(Atlas.ti). Земајќи го предвид големиот број
на интервјуа кои беа спроведени, беше
формиран тим од шест лица за внесување
на податоците. Национ
 алните консултанти
развија почетна структура на кодови, ко
ристејќи ги седумте целосни истражувачки
прашања како основа и групирајќи ги си
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те одговори на „отворените“ прашања во
полуструктурираните прашалници според
нивната важност за главните истражувачки
прашања. Користејќи ја оваа првична вер
зија на структурата на кодови, членовите
на тимот за внес на податоци кодираа ма
ли делови од извештаите од интервјуата,
потоа дискутираа за дискрепанците, доа
ѓајќи до согласност и развивајќи ја финал
ната структура на кодови преку процес на
преговарање. Структурата на кодови потоа
беше внесена во Atlas.ti, со тоа што секој
код претставуваше една тема и можни од
говори. Во процесот на развивање на фи
налната структура на кодови, експерт за
софтверот Atlas.ti беше ангажиран со цел
да им помогне на националните консултан
ти и тимот за внес на податоци, како и да
помогне во однос на техничките прашања.
Вработени во институции за деца
Националните консултанти ги спроведоа
интервјуата со деветнаесет вработени ли
ца во осум институции за деца користејќи
подготвени инструкции за оваа цел (При
лог 2 (Б)). Целта на оваа група интервјуа
беше да се добијат информации за нивно
то разбирање на проблемот на насилство
врз деца, како и нивната запознаеност со
постоечките протоколи за справување со
случаи на насилство врз деца со фокус на
меѓусекторската соработка. Друго важно
прашање беше користењето на индивиду
ални стратегии за справување и ефектив
носта во работата.
Идентификувани клучни чинители
Структурата на интервјуата спроведени со
идентификуваните клучни чинители, како и
специфичното формулирање на упатства
та кои ги користеше Меѓународниот кон
султант во нивното спроведување (види
погоре, „Материјали“, исто така, Прилог 2
(В)) го отсликува експлицитниот обид да се
собираат податоци релевантни за истра
жувачките прашањата поставени во оваа
студија како целина во оваа фаза (поточ
но, ИП6 и ИП7; види погоре, „Вовед“, дел
„Истражувачки прашања опфатени со сту
дијата“). Структурата и упатствата, исто та
ка, се одразија и на методолошки обид за

Бидејќи главната цел на студијата (види
погоре, „Вовед“, дел „Главни цели на студи
јата“) е „да даде препораки за зајакнување
на системот за заштита на децата и за по
добрување на заштитата на децата-жртви
на сите форми на насилство во земјата“, а
таквите препораки и следат во овој извеш
тај (види подолу, „Препораки“), одговорите
на клучните чинители, во оваа обработка
на податоци, се разгледуваа слично на ре
зултати од експертска консултативна гру
па. Така, иако интервјуат а беа спроведени
со поединци, наодите се презентирани во
наратив кој ги одразува сличностите, но
исто така ги истакнува разликите во ставо
вите на клучните чинители. Оваа мерка е
преземена со цел да се олесни формули
рањето на препораките за клучните чини
тели (види „Препораки“, дел „Препораки за
клучни чинители“) од исказите кои клучни
те чинители ги дадоа во овој аспект на ис
тражувањето – оттука, оваа посебна група
на препораки може да се смета (и како так
ви се земени во овој извештај) како експер

тски препораки помеѓу еднакви.

ПРОЦЕС НА ПРЕГЛЕД
За презенација на наодите и дискусија за
нацрт верзијата на овој финален извештај
на проектот, вклучувајќи ги и препораките,
беа организирани три валидациски средби
со претставници од релевантни засегна
ти страни. Првата средба се одржа на 14.
март 2018 г.; директорите од центрите за
социјална работа, претставници од Заво
дот за социјални дејности, Министерството
за труд и социјална политика, Министер
ството за внатрешни работи и раководи
телите на Секторите за социјални работи
беа поканети и присуствуваа на средбата.
Втората средба, на која присуствуваа прет
ставници од Министерство за здравство,
Министерство за образование, Биро за
развој на образованието и Завод за мен
тално здравје се одржа на 15. март 2018 г.
Третата средба, на која присуствуваа прет
ставници од секторот за правда (т.е. Ми
нистерство за правда, Академија на судии
и јавни обвинители и Народниот правобра
нител), се одржа на 16. март 2018 г. Сите
учесници на трите средби ги потврдија и се
согласија со презентираните наоди. Даде
ните сугестии се вклучени во финалната
верзија на извештајот.

МЕТОДОЛОГИЈА

комплементарност и стратешко продолжу
вање на податоците собрани во претход
ните две фази (т.е. интервјуата спроведе
ни од страна на мрежата истражувачи со
стручни работници во системот за заштита
на децата и податоците собрани од стра
на на одговорната НВО од лица вработени
во институции за деца; види погоре, „Во
вед“, дел „Фази на собирање податоци“).
Оваа експлицитна структура и конкретна
та формулација на упатствата утврди дека
севкупните теми кои ќе произлезат од овој
сет на интервјуа во голема мера ќе бидат
под влијание на претходните разбирања на
истражувачкиот тим, а тоа се одрази на на
чинот на кој резултатите се презентирани
(види подолу, „Наоди“, дел „Идентификува
ни клучни чинители“). Податоците беа ана
лизирани (и презентирани) од страна на
Меѓународниот консултант според прилич
но основна микро-тематска анализа, врз
основа на буквална транскрипција на тол
кувањата кои му беа дадени од преведу
вачите/толкувачите на англиски јазик (кога
учесниците одговараа на македонски јазик)
и буквална транскрипција на одговорите на
учесниците (кога учесниците одговатаа на
англиски јазик).

МЕТОДОЛОШКИ ОГРАНИЧУВАЊА
Со оглед на фактот дека насилството врз
децата, како што е случај во многу земји, е
повеќе или помалку „табу“ тема во земјата,
и постоењето на недостаток на разбирање
на проблемот кај стручните работници, го
лем предизвик за истражувачите беше до
бивањето комплетни одговори за време на
интервјуата. Во методологијата што беше
планирана, беа вклучени пет сектори: со
цијални услуги, здравство, образование,
полиција и правда. Се појавија проблеми
во врска со добивањето согласност од Јав
ното обвинителство за спроведување на
интервјуа со јавните обвинители. Во тој мо
мент политичката ситуација во земјата бе
ше нестабилна; на власт дојде нова влада,
а со тоа започна и процесот на менување
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на државниот јавен обвинител. Со тоа, доз
волата беше добиена во септември 2017 г.,
што влијаеше за значително одложување
на последните фази на проектот. Поната
му, откривме дека подготвеноста на работ
ниците во здравствениот сектор (се фоку
сиравме на педијатри и лекари по семејна
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медицина) да учествуваат во интервјуата
беше поограничена отколку што беше слу
чај со другите сектори. Ова беше поради
тоа што лекарите се регистрирани и рабо
тат како приватни здравствени установи,
па Министерството за здравство не може
да има влијание врз нивното учество.

ГЛАВНИ РЕЗУЛТАТИ

ГЛАВНИ РЕЗУЛТАТИ И
ДИСКУСИЈА ЗА НАОДИТЕ
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се појавија во дефинициит е на стручните
работници се подетално разгледани подо
лу; иако овде се одделно разгледани, се
пак меѓу нив има одредени преклопувања.
Покрај тоа, дефинициит е на учесниците
обично вклучуваа повеќе од една од горе
наведените седум категории на насилство
врз деца.
Физичко насилство

ГЛАВНИ
РЕЗУЛТАТИ И
ДИСКУСИЈА ЗА
НАОДИТЕ
СТРУЧНИ РАБОТНИЦИ ВО
СИСТЕМОТ ЗА ЗАШТИТА НА
ДЕЦАТА
ОПШТИ НАОДИ
Дефинирање на насилство и насилство
врз деца
Во однос на тоа како стручните работни
ци го дефинираа насилството врз децата
се појавија различни гледишта: (i) физич
ко насилство; (ii) емоционално насилство;
(iii) домашно насилство; (iv) вербално на
силство; (v) запоставување; (vi) сексуално
насилство; и (vii) врсничко насилство. Не
беа забележани меѓусекторски разлики во
начинот на дефинирање на насилството
врз децата. Единствената забележителна
разлика е кај некои од здравствените ра
ботници/чки кои користеа пократки изјави
и реченици. Најчесто дефинициите се ка
жани од стручните работници прво со општ
исказ, а потоа со категоризација на различ
ните видови насилство, наведувајќи некол
ку примери за насилство, а потоа укажувај
ќи на причините за насилство и насилно
однесување. Секоја од горенаведените се
дум категории на насилство врз деца кои
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Стручните работници во сите градови
потврдија дека физичкото насилство по
често се случува во рамките на системот
за заштита на децата отколку надвор од
него. Врз основа на тоа, нивното разбира
ње за насилството e како физички напад
врз детето од страна на врсници, настав
ници, роднини, па дури и родители (во до
машна средина). Стручните работници од
секторот на едукација (вклучително нас
тавници) и социјалните работници изјавија
дека физичко насилство најчесто се јавува
во подоцнежните фази на детството. Же
ните почесто го препознаваат физичкото
насилство како општ проблем отколку ма
жите, како и дека е поверојатно да се слу
чи и да се пријави во поголемите градови.
Типични изјави вклучуваат:
Вршењето на физички притисок врз друго ли
це како и се останато што му смета на други
те или му нанесува некоја повреда го сметам
за насилство. (ID 6/1, основно училиште, При
леп).
Употреба на физичка сила (клоцање, шамар,
буткање); терање на работа, што би му наш
тетило на здравјето и др. (ID 30/8; МВР, Скопје).

Емоционално/психичко насилство и за
поставување (пасивно насилство)
Многу од испитаниците, во дефинициите
кои ги дадоа во нивните одговори, изјави
ја дека емоционално или психичко насил
ство е присутно во системот за заштита на
децата. Речиси сите жени испитанички и
речиси сите од секторот на образование и
секторот на социјална работа ги вклучиле
овие видови насилство во нивните одгово
ри. Типични изјави вклучуваат:
Секоја акт ивност насочена кон детето, по
ради што се плаши, се загрижува или се пов
лекува, е еден вид психолошко насилство. (ID
30/15, градинка, Скопје).

Насилство врз дете е секоја закана за живо
тот, здравјето, интегритетот и емоциите
на детето, и злоупотреба на мислите, ста
вовите или телото. (ID 7/26; ЦСР, Валандово).

Домашно насилство
Многу од испитаниците изјавија дека едно
од раните искуства кои децата го имаат со
насилство е домашното насилство. Изја
вите беа дека тоа се случува во кругот на
семејството, каде што децата може да би
дат сведоци на ситуац
 ии или настани ме
ѓу родителите; понатаму, дека овој процес
може да има понатамошни последици врз
развојот на децата. Сите учесници изрази
ја загриженост за домашното насилство.
Типични изјави вклучуваат:
Најчесто насилството се врши во семејство
то, а тоа покасно се рефлектира и на оста
натите членови, најчесто врз децата. (ID
11/7; суд, Берово).

ниции за насилство врз децата. Ова пре
познавање на сексуалното насилство е
вообичаено во дефинициит е дадени од
стручни работници во правниот сектор и
секторот за спроведување на законите (на
пр., инспектори, судии и обвинители). Ови
е учесници го издвоија сексуалното насил
ство како форма која се врши од страна на
возрасна личност врз дете. Типични изјави
вклучуваат:
Насилството врз децата претставува мал
третирање, намерно користење на сила или
моќ на едно лице или група врз друго (дете) со
цел да се добие или изнуди нешто. Тоа може
да се јави во повеќе форми како […] сексуално.
(ID 29/04; основно училиште, Негот ино).
Насилство претставува секое малтрет ира
ње врз малолетник. Најизразено е сексуално
то насислство и насилство преку интернет
(порнографија заради недоволна зашт ита).
(ID 3/21; инспектор за малолетничка делик
венција и семејно насилство, Гост ивар).

Процедури за справување со случаи на
насилство врз деца и насилство врз де
ца во системот за заштита на децата

Вербално и врсничко насилство

Системи за пријавување

Помеѓу видовите на насилство, следните
видови насилство кои тие ги издвоија како
постоечки во институциит е и системот за
заштита на децата се вербално и врсничко
насилство. Беше укажано дека вербалното
насилство постои кај повозрасните врсни
ци во основните училишта (на возраст од
12 години и над таа возраст), и во сред
ните училишта, особено кога има мешани
етнички групи или во одредени места во
северозападниот регион. Од друга страна,
други испитаници рекоа дека вербалното и
врсничкото насилство се „нормални“ поја
ви кај децата. Типични изјави вклучуваат:

Во однос на постапките за справување со
случаи на насилство врз деца, одговорите
на учесниците беа групирани околу след
ните теми: пријавување во институциите;
истрага; доверливост; знаења и професио
нален пристап кон случаи на насилство врз
деца.

Насилството може да биде резултат на кон
фликт или недоразбирање помеѓу две или по
веќе деца. (ID 3/18; основно училиште, Кичево).
Насилството [врз децата] од возрасен или од
друг кон дете или млада особа која не е пол
нолетна. (ID 30/12; основно училиште, Чаир,
Скопје).

Сексуално насилство
Одреден дел од учесниците го наведоа
сексуалното насилство во нивните дефи

ГЛАВНИ РЕЗУЛТАТИ

Исто така насилство е кога има кавги во до
мот и детето е постојано сведок на тоа. (ID
30/12; основно училиште, Чаир, Скопје).

Голем дел од испитаниците рекоа дека пр
вично самото дете или девојче жртва би
пријавило дека доживеало некој вид на
насилство (вербална, физичка, психичка,
психо-социјална или сексуална форма на
насилство) Општо земено, стручните ра
ботници од секторот образование (вклучи
телно наставници во основни и средни учи
лишта) го дадоа овој одговор, на пр.:
Во училиштето најчесто учениците прија
вуваат доколку насилството од ученик на
ученик се случи за време на одмор или околу
училиштето. (ID 20/07; основно училиште,
Тетово).
Мис
лам де
ка де
ца
та што се жрт
ви ќе го
пријават насилството, бидејќи сега децата
се учат за своите права и знаат на кого да
пристапат. (ID 20/03; основно училиште, Бр
веница).
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Потоа, родителите се оние кои се сме
та дека би пријавиле случај на насилство
врз (нивните) деца. Испитаниците кои ра
ботат во секторот образование, центрите
за социјална работа, докторите и секторот
правда појаснија дека тоа може да се слу
чи во случаи кога насилството се случило
во домот – на пример, кога едниот родител
сторител на домашно насилство -  или во
случаи кога постои сомнеж за насилство во
училишната средина (од страна на врсни
ците или наставник), на пр.:
Најчесто деца доаѓаат по упатување од ма
тичниот лекар или заради уочување на ро
дителот на промени во однесувањето на
детето или родителот има тешкот ии во
воспитувањето на детето или детето про
јавува одредена психосоматика. Во тие слу
чаи по дијагностика најчесто се утврдува
дека станува збор за резултат од физичко
насилство родител-дете, насилство меѓу
родителите, лоши интерперсонални одно
си во семејството, адаптивни проблеми во
училиштето. Најчесто оди по дијагноза Ф-91,
проблеми во однесување. (ID 7/6, болница, Би
тола).

Следниот најчест одговор од стручните ра
ботници беше дека наставниците пријаву
ваат случаи на насилство врз деца, заед
но со стручниот тим во училиштето, како
и центрите за социјална работа, без раз
лика дали насилството се случило во учи
лиштето или во домот, и дали се работи за
вербално или физичко насилство. Дел од
стручните работници објаснија дека одре
дени категории насилство се спречуваат за
време на наставата, а таквите случувања
меѓу учениците се обесхрабруваат преку
разговори и дискусии, на пр.:
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та служба, а доколку има потреба се повику
ва социјален работник. (ID 20/07; ОУ, Тетово).

Во текот на истражувањето беше забеле
жано дека одреден дел од стручните ра
ботници не дадоа соодветен одговор на
ова прашање. Некои изјавија дека не знаат
кои пријавува случаи на насилство врз де
ца, други, дека не доживеале случаи на на
силство врз деца во нивниот работен век.
Овој вид на (не)одговор најмногу се забе
лежува кај испитаниците од источниот дел
на земјата, на пр.:
Не знам, не сме имале таков случај. (ID 7/26;
ЦСР, Валандово).

Учесниците дадоа неколку различни ти
пови на одговори кога беа прашани за слу
чаи на насилство врз деца во рамките на
институциит е и системот за заштита на де
цата. Тие генерално рекоа дека е апсолут
но нормално да се пријави било каква фор
ма на насилство, без оглед на локацијата,
првично на полицијата, на пр.:
Оној кој е нападнат треба да го пријави на
силството во полицијата. (ID 20/10; основно
училиште, Брвеница).
Пријавува жртвата на насилството до По
лиција и Центарот за социјални работ и, но
може да поднесе и некој друг што ќе го забе
лежи насилството. Може да пријави и Поли
цијата кога ќе го забележи насилството и
кога ќе процени дека животот на жртвата
е загрозен. (ID 20/10; основно училиште, Бого
виње).

Ако наставникот сведочи на насилство, то
гаш се обидува да го реши, разговара со деца
та, а потоа и со директорот и стручната
служба. (ID 6/21, основно училиште, Прилеп).

Друг тип на одговори во однос на ова пра
шање беше дека многу случаи прво се при
јавуваат во центрите за социјална работа.
Овој одговор беше најчест кај докторите, а
исто така и кај некои од наставниците, вра
ботените во центрите за социјална работа
и судиит е, на пр.:

Дел од стручните работници истакнаа де
ка во многу наврати врсниците се исто та
ка оние кои го пријавуваат насилството врз
децата, најчесто она кое се случува во учи
лишната средина. Таквото пријавување од
страна на врсниците се смета дека е најчес
то во случаи на вербално насилство, на пр.:

Нашето училиште ги корист и механизмите
на зашт ита, но доколку идент ификува слу
чај на насилство во училиштето или надвор
од него во кое се инволвирани нашите уче
ници, училиштето ги акт ивира стручните
служби за зашт ита на децата, се известува
ЦСР и тоа е процедура која што ја следи на
шето училиште. (ID 28/5; средно училиште,
Кавадарци).

Во училиштето најчесто учениците прија
вуваат доколку насилството од ученик на
ученик се случи за време на одмор или околу
училиштето, учениците пријавуваат до про
фесорите, а тие до директорот и педагошка

Слично, стручните работници во училиш
тата најчесто одговараа дека случаит е на
насилство врз деца генерално прво се при
јавуваат кај психолозите или педагозите во

училиштата или кај наставниците, на пр.:

Ние, како професионалци во училницата, мо
же да откриеме такви случаи. Овие случаи ги
откриваме преку намалено внимание кај уче
ниците за време на часот, или отсуството
на учениците од часовите. Откако ќе го забе
лежиме тоа, децата се отвораат и самите
зборуваат за тоа. (ID 27/04; средно училиште,
Гевгелија).
Обично на класните раководители, на струч
ните соработници, на наставници во кои
учениците имаат доверба и се чувствуваат
послободни да разговараат за проблемот. (ID
7/16; средно училиште, Битола).
Понекогаш се случува и наставниците да го
пријават насилството во стручната служ
ба доколку не можат сами да се справат. (ID
6/17; основно училиште, Прилеп).

Отпочнување на истражни постапки
во случаи на насилство врз деца во ин
ституциите и системот за заштита
на деца
Општо земено, одговорите на учесниците
во поглед на ова прашање го одразуваат
мислењето дека врз таквите истражни пос
тапки може да влијаат професионалното
искуство и знаењ
 е на стручните работни
ци. Под-темите кои се појавија во анализа
та на одговорите на учесниците во овој дел
се однесуваат на истрагите на центрите за
социјална работа; истрагите на полицијата;
истрагите на јавните обвинители; и струч
ните работници во образовниот сектор;

Откако ќе биде идент ификуван случајот, по
натаму истражуваме ние, стручниот тим
од ЦСР. (ID 26/05; ЦСР, Валандово).
Доколку случајот дојде до нас, ние како ин
ституција ја преземеме улогата на истра
жители во постапката и ги применуваме
мерките за ресоцијализација; сè се запишува.
(ID 3/20; ЦСР, Кичево).

ГЛАВНИ РЕЗУЛТАТИ

Нашите наоди укажаат дека, во многу слу
чаи, самите деца пријавуваат дека биле
жртва на насилство, општо и во системот
за заштита на децата. Се чини дека мож
носта за насилство од било кој тип меѓу
децата во системот за заштита на децата
(односно, врсничко насилство) обично се
среќава со пасивност од страна на струч
ните работници; учесниците изјавија дека
децата се оставени да ги користат нивните
вештини и моќ за решавање на меѓусебни
те проблеми или се очекува да пријават на
силство директно до наставниците или до
стручната служба. Овој наод е релевантен
во смисла на разбирање на сложеноста на
професионалните одговори на насилство
то врз децата во системот за заштита на
децата и покажува дека насилството во
такви околности е барем донекаде прифа
тено.

колку добро се информирани стручните ра
ботници во врска со истражните постапки
во рамките на нивните сопствени сектори;
и дали случаите се внесуваат во одредени
регистри или на друг начин. Општо земено,
испитаниците кои се вработени во центри
те за социјална работа, стручните лица од
училиштата (заедно со училишните психо
лози) и стручните работници од здравстве
ниот сектор најчесто одговорија дека ис
тражните постапки во случаи на насилство
врз деца треба да се вршат првенствено
од центрите за социјална работа. Сепак, и
покрај тоа, истите испитаници појаснија де
ка, вообичаено, една институција не може
и не треба да се очекува да имплементи
ра такви истражни постапки сама; во мно
гу случаи, тие имаат потреба барем да се
консултираат со полицијата, а понекогаш и
со обвинителството, на пр.:

Во случај на сериозна опасност кон жрт
вата, ЦСР повикува полиција и бара нивна
асистенција/интервенција. Стручниот тим,
односно најмалку двајца претставници од
стручниот тим, излегуваат на лице место.
(ID 24/08; ЦСР, Кратово).

Испитаниците вработени во судовите (на
пр. судии), правните служби, лекарите и
инспекторите од Министерството за внат
решни работи често одговараа дека ис
тражните постапки во врска со насилство
ги води полицијата и нејзините различни
оддели. Ова е особено доколку жртвата
на насилство првично го пријавила насил
ството во полиција, на пр.:
Кога жртвата ќе го пријави својот случај во
полиција, полицијата го известува јавното
обвинителство, а тие го испитуваат случа
јот и комуницираат со Центарот за социјал
на работа. (ID 20/22; суд, Тетово).
Истражува Полицијата преку своите меха
низми и овластувања кои ги имаат. Тие доаѓа
ат во институцијата каде што е направено
насилството врз детето, испитува, прибира
докази, разговара со жртвата, насилникот
и понатаму донесува одлука. Треба секогаш
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да се заведуваат случаите и да се решаваат,
но мислам дека има некои случаи кои се прик
риваат, но тоа не треба да биде така. (ID,
20/24; суд, Тетово).
Понатаму истражува Полицијата во договор
со ЦСР. Ако се работи за дете, тие покрену
ваат постапки и ги повикуваат на разговор
родителите. Тимски разгледуваат дали да се
одземе родителското право/старателство
то. (ID 26/07; болница, Валандово).

Учесниците вработени во судовите и прав
ните служби (т.е. судии и јавни обвинители)
често одговараа дека формалните истраги
треба да ги спроведуваат луѓе од нивната
професија, на пр.:
Претходно, со постарата верзија на кривич
ниот закон која не е во сила од 2013 година,
истрагата ја водеше судијата, а истрагите
се базираа на барањето на јавното обвини
телство, кое дејствуваше според пријава на
граѓанин или полицијата. Со новиот кривичен
законик, сите истраги се вртат околу соби
рање на докази за некоја форма на насилство
врз децата; тоа е под водство на јавното об
винителство. Во овој случај, судот постапу
ва соодветно. (ID 6/18; суд, Прилеп).
Ако дојде до суд, постапката ја води судија
та. Дотогаш, ја водат Министерството за
внатрешни работи и јавните обвинители;
ако е кривично дело или го прекршува право
то, тогаш истрагата ја презема единствено
Министерството за внатрешни работ и. (ID
29/10; суд, Неготино).

Сепак, учесниците одговорија дека докол
ку случајот на насилство врз дете се слу
чи во училиште, тогаш истражната постап
ка генерално се води заедно со стручната
служба во училиштата. Учесниците појас
нија дека ова се случува главно кога слу
чаите на насилство не се толку екстремни;
инаку, особено кога случаите се од поком
плексен карактер, центрите за социјална
работа и полицијата се вклучени во истра
гата, на пр.:
Според мене, случајот го истражува ЦСР. До
кол
ку ста
ну
ва збор за на
сил
ство кое не е
толку сериозно (на пример, вербално насил
ство од учениците) случајот го истражува
стручната служба. Досега се имам соочено
со еден случај на омаловажување на личнос
та. Тоа за мене не е прифатливо и разговарав
со учениците. Исто така, на ваквите случаи
работи и стручната служба, која преку ра
ботилници им ги претставува проблемите.
Овие работилница имаат ефект во однесу
вањето на учениците. (ID 26/01, основно учи
лиште, Јосифово).
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Во однос на тоа дали тие веруваат дека
стручните работници се соодветно инфор
мирани за пријавувањето и истражните
постапки во случаи на насилство врз деца,
одговорите на учесниците се разликуваат
според тоа (i) каде се случило насилство
то (во училиштата, домашна средина или
во социјална средина); (ii) кој го пријавил
насилството; и (iii) каде е направена прија
вата, на пр.:
Кога насилството врз детето се пријавува
од страна на родител, се известува и цента
рот за социјални работ и за да биде целосно
запазена постапката. Се повикуваат сите
страни кои што се вклучени во насилното
однесување. Се истражува случајот и доколку
има потреба се известува и обвинителство
то. Бидејќи децата се малолетни не се пра
ват пријави, се изготвуваат само известува
ња за случаите. (ID 7/1; полиција, Битола).
Ние самите ги решаваме проблемите. Јас се
состанувам со родителите кои се пожалиле
на проблем, ги сослушувам и потоа разгова
рам и со другата страна. Доколку има пот
реба се состануваат и двете страни во мое
присуство и се разговара за конкретниот
проблем. Ако се установи дека проблемот е
до воспитувачот, јас разговарам и барам од
вработениот да го подобри и поправи одно
сот. Постои можност за една жалба, а по
тоа се оди на дисциплинска. А доколку некое
од децата каже дека било изложено на нека
ков вид на насилство, јас разговарам со роди
телите и го следам случајот. (ID 7/6; градин
ка, Битола).
Доколку се работ и за насилство врз дете или
старо лице се изготвува идивидуален план во
кој стручниот работник е должен по него да
постапува. Нивна обврска е да направат по
сета во домот, но насилникот во секој случај
мора да биде отстранет. (ID 12/2; ЦСР, Дел
чево).

Исто така, во податоците собрани од учес
ниците, може да се забележи дека самите
стручни работници не се доволно инфор
мирани за постапките во случаите на на
силство врз деца. Ова особено се забеле
жува кај здравствените работници, како и
кај некои стручни работници во средните
училишта, на пр.:
Не сум сигурна, но претпоставувам дека пр
во треба да се побара помош од социјален
работник, па дури и од нас, не знам како оди
постапката понатаму... не знам дали има од
земање на децата, одземање на старател
ство. (ID 7/5; доктор, Битола).

Претпоставувам институцијата каде што
е пријавено насилството го истражува слу
чајот до одреден дел, а потоа го предава на
друга институција, како на пр. од центар за
социјална работа до судот. (ID 6/7; ОУ, При
леп).

 рашања за пријавување, споделување
П
документација и упатување

Дел од учесниците во студијата изразија
очекување дека кога случаите на насилство
не се сложени по природа, тогаш тие нема
да бидат регистрирани, ниту понатаму да
бидат истражени. Ова беше чест одговор
меѓу стручните работници од образовни
от сектор, каде што случаите на вербално
насилство не се регистрираат, ниту пак се
пријавуваат понатаму. Забележливо е дека
образовниот сектор има, до одреден сте
пен, сопствен формат за регистрирање на
случаи на насилство или предизвикувачко
однесување на учениците. Спротивно на
тоа, учесниците од центрите за социјална
работа или припадниците на полицијата се
осврнаа на важноста на правилно заведе
ните документи и отворање на датотеки за
сторители, на пр.:

Испитаниците исто така беа прашани ка
де (т.е. кому) би ги испратиле пријавите за
случаи на насилство врз деца кои ги при
миле во текот на својата работа; односно,
да дадат коментар за нивното искуство со
процедурите за споделување информации
помеѓу институциите. Во анализата на од
говорите на испитаниците на овие праша
ња во интервјуата, најчестите теми што
се појавија беа: (i) испраќање извештаи
до Министерството за внатрешни работи,
центрите за социјална работа и јавните об
винителства; (ii) прашања за доверливост
со документацијата на случаит е; и, (iii) раз
лично ниво на познавање на постапките за
споделување на информации во случаи на
насилство врз деца.

Секоја пријава се документира и се отвора
досие. (ID 30/3; ЦСР, Скопје).

[…] зависно од степенот на вербалниот или
физичкиот напад се одлучува дали ќе се доку
ментира/извести случајот. (ID 26/04; основно
училиште, Валандово).

Веруваме дека нашите наод
 и во овој слу
чај обезбедија неколку релевантни приме
ри во целокупната дискусија за тоа како
треба да се истражи насилството врз де
цата општо и насилството врз децата во
системот за заштита на децата. Наодите
од нашите интервјуа укажуваат на тоа де
ка истражните постапки значително се раз
ликуваат по секторите, како и според тоа
каде се случило насилството, колку е се
риозно или колку се смета дека е сериоз
но, како и дали се очекува дека постапката
ќе продолжи понатаму или не. Покрај тоа,
се забележува дека недостасуваат проце
дури и упатства за професион
 алците во
образовниот и здравствениот сектор (или
барем знаењата на професионалците за
таквите упатства).

На институционално ниво, учесниците ге
нерално рекоа дека извештаит е за случаи
на насилство врз деца главно се испраќаат
до центрите за социјална работа и до Јав
ното обвинителство. Овој одговор најчесто
го дадоа учесниците од образовниот сек
тор (наставници и стручна служба), како и
инспекторите за малолетничка деликвен
ција, на пр.:

ГЛАВНИ РЕЗУЛТАТИ

Се анкетираат лица, се обавува разговор со
оштетеното дете и се зема записник за при
јава. (ID 30/5; МВР, Скопје).

Каде и кому се упатуваат случаи на на
силство врз деца

Го информираме (формално или по телефон)
Центарот за социјална работа, каде што
го претставуваме случајот. Записникот и
внатрешните белешки ги чуваме во сопстве
ната полициска евиденција, но ако се открие
случај на насилство, ги следиме постапките
за кривични дела и ги испраќаме до Јавното
обвинителство. (ID 7/17; МВР, Битола).
Полицискиот инспектор има законска обвр
ска да го извест и центарот за социјални
работ и за случаите на насилство врз деца,
исто така и јавното обвинителство и од
редена документација се испраќа до овие две
институции. (ID 6/23; МВР, Прилеп)
[Пријавуваме] секогаш до надлежно ЈО и ЦСР.
Понекогаш и до училиштето доколку тре
ба да се помогне на детето, ако треба да се
премест и детето во друго училиште. Според
Закон за правда за деца секогаш е вклучен ин
спектор за деца и надлежен испектор од от
сек. (ID 16/9, МВР, Штип).
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Сепак, треба да се забележи дека одреден
број одговори од учесниците вработени во
образовниот сектор укажуваа на тоа де
ка тие не пријавуваат или не ги упатуваат
пријавите надвор од училиштето, на пр.:

Многу одговори на учесниците за време на
интервјуата укажуваа на тоа дека профе
сионалците не се запознаени со вредноста
на доверливоста, ниту пак се сигурни кога
да ја користат.

Не, не ги испраќаме никаде, освен ако не дој
дат (од ЦСР) на увид во училиштето. Имаме
посебни портфолиа за учениците во кои ги
чуваме. (ID 7/12; средно училиште, Битола).
Извештаите се чуваат кај педагогот. Ние не
маме такви процедури и правила. (ID 14/06; ос
новно училиште, Кочани).

Познавања на процедури за споде
лување информации

Одговорите на учесниците укажуваа на
различни перцепции во однос на прашање
то за доверливост кај вработените во раз
личните сектори, на пр.:
Се чуваат во предметот. Има стандардна
процедура пропишана од МТСП. Сите случаи
се доверливи. (ID 02/06; ЦСР, Струга).
Досиеата и евиденциите се чуваат заклучени
во шкаф, а канцеларијата се заклучува, кога
референтот излегува од истата, како и на
крајот на работното време. (ID 20/11; ЦСР,
Тетово).
Мислам дека овие институции имаат внат
решни процедури и правила за споделување
на информации со цел да се зачува доверли
воста на децата и другите страни. Секој чо
век се снима според одредени правила и не се
открива неговиот идентитет. Кога ги спо
делуваат извештаите, мислам дека довер
ливоста се чува во тие институции, бидејќи
се вработени луѓе кои се образовани за ваков
вид на работа. (ID 201/16; педијатар, Тетово).
Имињата на децата во ваквите извештаи не
се пишуваат целосно, стојат само иниција
ли. (ID 9/2; МВР, Демир Хисар).
Имам, преку законот што имам читано, си
те тие документи треба да се чуваат нај
малку една година, а потоа се уништуваат.
(ID 24/3; суд, Кратово).
Доверливоста се обезбедува со тоа што се
која сесија е затворена или тајна, а само ро
дителите можат да бидат присутни, заедно
со Центрите за социјална работа и Јавните
обвинители. (ID 12/21; суд, Гостивар).

Како што беше напоменато претходно,
нашите наод
 и овде укажаат дека постап
ките за известување се разликуваат во
различните сектори. Постои евидентен
недостаток на комуникација во секторите
за образование и здравство, во смисла на
пријавување на случаи на насилство кои се
забележани за време на нивната работа.
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Од учесниците исто така беше побара
но да го опишат нивното искуство со про
цедурите кои се користат при размена на
информации во врска со случаите на на
силство врз деца: оние што се користат во
нивната работа на директна услуга и оние
кои се користат во меѓуинституционалната
соработка во врска со случаи на насилство
врз деца. Имаше многу варијации помеѓу
учесниците околу овие прашања, но сепак,
нивна перцепција е дека процедурите за
меѓуинституционална соработка во голема
мера се поддржани и посредувани преку
законска рамка, на пр.:
Судот има обврска да ги известува само над
лежните институции како што е центарот
за социјални работ и. Во малолетничката
постапка во судот се повикуваат претстав
ници од центарот за социјални работ и и тие
даваат предлози за изрекување мерки и сан
кции. За одлуките кои ги носи судот се извес
тува центарот за социјални работ и бидејќи
тие ги извршуваат мерките или го следат
нивното извршување. Центарот е должен да
нè известува што се случува со случајот, со
детето и евентуално ако е исполнета целта
треба да нè известат да се сопре со извршу
вањето на мерките и по тоа ние постапу
ваме. Мерките се изрекуваат во траење од
една до пет години, а колку ќе траат зависи
од резултат ите на ресоцијализацијата на
детето. (ID 6/18; суд, Прилеп)
Постојат правила за споделување на инфор
мации, особено со Центарот за социјална ра
бота. Тоа е во согласност со законот против
семејното насилство. Ние сме професионал
ци и не ги прекршуваме овие информации. (ID
28/7; МВР, Кавадарци).
Постапките се во законот за правда и кри
вичниот законик. (ID 12/21; суд, Гост ивар).

Забележливо е дека значителен број на
учесници вклучени во оваа студија или не
можеа да дадат точен одговор на овие пра
шања, или одговорија дека не знаат за со
одветните постапки во такви случаи. Ова
беше особено очигледно во одговорите на
учесниците вработени во образовниот и
здравствениот сектор, на пр.:

Сите извештаи ги чувам јас. Дури ни колеш
ките, социологот и педагогот не смеат да ги
видат и досега никој не ми ги побарал на увид.
Можеби идната година кога ќе имаме интег
рална евалуација, веројатно ќе ми ги побара
ат инспекторите. Јас сметам дека не треба
да им ги дадам, но не знам, ќе видиме. 2(ID 7/13;
средно училиште, Битола).
Немаме посебни правилници и процедури за
споделување на информации меѓу институ
циите. Најчесто ние им праќаме известува
ње, т.е оние кои треба да се испратат. (ID
28/04; СОУ, Кавадарци).

Што претставува
пристап?

професионален

Во однос на анализата на одговорите на
испитаниците за ова прашање, подтеми
те кои се појавија вклучуваат безбедност,
чувствителност, приватност, емпатија,
официјална покана, телефонски повик и
почитување на презумпција на невиност.
Во целина, одговорите на учесниците ука
жуваа на постоењ
 е на разни индивидуал
ни перцепции за тоа како ќе им се обратат
на децата кои биле престапници и како ќе
им пристапат на семејствата на тие деца.
Меѓу учесниците вработени во образовни
от сектор и центрите за социјална работа,
често се забележува потребата за безбед
ност (за информациите и чувството на без
бедност на детето), на пр.:
Во овие процедури нашиот дел е да го заш
титиме детето, да го отстраниме детето
од ситуацијата на ризик. За сторителот
постојат други мерки; Министерството за
внатрешни работи работи со цел да обез
беди сигурност. Судовите и Јавното обви
нителство се грижат за законските мерки

Се пристапува со голема грижа и внимание;
ова е многу тешка тема и детето мора да
стекне доверба во нас за да можеме да му по
могнеме. (ID, 9/3; основно училиште, Демир
Хисар).
Треба да има отворен разговор и искреност
за да може детето да ни ја каже вист ината.
(ID 16/4; ЦСР, Валандово).
Пристапуваме внимателно - законот пред
видува дека рочиштата треба да бидат во
присуство на психолог, педагог, Центарот за
социјална работа, и ние се обидуваме да не
ја повториме постапката за да не го трау
мат изираме детето понатаму. (ID 18/19; ЈО,
Струмица).

Следниот најчесто споменуван аспект од
страна на испитаниците вработени во об
разовниот сектор и полицијата беше чув
ствителност и потребата од емпатија и чув
ствителност во работата со децата жртви
на насилство, на пр.:
Со децата разговараме внимателно, за да не
ја повредиме нивната личност; им го објасну
ваме случајот внимателно и им помагаме да
ги надминат недоразбирањата што произ
легуваат од конфликтот. (ID 05/01; основно
училиште, Македонски Брод).

ГЛАВНИ РЕЗУЛТАТИ

Нашите наоди овде укажуваат на тоа дека
има значителен број празнини во знаењето
кај учесниците во однос на споделување
то информации меѓу релевантните сектори
кога има случај на насилство. Нашите на
оди, исто така, укажуваат на фактот дека
иако мултисекторскиот пристап се смета
за најсоодветна мерка на ниво на законо
давство и креирање политики, се покажа
исклучително тешко да се имплементира
во постојната практика. Понатаму, нашите
наоди покажуваат дека потребите на обра
зовниот и здравствениот сектор во врска
со знаењата и перцепциите за насилство
кај децата се особено итни и ова бара по
себна обука и сеопфатна сензибилизација
на стручните работници од овие сектори.

и санкции. Кога сторителот е дете, тогаш
таа одговорност припаѓа на Центарот за
социјална работа и Јавното обвинител
ство, кои заедно со судовите ги анализираат
причините. (ID 4/21; ЦСР, Гост ивар).

Нашиот пристап е многу сериозен и љубезен.
Посветуваме многу внимание на тоа како
пристапуваме кон работ ите, бидејќи дете
то е дете. (ID 25/21; доктор, Гост ивар).

Друг често споменуван аспект од страна
на испитаниците општо беше потребата од
приватност во обавување на разговорите;
ова се смета за пожелно при работа со де
ца-жртви и со деца-насилници, на пр.:
Во случаите кога детето се повикува во Цен
тарот за социјална работа или кога детето
жртва се трет ира во Центарот за социјал
на работа, разговорот се одржува во посебна
просторија. (ID 24/08; ЦСР, Кратово).

Одреден број на учесници го истакнаа ко
ристењето на официјален пристап при за
почнување на комуникација со децата и
нивните родители, по пошта или по теле
фон, на пр.:
Поканата се упатува на родителите/стара
телите и обично разговорот е во Центарот за
социјална работа. Потоа испраќаме покана до
адвокатот за детето. (ID 6/28; МВР, Кавадарци).
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Прво, со писмо ги контактираме родители
те и разговараме дали родителите се запоз
наени со случајот на насилство - прашуваме
како детето се однесува дома. Кога детето
е сторител, го решаваме случајот внатреш
но, а потоа ги повикуваме родителите. (14/21;
средно училиште, Гостивар).

Потребата да се почитува презумпцијата
на невиност беше посочена особено меѓу
учесниците кои се јавни обвинители и ин
спектори, а особено во случај кога дете е
вршител на насилство, на пр.:
Ако сторителот е дете, тогаш треба да му
се обезбеди адвокат и сето тоа треба да се
направи многу внимателно и со почитување
на законските правила. Постојат и мерки за
ресоцијализација. (ID 18/9; ЈО, Струмица).

Дали постојат разлики во пристапот
според видот на насилството што се
испитува?
Според испитаниците, може да има основ
ни разлики во пристапот, според видот на
насилството за кое се води истрага. На при
мер, некои рекоа дека може да има разли
ки во пристапот ако се истражува сексуално
насилство. Ова е особено истакнато кај ис
питаниците вработени во центрите за соци
јална работа, инспекторите и јавните обви
нители, на пр.:
Доколку детето е жртва на сексуална злоу
потреба, пристапот кон детето е многу раз
личен од случај на физичко насилство. (ID 7/17;
МВР, Битола).

Кога зборуваме за сексуална злоупотреба, пр
во, тоа е многу специфично, бидејќи мора да се
идентификува дали е случај со фантазијата
на детето - измислување приказни - или на
вистина се случило. Кога ќе се докаже дека на
вистина се случило, тогаш работата е поп
родлабочена. Од психијатриски аспект, ние
работиме длабоко и долгорочно, со цел да се
избегнат понатамошни последици за живо
тот на детето. (ID 7/20; Центар за ментално
здравје, Битола).

Други испитаници, вклучително и стручните
работници од образовниот и здравствениот
сектор, рекоа дека постојат разлики во на
чинот на третирање на децата-жртви и де
ца-вршители на физичко насилство, на пр.:
Со физичко насилство имаме медицинска до
кументација, а имаме и сведоци, каде што
случајот може да се докаже. (ID 20/10; суд, Кри
ва Паланка).
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Ако постои физичко насилство, ги повикуваме
родителите да им кажеме дека нивното дете
постапува насилно. (ID 6/9; основно училиште,
Прилеп).

Дел од испитаниците, од сите професионал
ни сектори, истакнаа дека нема и не треба
да има разлика во пристапот, без оглед на
видот на насилство кое се испитува, на пр.:
Мислам дека не можеме да раздвоиме физичко
од психичко насилство - ако постои физичко
насилство, тогаш постои и психолошка зло
употреба на детето. Така, мислам дека про
цедурата треба да биде иста за двата типа
на насилство. Ако во иднина се сооч
 ам со на
силство врз дете, веројатно ќе го третирам
исто. (ID 6/10; Здравствен дом, Прилеп).
Во криминалното одделение дејствуваме по
кривични пријави, а тоа има свои средства и
начини на извршување; нема разлика во пос
тапувањето, без разлика дали случајот е пси
хичко или физичко насилство. Нема разлика,
и не е дозволено да се постапува поинаку, би
дејќи постапките што се користат се оние
утврдени со закон. (ID 6/18; суд, Прилеп).

Помал број на испитаници се осврнаа на
потребата од постапки за проценка на ри
зикот кои треба да се преземат во овие слу
чаи, пред да му се пристапи на детето, на
пр.:

Во зависност од возраста и проценката што
се прави, ги утврдуваме начините на работа
и пристапот. Прво, им се обраќаме на децата
со разговор, а потоа ги правиме тестовите и
цртежите. Во случај кога детето е сторител,
во зависност од ситуацијата, ги утврдуваме
неопходните мерки за пристап; разговараме
и наоѓаме начин да го „допреме“ детето, спо
ред когнитивните теории за однесувањето.
(ID 27/01; ЦСР, Гевгелија).

Кој ја носи одлуката во однос на прис
тапот кој се презема?
Учесниците исто така беа прашани за тоа
кој ги донесува одлуките во однос на видот
на пристап кој се презема. Речиси сите
одговори упатуваа на тимски одлуки кои се
носат или од страна на стручната служба
во училиштата или од страна на стручните
тимови во центрите за социјална работа, на
пр.:
Одлуката за постапување се носи заедно со
ти
мот. Се
кој член на ти
мот деј
ству
ва врз
основа на знаење од неговиот домен. (ID 29/05;
ЦСР, Неготино).

Одлуката се носи тимски. Исто така, го вклу
чуваме и раководителот на класот на дете
то кое извршило насилство. (ID 26/02; основно
училиште, Јосифово).

Прашања за упатување на случаи на на
силство врз деца
Ставовите на испитаниците се разликуваа
во однос на она што се случува и што тре
ба да се случи откако ќе биде идентифику
ван случај на насилство врз дете кој бара
понатамошно дејствување. Голем дел од
испитаниците рекоа дека има стандардни
процедури на упатување, освен ако случа
јот не е идентификуван како особено тежок
или доколку треба професион
 ална помош
преку мултисекторски пристап. Испитани
ците споменаа дека многу често случаите
интерно се разгледуваат во основните и
средните училишта. Повеќето испитаници,
особено оние од образовниот и здравстве
ниот сектор, рекоа дека најголем дел од
случаите кои се упатуваат одат во центрите
за социјална работа или дека центарот за
социјална работа и полицијата може да се
консултираат по телефон.

Ако има жртва, го повикувам Центарот за
социјална работа; членовите на семејство
то се повикуваат во Центарот за социјална
работа за советување. Ако детето е стори
тел, тогаш го праќаме на психолог - можеме
да побараме и рентген снимки итн. (ID 14/27;
доктор, Гевгелија).

Сепак, неколку од испитаниците кои беа
лекари ја истакнаа важноста на упатување
на случаи на насилство кај лекари или спе
цијалисти, на пр.:
Ги испраќаме децата жртви на насилство
или сексуално насилство во болница, со цел
да ги утврдиме повредите. (ID 7/17; доктор,
Битола).

Учесниците, особено оние вработени во
образовниот сектор, генерално сметаа де
ка случаите на насилство се ретки во сис
темот за заштита на децата и во институци
ите за детска заштита. Видот на насилство
што најчесто се споменуваше, а исто така
се смета дека е најчест, е физичко насил
ство меѓу децата врсници, на пр.:
Во рамките на системот на социјална заш
тита за децата често постои насилство
меѓу врсници; но во моето работно искус
тво, не сите случаи се пријавени и запишани.
(ID 29/06; доктор, Негот ино).

Треба да се забележи дека испитаници
те најчесто мислеле дека годишно вакви
те случаи на насилство врз деца (т.е. она
што се случува во рамките на системот за
заштита на децата) се случува три или че
тири пати, иако овие проценки се чини де
ка зависат од географскиот регион. Во ис
точниот дел на земјата испитаниците често
одговараа дека насилство врз децата во
системот за заштита на децата никогаш не
се случило. Сепак, во едно средно училиш
те во западниот дел на земјата забележани
се неколку случаи на насилство од настав
ник врз дете, а некои од овие случаи биле
упатени до соодветните служби и институ
ции. Слично, испитаниците од североза
падниот регион почесто одговарале дека
насилствота врз деца е многу честа појава.
Нивните проценки се движеа од околу тричетири случаи месечно до три или повеќе
случаи неделно, на пр.:

ГЛАВНИ РЕЗУЛТАТИ

Во повеќето случаи, ги решаваме во училиш
тата. Претходно имавме случај во кој го вклу
чивме Центарот за социјална работа, бидејќи
детето беше отсутно. (ID 4/27; основно учи
лиште, Миравци).

Проценка на зачестеноста на насилство
то врз децата во системот за заштита на
децата

Случаите на насилство може да има секој
дневно. Кој известува и кој не известува е
друго прашање. (ID 20/01; средно училиште,
Тетово).

Образовна позадина и специфична обука
Најголем дел од испитаниците наведоа де
ка посетувале специфични курсеви и прог
рами за обука на тема насилство за време
на нивниот работен век. Во повеќето слу
чаи, специфичата обука се однесувала на
теми како што се семејно насилство; што е
насилство; работа со жртви на насилство;
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идентификација на насилство; и врсничко
насилство и негови жртви. Испитаниците
кои работат како наставници, полициски
службеници, во социјалните служби и су
диите често наведуваа дека обуките биле
организирани од национ
 ални и меѓународ
ни организации. Сепак, одреден дел од ис
питаниците рекоа дека никогаш не посету
вале специфична обука за насилство врз
деца во текот на нивниот работен век. Овој
одреден процент вклучува учесници кои се
наставници во средни училишта, стручни
лица во градинки, судии и лекари, на пр.:
Ние во средните училишта сме хендикепи
рани во однос на специфични обуки. Гле
дам дека постојано се канат основните
училишта, но ние досега воопшто не сме
биле поканети. (ID 3/18; средно училиште,
Кичево).
Сè уште немам посетувано обука за насил
ство врз деца. Би сакал да посетувам и би би
ло од помош за мојата професионална рабо
та. (ID 29/07; доктор, Неготино).
Не сум посетувал било какви обуки на тема
насилство; како професионалец, во мојата
работа, мислам дека ми треба таква обука и
би било корисно. (ID 6/11; суд, Прилеп).

Влијанието на работата со случаи на на
силство врз деца врз животот на испи
таниците
Учесниците беа запрашани дали работе
њето со случаи на насилство врз деца вли
јаело на нивните животи. Има различни од
говори: некои рекоа дека има влијание, и
тоа професион
 ално, социјално или психо
лошко. Други рекоа дека нема влијание, а
тоа го припишаа на долгото работно искус
тво, посетувањето на специфични обуки,
употребата на соодветни стратешки веш
тини во работата со такви случаи, или на
одреден тип на личност. Во однос на оние
кои рекоа дека има психолошко влијание
на нивните животи (што беше најзастапе
но кај вработените во образовниот сектор
и кај испитаничките):
Да, има психолошко влијание. Секое насил
ство го доживувам лично, ми предизвикува
анксиозност, како ќе се рефлектира поната
му кон работата на училиштето и самиот
ученик. Не е убаво никој тоа да го види или
да се вме
ша во не
го
во ре
ша
ва
ње. По служ
бена должност морам да го решам случајот
иако јас не изрекувам педагошки мерки, тоа
го прави директорот, но присутна сум цело
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време и го водам случајот. Немам посетувано
некои обуки или тренинзи за да може работа
та да не ми влијае психолошки или социјално.
Се обидувам тоа што се случува во училиш
тето да не го носам дома, но се случува. Со
текот на годините станувам поотпорна, ме
допира, но има некоја бариера. (ID 7/15; ОУ, Те
тово).
Не ми е убаво, се чувствувам изреволт ирано,
сакам да помогнам и да го решам проблемот.
Нашата професија не завршува тука во 15.00
часот, си ја носиме и дома. Така да тоа ме
преокупира цело време, дур не го изнајдам ре
шението. (ID 7/22; ОУ, Могила).
Не влијае, бидејќи јас сум изградена личност.
Земајќи ја предвид мојата стручна подготов
ка, сум се среќавала со многу тешки случаеви
и сторители на кривични дела. Моето обра
зование помогнало да се исклучи влијанието
на стресната состојба што би ја предизви
кал настанот. Исто така имам посетувано
и обуки за справување во тешки ситуации.
Сепак, за било каков проблем при работата,
јас контакт ирам со стручната служба. (ID
28/5; средно училиште, Кавадарци).

Механизми за следење и супервизија
Учесниците беа прашани за постоењето
на механизми за следење и супервизија во
нивната работа со децата општо, како и во
системите за заштита на децата. Во ана
лизата на нивните одговори на овие пра
шања произлегоа две главни (и спротивни)
подтеми: (i) постои следење и мониторинг;
и (ii) нема следење. Одговорите дадени
од страна на учесниците во сите сектори
се карактеризираа со тоа што концептот и
значењето на следењето и супервизијата
им се нејасни, како и чија е одговорноста
за преземање на овие механизми и колку
често. Одреден дел од одговорите се одне
суваа на гледиштето дека постои следење
во системот за заштита на децата општо и
во правниот систем, но најчесто механиз
мите за следење и супервизија се смета
ше дека го имаат истото значење, на пр.:
24/7 нè следи. Сè ти рачуна – кога си го уклучил
комјутерот, кога си го исклучил, дали навре
мено си напишал некоја одлука, дали навреме
но си го земал во работа предметот... Значи
буквално сè. И прит исок прави. Ама не ја сле
ди сушт ината, само форма следи. (ID 7/7, суд,
Битола).

Мнозинството од учесниците кои се соци
јални работници рекоа дека следењето и
супервизијата на сите вработени во цен

трите за социјална работа се спроведува
преку систем за внатрешно известување,
на пр.:
Нашата стручна работа ја следи Заводот
за социјални дејности, ги проверуваат до
сејата, дали ги применуваме процедурите и
стандардите, дали ги има сите документ и
што се потребни, дали соодветно поста
пуваме во однос на нашите стручни профи
ли индивидуално, во однос на процедурата и
мерките дали ги спроведуваме сите техники
што ни се на располагање и дали соодветно
сме ги примениле и процениле. Известуваме
квартално до нив. Потоа нè следат преку
ЛИРИКУС, преку тетратката на раководи
телот (но тие не секогаш знаат до кај сме
точно). (ID 7/10; ЦСР, Битола).

Познавање на јавните политики и интер
ните протоколи

При професионалното постапување во слу
чај на насилство врз децата се водам сог
ласно Законот за превенција, спречување и
заштита од семејно насилство, Законот за
социјална заштита, како и стандардните
оперативни процедури за постапување при
слу
чај на се
меј
но на
сил
ство. (ID 26/05; ЦСР,
Валандово).

Учесниците вработени во правосудниот
сектор и полицијата најчесто одговараа
дека главни рамки кои се однесуваат на
нивната работа во справувањето со слу
чаите на насилство врз деца е кривичниот

Законот за права на децата и процесните
закони кои што ги имаме иако тие не пра
ват разлика кога станува збор за деца жрт
ви, иако велат дека треба да се обрне повеќе
внимание, може да се цени како отежнувачка
околност, построго да се казни сторителот.
Во законот за права на децата е малку пораз
работено. (ID 7/7; суд, Битола).

Од нивните одговори произлезе дека ис
питаниците вработени во образовниот
сектор, а особено наставниците, не се
значително или доволно запознаени со за
конската рамка во однос на справување со
случаи на насилство врз деца. Како што
видовме, многу од случаит е се заведуваат
интерно, а се пријавуваат до раководство
то на училиштето, на пр.:

ГЛАВНИ РЕЗУЛТАТИ

Во однос на анализата на одговорите на
учесниците во интервјуат а во врска со нив
ното познавање на јавните политики, се
појавија неколку подтеми. Кај испитаници
те од сите сектори најчесто споменати јав
ни политики и протоколи за справување со
насилство врз деца беа законските рамки,
како што се национ
 алните закони, страте
гии, протоколи и интерни правила и про
токоли. Што се однесува до разбирањето
на главните законски рамки за справување
со насилство врз деца, одговорите на ис
питаниците вработени во центрите за со
цијална работа се однесуваа на: закон за
семејство, закон за детска правда; закон
за социјална заштита; закон против семеј
но насилство; национ
 ални стратегии; и,
кривичен законик. Многу мал број стручни
работници во секторот за социјални услуги
покажаа познавање на стандардните опе
ративни процедури за социјалните работ
ници и нивната практична примена, на пр.:

законик, потоа законот за социјална заш
тита, законот против семејното насилство
и законот за детска правда. Испитаниците
од овие сектори обично одговараа дека го
користеле законот за полиција и протоко
лите за меѓусекторска соработка при заед
ничко работење со центрите за социјална
работа и јавните обвинителства за случаи
на насилство врз деца. Многумина од испи
таниците рекоа дека ја ценат меѓусектор
ската соработка на секое ниво, но дека во
одредени случаи таа (i) не оди глатко; или
(ii) воопшто не постои (поради недостаток
на персонал, капацитети или координаци
ја). Вакви примери беа зебележани речиси
во секој географски регион. Вообичаен
 ите
одговори вклучуваат:

Нема такво нешто, јас си правам формулари
за моја лична потреба, тоа го потпишувам,
се архивира, се става печат, го потпишува и
директорот, но тоа се прави во согласност
со тој што го пријавува случајот, без негова
согласност не може. Не се раководам по ниту
еден формален закон, не ги знам процедури
те. (ID 20/14; ОУ, Брвеница).

Улогата на Народниот правобранител
Учесниците во интервјуата исто така беа
прашани за нивните познавања на улогата
на Народниот правобранител. Според од
говорите, во најголем дел тие не се свесни
или не се запознаени со улогата на Народ
ниот правобранител во случаите на насил
ство врз деца во системот за заштита на
децата (повеќето учесници објаснија дека
никогаш немале контакт ниту соработува
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ле со Народниот правобранител во случаи
на насилство врз деца). Покрај тоа, одго
ворите на испитаниците во сите сектори
покажаа недоволно општо познавање на
улогата и надлежностите на Народниот
правобранител, на пр.:
Немам конкретен одговор. Постои потреба
од програма за да се пренесе целосно позна
вање на улогата на Народниот правобрани
тел. (ID 12/7; СУ, Делчево).
Не сум информиран дали и колку често На
родниот правобранител е вклучен во случаи
на насилство врз деца. Не сум сигурен за не
говата улога. Мислам дека треба да преземе
мерки во смисла на отстранување на стори
телот. (ID 7/4; градинка, Битола).
Немам прецизни податоци за Народниот
правобранител, но претпоставувам дека е
вклучен. Не можам да зборувам за квалите
тот на неговата работа; досега не сме сора
ботувале со него. (ID 3/8; ОУ, Кичево).

Гледишта за влијаниет о на факторите
на еднаквост во случаи на насилство
врз деца
Учесниците во интервјуат а беа запрашани
за тоа какво влијание, доколку има, смета
ат дека факторите на еднаквост имаат во
однос на тоа како се третираат случаите на
насилство врз деца воопшто и насилство
врз деца во системот за заштита на деца
та. Додека некои од учесниците во интер
вјуата ги коментираа факторите на етничка
припадност, религија, сексуална ориен
тација или попреченост, други тврдеа де
ка таквите фактори на еднаквост немаат
никакво влијание. Факторите на етничка
припадност и религија најчесто ги споме
наа учесниците кои живеат во поголемите
градови, како Битола, Гостивар, Прилеп,
Скопје и Тетово. Поконкретно, влијанието
на етничките разлики во случаите на на
силство врз деца и начинот на нивното ре
шавање беше споменато во однос на ром
ската популација, на пр.:
Постојат различни ставови кон различните
етнички групи. Тука имаме Роми и тие се сте
реотипизирани. Но, покрај тоа, не мислам
дека тие се третираат поинаку. (ID 7/2; ОУ,
Битола).
Од мое искуство, можам да кажам дека има
повеќе жртви на сексуална злоупотреба кај
Ромите. (ID 6/22; ЦСР, Прилеп).
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Етничката припадност има големо влијание,
поради општествените проблеми во земја
та. (ID 30/5; МВР, Скопје).
Религијата има влијание, по комунизмот. Ова
се скриени чувства; тие доаѓаат до израз се
когаш кога има некој настан. (ID 9/21; доктор,
Гост ивар).

Попреченоста често се споменуваше во
врска со вербалното насилство од страна
на врсниците, на пр.:
Има деца со попреченост како жртви на на
силство или малтрет ирање. (ID 14/21; средно
училиште, Гост ивар).
Исто така, забележливо е дека учениците со
попреченост се изложени на насилство од
страна на врсниците - постои малтрет ира
ње. (ID 6/44; ОУ, Прилеп).

Сексуалната ориентација не беше чес
то споменувана од страна на учесниците;
сепак, некои од социјалните работници и
наставниците дискутираа за општите гле
дишта во општеството за сексуалната ори
ентација, на пр.:
Сексуалната ориентација може да влијае врз
појавата на насилство меѓу децата, бидејќи
ставовите и очекувањата во нашата среди
на се конзерват ивни. Сè уште нема чувстви
телност, во однос на овој тип на разлика. (ID
20/11; ЦСР, Тетово).

Како фактор на еднаквост, родот беше по
сочуван почесто, во однос на различните
родителски и општествени очекувања и
ставови кон момчињата и девојчињата, на
пр.:
Родот има влијание. Од машките деца се
очекува да не се плашат, да не плачат и да
бидат похрабри. Девојчињата се очекува да
бидат понежни, да помагаат во домот и да
бидат трпеливи - и кога ќе стапат во брак,
да не ги напуштаат сопрузите, бидејќи пос
тои стигма. (ID 30/3; ЦСР, Скопје).
Во голем дел, сепак, постои традиционален
модел на образование на децата. Постојат
различни културни шеми во образованието
кон девојките и момчињата. Девојките се
нежни, а момчињата треба да бидат силни.
(ID 7/6; болница, Битола).
Девојчињата се воспитувани да се воздржу
ваат од агресија и насилство, а за момчи
њата постојат очекувања дека во одредени
ситуации треба да се покаже насилство. (ID
6/3; средно училиште, Прилеп).

Во семејствата и средините каде што пос
тои родова нерамнотежа, постои насилство
кај децата. Ова се должи на различни ставо
ви и очекувања кон момчињата и девојчињата
- предрасуди, стереотипи - од родителите, а
исто така и од околината. Во такви средини,
обично насилството се пренесува на следна
та генерација и е прифатено како позит ивен
модел на однесување. (ID 20/11; ЦСР, Тетово).

Сепак, останатите испитаници (особено
оние кои се вработени во градинките) ис
такнаа дека родот нема влијание врз тоа
како се разгледуваат и третираат случаите
на насилство врз деца, на пр.:
Мислам дека родот не треба да има влијание
овде; во градинката децата се премногу мали
за да размислуваат на тој начин. Ако продол
жиме со овој начин на образование подоцна
нема да имаме насилство за род. (ID 2/21; гра
динка, Струга).
Родот не е фактор што влијае на случаите
на насилство врз децата, бидејќи децата не
се моќни. (ID 7/11; суд, Битола).

Нашите наод
 и овде укажуваат дека меѓу
себното насилство постои и кај момчињата
и кај девојчињата. За жал, нема индикации
за зголемена перцепција меѓу девојчиња
та дека одредени форми на однесување
претставуваат насилство и дека поради
тоа се неприфатливи. Од нашите созна
нија, се чини дека постојат бројни начини
на кои насилните акти меѓу децата се под
влијание на социјализацијата на сексуал
ната улога. Кај момчињата, употребата на
насилство се чини дека е формирана пр
венствено преку таканаречениот модел на
улога од традицион
 алните машки стере
отипи, а многу момчиња можат да научат
дека моќта и контролата во рамки на врс
ничките групи, во најмала рака, се вредну
ваат до одреден степен.

Учесниците во интервјуат а беа прашани
за тоа што според нив претставува доб
ра и најдобра пракса во справувањето со
случаите на насилство врз деца воопшто и
во случаите на насилство врз деца во сис
темот за заштита на децата. Дадени беа
неколку типа на одговори: (i) советување,
кое треба да го обезбедат вработените во
секторите (односно секторите образование
и социјални услуги) кои се искусни во овој
вид на работна практика; (ii) индивидуална
работа со децата, врсниците и родителите
на жртвата или сторителот; (iii) меѓусектор
ската соработка се смета за добра пракса,
особено во справувањето со сложените
случаи на насилство врз деца; (iv) едукаци
ја, со работилници организирани за деца и
родители на тема насилство и зголемува
ње на свеста за потребата од превенција
на насилството; и (v) мерки за ресоцијали
зација за децата кои извршиле насилство
или биле жртви на насилство. Вооб
 ичаен
и
одговори вклучуваат:
Мислам дека најдобрата пракса и ефект во
случаите на насилство врз децата е преку
постојано работење на вакви случаи и кон
тинуирана соработка со стручниот тим во
училиштето каде што е запишано детето.
(ID 27/01; ЦСР, Гевгелија).

ГЛАВНИ РЕЗУЛТАТИ

Како што е наведено погоре, дел од испи
таниците тврдеа дека факторите на еднак
вост, всушност, не влијаат врз тоа како се
разгледуваат и третираат случаите на на
силство врз деца. Ова важи за мал број
вработени во образовниот сектор, особено
во некои од помалите градови (на пример,
Берово, Кичево, Крива Паланка, Валан
дово и Виница). Тие испитаници мислеа и
тврдеа дека децата жртви на насилство се
третираат на ист начин, во согласност со
правните и моралните процедури и прото
коли воспоставени во системот.

Перспективи за добри и најдобри прак
си во случаи на насилство врз деца

Соработка со родителите - превент ивно
информирање дека постои ваков феномен и
дека одговорните треба да бидат санкци
онирани - тоа не треба да биде нормална
практика. Ние сме прот ив тоа семејствата
да станат затворени кругови. (ID 30/2; гра
динка, Скопје).
Секако дека постојат добри практ ики, во
сеопфатниот третман на децата во про
цесот на ресоцијализација. Треба повеќе да
работ име на превент ивните мерки со цел
да се избегнат ваквите случаи, но со меѓусек
торска соработка во процесот, бидејќи само
тоа дава резултат и. (ID 3/19; ЦСР, Кичево).

Препораки
Во однос на добри и најдобри пракси во
справувањето со случаите на насилство
врз деца воопшто и случаите на насилство
врз децата во системот за заштита на де
цата, учесниците во интервјуата беа охраб
рени да ги кажат нивните размислувања за
препораки. Анализата на нивните одговори
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во овој поглед откри два типа препораки препораки за стручните работници и пре
пораки за институциите.

Забелешки за интервјуата од страна на
членовите на професион
 алната мрежа
на истражувачи

Во однос на првите:
• Едукација и обуки за стручните работници
во секој од секторите на тема насилство;
• Континуиран професионален развој за
вработените во образовниот сектор, поли
цијата и социјалните служби;
• Обезбедување психосоцијална поддршка
за стручните работници кои работат со на
силство врз деца;
• Регионална професион
 ална размена на
искуства;
• Работилници на тема решавање на кон
фликти;
• Градење капацитети за сите сектори,
вклучувајќи и зголемување на работната
сила; и
• Подобрувања во мултисекторската сора
ботка.
Во однос на препораките кои учесниците ги
дадоа за институциите:
• Да се воведат или подобрат практиките
на вмрежување;
• Да се обезбедат материјални и технички
ресурси;
• Треба да се обезбедат посебни простории
за жртвите во полициските станици, судо
вите и центрите за социјална работа;
• Да се започнат повеќе проектни иниција
тиви за запирање на насилството;
• Да се обезбедат засолништа за жртвите;
• Да се воспостават и екипираат СОС-ли
нии;
• Да се подготват и имплементираат нови и
подобрени протоколи;
• Поголема соработка со невладините ор
ганизации и медиумите;
• Подобрени или зголемени казни за сто
рителите;
• Законодавството да се спроведува во
пракса;
• Подобрувања во законот за детска заш
тита;
• Подобрена тимска работа; и
• Воведување на протоколи за начинот на
справување со насилство врз деца.

За време на собирањето податоци, некои
од членовите на професионалната мрежа
на истражувачи известија дека се соочи
ле со учесници кои очигледно не сакале
да дадат соодветни одговори на интервју
ата - т.е. да ги споделат своите гледишта и
искуства со случаи на насилство врз деца
од нивното работно искуство. Голем дел од
овие учесници се вработените во образов
ниот (и поретко во здравствениот) сектор,
или живеат во помалите градови. Во такви
случаи, учесниците честопати сметале де
ка немаат многу време да обрнат внима
ние ако се случило насилство за време на
наставата, или само би го игнорирале ако
насилството е „само“ вербално; тие нагла
силе дека се зафатени со нивната адми
нистративна работа и наставата. Во однос
на меѓусекторските споредби, овој наод е
донекаде усогласен со она што го посочи
ја претходните наоди; односно дека пос
тои помалку идентификација и упатување
од страна на образовните и здравствени
те работници отколку што постои во дру
гите сектори. Во други случаи, учесниците
изгледало дека се чувствуваат или рекле
дека се чувствуваат несигурно пред истра
жувачот; ова се должи на позицијата на
истражувачот и резултира со тоа што ис
питаникот очигледно се обидува да го им
пресионира тимот со најдобри одговори,
на пр.:
Како да го кажам ова? Не можам да речам дека
има некои видови насилство. Насилството
може да се реши со дискусија. Ние го предуп
редуваме детето дека тој или таа не треба
да се однесуваат така. (ID 6/1; ОУ, Прилеп).
Постојат некои процедури кои се применува
ат, и на крајот на денот, тоа треба да се
реши - да се казни сторителот. (ID 24/05; ОУ,
Кратово).
Мислам дека тимовите во Центрите за со
цијална работа се едуцираат и тие треба да
им пристапат на случаите на насилство на
најдобар начин во секоја ситуација. (средно
училиште, Скопје).

Во други случаи за време на собирањето
податоци, некои членови на професионал
ната мрежа на истражувачи изјавија дека
се соочиле со испитаници кои очигледно
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немаат знаењ
 е во однос на постапките за
справување со случаи на насилство врз
деца, на пр.:
Не знам, во други институции - внатрешни,
Народен правобранител. Можеби Бирото за
образование треба да биде вклучено. Не ги
знам неговите одговорности. (ID 7/19; ОУ, Би
тола).
Не знам каде да упатувам вакви случаи кои
имаат потреба од понатамошни испитува
ња. Мислам дека тоа треба да биде некој пси
холог во нашата институција, кој ќе забеле
жи знаци на насилство што ние како лекари
сме го пропуштиле. Не знам дали во оваа ин
ституција се прави записник за случаи на на
силство врз деца. (ID 6/10; здравствена уста
нова, Прилеп).

СПЕЦИФИЧНИ НАОДИ ПО СЕКТОРИ
Здравствени работници

Не знам каде да упатувам вакви случаи кои
имаат потреба од понатамошни испитува
ња. Мислам дека тоа треба да биде некој пси
холог во нашата институција, кој ќе забеле
жи знаци на насилство што ние како лекари
сме го пропуштиле. Не знам дали во оваа ин
ституција се прави записник за случаи на на
силство врз деца. (ID 6/10; здравствена уста
нова, Прилеп).

Здравствените работници генерално го
сметале феноменот на насилство врз деца
та како нешто што се случува во домот (во
контекст на семејно насилство) или се сом
невале во насилство во училишната среди
на, извршено од врсници или наставници.
Често децата доаѓаат тука откако ќе би
дат упатени од семејниот лекар, или ако ро
дителот забележи промени во однесувањето

Дополнително, ставовите на здравствени
те работници за истражната постапка за
насилство врз деца е дека треба првен
ствено да се спроведува од центрите за
социјална работа:
Понатаму, полицијата испитува во соглас
ност со ЦСР. Ако е поврзано со дете, тогаш
ја започнуваат постапката и го повикуваат
родителот на разговор. Тимот е присутен и
одлучува дали детето да се одземе од роди
телско старателство или не. (ID 26/07; бол
ница, Валандово).

Еден испитаник од Општата болница во Те
тово вака го објасни прашањето за довер
ливост:
Мислам дека тие институции имаат интер
ни процедури и правилници за споделување на
информации, за да се зачува доверливоста на
децата и вмешаните лица. Секое лице се води
според одреден код и не се открива неговиот
идент итет. Кога се споделуваат извештаи
те сметам дека се зачувува доверливоста и
во тие институции работат лица кои се обу
чени за таа работа и знаат како треба да се
постапи. (ID 201/16; педијатар, Тетово).

ГЛАВНИ РЕЗУЛТАТИ

Генерално, вработените во здравствени
от сектор покажаа многу ограничено знае
ње за насилството врз децата воопшто и
насилството врз децата во институциите;
ова е очигледно од кусите одговори кои ги
даваа здравствените работници за време
на интервјуирањето. Најголем дел од одго
ворите покажаа недостаток на соодветни
знаења за системот на заштита на децата,
процедурите и дури и познавање на прав
ната рамка. Ова беше забележано и во
големите и во малите градови; нема зна
чителни разлики во одговорите на испита
ниците во овој поглед.

на детето, или родителот има проблеми со
воспитувањето на детето, или ако детето
покажува некој психосоматски проблем. Во
тие случаи, по дијагнозата, сфаќаме дека ова
се случаи кои се резултат на физичко насил
ство – од родител на дете, насилство меѓу
родителите, лоши интерперсонални односи
во семејството, адапт ивни проблеми во учи
лиштето - најчесто се дијагностицира Ф-91
, проблеми со однесувањето. (ID 7/6; болница,
Битола).

Социјални работници
Забележавме дека одреден број на стручни
работници од центрите за социјална рабо
та не дадоа соодветни одговори во однос
на постапките за пријавување на случаи
на насилство врз деца. Некои од нив ре
коа дека не знаат кој ги пријавува ваквите
случаи, па дури и дека немало случаи на
насилство во текот на нивното работно ис
куство. Вакви одговори беа забележани во
источниот дел од земјата и во малите гра
дови, на пр.:
Не знам, не сме имале таков случај. (ID 7/26,
ЦСР, Валандово).

Беше забележано дека во прв степен, ис
тражните постапки за насилство врз деца
та треба првенствено да ги вршат центрите
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за социјална работа.
Откако ќе се идентификува случајот, тогаш
испитуваме: стручниот тим од ЦСР. (ID 26/05;
ЦСР, Валандово).
Ако дојде случајот до кај нас, ние како инсти
туција ја превземаме улогата на истражува
чи во постапката барем во социјалниот дел
и превземаме мерки за ресоцијализација, а се
то тоа се евидентира. (ID 3/20, ЦСР; Кичево).

Сепак, многу испитаници објаснија дека,
вообичаено, една институција не може са
ма да ја спроведе постапката. Дополнител
но, имаше различни гледишта во однос на
прашањето на безбедноста во професио
налниот пристап. На пример, еден испита
ник во еден од поголемите градови објас
ни:
Во овие постапки, нашата улога е да го заш
титиме детето, да го извадиме од ризична
та ситуација. За сторителот има и други
мерки; Министерството за внатрешни ра
боти работи треба да обезбеди безбедност.
Судот и Јавното обвинителство работат
со законски мерки и санкции. Кога сторите
лот е дете, тогаш таа улога припаѓа на цен
трите за социјална работа и на Јавното об
винителство; заедно со судот, причините се
анализираат. (ID 4/21, ЦСР, Гостивар)

Во однос на приватноста во севкупниот
пристап, некои стручни работници збору
ваа за водење разговор со детето жртва
заедно со детето кое извршило одредена
форма на насилство. Сепак:
Во случај на повикување на детето во ЦСР
или обраќање на дете-жртва во ЦСР, разго
ворот е во посебна просторија. (ID24/08, ЦСР,
Kratovo).

Наставници и други практичари од
образование
Многу стручни работници од образовниот
сектор од основните и средните училишта
рекоа дека ако насилството се случило во
училишна средина, детето кое е жртва на
насилство прво го пријавува насилството на пример, како цел на одреден вид насил
ство, т.е. вербално, физичко, психосоцијал
но или сексуално.
Во училиштата, претежно, учениците прија
вуваат насилство ако насилството е од уче
ник на ученик и се случило за време на одмо
рот во училиштето. (ID, 20/07; ОУ, Тетово).
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Следниот чекор за стручните работници во
образовниот сектор треба да биде пријаву
вање на случаите на насилство врз деца
(заедно со стручниот тим во училиштето и
центрите за социјална работа), без оглед
на природата на насилството или дали на
силството се случило во училиштето или во
домот. Сепак, стручните работници од об
разовниот сектор објаснија дека обидите да
се регулираат некои случаи на насилство
често се прават во текот на наставата или
во разговор со учениците, на пр.:
Доколку наставникот е сведок на насилство
то, односно се случило во негово присуство,
тогаш тој се обидува да го реши и да разгова
ра со учениците, со класниот раководител и
со стручната служба. (ID 6/21; ОУ, Прилеп).

Генерално, наставниците рекоа дека ги при
јавуваат случаите на насилство врз деца во
институциите и системот за заштита на де
цата, а тоа го упатија во стручната служба
во училиштата.
Нашето училиште ги користи механизмите
за заштита, но ако се идентификува случај на
насилство надвор од училиштето каде што
се вклучени нашите деца или ученици, тогаш
училиштето ја повикува стручната служба
за заштита на децата, известуваме до ЦСР.
Тоа е процедурата што нашето училиште ја
следи. (ID 28/5; средно училиште, Кавадарци).

Слично, особено во помалите градови, вра
ботените во стручната служба во училишта
та рекоа дека случаите на насилство најпр
во им се пријавуваат на психолозите или
педагозите во училиштата или на наставни
ците:
Најчесто ние, стручните работници, при по
сета на час откриваме вакви случаи. Овие
случаи ги детектираме преку намалено вни
мание на учениците за време на наставата
или нередовност, отсуство на следење од ис
тата. Откако ќе го забележиме ова, децата
сами откриваат што стои позади тоа. (ID
27/04; средно училиште, Гевгелија).

Оттука, стручните работници од образовни
от сектор се чини дека имаат свои гледиш
та за третирање на децата како сторители и
жртви. Пред тоа, одлуките за пристапот што
треба да се преземат во случаи на насил
ство врз деца во голема мера се носат ин
терно, на пр.:
Одлуката се носи во училишниот тим. Тука
спаѓа и раководителот на одделението на

детето што го извршило насилството. (ID
26/02; ОУ, Јосифово).
Ако постои физичко насилство, ги повикуваме
родителите да им кажеме дека нивното дете
се однесувало насилно. (ID 6/9; ОУ, Прилеп).

Судии
Најголем дел од забелешките на испита
ниците од судскиот сектор, односно судии
те, се однесуваа на истражните постапки.
Судиите посочија дека самата полициска
служба и нејзините различни оддели спро
ведуваат истражни постапки во случаи на
насилство, доколку жртвата го пријави слу
чајот до полицијата, на пр.:
Кога жртвата ќе пријави до Полиција, пона
таму Полицијата го известува Јавното об
винителство кое истражува за случајот и
комуницира заедно со Центарот за социјални
работи. (ID 20/22; суд, Тетово).

Сепак, еден од испитаниците во еден мал
град забележа дека ако случајот се испрати
директно до судот, тогаш судиите ја водат
постапката:

Во однос на гледиштата околу професи
оналниот пристап кон случаите на насил
ство врз деца, во смисла на доверливост,
одговорите беа прилично непрецизни, на
пр.:
Прочитав дека во рамките на законот сите
документи треба да се чуваат најмалку една
година; после тоа, тие мора да бидат униш
тени. (ID 24/3; суд, Кратово).
Доверливост се обезбедува така што секое
рочиште е тајно, само родител може да при
суствува и ЦСР и ОЈО. (ID 12/21; суд, Гост ивар).

Судиите ги опишаа процедурите за споде
лување на информации меѓу нивните коле
ги и меѓу институциите со кои соработуваат
за насилство врз деца. Се чини дека голем
дел од одговорите добиен
 и во овој поглед
во најголем дел се однесуваа на правните
рамки за размена на информации, на пр.:

Повеќето судии рекоа дека не посетувале
обука или едукација за насилство врз деца.
Ова особено се забележува во помалите
градови, иако еден испитаник од поголем
град го одговори ова прашање прилично
јасно:
Не сум посетувал никаква обука на тема на
силство. Како професионалец во овој тип на
работа, мислам дека ми е потребна таква
обука бидејќи би била корисна. (ID 6/11; суд,
Прилеп)

Кога беа прашани во однос на следење
и супервизија, од добиените одговори се
чини дека концептот за овие прашања за
судиите не е јасен: што значи тоа, кој е
одговорен за спроведување на вакви меха
низми и колку често таквите мерки треба
да се спроведуваат од страна на релеван
тните чинители. Одреден број на одговори
во врска со ова беа дека постои систем на
следење во системот за заштита на деца
та, како и во рамките на правниот систем
воопшто. Се чини дека, меѓу повеќето од
овие испитаници, механизмите за следе
ње и супервизија се сметаат за едно и исто
(ова важи и за малите и за поголемите гра
дови). Како што појасни еден судија:

ГЛАВНИ РЕЗУЛТАТИ

Ако се процесира во Основниот суд, судијата
ја води постапката. Дотогаш истражуваат
органите за прогон (МВР и ОЈО), ако е кривич
но дело, доколку станува збор за прекршок,
тогаш истражува само МВР. (ID 29/10; суд, Не
готино).

Судот има задача да ги информира само одго
ворните институции како што е Центарот
за социјална работа. Кога постапката е за
малолетници, во судот се присутни прет
ставници од Центарот за социјална рабо
та и даваат предлози за примена на парични
казни и други мерки. Центрите за социјална
работа се информирани за одлуките што
ги донесуваат судовите, бидејќи ги спроведу
ваат мерките и ги следат неговите одлуки.
ЦСР е обврзан да нè извест и за тоа што се
случува со случајот со детето и ако целта
е исполнета тогаш ЦСР мора да нè извести
дека примената на мерките е запрена; и то
гаш постапуваме во согласност. Мерките се
од една до пет години, но колку долго тие ќе
траат зависи од резултат ите од ресоција
лизацијата на детето. (ID 6/18; суд, Прилеп).

24/7 нè следат. Сè се брои - кога ќе го вклучи
те или исклучите компјутерот; дали некоја
одлука е донесена на време; дали случајот се
презема на време. Буквално сè. Потоа имаме
прит исок. Тоа не ја следи главната сушт ина
на субјектот - само се следи образецот. (ID
7/7; суд, Битола).

Од добиените одговори може да се заклу
чи дека знаењето за јавните и внатрешни
те политики исто така не е јасно. Многу од
судиите се осврнаа на постоењето на не
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колку законски рамки, но Кривичниот зако
ник го наведуваа како прв.

за социјална работа и јавните обвинител
ства, на пр.:

Јавни обвинители

Се известува (писмено и усно) ЦСР, на кој му
се презент ира само случајот. Записниците и
интерните белешки се чуваат во полициска
та станица, а доколку станува збор за утвр
дено насилство за кое треба да се преземе
кривично-правен прогон се испраќаат и во
ОЈО. (ID 7/17; ИМДСН, Битола).

Кога беа запрашани за нивните постапки
во случаи на насилство врз деца, повеќе
то јавни обвинители упатуваа на потребата
да се постапува внимателно и праведно,
особено во ситуац
 ии кога дете е вршител
на насилството, на пр.:
Ако сторителот е дете тогаш ние треба
официјално да обезбедиме адвокат и да би
деме многу внимателни во почитувањето на
владеењето на правото. Постојат мерки за
ресоцијализација. (ID 18/9; Јавно обвинител
ство, Струмица).
Порано по стариот закон за кривична пос
тапка кој престана да се применува од 2013
година, истрагата ја водеше судот, истраж
ниот судија, и истражните дејствија беа врз
основа на барање на јавното обвинителство
кое постапува по пријава од граѓанин или по
пријава од полиција. По новиот закон за кри
вична постапка, сите истражни дејствија за
прибирање на докази за евентуално постое
ње на насилство врз децата е во надлежност
на јавното обвинителство, јавниот обвини
тел ги прибира овие податоци. И само во ови
е случаи судот може да постапува. (ID 6/18;
суд, Прилеп).

Полициски службеници
Од одговорите што ги добивме од поли
циските службеници, се чини дека нивната
перцепција беше дека полицискиот сектор
е главната институција во која се упатува
ат или пријавуваат случаи на насилство
врз деца. Нејзините оддели спроведуваат
истражни постапки против насилство, осо
бено ако жртвата на насилство првично го
пријавила случајот во полиција. Ова ис
то така се однесува за сложените случаи,
особено оние за кои е потребна интерсек
торска соработка:
Ги истражуваме луѓето, зборуваме со жртва
та и правиме записник за секоја пријава. (ID
30/5; ИМДСН, Скопје).

Како одговор на прашањето каде се испра
ќаат извештаите за насилство врз деца,
испитаниците ги споделија своите искуства
со процедурите за споделување на инфор
мации помеѓу институциит е. Во најголем
дел од одговорите беа наведени центрите
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Полицискиот инспектор има законска обвр
ска да го информира ЦСР за случаите на на
силство врз деца и да му достави на јавното
обвинителство одредени документ и. (ID 6/23;
ИМДСН, Прилеп).
Има правила за споделување на информации,
особено со ЦСР. Тоа е согласно законот за се
мејно насилство. Се водиме професионално
да не се злоупотребат информациите. (ID
28/7; ИМДСН, Кавадарци).

Ваквата соработка беше забележана и во
коментарите во врска со комуникацијата со
децата и нивните родители, на пр.:
Поканата се упатува на родителите/стара
телите и обично разговорот е во Центарот
за социјална работа. Потоа испраќаме пока
на до адвокатот кој го застапува детето. (ID
6/28; ИМДСН, Кавадарци).

СТРУЧНИ РАБОТНИЦИ ВО
ИНСТИТУЦИИ ЗА ДЕЦА
Разбирање на насилство врз деца
Во нивните одговори на овие прашања,
вработените во осумте институции за деца
кои беа вклучени во овој дел од истражува
њето го дефинираа терминот насилство на
сличен начин со испитаниците од другиот
дел на истражувањето. Може да се забеле
жи дека таквите дефиниции се кажани со
општи термини со кои се набројуваат или
категоризираат различни видови насил
ство, обично со мал број примери за само
то насилство, последиците од насилството
или причините поради кои се случува на
силството. Од нивните одговори, произле
гува дека стручните лица од институциите
не го препознаваат запоставувањето како
форма на насилство. Како и во многу други
случаи, терминот насилство не е соодвет
но дефиниран и очигледно не се препозна
ва од страна на некои од стручните лица.
Разбирањето на насилството на испитани

ците обично вклучува насилни акти како
физичко насилство, вознемирување и вер
бална агресија, на пр.:

Нулта толеранција за насилство е еден од
нивните [на СОС Детско село] водечки прин
ципи. (учесник три, педагог)

Насилството е нешто што се случува во си
те општества. Постојат различни форми и
секое општество се занимава со овој проб
лем на поинаков начин (учесник три, педагог).

Понатаму, овој испитаник рече дека тие
вложуваат многу напори за превенција, та
ка што само во многу ретки случаи се слу
чуваат сериозни инциденти на насилство.
Сите испитаници рекоа дека врсничкото
насилство, најчесто вербално по природа,
е форма на насилство на која тие најчесто
реагираат.

Секое однесување, дејство или зборови кои се
навредливи и непочитувачки, кои се насочени
кон друго лице, треба да се сметаат за на
силство (учесник девет, социјален работник).
Различни форми на насилство - вербално, фи
зичко, психичко, сексуално... Свесна намера да
повреди друга личност (учесник два, воспиту
вач).
Повреда, не само физичка, туку вербална,
повреда на личноста, не само она што е вид
ливо, туку и повреда на чувствата на лицето
(учесник осумнаесет, социјален работник).

Протоколи и водичи

Одговорите во врска со механизмите за
супервизија откриваат дека постојат некои
разлики меѓу институциите. За државните
институции како малолетничките затво
ри и казнено-поправниот дом во Тетово,
следење и супервизија се врши од страна
на Агенцијата за санкции и Министерство
то за правда, додека кај другите, како што
се институциите „11 Октомври“, „25 Мај“ и
„Ранка Милановиќ“ следење и супервизија
врши Институтот за социјални дејности и
Министерство за труд и социјална полити
ка. СОС Детското село има внатрешно сле
дење и супервизија, а МТСП го врши мони
торингот. Некои институции споменаа дека
има систем на внатрешно следење кој го
води Директорот.

ГЛАВНИ РЕЗУЛТАТИ

Од нивните одговори во интервјуат а, може
да се заклучи дека испитаниците од ови
е институции не се доволно запознаени со
протоколите и унифицираните национал
ни водичи за справување со насилството
врз децата. Многумина од испитаниците
рекоа дека постојат внатрешни протоколи
во институциите и дека случаите на насил
ство врз деца ги водат според овие интер
ни протоколи. Иак о некои од нив споменаа
дека посетувале обука за насилство врз
деца, заедно со претставници од други ин
ституции (на пример, центрите за социјал
на работа), со цел да се зголеми нивното
познавање на национ
 алните протоколи за
справување со случаи на насилство, дури
и овие испитаници сметаа дека има недос
татоци во знаењата во овој поглед. Еден
вработен сметаше дека постојните прото
коли треба да се ревидираат и ажурира
ат, бидејќи содржат некои термини кои се
строго ориентирани кон осудените лица
(ова е случај во малолетничките затвори
и воспитно-поправните установи за деца).
Испитаник од СОС Детското село објас
ни дека покрај нивните интерни протоко
ли, тие применуваат и некои меѓународни
протоколи, како Политиката за заштита на
децата (CPP). Според овие протоколи и
насоки, тие реаг ираат на секој случај на
насилство, па дури и мали инциденти. Ис
питаникот рече:

Механизми за супервизија во смисла на
идентификација, упатување и пријаву
вање на случаи на насилство

Прашања за род и други фактори на ед
наквост во однос на идентификација,
упатување и пријавување на случаи на
насилство
Испитаниците воопшто не се осврнаа на
прашањата за родот и еднаквоста; одгово
рите се многу општи по природа. Неколку
испитаници рекоа дека прашањето за ро
дот нема влијание во однос на идентифи
кацијата, упатувањето и пријавувањето на
случаи на насилство. Одреден број на ис
питаници изразија мислење дека ако дете
то е сведок на семејно насилство, постои
веројатност во иднина и детето да врши
слични дејства. Исто така, овие испитани
ци сметаат дека образованието и ставови
те на родителите се релевантни во однос
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на прашањата за родот и еднаквоста, на пр.:
Зависи од средината каде детето се развива.
(учесник два, воспитувач)
Има влијание кога детето е сведок на семеј
но насилство, детето учи дека жените „тре
ба да бидат тепани“. (учесник еден, социјален
работник)
Има влијание. Претежно тоа се родителски
образовни ставови и нивни очекувања. Вли
јанието на околината и општеството е по
мало [од она на родителите]. (учесник седум,
педагог)

Меѓусекторска соработка
Одговорите во врска со меѓусекторската
соработка се разликуваа. Испитаниците
вработени во некои институции изразија
мислења за генерално добрата соработка
со ЦСР, иако во одредени случаи недоста
сува соработка или таа е побавна. Главно,
забелешките за меѓусекторската соработ
ка се однесуваа на личностите на поедин
ците од институциите и нивната подготве
ност (или неподготвеност) за соработка.
Одговорите, исто така, упатуваа на профе
сионалните тимови кои се занимаваат со
прашањето за меѓусекторска соработка.
Во СОС Детското село беше напоменато
дека меѓусекторската соработка не е толку
честа бидејќи случаит е на насилство сод
ветно се спречуваат.
Влијание врз стручните работници
Испитаниците генерално одговорија дека
работата со случаи на насилство врз деца
нема значително влијание врз нивната ра
бота или личност. Причините за тоа обично
се однесуваа на искуството што го стекнале
со текот на годините, на пр.:
На почеток имаше психолошко влијание, но со
годините искуство веќе не. (учесник два, вос
питувач)
Има психолошко влијание, но со искуството
што го имаме, ние работиме професионално.
Не е обезбедена поддршка за справување со
стресот. (учесник еден, социјален работник)

Сепак, неколку испитаници одговорија дека
таквата работа има забележително психо
лошко влијание врз нив.
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Има влијание, особено психолошко. Во СОС
Детското село имаме обука за механизми за
справување со стресот. Освен тоа, користам
лични методи за справување со стресот итн.
(учесник три, педагог)
Психолошко влијание постои, како и професи
онално, но тоа е предизвик и придонесува за
професионален развој. Стресот е голем, осо
бено во случаи на насилство. (учесник петнае
сет, негувател)

Перспективи за добри пракси
Неколку различни добри пракси беа истак
нати меѓу стручните работници, иако голем
дел од нив не знаеја да објаснат какви било
добри пракси.
Навремената реакција на персоналот го пре
венира насилството. (учесник шест, педагог)
Принципот на „нулта толеранција“ за насил
ство е добра пракса и има големо влијание за
превенција на насилството. (учесник три, пе
дагог)

Препораки на учесниците во интервјуата
за подобрување на системот за заштита
и професионален развој
Еве неколку примери од одговори на испи
таниците на прашањата поврзани со овој
аспект од интервјуто:
Подобрена координација помеѓу институци
ите што ќе го подобри одговорот во спра
вување со одредени случаи на насилство врз
деца. (учесник седум, педагог)
Надминување на проблемот со недостато
кот на човечки капацитет и. Воспоставува
ње тимови со професионалци кои ќе работат
со децата жртви. (учесник еден, социјален ра
ботник)
Конт инуирана обука за професионалци и ре
довни состаноци за размена на искуства.
(учесник два, воспитувач)
Подобрени образовни програми, наставници,
и организирано слободно време за децата во
затворите. (учесник тринаесет, психолог)
Протоколите треба да се ажурираат и да се
развијат инструмент и за проценка на ризи
кот. (учесник девет, социјален работник)

ИДЕНТИФИКУВАНИ КЛУЧНИ
ЧИНИТЕЛИ
Разбирање на насилството врз децата
Во следниот дел ќе бидат документирани
и анализирани одговорите на учесниците
на следните прашања од интервјуто (види
горе, „Методологија“, дел за „Материјали“,
поддел „Идентификувани клучни чини
тели“; исто така, Прилог 1 (В)): „Како би
го објасниле феноменот на насилство
врз деца на некој кој е лаик? Како би го
дефинирале? Како одговарате кога некој
ќе ве праша зошто се случува? Зошто
мислите дека има случаи на насилство врз
деца во системот за заштита на децата?“
Дванаесетте учесници чинители прво
зборуваа општо за случаите на насилство
врз деца. Шест од дванаесет клучни
чинители ги започнаа нивните одговори со
краток вовед дека проблемот на насилство
врз деца е широк и мулти-факторски
проблем, на пр.:
Навистина постојат многу причини за тоа.
(учесник еден)

Има повеќе фактори на ризик.
(учесник дванаесет)

Шест од клучните чинители се осврнаа на
присуството на насилство во потесното
семејство на детето, односно присуството
на домашно насилни и дисфункционални
семејни врски и распаѓањето на браковите,
како фактори на ризик:
Од нашата национална статистика можеме
да видиме дека бројот на разводи е зголемен,
а исто така и бројот на случаи на семејно
насилство. Ова е причината зошто, кога
го подготвувавме законот, размислувавме
кога едно дете е изложено на насилство - и
не само директно насилство, туку и ако тој
или таа бил/а изложен/а на насилни односи
во домот. (учесник еден)
Тоа зависи од децата и ситуацијата во која
се наоѓаат - нивната средина, нивната
околина. (учесник два)
Прво и најважно, кога зборуваме за насил
ство, тоа може да биде во семејството - не
достаток на знаење кај родителите за ра
бота со своите деца - на пример, ниско ниво

Причините често може да се најдат во оби
чаите, традициите и културата - дури и на
скриен начин, во методите за воспитување
на децата. Затоа, не мислам дека постои
едно дете кое е имуно на можноста да биде
жртва на насилство. Насилството се јавува
на сите нивоа на општествениот живот, но
исто така и во домашниот и семејниот жи
вот. (учесник чет ири)
Практиката покажа дека кога се случува во
семејството, тоа е резултат на дисфун
кционални семејни односи... Најчесто е кога
родителите се во конфликт, каде што има
депресивна, конфликтна атмосфера дома,
а особено кога станува збор за развод. Ед
на трет ина од разводите што ги имавме се
многу конфликтни, многу тешки, а детето е
жртва во оваа ситуација... тие се сведоци на
секаков вид насилство и конфликт и дома, а
односот меѓу родителите е толку нарушу
вачки; потоа, кога ќе одлучат да се разведат,
родителите ги користат децата за да се од
маздуваат еден на друг преку детето. (учес
ник девет)
Ако се нормални - да ги наречеме нормални семејства во општеството, каде што деца
та се трет ираат правилно и нивните права
се навист ина ценет и, семејства каде роди
телите едноставно ќе признаат дека иако
се деца, тие имаат свои права и интереси...
во овој случај, секое дете ќе се воспитува во
средина која би била нормална средина, а ис
то така ќе се изгради со вредност и - навис
тина важни вредност и. (учесник десет)

ГЛАВНИ РЕЗУЛТАТИ

Кога зборуваме за насилство врз децата, тоа
е многу широк поим, а причините може да
бидат повеќекратни. (учесник два)

на образование; но исто така и материјална
или финансиска позадина во семејството, ка
ко и здравствената состојба на родителот
и многу други кои, за жал, се присутни. (учес
ник три)

Во донекаде поврзана смисла, друг испи
таник го изложи аргументот на емоционал
но недостапни родители и возрасни како
потенцијално придонесувачки фактор:
Ако детето нема со кого да разговара за сво
ите проблеми, тоа обично сака да привлече
внимание, па понекогаш прави насилство за
да покаже дека има некој проблем и дека му
треба помош... Родителите, возрасните, не
маат време да зборуваат со своите деца; за
жал, денес ова станува сè почесто. Тие може
да се зафатени со работа, или понекогаш не
знаат како да го направат тоа. (учесник пет)

Еден испитаник го изложи аргументот дека
оние кои биле злоупотребени во минатото
може да станат злоставувачи во иднина:
Една од овие причини е дека сторителите на
насилство, тие самите биле жртви на насил
ство. Значи тие го репродуцираат [nasilstvo
to], можам да кажам, бидејќи многу од истра
жувачите што ги прочитав, до сега, велат
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дека се покажува - луѓето кои биле жртви на
насилство или злоупотреба, некои од нив го
репродуцираат тоа. (учесник пет)

рални област и, бидејќи очигледно постои не
достаток на образование и очигледно недос
таток на информации. (учесник осум)

И повторно, во донекаде поврзана смис
ла, односно одразувајќи ја основната иде
ја околу потенцијалната меѓугенерациска
репродукција на моделите на насилство,
друг учесник зборуваше за важноста на
возрасните во општеството и нивниот по
тенцијал да делуваат како позитивен или
негативен пример:

Имаше и два коментари во врска со потен
цијалните негативни ефекти на насилство
то врз децата од неодамнешната политич
ка нестабилност во земјата:

Треба да започнеме со возрасните - реедука
ција на возрасните. Не е случај само со наша
та држава, тоа се случува и во глобални рам
ки. Возрасните се тие кои користат говор
на омраза. Тие го прикажуваат ова насилно
и агресивно однесување, користат несоодве
тен јазик и многу често децата се таму - и
тие едноставно го копираат она што обич
но го прават возрасните... Така и тие стану
ваат насилни или агресивни - маѓепсан круг.
(учесник шест)

Четири други испитаници се осврнаа на
влијанието на поголемите социјални и оп
штествени фактори врз нивото на насил
ство врз децата. Тројца испитаници се
осврнаа на влијаниет о на поголемите оп
штествени фактори како негативен ефект,
односно зголемување на веројатноста за
насилство врз и меѓу децата; два од нив
се однесуваа на ставовите кон девојките и
жените:
Откако работам во областа на насилство
врз жени, особено насилство врз девојчиња,
постојат типични и стереотипни форми.
Во некои општества, како што знаете, ова
е дозволено. Ако зборуваме за присилни бра
кови, осакатувањето на гениталиите, кое
е форма на насилство врз девојчињата, кое
потекнува од тие стереотипи - ова е неш
то што треба да се направи за девојчињата.
Микросистемскиот одговор во земјата води
кон насилство. (учесник седум)
Во некои од овие семејства, улогата на же
ната сè уште е многу традиционална и тие
го одобруваат тепањето на жената. Тие
очекуваат жената да има традиционална
улога, да биде послушна во семејството. За
тоа верувам дека во изминатите десет до
петнаесет години многу е направено во оваа
област, особено кога станува збор за семеј
ното насилство. Но, прашањето не е трет и
рано еднакво, бидејќи не можеме да кажеме
дека ситуацијата е иста кога станува збор
за поодалечените, или едноставно повеќе ру

Верувам дека она што се случува во општес
твото, сите тие случувања, знаете, во оп
штеството, навист ина придонесуваат кон
појава на насилство. Исто како и сега - те
ковните работ и, што всушност се случува,
и полит ичката ситуација во земјата9. (учес
ник осум)
Во последните неколку години имаше зголе
мување на насилството и насилството во
општеството, како и во медиумите, меѓу
највлијателните полит ички луѓе и меѓу нај
влијателните полит ички парт ии во зем
ја
та... Ова се ши
ре
ше на
до
лу, од вр
вот до
дното, знаете, па дури и децата можеа да по
чувствуваат дека положбата на моќ е многу
важна, дека можеш да се идент ификуваш со
тоа и дека можеш да бидеш лидер, можеш да
бидеш што сакаш. Исто така, социјалните
нееднаквост и кои стануваат реалност мно
гу очигледни во нашето општество овозмо
жија децата да станат дискриминирани ме
ѓу себе... Секој ден гледам многу деца кои биле
малтрет ирани и злоупотребувани од врсни
ци; а од друга страна, гледам многу деца со
надворешно однесување, агресивни: родите
лите не можат да го ограничат нивното од
несување, па дури и училиштето не може да
го стори тоа. (учесник дванаесет)

Сепак, еден испитаник се осврна на про
менливите општествени вредности во те
кот на изминатите две или три децении
што имаа позитивен ефект, односно зголе
мувањето на прагот на чувствителност кон
насилството врз децата, како што се гледа
во училишната пракса:
Пред околу дваесет години, одредени форми
на насилство беа третирани како нормал
ни појави; во овој поглед, можам да споменам
телесно казнување во училиштата - можеби
тепање на децата, шамари, можеби тегнење
на косата, телесно казнување со стап - сите
овие работ и беа третирани како нормални
појави. Можеби ова се должи на некаков вид
на неразбирање на феноменот на насилство
врз децата; овие форми беа, на некој начин,
прифатени, тие беа трет ирани како нор
мални, како дел од воспитно-образовниот
процес, како некаква педагошка мерка... Од
осамостојувањето на државата ситуација
та се промени и доведе до бројни промени во

9 За да се разбере овој коментар, треба да се има на ум дека ова интервју беше спроведено во четврток, 27. април 2017 година,
само неколку часа пред нападот на македонскиот Парламент (види Тесторидес, 2017). Претходните денови имаше големи политички
демонстрации во Скопје.
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однос на законската регулатива, во однос на
правото и промените во свеста на инсти
туциите и свеста на дел од семејствата, во
врска со постоењето на такви форми на на
силство. (учесник единаесет)

Еден испитаник го изнесе аргументот за
недостатокот на спроведени законски сан
кции:
Постојат различни причини. Прво, несоод
ветната законска регулатива. Потоа, нес
проведувањето на законот, постоењето на
владеење на правото. Не постои систем за
превенција и заштита. Недостаток на ефи
касен систем за превенција. (учесник седум)

И повторно, на донекаде поврзан начин,
друг испитаник зборуваше за нееф
 ектив
носта на институциит е кои имаат одговор
ности за заштита на децата:

Дванаесетте испитаници чинители беа
прашани дали имаат конкретни коментари
за тоа зошто се случува насилството врз
децата во системот за заштита на децата односно, коментари во дополнение на она
што веќе го кажаа општо за тоа зошто се
случува насилството врз децата (види по
горе). Единаесет од дванаес етте учесници
имаа натамошни коментари во овој поглед.
Седум од клучните чинители испитаници
во нивните одговори се осврнаа на различ
ни законски рамки, протоколи, мониторинг
и координација на системите кои се веќе
воспоставени во системот за детска заш
тита во земјата, на пр.:
Воспоставивме национално координат ивно
тело за заштита на децата, на највисоко
ниво. Се состои од претставници од сите
релевантни министерства - невладини ор
ганизации и меѓународни организации, со цел
да се обезбеди сеопфатна заштита на деца
та во текот на целиот процес. За да се по
добри ова прашање за идентификација, беше
обезбедена обука за сите професионалци кои
работат во соодветните институции. Во
2012 година имавме кампања за идент ифи

Еден од седумте испитаници кои се освр
наа на различните законски рамки, прото
коли, мониторинг и координација на сис
темите, го изрази своето мислење дека
решавањето на ова прашање лежи во по
конзистентна примена на постојните мер
ки:
Некои од причините што ги спомнав кога
зборував за насилството врз децата во се
мејството, исто така, се присутни во сис
темот за зашт ита на децата. Тоа зависи од
сторителот на насилството и од мерките
што треба да ги спроведува системот за да
му се обезбеди зашт ита на детето. (учесник
три)

Меѓутоа, четворица од седумте испитани
ци кои се осврнаа на различните законски
рамки, протоколи, мониторинг и координа
ција на системите посочија дека практика
та за детска заштита може да биде (или, во
случајот на учесник девет, недвосмислено
е) малку поинаква:

ГЛАВНИ РЕЗУЛТАТИ

Има одредени страни, национални тела и ин
ституции кои прибегнуваат кон усвојување
на одредени планови и стратегии, кои би би
ле за децата - но тие не се спроведуваат за
доброто на децата. И повторно, за жал, овие
надлежни институции кои треба да обезбе
дат ставање крај на насилството врз деца
та едноставно се замолчени, знаете. Тие не
прават ништо за насилството врз децата, а
тоа води кон еден вид на ланец, знаете, како
маѓепсан круг, само насилство што се случу
ва. (учесник десет)

кација на жртви на сексуална злоупотреба
на деца. Целта беше да се зголеми свеста на
наставниците и сите вработени кои рабо
теа во училиштата; исто така, како да се
пријавува потоа - како да се информираат
центрите за социјална работа, и во случаи
на тешка злоупотреба, како да се информи
ра Министерството за внатрешни работи.
(учесник два)

Нашите институции ги следи канцеларијата
на Народниот правобранител, а стручниот
надзор го обезбедува Институтот за соци
јални работ и, кој има сектор за социјални
инспекции... Сепак, тоа не значи дека сме за
доволни од институционалната грижа. (учес
ник еден)
Законот и протоколите, сè што имаме во од
нос на документација, се навист ина јасни и
лесни за употреба. Но, факт е дека во прак
са, овие принципи се потценет и. Како член
на Националниот совет за малолетничка де
ликвенција и како учесник во многу работни
групи кои се релевантни за оваа тема, свесни
сме дека децата се интервјуираат повеќе па
ти... Јасно е дека треба да се спроведе само
еден разговор во присуство на претставник
од Центарот за социјална работа, Минис
терството за внатрешни работ и и јавни
от обвинител. И во согласност со Законот
за детска правда, судијата може да го пови
ка детето на второ сослушување. Меѓутоа,
практиката открива дека имаме повеќек
ратни испрашувања на деца, а во некои слу
чаи децата се соочуваат и со сторителот на
насилството. (учесник чет ири)
Значи има врска и со законската регулат ива
- многу често имаме законски прописи кои во

77

Насилство врз деца во системот за заштита на деца

теорија се добри, но можеби тоа не е случај
во пракса - она што може да недостасува се
информации за практична имплементација.
(учесник шест)

Поради дисфункционалноста на институ
циите во државата. Внимателно го одбрав
овој термин „дисфункционалност“ - ист е
како и за семејство. Можам да кажам де
ка не постои ниту една институција која е
вклучена во системот за детска заштита
која успева целосно да ги извршува свои
те надлежности, надлежностите што им се
дадени, во согласност со различните про
токоли, закони и слично. (учесник девет)
Еден од седумте учесници кои се осврнаа
на различните законски рамки, протоколи,
мониторинг и координација на системите,
го лоцираше проблемот во овој поглед во
ставовите и активностите во одредени де
лови од општеството, како и во предизви
ците во спроведувањето поради овие фак
тори:
Кога станува збор за институционалните
аспекти, сето ова запоставување всушност
е длабоко вкоренето. Затоа, можам само да
зборувам за некои недоволни напори од стра
на на општеството, во смисла на промови
рање на ова ниво на сензибилитет, кога ста
нува збор за руралните области... Можеме да
разговараме за девојките, на многу од овие
девојчиња не им е дозволено да одат на учи
лиште, не им е дозволено да се запишуваат
во училиште, тие се занемарени, а покрај
тоа, дури и кога им е дозволено да одат на
училиште, тие се повлечени од училишта
та предвреме... Имаше зголемување на над
лежностите на училишниот инспекторат
и зголемување на надлежностите на инспек
торите во инспекторатот, што доведе до
поголемо вклучување на децата, поголема
контрола, поголема грижа - сè што се одне
сува на децата. (учесник единаесет)

Пет од клучните чинители учесници во ин
тервјуата се осврнаа на недостаток на обу
ки или свесност во врска со нивните улоги
од страна на вработените во системот за
заштита на децата:
Можеби не зборуваме за директните форми
на насилство кои постојат, туку и за инди
ректните форми на насилство. Можеби тоа
е однесувањето на службените лица кои ра
ботат во овие институции, што всушност
води до она што е познато како „секундарна
виктимизација“. (учесник шест)
Постојат неколку фактори, неколку причини,
бидејќи можеби рехабилитацијата, реинтег
рацијата не е целосно завршена во инсти
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туциите - можеби тие не се придржуваат до
најновите стандарди кои ја регулираат оваа
област. Можеби затоа што овие луѓе не се
следени до степен до кој треба да се следат
по излегувањето од таа институција. (учес
ник седум)
Веројатно недостаток на образование од
страна на стручните лица, без разлика да
ли се наставници или луѓе кои работат во
згрижувачки центри. Тие сè уште се водени
од традиции, од обичаи, а не од правните
норми. Тие размислуваат за извршување на
својата должност - обврска која треба да
им биде професија; и можеби тие морале да
ја преземат оваа улога, можеби не сакале да
бидат во таа професија, но можеби тоа било
едноставно присилно или наметнато. И тие
мислат дека децата се таму за нив, а не дека
тие се таму за децата. (учесник осум)
Лицата кои работат таму немаат доволно
свесност. Јас веќе триесет години работам
во сферата на менталното здравје на деца
та; не можете да го лекувате детето освен
ако не успеете прво да ги воспоставите овие
психосоцијални интервенции заедно со овие
институции - и тука сте беспомошни. Се чув
ствувате многу беспомошно, а тоа е тешко,
затоа што се обидувате да го зашт ит ите
детето, и се чини дека сте оставени без ни
какви средства поради целата ситуација.
Се обидувате да направите нешто, а свесни
сте за секундарната викт имизација што се
појавува во системот, и можете да ги видите
ефект ите што ги има врз детето - а сепак,
вие сте беспомошни... [No] тоа не е секогаш
така, не е секогаш така мрачно. (учесник де
вет)
Ако тие навист ина, сериозно ги разбираат
нивните должност и и обврски, нивните за
дачи, и тоа дека тие се таму за интересите
на децата, дека се таму за да ги воспитува
ат, да се грижат за децата, тогаш нема да
имаме појави на насилство во овие институ
ции. А зошто се појавуваат проблеми? Тие се
случуваат затоа што имате вработени кои
дури и не ја разбираат позицијата на која се
назначени. Тие се таму само да ги поминат
осумте работни часа, но не го гледаат како
продолжение на она што нормално би го пра
веле во животот. (учесник десет)

Конечно, двајца од клучните чинители
учесници во интервјуата експлицитно се
осврнаа на потребата од деинституциона
лизација како заштитна мерка против фе
номенот на насилство врз децата во систе
мот за заштита на децата:
Имаме и национална стратегија за деинсти
туционализација, но за жал, ова е фокусира
но само на работа со луѓе и деца со попрече
ност. (учесник еден)
Има многу малку институции во системот
за зашт ита на децата кои се пријателски за

децата и за адолесцентите... Институции
те што ги имаме сè уште се „некаде помеѓу“
- не се како што некогаш биле во социјалис
тичкиот систем, но оттогаш не се проме
ниле многу. Тие велат дека се „отворени“ ин
ституции - тоа значи дека не ги затвораат
вратите и не ги затвораат децата - но, од
друга страна, „отворена врата“ значи дека
се целосно отворени, децата можат да изле
зат во попладневните часови, да просјачат
на улица, што и да е – да прават некои ан
ти-социјални работи, исто така да крадат,
да прават што сакаат. И ова се вид на ин
ституции што се нарекуваат институции
за заштита на деца... Без доволен надзор, без
доволен персонал, без доволна алокација на
пари за оваа намена, без доволно мониторинг
и без доволно истражување на резултат ите.
(учесник дванаесет)

ЗА ЕФЕКТИВНОСТА НА
ПОСТОЕЧКИТЕ МЕРКИ

Еден од дванаесетте клучни чинители
учесници во интервјуто одговори дека мо
жеби ќе бидат потребни и некои дополни
телни измени во законодавството:
Можеби законската рамка треба понатаму
да се измени... Има празнини во речиси сите
области кои штотуку ги посочив. Најголем
проблем би бил недостатокот на владеење
на правото. (учесник седум)

Сепак, многу почесто учесниците во интер
вјуата се повикуваа на (како што направија

Ако зборуваме за законот и стратегијата во
документ ите за правната стратегија – со
сема сме добри. Меѓутоа, ако зборуваме од
гледна точка на имплементација, има повеќе
предизвици, а имплементацијата не е на оче
куваното или саканото ниво. (учесник еден)
Барем во одделот во кој ние [Ministerstvoto]
сме вклучени, можеме да видиме дека се при
менува [zakonodavstvoto]. Но, на национално
ниво, целото законодавство не се применува
целосно. Затоа можеме да видиме дека имаме
некое отстапување од ова [nacionalno] пра
шање за зашт ита на децата - дека ние [kako
nacija] не го спроведуваме целосно. (учесник
три)
Добро, постои национален акционен план за
детски права, тоа е точно; постои закон
за зашт ита на децата, закони за основно и
средно образование. Но, генерално мислам
дека системот за зашт ита на децата е доб
ро заснован; постои добра основа, но треба
да се надгради, се разбира, и да се прилагоди
и адаптира на новите трендови - на пример,
сајбер-насилството, што е многу важно во
последниве години. Според националниот за
кон, кога едно дете е жртва или сторител на
кривично дело, тие треба да дадат исказ два
или максимум три пат и. Првиот пат е пред
полицискиот службеник, а вториот пат е во
судот; и во исклучителни случаи, може да има
трет или четврти пат. Нашата организаци
ја лобира за детето да дава само еден исказ и
тој исказ да се корист и во истрагата - секое
повторување или сеќавање е викт имизација,
секундарна викт имизација на детето. (учес
ник пет)

ГЛАВНИ РЕЗУЛТАТИ

Во следниот дел ќе се документираат и
разгледуваат одговорите на учесниците
во интервјуат а на следните прашања (ви
ди горе, „Методологија“, дел за „Материја
ли“, поддел „Идентификувани клучни чини
тели“; исто така, Прилог 1 (В)): „Во однос
на случаи на насилство врз деца општо и
случаи на насилство врз деца во системот
за заштита на децата на национ
 ално ниво,
што мислите за ефективноста на постоеч
ките мерки? Можна ли е интерсекторска со
работка? Доколку да, што ја олеснува таа
соработка (законодавство, професионални
протоколи и упатства, професион
 ални од
носи и др.)? Доколку не, кои мислите де
ка се пречките за тоа (недостаток од зако
нодавство, недостаток од професионални
протоколи и упатства, недоволно разбира
ње на законодавството, професион
 алните
протоколи и упатства, лоши професионал
ни односи итн.)?“

шестмина) разликата меѓу она што се сме
та за добар закон (т.е. што треба да се слу
чува во принцип) и колку добро законите
всушност се спроведуваат (односно, што
се случува во пракса).

Всушност постои форма што ја користи
ме за пријавување на насилство, а исто та
ка има и протокол што го подготвив само
за УНИЦЕФ; тоа е протокол за акт ивноста
што треба да ја преземат здравствените
работници. Сепак, и покрај овие форми и про
токоли и други слични документ и - и покрај
постојните и постоечките - тие едностав
но не се користат, не се дистрибуираат, ни
ту се презент ираат правилно. (учесник де
вет)
Теоретски, имаме закони, но имплемента
цијата навист ина не се случува во пракса.
Значи насилството е забрането - забрането
е според горенаведените закони - но во прак
са, тоа не е санкционирано, не е казнувано.
[Во едно истражување пред неколку godini]
ги прашавме учениците од основните учи
лишта да ни кажат повеќе за насилството...
Сфат ивме дека децата не се охрабруваат
да пријавуваат насилство; некои од нив ду
ри и го гледаат како нормален чин или неш
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то што наставникот има право да го прави
во училиште, и мислат дека ако го пријават
тие ќе бидат санкционирани, а не наставни
ците. (учесник десет)
Вложивме многу напори за законите и подза
конските акти, и од друга страна, во праве
њето протоколи за меѓусекторска соработ
ка во случаи на злоупотреба на деца. Но, овие
протоколи до сега не се поставени ефикасно.
Има ограничени ресурси, особено во здрав
ствениот сектор, но тие не функционираат
добро. (учесник дванаесет)

Петмина од дванаесетте клучни чинители
укажаа дека работата во оние области ка
де што е потребна меѓусекторска соработ
ка во спроведување на законодавството
или националните политики, или обезбеду
вање на услуги, е важна и бара дополни
телно внимание:
Би сакал да споменам дека оние сервиси кои
бараат меѓусекторска соработка се нај
тешки за спроведување. (учесник еден)
Свесни сме за потребата од подобрување на
меѓусекторската соработка, бидејќи тоа е
клучно за заштита на децата. (учесник два)
[Ima{e проблеми so] меѓусекторската сора
ботка која треба да постои меѓу институци
ите кои треба да се вклучени во зашт итата
на децата – во минатите години се зголеми
ја обуките за вработените во Центарот за
социјална работа за да се подобрат нивни
те професионални вештини и капацитет и.
(учесник четири)
Се сеќавам пред 29 години... дури и во тоа вре
ме, соработката со образовниот систем,
зборувам за основните и средните училиш
та, и центрите за социјална работа – сора
ботката беше одлична, особено кога имавме
деца кои беа жртви на насилство. Можеби
во тоа време термините „меѓусекторска“
или „меѓуодделенска соработка“ не постоеја
– можеби немавме протоколи, но работевме
заедно за интересите на децата... Кога ста
нува збор за оваа меѓусекторска соработка,
верувам дека таа постои и треба да постои,
но она што мислам дека е уште порелеван
тно е единствен начин на делување. И овој
единствен начин на делување не треба да се
применува само на даден регион, ниту даден
град, туку треба да биде во државата, на на
ционално ниво. (учесник шест)

Дополнително, двајца од дванаесетте
клучни чинители учесници во интервјуата
ја истакнаа потребата од физички ресурси
на безбедни куќи или засолништа за про
ценка и третман на деца-жртви на насил
ство:
Мораме да бидеме свесни за можноста од
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повторно траумат изирање на децата, бидеј
ќи ова е многу чувствителна област... Покрај
зајакнувањето на капацитет ите на струч
ните лица, што е потребно, потребни ни се
ресурси - вклучувајќи финансирање на допол
нителни служби за поддршка на жртвите.
Стручните лица кои работат во центрите
за социјална работа може да обезбедат ини
цијална психосоцијална поддршка, но нам ни
се потребни специјализирани центри за со
ветување, каде што на жртвите ќе им биде
обезбедена помош за да можат да се вратат
во нивниот нормален живот... Ни треба за
солниште, безбедни куќи, каде што ќе може
ме да згрижуваме и трет ираме. Да, потребна
им е со
ци
јал
на заш
т и
та, но во ис
то вре
ме потребна им е и здравствена зашт ита.
Затоа треба оваа услуга да биде достапна.
(учесник два)
Имаме само осум „пријатни соби“, како што
ги нарекуваме, за интервјуирање на децата
кои биле жртви на насилство - и тие се на
оѓаат во полициските станици. Според ин
формациите од извештајот што го добивме,
тие се недоволни во споредба со бројот на
деца кои се изложени на ризик. Во Центарот
за социјална работа имавме три такви прос
тории, но сега има само една. Имаше една
таква соба во Скопје, но зградата беше урна
та. Тие треба да ги имаат сите соодветни
аудио, визуелни и технички средства за да
можат да ја исполнат својата цел. (учесник
чет ири)

Конечно, двајца од дванаесетте чините
ли испитаници се осврнаа на ефектите од
политичката волја (или недостигот од неа)
врз координираното обезбедување на сер
виси за деца-жртви на насилство:
Верувам дека во изминат ите три години сис
темот не функционира толку добро како
што треба да функционира, а тоа може да е
резултат на полит ичката ситуација. Не са
мо во однос на ситуацијата на зашт ита на
децата од семејно насилство, туку генерал
но, во сите сфери на општеството... Ова е
она што се случува - така одиме, три чекори
напред, пет чекори назад! (учесник осум)
Преземавме многу иницијат иви за да се здру
жиме, да седнеме заедно и да дискут ираме, да
разговараме за тоа што функционира и што
не функционира. Но, тоа зависи од иницијати
вата на УНИЦЕФ, на некоја меѓународна орга
низација, на СЗО - а потоа нашиот сектор,
нашите институции не преземаат водство.
Дури и нашето Министерство за труд и со
цијална полит ика презеде многу иницијат иви
за меѓусекторска соработка, но тогаш, знае
те, тоа трае една година; се менува човек на
ниво на министер или заменик министер, кој
е задолжен за оваа иницијат ива, а потоа до
аѓа друго лице кое не мора да продолжи - не е
толку важно на агендата на одреден Минис
тер. И самите министерства не соработу
ваат многу добро. (учесник дванаесет)

ВЛИЈАНИЕТО НА РОДОТ И ДРУГИТЕ
ФАКТОРИ НА РАМНОПРАВНОСТ
Во следниот дел ќе се документираат и
разгледуваат одговорите на учесниците во
интервјуата на следните прашања (види
горе, „Методологија“, дел за „Материјали“,
поддел „Идентификувани клучни чините
ли“; исто така, Прилог 1 (В)): „Како мисли
те дека прашањата на род и други фактори
на еднаквост влијаат на идентификацијата,
пријавувањето и упатувањето на случаи на
насилство врз деца општо и случаи на на
силство врз деца во системот за заштита на
деца и како тие случаи се превенираат и ре
шаваат?“
Петмина од дванаесетте клучни чинители
учесници во интервјуата изјавија дека ро
довите и другите фактори на еднаквост не
влијаат врз тоа како се идентификуваат и
решаваат случаите на насилство врз деца,
на пр.:
Не. Се осигурувам дека нема разлика. Секогаш
де
те
то е тоа кое се тре
ти
ра, а нај
доб
ри
от интерес на детето е најважното нешто.
(учесник два)

Мислам, од моја гледна точка, тие [rod и други
фактори на ednakvost] не прават разлика - се
кое дете е дете. Ние како организација не сме
забележале никакви разлики во пристапот
ако детето е Ромче или има поинаква сексу
ална ориентација, но можеби тие разлики [vo
сексуалната orientacija] се позабележливи кај
возрасните. (учесник пет)

Тие пет испитаници го споменаа постоење
то на законски рамки кои ја поткрепуваат га
ранцијата за еднаквост во вакви случаи, на
пр.:
Законот за социјална заштита има одредба
за заштита од дискриминација врз основа на
род, раса, боја на кожа, националност, етнич
ка припадност, социјална, политичка, верска,
културна, јазична, финансиска и социјална по
задина, попреченост, неповолна положба во
однос на други корисници на социјални зашти
та. (учесник еден)
Еден од овие пет испитаници, исто така, се
осврна и на конкретни активности од стра
на на Министерството за образование за за

Прво, Министерството за образование из
готви насоки - овие упатства се однесува
ат на ант идискриминација во рамките на
училиштата, а насоките им се достапни на
училиштата. Упатствата беа изготвени во
соработка со невладините организации, осо
бено оние кои работат со ранливите целни
популации. Упатствата им се достапни, учи
лиштата можат да ги идент ификуваат ови
е случаи на дискриминација... Значи, моето
мислење е дека имаме силни ресурси и имаме
надлежни стручни служби за да ги идент ифи
куваме и да ги трет ираме овие случаи. (учес
ник единаесет)

Сепак, и покрај тоа што напоменаа дека
рамноправноста е наводно загарантирана
во законската рамка, седуммина од два
наесетте клучни чинители испитаници из
разија мислење дека искуството во пракса
може да биде малку различно за одредени
групи. Четворица од дванаесетте испита
ници конкретно се осврнаа на случајот со
етничките малцинства во земјата, при што
двајца од нив укажуваа дека главните по
тешкотии се наоѓаат во овие заедници, на
пр.:
Кога станува збор за другите заедници - да
речеме, албанската заедница - навист ина е
тешко да се види каде запираат обичаите и
традицијата и започнува насилството. Ис
тото важи и за ромското население. Не е де
ка судиите не се обидуваат да ги зашт итат
овие деца, но во некои случаи тие сакаат да
се венчаат на чет иринаесет години. Во не
кои случаи, тие се продаваат од страна на
нивните родители, а тоа е нормална работа
во таа заедница; и тоа значи дека навист ина
е тешко да се докаже како чин на насилство,
и тн. (учесник девет)

ГЛАВНИ РЕЗУЛТАТИ

Не, не би рекол. Стручните лица ги третира
ат сите деца исто. Досега не сме забележале
никаква активност која била неправилно нап
равена поради една од овие основи. (учесник
четири)

јакнување на овие закони преку развивање на
комплементарни протоколи во училиштата:

Тие [Албанците и Ромите] живеат во среди
ни што се позатворени - и затоа, на пример,
нема пријави од соседи; средината во која
живеат не го дозволува тоа. Значи, треба да
ги потт икнеме граѓаните да пријавуваат
случаи на насилство – без разлика дали тоа
вклу
чу
ва де
те кое е со
се
ма здра
во или де
те кое има некаква форма на попреченост...
Главната причина за тоа е ниското
образование на родителите, но и средината
во која живеат. (учесник три)

Двајца други испитаници кои се осврнаа
на случајот на етничките малцинства во
земјата посочија дека главната тешкотија
лежи во перцепциите на општеството во
однос на овие малцинства, на пр.:
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Насилство врз деца во системот за заштита на деца

Кога станува збор за децата од ромската
заедница, како ранлива група на деца, тие сè
уште не ги уживаат истите права. Значи, го
немате тој аспект на еднаквост. Според на
одите што ги имаме, 90 проценти од децата
кои питачат на улиците, питачите, се при
падници на ромското население и се изложени
на секакво насилство. Тие се изложени на при
нудна работа и експлоатација, која, како што
знаеме, е забранета, според меѓународните
декларации и стандарди... За жал, државата
не најде соодветен инструмент за заштита
на овие деца. (учесник десет)
Многу работам со деца кои биле сексуално
злоупотребени. Ако дете од ромската попу
лација е сексуално злоупотребено, тоа нап
редува многу, многу брзо. Ако дете од друга
етничка припадност е сексуално злоставува
но тогаш, напротив, има оддолжување на це
лиот процес. Обвинителството мора да има
многу, многу силни докази со цел да напредува
еден случај, а понекогаш и чекаме со месеци да
се развие случај. На нашите судии им е полес
но да кажат, да прогласи некој за виновен, ко
га тоа лице доаѓа од ромското малцинство.
Знаете [ovde, учесникот почна да зборува со
ироничен тон, како да е трета strana], „тоа
е дел од нивната култура, многу големи семеј
ства кои живеат заедно во една просторија,
децата се изложени на сексуалниот живот на
родителите, сведоци се на тоа, а родители
те се разуздани кога се пијани и лесно може да
се вклучат во сексуални активности со свои
те деца“. (учесник дванаесет)

Тројца од дванаесетте клучни чинители
конкретно упатуваа на случајот со децата
со попреченост. Двајца од нив укажаа дека
проблемот е во недостаток на свесност и
обука на оние кои работат со деца со поп
реченост, на пр.:
Кога станува збор за телесна попреченост децата кои имаат проблеми со физичкиот
развој или други проблеми - не сите претстав
ници кои доаѓаат од различни институции се
соодветно обучени за работа со овие деца,
знаете, децата со посебни потреби... Верувам
дека не е проблем тоа што се третираат по
инаку - и тие не се третираат поинаку, туку
само заради попреченоста, треба да се осно
ва посебен тим. (учесник шест)
Она што е доста често од професионалците
во институциите е некаков отпор - отпор
што го покажуваат кон овие деца, децата со
попреченост. Како тие да се обележани, на
некој начин... Верувам дека овие деца со попре
ченост кои стануваат дел од редовното учи
лиште... таму имате наставници, но настав
ниците не се добро обучени да работат со
овие деца со попреченост. И таму има многу
малтретирање, малтретирање што се слу
чува во училиштето, и овие деца се едностав
но изложени на сето ова. (учесник осум)
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И другиот од тројцата учесници кои се освр
наа на децата со попреченост посочи дека
проблемот лежи во негат ивните општес
твени ставови кон луѓето со попреченост:
Децата со попреченост.... за жал, свеста во
општеството не е на задоволително ниво...
Она што повеќе е предвидено со законот е
интеграција, а не инклузија... Од една страна,
имаме случај на родители кои го повикуваат
Народниот правобранител да преземе мер
ки за овие деца со попреченост да бидат дел
од редовните училишта. Но, од друга страна,
имаме таканаречени „нормални“ родители
кои ни се јавуваат и бараат тие деца да би
дат извадени од училиштата, бидејќи овие
деца „се мешаат“ во образовните процеси во
училиштето! (учесник десет)

Конечно, еден од дванаесетте клучни чи
нители испитаници конкретно се осврна
на родот, велејќи дека девојчињата се по
себно загрозени во однос на тоа како се
идентификуваат и решаваат случаите на
насилство врз деца и дека корените на ова
може да се најдат во општите ставови на
општеството кон родовите улоги и одгледу
вањето на децата:
Она што се случува на харт ија и што се слу
чува во пракса е сосема поинакво, бидејќи
имало случаи каде што девојките кои биле
жртви претрпеле повеќе прегледи, неколку
прегледи прот ив девојчињата... секојдневно
го гледам скриен патриархатот, па морам
секојдневно да се борам со ова. Бидејќи, освен
ако не биде трет ирана од страна на држава
та, тоа всушност е процес кој предизвикува
многу, многу насилство. Значи, не велам дека
девојките треба да се фаворизираат, туку
дека треба да се промовира еднаквоста меѓу
момчињата и девојчињата - треба да се поч
не од многу рана возраст, од градинките. Би
дејќи девојчињата не мора секогаш да бидат
облечени во розово, а момчињата не мора да
бидат облечени во сино! (учесник седум)

ПРОЦЕНКИ НА „ДОБРИ“ И „НАЈДОБ
РИ“ ПРАКСИ ВО СЛУЧАИ НА НАСИЛ
СТВО ВРЗ ДЕЦА ОПШТО
Во следниот дел ќе се документираат и
разгледуваат одговорите на учесниците во
интервјуата на следните прашања (види
горе, „Методологија“, дел за „Материјали“,
поддел „Идентификувани клучни чините
ли“; исто така, Прилог 1 (В)): „Кои мисли
те дека може да се „добри“ или „најдобри“
пракси во случаи на насилство врз деца
општо? Има ли нешто што сметате дека
треба да се воспостави (закони, полити

ки, протоколи, истражување)?“ Во нивни
те одговори на ова прашање, дванаесетте
клучни чинители дадоа доста разновидни
предлози. На пример, за еден учесник при
оритет е деинституционализацијата:
Во однос на деинституционализација, до
говорена е национална стратегија. Мојата
визија би била да нема повеќе институции
за деца - за да имаме институции слични на
Детското село, кое дава одлични резултат и
и да може да се подобрат згрижувачките се
мејства и згрижувањето. Овој систем го има
ме во земјава од 1960-тите и немавме проб
леми да реинтегрираме згрижени деца назад
во општеството. (учесник еден)

Друг испитаник ја истакна национ
 алната
потреба за законодавство поткрепено со
истражување:
Прво, треба да го знаеме бројот и видови
те на случаи на насилство врз децата. Пот
ребна е анализа и по спроведувањето на ова
истражување или анализа, треба да пред
ложиме соодветно законодавство за да се
спротивставиме на овој феномен на насил
ство врз децата. (учесник три)

Најдобра пракса е да се има поефикасен про
цес на гонење и докази во судовите - да се
заврши случајот. За деца-жртви на насил
ство, за секаков вид насилство, за задолжи
телна рехабилитација или третман – услуги
на советување, а подоцна, врсничка поддр
шка во училиштата, а исто така и работа
со семејствата. Работа со семејствата со
ненасилниот родител, или со двајцата роди
тели, ако злоупотребата е надвор од семеј
ството; или од една страна да се работ и со
ненасилниот родител и детето, а од друга
страна со насилниот родител, ако може мислам, ако има доволно увид и доволно сила
кај родителот да работи на надминување на
ова насилно однесување. (учесник дванаесет)

Покрај овие индивидуални сугестии, посто
еше согласност, односно беше заедничко
во одговорите на четворица од дванаесет
те испитаници, дека треба да има поголема
свесност во општеството воопшто во однос
на феноменот на насилство врз децата и
дека процесот на едукација на пошироката
јавност би бил корисен, на пр.:

Моделот дека девојките треба да се прин
цези, а момчињата да покажуваат сила - ова
треба да се откаже; овој модел понатаму ге
нерира насилство. (учесник седум)
Ако ме прашувате за моите соништа и ка
ко ова насилство треба да се спречи и пре
кине - првенствено се однесува на едукација.
Едукација на родители; едукација на децата,
од најрана возраст... Ако уште како дете ги
знам моите права, уште од рана возраст, де
ка случаите како што се повлекување на не
чија коса, навреда или користење лош јазик
не се нешто што треба да се толерира, ту
ку да се пријави, без оглед на местото каде
што се случува, - без разлика дали тоа е во
семејството или во училиштето... И штом
ќе знам дека откако ќе го пријавам тоа, де
ка ќе биде соодветно постапено - тогаш ќе
имаме намалување на насилството врз деца
та. Во спрот ивно, може да имаме многу зако
ни, може да имаме многу стратегии со кои се
забрануваат инцидент ите на насилство врз
децата, но само во теоретска смисла. (учес
ник десет)

ГЛАВНИ РЕЗУЛТАТИ

Други испитаници се осврнаа на потребата
од подобрувања во спроведувањето на за
конските процедури и нивното проследува
ње со детските и семејните служби:

Пред сè, треба да работ име на подигање
на свеста кај населението, вклучувајќи ги и
родителите, со цел да се зајакнат капаци
тет ите за родителство - без разлика дали
станува збор за комплетни семејства, семеј
ства со еден родител, згрижувачки семејства
- со цел да се намали насилството што се
случува во семејствата. Затоа, верувам дека
со подигнување на свеста на јавноста, ќе ги
подобриме и работ ите за професионалците
кои работат во оваа сфера... Како резултат
на затворени семејства, тие остануваат
оддалечени од центрите за социјална рабо
та, ги ставаат работ ите „под тепих“... и во
моментов придонесуваме за постоење на
еден маѓепсан круг. (учесник чет ири)

Двајца од овие четворица чинители испи
таници кои говореа за придобивките од
поголемата свесност во општеството во
целина, конкретно се осврнаа на олеснува
њето на пријавувањето на насилството врз
децата:
Исто така, треба да ја надминеме предрасу
дата дека пријавувањето на насилството е
лошо; многу е полошо да се биде свесен за не
кој вид насилство и да се молчи за тоа. Тоа,
исто така, се случува и со професионалците
кои работат со деца - тие честопат и мис
лат на последиците, вклучувајќи и појавува
ње на суд или какви било други дејства кои би
можеле да следат. (учесник чет ири)
Другата идеална ситуација би била дека си
те возрасни ќе бидат едуцирани да го препоз
наат насилството и да го пријавуваат - да
не молчат за тоа. Ако не зборувате за насил
ство, тоа значи дека го поддржувате - вие
сте соучесник. (учесник пет)
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Еден испитаник продолжи да говори за
важноста на гласот на детето при пријаву
вање на насилство:
Мислењето на детето е многу важно. Често,
ние возрасните сметаме дека знаеме што е
најдобро за детето, но тоа не е секогаш слу
чај. Велиме дека учеството на децата е мно
гу важно, но ние не секогаш го практикуваме
тој начин. Ако кажеме дека детскиот глас е
важен, треба да создадеме механизми за слу
шање на тој глас. (учесник пет)

Во однос на широка вклученост, уште двај
ца од клучните чинители учесници во ин
тервјуата се осврнаа на придобивките од
поголемо ниво на вклученост на локалната
самоуправа:
Целосно активирање на општинските сове
ти. Намалување на малолетничката делик
венција [значи] спречување на вмешаност во
било каков вид на пороци или било каква кри
минална активност - спречување на завис
ности, како зависност од дрога, зависност
од цигари... квалитетно слободно време учество во креирање и дизајнирање на обра
зовниот процес, вклучување, учество во раз
ни клубови по завршувањето на училиштето
или различни активности, организирање на
дебати - вклучување на овие деца во дебата
та. Децата треба да се вклучат во сите сфе
ри на општествениот живот. Тие се деца, но
ние како возрасни, можеме многу да научиме
од децата. Тие треба да бидат и нашите нас
тавници. (учесник осум)
Училиштата во државата се децентрализи
рани, така што тие се во надлежност на со
ветот, општините. Така може да се дискут и
ра за извештаите и оценките за успехот на
училиштето, а постои можност за сугестии
во врска со одредени подобрувања кои можат
да се направат во училишните политики, ка
ко и во системот. Ова е добар процес и јас би
сакал да го видам пошироко - постои, но не
е широко прифатен. Размената на искуства
во рамките на општините може да помогне
во третманот на насилството. Значи тре
ба да спомнеме дека сите овие општини се
главно мултиетнички; во државата постои
чувствителност на форми на насилство кои
се предизвикани на етничка основа, бидејќи
директно влијае и врз социјалната основа.
Значи ова е од примарна важност за нас во
рамките на Министерството и во рамките
на општините; и медиумите треба да го наг
ласат ова. (учесник единаесет)

Тројца од клучните чинители учесници во
интервјуата се осврнаа на прашања од
професион
 алната пракса. Еден од нив
дискутираше за стратешки назначувања и
подобрување на мерките за откривање и

84

оценување:
Прво, ќе имаме квалификувани психолози кои
работат во училиштата, кои ќе можат да
идент ификуваат дека одредено дете е жрт
ва на некаква злоупотреба. Тогаш стручното
лице ќе го информира Центарот за социјална
работа, а потоа ќе се вклучат професионал
ци од Центарот за социјална работа за да ги
спроведат неопходните проценки. Ова ќе би
де направено во рок од 24 часа. (учесник два)

Уште еден од тројцата чинители учесници
во интервјуата кои се осврнаа на праша
њата за професионална пракса истакна
дека има потреба од обука меѓу професио
налните практичари:
Ќе започнам со здравствените работници
– го немаат потребното знаење и не се за
познаени со оваа тема за да можат да презе
мат каква било акт ивност - никој не презема
акција, така што нема да го пријават насил
ството, ја дадат официјална белешка, или да
ја започнат целата процедура... Се обидовме
да спроведеме многу обуки во разни училиш
та, детски градинки - исто така и обуки со
здравствените работници, со социјалните
работници, со полицијата - и се обидовме да
го воведеме ова знаење [од меѓународни обу
ки, искуства и контакти] во земјата, но се
чинеше дека е многу тешко. (учесник девет)

Во исто време, испитаникот од групата на
клучни чинители кој се осврна на прашања
та за професионална пракса не говореше
за недостаток на знаења туку за потребата
стручните работници да бидат посвесни за
нивните лични и професионални одговор
ности:
Парите можат да ги решат проблемите,
но не секогаш. Личната одговорност и ин
ституционалната одговорност можат да
направат поголема разлика од парите. Ако
морам да донесам одлука, да влијае на судби
ната на детето, морам да го трет ирам тоа
дете како да е мое. Морам да размислам за
тоа што го правам за детето - дали и јас ќе
го сторам тоа за моето дете. И мислам дека
овој општ пристап треба да функционира за
сите професионалци - разбирање дека со ва
шата одлука, вие влијаете на судбината на
детето. (учесник пет)

Прашањето за подобрување на меѓусек
торската соработка што претходно беше
претставено во одговорите на клучните чи
нители (види одговори на второ прашање,
односно прашањето што се однесува на
ефективноста на постоечките мерки, пого

ре), беше поставено од двајца од дванае
сетте клучни чинители:
Значи, кога станува збор за насилство, на
силството не препознава време или место
каде што се случува. Па, кога има случај на
насилство и откако ќе се извести полицаец,
тогаш полицискиот службеник треба да деј
ствува... Кога имаме дете, дете кое е жртва
или кое било подложено на траума, тогаш
она што е навистина важно е да се соберат
сите клучни засегнати страни на едно мес
то, во исто време. Целта е да се обидеме да
спречиме понатамошна виктимизација на
детето... Како што реков, започнуваме со по
лицијата, имаме полициски службеник, а од
другите институции имаме претставник
од Центарот за социјални работи, знаете,
да разговара со детето. И во случај на какви
било здравствени последици, треба да имаме
претставник од здравствениот сектор - мо
жеби психолог. И можеби претставник од су
дот. Но, она што е навистина важно е да ги
има сите засегнати страни на едно место,
така што да нема одложување, за веднаш да
се делува, бидејќи инаку тоа може да доведе
до понатамошна виктимизација на детето.
(учесник шест)

Беше даден и предлог во однос на иде
алната локација на таквиот координиран
мултисекторски одговор. Повторно, како
што претходно беше случај во одговорите
на второто прашање од интервјуто (што се
однесува на ефективноста на постојните
мерки, види погоре), двајца од дванаесет
те клучни чинители ја истакнаа потребата
од физички ресурси на безбедни куќи или
засолништа за проценка и третман на деца
жртви на насилство:
Искуството од Хрватска ни покажа дека
имаат специјализирани безбедни куќи за ра
бо
та со де
ца кои се жрт
ви на на
сил
ство,
така што стручните лица не треба да раз
мислуваат каде ќе се сретнат со детето.
Куќите имаат многу убава атмосфера. Тре
ба да има центри за советување со детски
психијатри и психолози и тоа треба да биде
подолг третман - тука, кај нас, третманот

Според мое мислење, би било добра идеја да
има безбедна куќа, засолниште - знаете на
што мислиме - така што откако ќе ги има
ме, би било добро детето да се однесе таму,
заедно со клучните засегнат и страни, така
што таму тие ќе може да се погрижат за сѐ.
Затоа што е важно детето да не биде во по
лициска станица; многу често тие може да
бидат заплашени веќе на влезот на полицис
ката станица, затоа би било добро да се има
оваа посебна куќа, со детето и овие прет
ставници. (учесник шест)

ПРОЦЕНКИ НА „ДОБРИ“ И „НАЈДОБ
РИ“ ПРАКСИ ВО СЛУЧАИ НА НАСИЛ
СТВО ВРЗ ДЕЦА ВО СИСТЕМОТ ЗА
ЗАШТИТА НА ДЕЦА
Во следниот дел ќе се документираат и
разгледуваат одговорите на учесниците во
интервјуата на следните прашања (види
горе, „Методологија“, дел за „Материјали“,
поддел „Идентификувани клучни чините
ли“; исто така, Прилог 1 (В)): „Кои мисли
те дека може да се „добри“ или „најдобри“
пракси во случаи на насилство врз деца во
системот на заштита на деца (закони, по
литики, протоколи, истражување)?“

ГЛАВНИ РЕЗУЛТАТИ

Кога мислиме на овој мултисекторски прис
тап, изгледа како проблематично прашање,
има многу слабости во системот, а сепак
треба да биде на потребното ниво ако са
каме да постигнеме нешто. Институциите
знаат што треба да прават, но недостасу
ва поврзување и некаква координација. Иако
чекорите и задачите се јасно означени во
протоколите - тие се јасно утврдени. Така,
на пример, имаме проблеми кога се очекува да
одиме на суд - секој ги знае своите чекори, се
кој знае што треба да прави, но некако загла
вуваат во својата сфера и не изгледа како да
се обидуваат да поврзат сè. (учесник девет)

е обично пократок кога работ ите се случува
ат. (учесник чет ири)

Четворица од дванаесетте клучни чинители
учесници во интервјуата се осврнаа на сис
темските фактори, во однос на потребите
за зајакнување на националната координаци
ја и меѓусекторската соработка.
Наш следен чекор ќе биде отворањето на
овие социјални сервиси, како што споменав.
Планираме да ги вклучиме социјалните сог
ласност и или социјалните договори. Но, ова
значи дека прво ќе треба да го подготвиме
системот, да воведеме позит ивни стан
дарди за сервиси и лиценци за невладиниот
сектор, но и контрола на системот на сер
виси. Ние веруваме дека на овој начин ќе го
подобриме квалитетот на сервисите за ди
ректните корисници... Имаме добри пракси,
имаме многу знаење, ни треба само подобра
организација. (учесник еден)
Сите доаѓаме од различни институции и си
те имаме различни фази и различни начини
на работа, но интересите треба да бидат
ист и - заедничките интереси треба да bide
зашт ита на децата... Има голем број чини
тели, треба да работ име заедно, но имаме
свои сопствени обврски и должност и. Зна
чи ова е она што јас би рекол е најдобрата
пракса - ако сите заедно работ име на едно
место, нема да има одлагање, времето ќе се
скрати и, се разбира, ќе биде помалку трау
мат ично за детето. (учесник шест)

85

Насилство врз деца во системот за заштита на деца

Има национално координативно тело кое ги
обединува сите, но би рекол дека е целосно
неефикасно. Можеби треба да размислиме за
друг модел на координација на таквите наци
онални активности... и најважно, постоење
на политичка волја. Ако немате влада, ако
немате министри, кои се подготвени, кои са
каат да го направат тоа, тоа едноставно
ќе пропадне. (учесник седум)
Пред сè, треба да знаеме како да воспостави
ме соодветни врски помеѓу различните сек
тори, како да се координираат и како да се
преземе координирана акција. Ова е начинот
на кој можеме да ја спречиме секундарната
виктимизација... Кога станува збор за случаи
на сексуална злоупотреба, на пример, може
да биде случај изјавата на детето да е един
ствениот доказ што го имаме на суд и затоа
треба да бидеме соодветно координирани.
Инаку, тоа е како да зборуваме на различни
јазици. (учесник девет)
Четворица од дванаесетте клучни чините
ли испитаници се осврнаа на факторите на
екипирање. Двајца се осврнаа на факторите
на претходна услуга, односно на потребата
од внимателното избирање и вработување
на персоналот за грижа за деца:
Центрите за социјална работа имаат мно
гу компетенции, но тоа не е секогаш придру
жено со добри процедури за регрутирање на
стручен кадар. (учесник еден)
Не само нивната биографија, туку и пред
тоа, до самите почетоци - да дознаат по
веќе за семејната заднина на лицето кое се
вработува, детскиот период. Затоа што
не знаеме што се крие зад ова лице, зад таа
личност... и откако ќе бидат вработени во
институцијата, тие може да продолжат со
она што е направено во минатото. (учесник
осум)

Ostanatite двајца од четворицата испитани
ци кои се осврнаа на факторите на кадров
ско екипирање како фактор на придонес ги
наведоа вработените, односно практиката,
основните ставови, мотивација и поттик на
персоналот за грижа за децата:
Стручните лица треба да ги зајакнат нив
ните капацитети, бидејќи понекогаш дури и
можат да бидат сведоци на случај на некаква
злоупотреба или насилство врз дете и може
да го занемарат поради страв од одмазда од
родителите или од другите - можеби нема да
го пријават бидејќи се плашат од некои пос
ледици. Ова е, всушност, најлош вид на вик
тимизација во рамките на системот за заш
тита на децата, затоа што тогаш детето
нема друг кому да се обрати... детето про
должува да страда од ваква виктимизација и
злоупотреба. (учесник два)
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Мислам дека детето треба да биде згриже
но, да го добие третманот што таа или тој
би го добил/а во семејството. Но, во пракса,
случајот, ситуацијата е поинаква. Бидејќи
ова се враќа на она што веќе го реков... де
ка вработените се таму за работа, само за
да ги завршат осумте часови, а не за децата.
(учесник десет)

Еден од дванаесетте клучни чинители ис
питаници се осврна на потребата да се на
мали или да се замени потпирањето на по
големите институции за деца:
Јас всушност не ја почитувам институцио
налната зашт ита. Верувам дека институ
ционалната зашт ита треба да биде послед
но средство кога сè друго ќе се испроба... Кога
станува збор за институциите - зборуваме
за големите институции, со голем број деца
кои доаѓаат од различни семејства, со раз
лично потекло, а некои имаат ант и-социјал
но однесување - во овие случаи имаме многу
врсничко насилство. (учесник чет ири)

Истата испитаничка се осврна на преднос
тите на малите домови за деца во според
ба со поголемите институции за деца, а
нејзините ставови беа поддржани (и про
ширени) во овој поглед со одговорот на
друг испитаник:

Овој форум се покажа како многу добар. Таму
има помеѓу пет и седум деца, па целата ат
мосфера е како семејство, а децата учеству
ваат во сите акт ивност и како семејство.
Тие имаат професионална поддршка од педа
гози и психолози и одат на училиште, а сло
бодно се движат во градот – прифатени се
од соседството и од општеството. И тие
покажуваат подобрено однесување, не само
во домовите, туку и во приврзаното однесу
вање. (учесник чет ири)
Малите заедници се навистина подобри во
поглед на грижата за децата од страна на
персоналот; исто така, посветен персонал;
повеќе поставеност како во семејство... Мис
лам дека постојат ресурси - на пример, има
толку многу студент и кои учат социјална
работа... тие може да се користат во рана
та или доцната... или во втората половина
од нивното образование; редовно вклучени
во таквите акт ивност и и така [tie] би може
ле да го градат својот професионален однос
и професионално искуство - живеејќи со овие
деца. Треба да има некои професионалци кои
ќе го водат ова, но многу поддршка може да
дојде од студент и, волонтери. (учесник два
наесет)

Еден од дванаесетте клучни чинители ис
питаници се осврна на потребата од пре
лиминарни истражувања за да се обезбе
ди основа за идните реформски мерки во

системот за заштита на децата:
Она што е најпотребно во моментов е ба
за на податоци. Базата на податоци треба
да се заснова на истражување... Она на што
најмногу треба да работиме е мултисектор
скиот пристап, изготвување национални по
литики насочени кон превенција - ова исто
така ќе резултира со програми за обука за
форми на згрижување или едноставно тре
тирање на децата на соодветен начин. (учес
ник единаесет)
Сепак, еден од дванаесетте клучни чинители
учесници во интервјуата напомена дека ре
шението на ова прашање е во поконзистен
тната примена на постојните мерки:
Имаме легислатива - таа е достапна. Може
би треба да се подобрат одредени сегмент и,
но најважно е образованието на население
то и професионалните институции... и по
конзистентно спроведување на законските
одредби. (учесник три)

Еден од дванаес етте клучни чинители
(учесник пет) не даде конкретен одговор на
ова прашање бидејќи во едно од претход
ните прашања зборуваше на оваа тема.

Откако ги изложивме и ги разгледавме
главните резултати, сега може да видиме
колку ефикасно (или неефикасно) сме ги
одговориле истражувачките прашања.
ИП1. Што би требало, или би можело, да
се случува во однос на постоечките закон
ски, политички и практични рамки?
Преглед на „Законски и политички одред
би во врска со насилството врз децата во
земјата“ е даден во делот со тој наслов, во
делот „Вовед“. Разгледувајќи ги заедно со
информациите во делот за „Насилство врз
деца во земјата“ и „Насилство врз деца во
системот за заштита на децата во земјата“
во делот „Вовед“, имаме јасна слика за тоа
кои законски, политички и практични рам
ки се поставени и зошто таквите мерки се
спроведени.
ИП2. Како функцион
 ираат постојните за
конски, политички и практични рамки во

ИП3. Како постојните законски, политички
и практични рамки ја олеснуваат или прет
ставуваат пречки за меѓусекторската сора
ботка?
ИП4. Колку постојните законски, политички
и практични рамки влијаат врз прашањата
за родот и еднаквоста поврзани со случаи
те на насилство врз деца?
ИП5. Како практичарите во системот за
заштита на децата го разбираат она што
всушност се случува во нивната пракса
(на пр., во однос на нивното разбирање и
чувства за појавата на насилство врз деца,
нивните лични искуства од нивната профе
сионална пракса, нивните идеи за добра
или најдобра пракса; психолошко, социјал
но и професионално влијание на нивната
работа врз нив)?

ГЛАВНИ РЕЗУЛТАТИ

НАВРАЌАЊЕ НА ИСТРАЖУВАЧКИТЕ
ПРАШАЊА

однос на информирање и насочување на
професионалната пракса на работниците
во системот за заштита на децата во оп
ределените сектори, поддржувајќи го мо
ниторингот и надзорот (во смисла на дос
тапност, најдобри пракси и вклучување на
Народниот правобранител) на таа профе
сионална пракса?

Преку споредбата на примарното истражу
вање со основните фази на истражување
то (види го делот „Главни резултати и дис
кусија за наодите“, погоре, дел за „Стручни
работници во системот за заштита на де
цата“ и „Вработени во институции за де
ца“), дадовме краток преглед на искуствата
стручните лица вработени во рамки на сис
темот за заштита на деца (во здравствени
от, социјалниот, образовниот, полицискиот
и правниот сектор) во однос на нивната
работа во областите на насилство врз де
ца и насилство врз децат во системот за
заштита на децата. Бевме во можност да
ги документираме, споредиме и коменти
раме нивните размисли и разбирање на
насилството врз децата; нивните искуства
за тоа како функционираат постојните за
конски, политички и практични рамки (или
како не функционираат), во информирање
то и водењето на професион
 алната прак
са; нивните искуства (или недостатокот од
искуства) со процедурите на мониторира
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ње и надзор; нивните искуства и размус
лувањата за тоа како прашањата на род
и други фактори на рамноправност влија
ат за насилство врз децата, како и добри
те и најдобрите пракси; нивните контакти
(или недостатокот од контакти) со Народ
ниот правобранител; нивните искуства во
меѓусекторска соработка во такви случаи;
и како работата влијае врз нив психички и
социјално.
ИП6. Како клучните чинители во земјата ги
разбираат (i) постоечките законски, поли
тички и практични рамки, и (ii) професио
налната пракса во системот за заштита на
децата?
Преку споредбата на примарното истра
жување со идентификуваните клучни чи
нители (види го делот „Главни резултати
и дискусија за наодите“, погоре, делот за
„Идентификувани клучни чинители“), сме
таме дека може да се извлече јасна слика
во однос на ова прашање.
По горенаведените постигнувања, смета
ме дека може да одговориме на финалното
истражувачко прашање:
ИП7. Според одговорите на претходните
прашања, може ли да се дадат препораки
за зајакнување на системот за заштита на
децата и за подобрување на заштитата на
децата-жртви на сите форми на насилство
во земјата?
Одговорот на ова прашање ќе следи во де
лот подолу („Препораки“).
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ПРЕПОРАКИ
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(v) треба да има и развој на критериуми и
воспоставување на специјализирани, стан
дардизирани сервиси за деца-жртви на на
силство; и
(vi) треба да се развијат и применат сек
торски таргетирани програми за обука за
справување со случаи на насилство врз
деца за идните стручни работници кои сè
уште се во образовниот процес (т.е. обу
ка пред вработување), како и за стручните
работници кои веќе се вработени и имаат
практични знаења (т.е. обука за време на
работа).

ПРЕПОРАКИ
ОПШТИ ПРЕПОРАКИ
Врз основа на претходното претставување
и дискусијата за наодите (види го тој дел,
погоре), сметаме дека е соодветно да се
дадат следниве општи препораки:
(i) треба да постојат конкретно дефинира
ни системи за управување со случаи во си
те одговорни институции, фокусирајќи се
на индивидуалните карактеристики на се
кој случај и индивидуалните потреби на се
кое дете кое е жртва на насилство;
(ii) внатрешните протоколи кои се спро
ведуваат во рамки на одговорните инсти
туции треба да се формулираат, импле
ментираат и оценуваат во согласност со
националниот заеднички протокол за на
силство врз деца;
(iii) треба да се направат подобрувања во
механизмите за упатување, најпрво преку
обезбедување на јасни инструкции за уло
гите и одговорностите на секој одговорен
сектор;
(iv) треба да се направат подобрувања во
меѓусекторската соработка, преку контину
ирана обука на одговорните професионал
ци, имплементација на систем на редовни
работни состаноци на вклучените тимови и
споделување на добри и најдобри пракси
за заштита на децата жртви на насилство;
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(viii) треба да се развие национален меха
низам за следење на институционалниот
одговор при случаи на насилство врз де
ца, вклучувајќи формирање на специјали
зиран тим кој ќе ги разгледува сите актив
ности преземени од институциит е во такви
случаи.

СПЕЦИФИЧНИ ПРЕПОРАКИ ЗА
СТРУЧНИ РАБОТНИЦИ
Врз основа на претходното претставување
и дискусијата за наодите (види го тој дел,
погоре), сметаме дека е соодветно да се
дадат следниве специфични препораки по
сектори:

ПРЕПОРАКИ ЗА ЗДРАВСТВЕНИ
РАБОТНИЦИ
(i) како прашање на итност, знаењата на ра
ботниците во здравствениот сектор во однос
на идентификацијата на различните форми
на насилство врз децата, соодветните пос
тапки за пријавување и упатување и нивното
познавање на институциите кои обезбедува
ат услуги за заштита и третман на деца жртви
на насилство треба да се подобрат. Тоа тре
ба да се случи преку:
→ треба да се утврди минимален број
часови поминати во обука поврзана со
идентификација, пријавување, упатување
и заштита на децата-жртви на насилство,
а овој минимум треба да се спроведе како
задолжителна мерка за да се добијат или

обноват лиценците за работа;
→ треба да се направи и имплементира
систем на работилници за презентирање
на постоечкото национално законодавство,
протоколите и механизмите за заштита против
насилство врз деца, пред вработување и во
текот на работата.
→ Министерството за здравство треба да
назначилицекоееодговорнозаинформирање
на раководителите на сите здравствени
установи и сите други релевантни установи
(на пр., Лекарската комора, Здружението
на педијатри, Здружението на доктори за
семејна медицина и сл.), навремено, за
новите законски решенија (или измените
на постојното законодавство), протоколи,
упатства и други документи. Раководителите
потоа ќе ги дистрибуираат овие информации
до сите засегнати страни.
(ii) стручни работници од други сектори (ка
ко што се социјални работници, педагози,
психолози и/или психотерапевти) треба да
бидат ангажирани или вработени во сите
здравствени установи, со цел да обезбедат
поддршка за децата жртви на насилство и
членовите на нивните семејства;
(iii) педијатри, семејни лекари, лекари во
ургентни одделенија и медицински сестри
треба да бидат обучени за идентификација
на злоупотреба на деца и за протоколите
за упатување и пријавување на злоупотре
ба на деца;

(v) сите работници во здравствениот сек
тор треба да бидат информирани и вклуче
ни во мултисекторска соработка кога рабо
тат на случаи на насилство врз деца.

(i) треба да се формираат интердисцип
линарни тимови на професионалци (на
пример, психолози, социјални работници,
педагози) со експлицитна намена за спра
вување со случаи на насилство врз деца,
во секој статистички регион на земјата. Се
препорачува, како практична мерка, тимо
вите да се наоѓаат во центрите за социјал
на работа. Работата на овие интердисцип
линарни тимови треба да вклучува:
• развој и имплементација на програми за
обука за специфичното прашање за насил
ство врз децата, вклучувајќи обезбедува
ње на почетна поддршка, интервенција во
криза и одговор третирање на траумата;
• развој и имплементација на модел на
поддршка на семејството чие дете е жртва
на насилство;
• посета (од сите професионалци кои се
членови на овие тимови) на посебни обуки
за постојано подобрување на нивното зна
ење и практични вештини во работењето
со деца-жртви на насилство и нивните се
мејства; и
• надзорот од поискусните колеги или мен
тори мора да биде достапен и организиран
на редовна основа.
(ii) треба да се развијат програми за обука
за идентификација, пријавување, упатува
ње и заштита на деца-жртви на насилство
и да се спроведуваат најмалку еднаш го
дишно за сите социјални работници; и
(iii) треба да се развие програма за профе
сионален надзор на давателите на услуги,
со цел да се спречи „прегорување“ [„burn
out“] и други фактори кои ја намалуваат ра
ботната ефикасност и да им се овозможи
на членовите на персоналот да научат но
ви и ефективни стратегии за справување
со цел да се подобри нивната професио
нална и лична благосостојба.

ПРЕПОРАКИ

(iv) Министерството за здравство треба
да ги идентификува професион
 алците (на
пр., психијатри, психотерапевти и психо
лози) кои работат на полето на насилство
врз деца и обезбедуваат можности (на пр.,
државни стипендии) да ги зголемат своите
знаења за третманот на децата жртви на
насилство и надминување на траумите; и

ПРЕПОРАКИ ЗА СОЦИЈАЛНИ
РАБОТНИЦИ
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ПРЕПОРАКИ ЗА НАСТАВНИЦИ И
ДРУГ ОБРАЗОВЕН КАДАР

ПРЕПОРАКИ ЗА ПОЛИЦИСКИ
СЛУЖБЕНИЦИ

(i) треба да се зајакнат капацитетите на
психолошко-педагошката служба во ос
новните и средните училишта за разбира
ње на проблемот на насилство врз деца и
нивните знаења за идентификација, упату
вање и поддршка на деца жртви на насил
ство преку:
• редовни обуки и работилници на теми
поврзани со прашањето на насилство врз
деца;
• специфична обука за поддршка на децажртви на насилство, организирана најмал
ку еднаш годишно; и
• надзорот од поискусните колеги или мен
тори мора да биде достапен и организиран
на редовна основа.

(i) Како итно прашање, треба да се подоб
ри знаењето на сите полициски службени
ци во однос на идентификацијата на раз
личните форми на насилство врз децата;
соодветните постапки за пријавување и
упатување; и познавањето на институци
ите кои обезбедуваат услуги за заштита и
третман на деца жртви на насилство. Тоа
треба да биде преку учество во редовни
работилници и обуки за овие теми;

(ii) специфични наставни содржини за пра
шањето на насилство врз деца треба да
бидат вклучени во обуките за идните нас
тавници;
(iii) Министерството за образование треба
да назначи лице кое е одговорно за навре
мено информирање на раководителите на
сите училишта и други образовни институ
ции за новото национално законодавство
(или измени на постојното законодавство),
протоколи, упатства и други документи.
Раководителите потоа ќе ги дистрибуира
ат овие информации до сите вработени; ќе
организираат работилници; и ќе се осигу
раат дека секој ја разбира својата улога;
(iv) треба да се развијат и имплементираат
превентивни програми специфични за пра
шањето на насилство врз децата на секое
ниво на образовниот систем, вклучувајќи
ги сите основни и средни училишта;
(v) наставниците и другите вработени во
психолошко-педагошката служба треба да
бидат информирани и вклучени во мулти
секторска соработка кога работат со слу
чаи на насилство врз деца.
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(ii) треба да се развие програма за профе
сионален надзор на полициските службе
ници, со цел да се спречи „прегорување“
[„burn out“] и други фактори кои ја нама
луваат работната ефикасност и да им се
овозможи на полициските службеници да
научат нови и ефикасни стратегии за спра
вување со цел да се подобри нивната про
фесионална и лична благосостојба; и
(iii) психолошко советување за полицис
ките службеници кои редовно работат на
случаи на случаи на насилство врз деца
треба да биде или задолжително или ши
роко достапно.

ПРЕПОРАКИ ЗА ПЕРСОНАЛОТ НА
ИНСТИТУЦИИТ
 Е ЗА ДЕЦА
(i) треба да се зајакнат капацитетите на
вработените, преку вработување на дово
лен број стручни работници за работа со
деца за спречување и заштита од насил
ство;
(ii) треба да се подобрат знаењата на вра
ботените за различните форми на насил
ство, со експлицитен фокус на институ
ционалното насилство и насилството кое
произлегува од предрасуди и дискримина
ција;
(iii) треба да се развие програма за профе
сионален надзор на вработените, со цел да
се спречи „прегорување“ [„burn out“] и други
фактори кои ја намалуваат работната ефи
касност и да им се овозможи на вработени
те да научат нови и ефикасни стратегии за

справување со цел да се подобри нивната
професионална и лична благосостојба;
(iv) треба да постои поголема вклученост
на вработените во програмите за обука,
работилниците и јавните дебати кои се од
несуваат на прашањето на насилство врз
деца, со цел да се запознаат со работата
на другите релевантни институции и орга
низации и да се олесни размената на доб
ри и најдобри пракси;
(v) програмите за ненасилно разрешување
конфликти за децата сместени во институ
циит е треба да се развијат и да се импле
ментираат во сите институции за деца; и
(vi) треба да се развие блиска соработка со
невладините организации кои работат на
насилство врз деца или слични теми (како
што е семејното насилство), со цел доби
вање поддршка во нивната работа.

ПРЕПОРАКИ ЗА КЛУЧНИТЕ
ЧИНИТЕЛИ

Разбирање на насилството врз децата
Од наодите може да се види (погледнете го
тој дел погоре) дека клучните чинители ис
питаници во истражувањето покажаа свес
ност за мулти-факторијалната природа на
насилството врз децата и дадоа одговори
кои го рефлектираа тоа разбирање. Семеј
ните фактори беа споменати од страна на
мнозинството од испитаниците -  некои се
осврнаа на присуството на насилство во

ПРЕПОРАКИ

Како што беше претходно наведено (види
дел „Методологија“, поддел „Обработка и
анализа на податоци“), она што ќе се пону
ди во овој дел е збир на препораки за клуч
ните чинители општо, врз основа на нао
дите добиени од интервјуата со дванаесет
клучни чинители спроведени од страна на
меѓународниот консултант (погледнете во
делот „Методологија“, под-дел „Клучни чи
нители“). Секако, овие препораки, исто та
ка, ќе послужат како дополнување на они
е кои се веќе дадени во деловите „Општи
препораки“ и „Специфични препораки за
практичари“ (види погоре) во овој дел од
извештајот.     

потесното семејство на детето, како што е
сведочење или трпење семејно насилство.
Дел од испитаниците се осврнаа на пробле
мите предизвикани од дисфункционалните
семејни врски и распаѓањето на браковите
и разводот, како и емоционалната недос
тапност на родителите и како тие можат
(барем потенцијално) да бидат фактори на
ризик за насилство врз децата. Тешко е да
се види кои конкретни препораки може или
би можеле да се направат тука, во однос
на тоа испитаниците да го документираат
своето знаење и да ги разберат тажните
реалности во животот на многу деца, без
разлика дали всушност тие деца ќе дожи
веат (или можеби ќе научат да извршуваат)
насилство. Она што може да се заклучи е
дека важноста на улогата на социјалната
работа и другите видови на семејни услуги
во справувањето и спречувањето на слу
чаи на насилство врз децата не може во
никој случај да се потцени.  
Идејата за она што психолозите го наре
куваат „социјално учење“ на агресивно
однесување, односно потенцијалната ме
ѓугенерациска репродукција на моделите
на насилство, е уште една тема која беше
присутна. Возрасните во општеството, осо
бено родителите, имаат посебна одговор
ност да размислуваат не само за она што
децата го учат свесно, туку и за она што де
цата можат да го научат преку следење на
однесувањето на возрасните. Некои од ис
питаниците кои се осврнаа на дисфункцио
налните семејни односи рекоа дека тие се
поверојатни кога образовните нивоа, или
можеби нивоата на свесност и знаење, се
пониски кај одредени типови на семејства.
Предлогот на испитаникот шест дека „Тре
ба да започнеме со возрасните – повторна
та едукација на возрасните“ можеби треба
да се разгледа како директна препорака.
Влијанието на пошироките општествени
модели на насилството врз децата исто та
ка беше споменато од четворица од испи
таниците. Традиционалните патријархални
ставови кон девојките и жените се сметаа
за проблематични; тоа би било потенцијал
на клучна област на фокус за секоја прог
рама за подигање на свеста и едукација на
родителите и возрасните која треба да се
спроведе.
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Она што можеби е потешко да се постави
во рамки на директни препораки се двата
коментари за потенцијалните негативни
ефекти од неод
 амнешната политичка нес
табилност во земјата. Меѓутоа, може да се
тврди дека ако возрасните воопшто, а по
себно родителите, треба да се едуцираат
или на друг начин да им се подигне свеста
за одредени карактеристики поврзани со
насилството врз децата, тогаш тоа мора
да важи и за оние возрасни кои се, или кои
имаат намера да станат, политички лиде
ри. Сигурно треба да се размислува околу
можноста децата да научат за агресијата и
насилството од возрасните, а особено од
оние возрасни кои се моќни примери.
Додека еден испитаник се осврна на про
менливите општествени вредности во те
кот на изминатите две или три децении
кои имааа позитивни ефекти во однос на
училишната практика, т.е. телесното казну
вање повеќе не е прифатено како нормал
но или корисно, коментарите во врска со
недостатокот на применливи санкции и не
ефективноста на институциите кои имаат
одговорности за заштита на децата, не беа
пријатни за читање. Како што беше наве
дено во делот „Наод
 и“, клучните чинители
имаа одредени гледишта за тоа што може
да се смета за „добра“ или „најдобра“ прак
са во спречувањето и справувањето со на
силството врз децата, а некои препораки
врз основа на овие коментари ќе бидат да
дени подолу.
Од наодите (види го тој дел погоре) може
да се види дека поголемиот дел од клуч
ните чинители кои дадоа конкретни комен
тари за случаите на насилство врз деца
во системот за заштита на децата (седум
од единаес ет испитаници) во нивните од
говори се повикаа на постоењ
 ето на за
конски рамки, протоколи, мониторинг и
координација на системите кои се веќе
воспоставени во системот за заштита на
децата во земјата. Меѓутоа, додека еден
од седумтемина испитаници изрази мис
лење дека решавањето на ова прашање е
во поконзистентна примена на постојните
мерки, четворица го покренаа прашањето
дали доброто законодавство и протоколи
те, како и постојните системи за следење
и надзор, нужно обезбедуваат добра прак
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са, особено во институциите. „Секундарна
виктимизација“ беше спомената од страна
на еден од испитаниците кој како пример
го даде постоењето (во некои сличаи) на
практиката на повеќекратно интервјуира
ње на деца-жртви на насилство. Допол
нително, уште еден од овие седум испи
таници го покрена прашањето за тоа како
подобрувањата во таквите системски мер
ки може да бидат ограничени во нивната
ефикасност поради длабоко вкоренетите
општествени модели на занемарување.
Покрај овие сеопфатни системски праша
ња, недостатокот на обуки или на неопход
ната свесност за професионалната улога
на вработените во системот за заштита
на децата, беа споменати од четворица од
единаесет испитаници кои дадоа конкрет
ни коментари за насилството врз децата во
системот за заштита на децата. Заедно, се
чини дека од страна на повеќето испитани
ци клучни чинители беше идентификуван
јаз помеѓу законодавството и протоколите
(општо гледани позитивно) и спроведува
њето на истите во пракса - со други зборо
ви, помеѓу она што треба да се случи и она
што всушност се случува. Се чини дека е
невозможно да се разбере како универзал
ните права што им се гарантирани на сите
деца според уставот би можеле да бидат
применети од страна на вработените кои
„...и не ја разбираат позицијата на која се
назначени“ и „...таму се само за да ги по
минат осумте работни часа“ (како што ги
карактеризираше испитаникот број десет).
Оттука, неопходно е да се сугерира јазот
во свесноста и обуките конкретно наведе
ни од страна на клучните чинители треба
да бидат адресирани преку итно обезбеду
вање на активности на национално ниво за
обуки пред вработување, ангажирање (т.е.
критериуми за вработување, јасност на
очекувањата од професионалните улоги,
надоместок) и нивоа на обука на работното
место, како и подобрување на ефикаснос
та и одговорноста на мерките за следење и
надзор во согласност со националното за
конодавство и протоколите.
Понатаму, постоењето на овој претход
но споменат „јаз“ меѓу законодавството /
политиките и праксата исто така се чине
ше имплицитен во коментарите на двата
испитаника кои експлицитно упатуваа на

потребата од деинституционализација ка
ко заштитна мерка против феноменот на
насилство врз децата во системот за заш
тита на децата. Еден од овие испитаници
се осврна на националната стратегија за
деинституционализација која, за жалн е
фокусирана исклучиво на институциит е за
возрасни и децата со попреченост. Доколку
навистина е така, тогаш доста е едностав
но да се следи директната импликација на
коментарот на овој испитаник и да се даде
предлог дека треба да се размисли да се
направат мерки за деинституционализа
ција пошироко во различните сектори за
обезбедување на нега.
За ефективноста на постоечките мерки

Она што (повторно) е потешко е директно
да се извлечат препораки од коментарите
за потенцијалните негативни ефекти врз
насилството врз децата од неодамнешната
политичка нестабилност во земјата, како и
проблемите кои произлегуваат од постоја
ните промени во министрите (а со тоа и со
приоритетите на министерствата). Сепак,
двајца од учесниците зборуваа за потреба
та од безбедни куќи или засолништа во кои
би се правела проценка и би се третирало
детето жртва на насилство, а оваа конкрет
на и директна препорака (направена од ис
кусни клучни чинители) сигурно треба да
се разгледа подлабоко.  
Петмина од учесниците се осврнаа на друг
„јаз“, односно дека иако меѓусекторската
соработка се смета за клучна за соодвет
на работа на сервисите за децата жртви
на насилство, таа активност во областите
каде што меѓусекторската соработка е пот
ребна е на некој начин ранлива. Нивните
препораки во овој поглед можеби можеби
се карактеризираат со гледиштето и пре
пораката дека треба да се посвети дослед
но внимание на одржување и подобрување
на меѓусекторската соработка.
Влијанието на родот и другите фактори
на еднаквост

ПРЕПОРАКИ

Од наодите (види го тој дел погоре) мо
же да се види дека само еден од клучни
те чинители учесници во истражувањето
го изразил ставот дека можеби ќе бидат
потребни и некои дополнителни измени на
националното законодавство (да се потсе
тиме (види го делот „Методологија“ пого
ре, под-делот за „Учесници“) дека петмина
од овие дванаесет испитаници рекле де
ка професионално се занимаваат со пра
во. Како што беше забележано во наоди
те (види погоре), она што се чини дека е
многу почесто (шестмина од дванаесетте
испитаници дадоа вакви коментари) е по
зитивно гледиште кон законската рамка,
а дека проблеми од различна природа се
појавуваат при имплементација на таквото
законодавство, односно како се преведу
ва правната теорија во професионалната
пракса. Примерите што беа дадени вклучу
ваат и претпоставено намалување на бро
јот на испитувања на детето сторител или
жртва на насилство; формулари и протоко
ли кои се развиени, а едноставно не се ко
ристат; разлики кои очигледно постојат во
некои училишта меѓу забраната на насил
ство и 4казнувањето; и општи ограничу
вања во однос на ресурсите. Јасно е дека
стручните работници треба да се поддржат
во нивната работа. Се чини дека е соод
ветно да се сугерира дека оваа поддршка
треба да биде дадена и пред вработува
њето и во текот на работата. Најпрво, се
како, ново-обучените и новоим
 енуваните
практичари треба да ги знаат законските и

политичките рамки кои ќе ја водат нивната
идна работа. Исто така практиката на пос
тојните стручни работници мора да се во
ди; со оглед на релативно новите законски
рамки и рамки на национални политики,
се разбира дека голем број практичари ќе
работат значителен број на години според
нивното (можеби релативно) разбирање на
постарите системи и практики. Накратко,
постои јасна потреба за правилно коорди
нирани системи на обуки пред вработува
ње и континуир
 ана професионална обука
во текот на работниот век за практичарите
во системот за заштита на децата, со цел
да се рефлектираат новите промени во за
конската рамка и рамката на националните
политики и професионалната пракса да се
усогласи со нив.    

Од наодите (види го тој дел погоре) може да
се види дека клучните чинители беа свес
ни за, и често го наведуваа, постоењето на
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законските рамки кои ја поддржуваат гаран
цијата за еднаквост во однос на прашања
та за родот и другите фактори на еднаквост
во тоа како се идентификуваат случаите на
насилство врз деца и како се спречуваат и
решаваат. Значајно е тоа што ниеден учес
ник не зборуваше за потреба од дополни
телни законски одредби. Сепак, треба да
се забележи дека седуммина од клучните
чинители зборуваа за тоа дека искуството
во пракса за одредени групи може да биде
поинакво, при што етничките малцинства
(албанското и ромското население), децата
со попреченост и девојките се идентифику
ваа како ранливи групи. Двајца испитаници
се залагаа за понатамошни обуки за оние
кои работат со деца со попреченост; сепак,
гледиштето што произлезе во однос на оп
штествените ставови кон луѓето од етнички
те малцинства, лицата со посебни потреби,
родовите улоги и одгледувањето на децата
потешко може да се постави во рамки на од
редена препорака. Сепак, при изготвување
на понатамошни протоколи и програми за
обука за практичари во системот за заштита
на децата, како и при едукација на општес
твото во целина (во однос на кампањите за
подигнување на свеста и наставните плано
ви), тие фактори секако треба да се земат
предвид.  
Проценки на „добри“ и „најдобри“ прак
си во случаит е на насилство врз деца
општо
Додека во делот за наоди (види погоре) бе
ше утврдено дека дванаесетте клучни чи
нители учесници во истражувањето дадоа
доста разновидни сугестии во нивните од
говори на ова интервју во врска со нивни
те проценки на „добри“ и „најдобри“ пракси
во случаи на насилство врз деца воопшто,
во некои случаи беше можно да се види
проширувањето и развојот на идеит е кои
тие ги предложија во нивните одговори во
врска со ефективноста на постојните мер
ки. До извесен степен, ова беше сосема
предвидливо и беше земено предвид при
структурирањето и формулирањето на
прашањата; сепак, кристализацијата на
препораки за идните мерки од претходните
идентификации на празнините во постој
ните мерки беше корисна. Во однос на су
гестиит е од страна на поединечни клучни
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чинители - важноста на деинституционали
зацијата, улогата на истражувањето во од
редувањето приоритети за делување (овој
пат, конкретно се однесува на законодав
ството) и потребата да се следи спроведу
вањето на судските постапки и како тие се
проследуваат со детски и семејни сервиси
– сите се конкретни предлози од искусни
клучни чинители и сите треба внимателно
да се разгледаат.
Како што може да се види од делот за на
оди (види погоре), постоеше одредена сог
ласност за важноста на поголема свесност
во општеството воопшто во однос на фено
менот на насилство врз децата. Беа даде
ни директни предлози во врска со потреба
та од процес на едукација на пошироката
јавност, со очекувани придобивки, вклучи
телно и олеснување на пријавувањето на
насилството врз децата (дадено како об
ласт каде што се потребни подобрувања).
Во однос на обезбедување потенцијални
можности за проширување на напорите во
овој поглед (односно, од потесен фокус на
давателите на професионални услуги кон
општеството во целина) корисни беа пред
лозите на двајца од клучните чинители во
врска со можните придобивки од поголема
та вклученост на локалните власти.
  
Повторно, некои од клучните чинители
(тројца во оваа прилика) се осврнаа на пра
шања од професионалната пракса, како и
на потребите за подобрувања во знаењата
и чувството на професионална одговорност
барем кај дел од вработените во системот
за детска заштита. Прашањето за подоб
рување на меѓусекторската соработка кое
исто така беше претставено претходно (во
одговорите на второто прашање, односно
она кое се однесува на ефективноста на
постојните мерки, погоре), беше поставено
од страна на двајца од дванаесетте клучни
чинители. Исто така, и  потребата за без
бедни куќи или засолништа во кои ќе може
да се врши проценка и третман на деца
та жртви на насилство. Како што нагласив
претходно, оваа директна препорака (да
дена од страна на искусни клучни чините
ли) сигурно треба понатаму да се разгледа.

Проценки на „добри“ и „најдобри“
пракси во случаит е на насилство врз
деца во системот за заштита на децата
Во однос на давање препораки за „добри“
или „најдобри“ пракси во случаи на насил
ство врз деца во системот за заштита на
децата, еден учесник рече дека решени
ето на ова прашање е во поконзистентна
примена на постојните мерки. Сепак, неј
зиниот одговор не беше типичен за другите
клучни чинители во овој поглед; десетмина
од единаесетте клучни чинители кои дадоа
конкретен одговор на ова прашање (еден
не одговори), ја изразија потребата внима
нието да се посвети на факторите на ор
ганизација, кадровско екипирање и смес
тување (честопати сите или дел од овие
во комбинација). Четворица се осврнаа на
потребата за зајакнување на национална
та координација и меѓусекторската сора
ботка, при што двајца од нив ја поврзаа
оваа потреба конкретно со намалување на
штетните последици за децата жртви на
насилство (траума и секундарна виктими
зација), каде што овие системски пробле
ми преовладуваат и постојат. Четворица
други учесници се осврнаа на факторите

на екипирање; потребата од испитување
и промовирање на внимателна селекци
ја и регрутирање на персоналот за детска
грижа беа споменати од двајца од нив, а
потребата да се посвети внимание на прак
сата и основните ставови и мотивации кај
персоналот за грижа на деца беше спо
менат од двајца други испитаници. Двајца
други учесници се осврнаа на потребата од
замена на поголемите институции за деца
со помали домови, експлицитно поврзувај
ќи го ова со докази за подобрени резултати
за децата. Додека ова беше исто така еден
предлог (а со тоа и статистички ретка по
јава како и гореспоменатиот учесник кој го
изнесе своето гледиште дека она што пос
тои, со мали промени, е веројатно е довол
но), учесникот кој говореше за улогата на
истражувањата во обезбедувањето на ос
нова за идните реформски мерки, се чини
дека изнесе важна поента.
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ПРИЛОГ 1 (A):
ИНФОРМАТИВЕН ОБРАЗЕЦ ЗА СОГЛАСНОСТ
ЗА УЧЕСНИЦИТЕ ВО ИНТЕРВЈУАТА СО
СТРУЧНИТЕ РАБОТНИЦИ ВО СИСТЕМОТ ЗА
ЗАШТИТА НА ДЕЦА
Почитувани,
Моето име е (внесете име на истражувач) и јас сум (внесете институционална припадност
/ професионална акредитација на истражувач). Ви пишувам за формално да Ве поканам
да учествувате во истражување кое се спроведува под надлежност на УНИЦЕФ (https://
www.unicef.org/macedonia) од страна на Националната мрежа против насилство врз жени
и семејно насилство (http://www.glasprotivnasilstvo.org.mk), во рамки на договорот за
соработка воспоставен помеѓу УНИЦЕФ и Владата на РМ. Истражувањето се фокусира
на (i) идентификување и проценка на институционалните механизми за превенција,
идентификување, пријавување, упатување и заштита во случаи на насилство врз деца,
во рамките на системот за заштита на децата; (ii) подготовка на препораки за зајакнување
на системот за заштита на децата, како и подобрена заштита на децата жртви на некаква
форма на насилство. Како професионалец кој е дел од системот за заштита на децата,
поканети сте да учествувате во спроведување на индивидуално интервју, земајќи ја во
предвид вашата експертиза во областа. Интервјуто ќе трае околу 40 минути. Ние би
преферирале да го снимаме интервјуто, но доколку вие не се чувствувате комфорно во
таа ситуација, ќе бидат правени пишани забелешки од разговорот.
Сакам да Ви се заблагодарам што ќе одвоите време да учствувате во ова истражување.
Без вашето учество, спроведувањето на националната студија не би било возможно.
Наодите од студијата ќе бидат користени (i) за да се разбере големината на проблемот
поврзан со заштитата на децата од насилство, како и пропустите во легислативата и
системот на заштита; (ii) да се помогне на Владата и граѓанските организации во развивање
на долгогодишни планови за превенција, спречување и заштита од насилство; (iii) да се
развие алатка за застапување со која насилството врз децата ќе се стане приоритет во
владината агенда.
Би сакал/а да Ве уверам дека немаме предвидено никакви лични или професионални
ризици поврзани со учеството во ова истражување. Истражувањето се спроведува
целосно во согласност со процедурите на УНИЦЕФ за етички стандарди при истражување,
евалуација, прибирање податоци и анализа. Сите информации до кои ќе се дојде при
истражувањето, ќе бидат третирани со соодветна професионална етика, доверливост и
анонимност; во ниеден момент нема да биде можно да се идентификуваат индивидуи
врз основа на нивните одговори. Понатаму, сите податоци и снимени материјали ќе бидат
чувани на безбедно место и достапни само на истражувачите. Снимените материјали ќе
бидат избришани веднаш по завршување на истражувањето. Би сакале да ве потсетиме
дека учеството во истражувањето е на доброволна основа и можете да се повлечете во
било кое време, без да дадете објаснување за вашата одлука.
Доколку се согласувате да учествувате, би Ве замолил/а да ги одговорите следниве
прашања и да го потпишете формуларот:
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Заокружете го соодветниот одговор:
									

Да

Не

Ги прочитав и ги разбирам информациите дадени				
во ова писмо.			

□

□

Разбирам која е целта на проектот и за што ќе бидат		
користени наодите.

		

□

□

Целосно сум свесен/а за процедурите во рамки на ова истражување		
и за сите ризици поврзани со моето учество во студијата.

□

□

Свесен/а сум дека моето учество е доброволно, и дека може да се		
повлечам во било која фаза без никакво објаснување.

□

□

Се согласувам интервјуто да биде снимано. 					

□

□

Свесен/а сум дека податоците ќе бидат третирани со доверливост. 		

□

□

Се согласувам да учествувам во студијата. 					

□

□

Име и презиме/ потпис на испитаник
Име и презиме/ потпис на истражувач

		

			

Датум

			

Датум

Доколку имате прашања во врска со истражувањето, слободно обратете ни се на
податоците за контакт дадени подоле.
Со почит,
(име на истражувач и контакт детали)
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ПРИЛОГ 1 (Б):
ИНФОРМАТИВЕН ОБРАЗЕЦ ЗА СОГЛАСНОСТ
ЗА УЧЕСНИЦИТЕ ВО ИНТЕРВЈУАТА СО
ВРАБОТЕНИТЕ ВО ИНСТИТУЦИИТЕ ЗА ДЕЦА
Почитувани,
Моето име е (внесете име на истражувач) и јас сум (внесете институционална припадност
/ професионална акредитација на истражувач). Ви пишувам за формално да Ве поканам
да учествувате во истражување кое се спроведува под надлежност на УНИЦЕФ (https://
www.unicef.org/macedonia) од страна на Националната мрежа против насилство врз жени
и семејно насилство (http://www.glasprotivnasilstvo.org.mk), во рамки на договорот за
соработка воспоставен помеѓу УНИЦЕФ и Владата на РМ. Истражувањето се фокусира
на (i) идентификување и проценка на институционалните механизми за превенција,
идентификување, пријавување, упатување и заштита во случаи на насилство врз деца,
во рамките на системот за заштита на децата; (ii) подготовка на препораки за зајакнување
на системот за заштита на децата, како и подобрена заштита на децата жртви на некаква
форма на насилство. Како професионалец кој е дел од системот за заштита на децата,
поканети сте да учествувате во спроведување на индивидуално интервју, земајќи ја во
предвид вашата експертиза во областа. Интервјуто ќе трае околу 40 минути. Ние би
преферирале да го снимаме интервјуто, но доколку вие не се чувствувате комфорно во
таа ситуација, ќе бидат правени пишани забелешки од разговорот.
Сакам да Ви се заблагодарам што ќе одвоите време да учствувате во ова истражување.
Без вашето учество, спроведувањето на националната студија не би било возможно.
Наодите од студијата ќе бидат користени (i) за да се разбере големината на проблемот
поврзан со заштитата на децата од насилство, како и пропустите во легислативата и
системот на заштита; (ii) да се помогне на Владата и граѓанските организации во развивање
на долгогодишни планови за превенција, спречување и заштита од насилство; (iii) да се
развие алатка за застапување со која насилството врз децата ќе се стане приоритет во
владината агенда.
Би сакал/а да Ве уверам дека немаме предвидено никакви лични или професионални
ризици поврзани со учеството во ова истражување. Истражувањето се спроведува
целосно во согласност со процедурите на УНИЦЕФ за етички стандарди при истражување,
евалуација, прибирање податоци и анализа. Сите информации до кои ќе се дојде при
истражувањето, ќе бидат третирани со соодветна професионална етика, доверливост и
анонимност; во ниеден момент нема да биде можно да се идентификуваат индивидуи
врз основа на нивните одговори. Понатаму, сите податоци и снимени материјали ќе бидат
чувани на безбедно место и достапни само на истражувачите. Снимените материјали ќе
бидат избришани веднаш по завршување на истражувањето. Би сакале да ве потсетиме
дека учеството во истражувањето е на доброволна основа и можете да се повлечете во
било кое време, без да дадете објаснување за вашата одлука.
Доколку се согласувате да учествувате, би Ве замолил/а да ги одговорите следниве
прашања и да го потпишете формуларот:
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Заокружете го соодветниот одговор:
									

Да

Не

Ги прочитав и ги разбирам информациите дадени				
во ова писмо.
		

□

□

Разбирам која е целта на проектот и за што ќе бидат		
користени наодите.

		

□

□

Целосно сум свесен/а за процедурите во рамки на ова истражување		
и за сите ризици поврзани со моето учество во студијата.

□

□

Свесен/а сум дека моето учество е доброволно, и дека може да се		
повлечам во било која фаза без никакво објаснување.

□

□

Се согласувам интервјуто да биде снимано. 					

□

□

Свесен/а сум дека податоците ќе бидат третирани со доверливост. 		

□

□

Се согласувам да учествувам во студијата. 					

□

□

Име и презиме/ потпис на испитаник

Име и презиме/ потпис на истражувач

		

			

Датум

			

Датум

Доколку имате прашања во врска со истражувањето, слободно обратете ни се на
податоците за контакт дадени подоле.

Со почит,
(име на истражувач и контакт детали)
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ПРИЛОГ 1 (В):
ИНФОРМАТИВЕН ОБРАЗЕЦ ЗА СОГЛАСНОСТ
ЗА ИНТЕРВЈУАТА СО КЛУЧНИТЕ ЧИНИТЕЛИ
Почитувани,
Јас сум професор Стивен Џејмс Минтон, овластен психолог во Британското психолошко
друштво и меѓународен консултант во истражувањето кое се спроведува под надлежност
на УНИЦЕФ (https://www.unicef.org/macedonia) од страна на Националната мрежа
против насилство врз жени и семејно насилство (http://www.glasprotivnasilstvo.org.mk),
во рамки на договорот за соработка воспоставен помеѓу УНИЦЕФ и Владата на РМ.
Истражувањето се фокусира на (i) идентификување и проценка на институционалните
механизми за превенција, идентификување, пријавување, упатување и заштита во случаи
на насилство врз деца, во рамките на системот за заштита на децата; (ii) подготовка на
препораки за зајакнување на системот за заштита на децата, како и подобрена заштита
на децата жртви на некаква форма на насилство.
Најпрво, би сакал да Ви се заблагодарам за позитивниот одговор на поканата испратена
од страна на Националната мрежа против насилство врз жените и семејното насилство
за учество во оваа студија. Без учеството на претставниците како Вас, не би било можно
истражување во оваа област. Наодите од студијата ќе се користат за (i) да се разбере
обемот на проблемот поврзан со одговорот на насилството врз децата и идентификување
на празнините на системот на политичко и институционално ниво; (ii) да им помогне на
властите и на невладините организации да направат долгорочни планови за превенција
одговор и заштита од насилство; и (iii) изработка на алатка за застапување за насилството
врз децата да се постави високо на владината агенда.
Индивидуалното интервју ќе трае околу 40 минути. Јас би преферирал да се снима, но
доколку вие не се чувствувате комфорно во таа ситуација, ќе правам пишани забелешки
од разговорот. Би сакал да Ве уверам дека немаме предвидено никакви лични или
професионални ризици поврзани со учеството во ова истражување. Истражувањето се
спроведува целосно во согласност со процедурите на УНИЦЕФ за етички стандарди при
истражување, евалуација, прибирање податоци и анализа. Сите информации до кои ќе
се дојде при истражувањето, ќе бидат третирани со соодветна професионална етика,
доверливост и анонимност; во ниеден момент нема да биде можно да се идентификуваат
индивидуи врз основа на нивните одговори. Понатаму, сите податоци и снимени
материјали ќе бидат чувани на безбедно место и достапни само на истражувачите.
Снимените материјали ќе бидат избришани веднаш по завршување на истражувањето.
Би сакал да Ве потсетам дека учеството во истражувањето е на доброволна основа и
дека може да се повлечете во било кое време, без да дадете објаснување за Вашата
одлука.
Доколку се согласувате да учествувате во истражувањето, Ве молам да го пополините и
потпишете образецот на следната страна:
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Заокружете го соодветниот одговор:
									

Да

Не

Ги прочитав и ги разбирам информациите дадени				
во ова писмо.
		

□

□

Разбирам која е целта на проектот и за што ќе бидат		
користени наодите.

		

□

□

Целосно сум свесен/а за процедурите во рамки на ова истражување		
и за сите ризици поврзани со моето учество во студијата.

□

□

Свесен/а сум дека моето учество е доброволно, и дека може да се		
повлечам во било која фаза без никакво објаснување.

□

□

Се согласувам интервјуто да биде снимано. 					

□

□

Свесен/а сум дека податоците ќе бидат третирани со доверливост. 		

□

□

Се согласувам да учествувам во студијата. 					

□

□

Име и презиме/ потпис на испитаник

Име и презиме/ потпис на истражувач

		

			

Датум

			

Датум

Доколку имате прашања во врска со истражувањето, слободно обратете ми се на
податоците за контакт дадени подолу.
Со почит,

Д-р Стивен Џејмс Минтон CPsychol CSci AFBPsS
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ПРИЛОГ 2 (A):
ПРАШАЛНИК ЗА ИНТЕРВЈУА СО СТРУЧНИ
РАБОТНИЦИ ВО СИСТЕМОТ ЗА ЗАШТИТА НА
ДЕЦАТА
ЗА ВАС И ВАШАТА ПРОФЕСИЈА
Ве молиме изберете една од наведените опции за да одговорите на следните
прашања:
1. Која е вашата етничка припадност?
Македонска

Бошњачка

Албанска

Влашка

Турска

Друго (ве молиме наведете)

Српска

Преферирам да не одговорам

Ромска

2. Највисоко ниво на завршено образование? Ве молиме наведете ја и областа.
Средно образование
Високо образование
Постдипломски/докторски студии

Забелешка: прашања за специфичните обуки и тренинзи што сте ги посетувале ќе
следат подолу во прашалникот.
3. Со кој род се идентификувате?
Женски
Машки
Преферирам да не одговорам на прашањето

Ве молиме одговорете на прашањата во просторот наменет за тоа.
4. Година на раѓање

5. Занимање/професија

6. Колку години активно искуство имате во професијата (изберете еден од понудените

108

одговори).
0 - 4 години

5 - 9 години

10 - 14 години

15 - 19 години

20 и повеќе
години

7. Која е вашата сегашна работна позиција?

8. Кога започнавте со работа на сегашната позиција? (изберете еден од понудените
одговори).
Пред 0 – 4 год.

Пред 5 - 9 год.

Пред 10 - 14
год.

Пред 15 - 19
год.

Пред 20 год.

ПРОФЕСИОНАЛНО ПОСТАПУВАЊЕ ВО СЛУЧАИ НА НАСИЛСТВО ВРЗ ДЕЦА
Ве молиме продолжете да одговарате на следните прашања во просторот наменет за тоа:
9. Како вие, како стручен работник/чка во областа, би го објасниле феноменот на
насилство врз децата на лице кое нема стручни познавања на темата?

10. Колку често (на неделно, месечно или годишно ниво) се бара од вас во вашата
професионална улога, да одговорите на случаи на насилство врз деца?

Согласно вашето познавање и професионално искуство, би сакале да ве замолиме
да одгвоорите што се случува кога случај на насилство врз дете е идентификуван. Ве
молиме објаснете го вашиот одговор во неколку реченици. Доколку немате информација,
наведете го тоа.
11a. Кој најчесто пријавува и каде / кому се пријавува во тие случаи?

11б. Кој истражува понатаму и како тече постапката? Дали ваквите случаи мора да се
документираат/известат и колку често се случува тоа?

11в. Кому се испраќаат извештаите и каде се чуваат? Има ли процедури и правилници
за споделување информации меѓу институции? Како се обезбедува доверливост?
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11г. Како им се пристапува на децата, нивните семејства и на лицето кое е вршител на
насилството? Што во случај кога насилникот е дете?

11д. Дали има разлика во начинот на постапување во зависност од формата на
насилство? Кој ја носи таа одлука?

11ѓ. Ако се побара од вас, каде понатаму би го упатиле случајот и во кои околности го
правите тоа?

12. Според вашето професионално искуство и знаење, колку често (на неделно,
месечно, годишно ниво) се јавуваат случаи на насилство врз деца во системот за
заштита на децата? Образложете го одговорот во две-три реченици

Согласно вашето познавање и професионално искуство, би сакале да ве замолиме да
одговорите на неколку прашања (слични на оние во прашање 11), но овој пат фосусирајќи
се на постапките кога случај на насилство врз дете е идентификуван ВО РАМКИ НА
СИСТЕМОТ ЗА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА (во институции за згрижување,домови, дневни
центри и други институции). Ве молиме објаснете го вашиот одговор во неколку реченици.
Доколку немате информација, наведете го тоа.
13a. Кој најчесто би пријавил случај на насилство врз деца во рамки на системот за
заштита на децата и каде?

13б. Кој истражува понатаму и како тече постапката? Дали ваквите случаи мора да се
документираат/известат и колку често се случува тоа?

13в. Кому се испраќаат извештаите и каде се чуваат? Има ли процедури и правилници
за споделување информации меѓу институции? Како се обезбедува доверливост?

13г. Како им се пристапува на децата, нивните семејства и на лицето кое е вршител на
насилството? Што во случај кога насилникот е дете?
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13д. Дали има разлика во начинот на постапување во зависност од формата на
насилство? Кој ја носи таа одлука?

13ѓ. Ако се побара од вас, каде понатаму би го упатиле случајот и во кои околности го
правите тоа?

ПОДДРШКА ЗА ВАШАТА ПРОФЕСИОНАЛНА УЛОГА
14A. Ве молиме наведете накратко, дали и какви обуки/тренинзи/доквалификации сте
посетувале како подготовка за вашето работно место и позиција?
• Доколку е одговорот Не, ве молиме продолжете со прашање 15А

14B. Како би ги оцениле придобивките од овие обуки/тренинзи, конкретно за темата
насилство врз деца?
Не
воопшто

Не
многу

делумно

да

многу

Корисни во мојата секојдневна
професионална пракса.
Корисни во кризни или несекојдневни
ситуации.

14С. Дали работата со случаи на насилство врз деца има влијание врз вас како личност?
Доколку да, какво – психолошко? Социјално? Професионално? (Разгледајте ја секоја
категорија посебно). Доколку работата со случаи на насилство врз деца немало значајно
влијание врз вас како личност, зошто мислите дека тоа е случај? Професионална обука?
Поддршка (т.е. мониторинг, супервизија) за вашата професионална улога? Личност?
Намерна употреба на стратегии за справување? (Повторно, разгледајте ја секоја
категорија посебно).
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15A. Ве молиме наведете во неколку реченици, какви механизми за следење и супервизија
на вашето работење постојат во вашата институција?
• Доколку не постојат механизми за следење во вашата институција, ве молиме
продолжете со прашање 15С.

15B. Земајќи ги предвид случаите на насилство врз деца во кои сте биле директно
вклучени, ве молиме оценете ги механизмите за следење на вашето професионално
постапување на сегашното работно место:
Не
воопшто

Не
многу

делумно

да

многу

Запознаен/а сум со механизмите за следење на
мојата работа во оваа област.
Процедурите за следење се многу корисни во
мојата секојдневна професионална работа.
Процедурите за следење се многу корисни во
кризни и несекојдневни ситуации.

15С. Психотерапевтите, психолозите и другите професионалци имаат можност на
редовна основа да дискутираат за својата работа со искусен колега/ментор. Дали ова
е пракса и во вашето работење?
Да
Не
15Д. Ако одговоривте ДА на претходното прашање, ве молиме одговорете на следното:
Не
воопшто
Задоволен/а сум со можностите што ги имам за
размена на искуства и разговор за секојдневната
професионална работа со искусен колега/
ментор.
Запознаен/а сум со механизмите за надзор
(супервизија) на мојата работа во оваа област.
Процедурите за надзор (супервизија) се многу
корисни во мојата секојдневна професионална
работа
Процедурите за надзор (супервизија) се многу
корисни во кризни и несекојдневни ситуации.
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Не
многу

делумно

да

многу

15Е. Ако одговоривте НЕ на прашањето 15С, дали сметате дека таква можност би ви
била од корист?
Да
Не
16A. Ве молиме наведете накратко, која е законската рамка според која се раководите
во вашата работа во случаи на насилство врз деца (закони, стратегии, програми,
правилници, протоколи)?

16B. Земајќи ги предвид случаите на насилство врз деца, ве молиме одговорете на
следните прашања во однос на легислативата, политиките и практиките според кои се
водите во вашето професионално постапување во овие случаи
Не
воопшто

Не
многу

делумно

Да

многу

Задоволен/а сум со своето познавање на
легислативата, политиките и практиките во
оваа област.
Задоволен/а сум со познавањето на
останатите професиналци во мојата
институција на легислативата, политиките и
практиките во оваа област
Задоволен/а сум со познавањето на
професионалците од другите институции
со кои соработувам на легислативата,
политиките и практиките во оваа област
Сметам дека легислативата, политиките и
практиките се корисни во моето секојдневно
професионално работење.
Сметам дека легислативата, политиките
и практиките се корисни во кризни и
несекојдневни ситуации

17A. Во однос на случаите на насилство врз деца, како би го оцениле квалитетот на
соработка помеѓу стручните работници во вашата институција со стручните работници
во другите институции?
непостоечка

слаба

соодветна

добра

одлична
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17B. Земајќи го предвид одговорот на претходното прашање, според вас што е
причината за таквата состојба?
Нема
влијание

Има влијание

Силно
влијание

Квалитетот и јасноста на постоечката
легислатива како основа за интерсекторска
соработка
Квалитетот и јасноста на професионалните
протоколи и водичи како основа за
интерсекторската соработка
Моето сопствено разбирање на постоечката
легислатива и протоколите како основа за
меѓусекторската соработка
Разбирањето на другите професионалци во
мојата институција на постоечката легислатива
и протоколите како основа за интерсекторската
соработка
Разбирањето на другите професионалци од
другите институции на постоечката легислатива
и протоколите како основа за интерсекторската
соработка
Квалитетот на работните односи во мојата
институција
Квалитетот на работните односи во другите
институции
Индивидуални фактори
Други фактори (наведете кои).

18A. Колку често (на неделно, месечно или годишно ниво) се вклучил Народниот
правобранител во случаите на насилство врз деца, во кои сте биле директно вклучени?

18B. Според вашите сознанија и професионално искуство, колку често (на неделно,
месечно или годишно ниво) сметате дека Народниот правобранител се вклучува во
случаевите на насилство врз деца во рамки на системот за заштита на деца?
Ве молиме објаснете кое е вашето мислење за улогата на Народниот правобранител
во случаевите на насилство врз деца.
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РОДОТ И ДРУГИ ФАКТОРИ КОИ МОЖЕ ДА ВЛИЈААТ НА ПОЈАВАТА НА НАСИЛСТВО
ВРЗ ДЕЦАТА
19A. Ве молиме објаснете во неколку реченици, дали и како, според вашето професионално
искуство, родовиот аспект може да има влијание во случаевите на насилство врз деца
(на пример, различни очекувања на родителите и средината или различни воспитни
ставови за девојчињата и момчињата и сл.)

19B. Ве молиме објаснете во неколку реченици, дали и како, според вашето
професионално искуство, факторите како етничка припадност, религија, попреченост,
сексуална ориентација, може да имаат влијание во случаевите на насилство врз деца (на
пример различни општествени очекувања и ставови спрема различни религии, етнички
групи или лица со попречености и сл.)

ДОБРИ ПРАКТИКИ И ПРЕПОРАКИ
20А. Кои мислите дека може да се „добри“ или „најдобри“ пракси во случаи на насилство
врз деца општо во вашата професионална улога и во вашата професија во целост? Дали
има такви добри практики во системот за заштита на децата?
20В. Според вашето професионално мислење, посебно во однос на случаите на
насилство врз децата, дали сметате дека има нешто што би требало и може да се
воспостави за поддршка на вашата работа? Има ли нешто што сметате дека треба и
може да се воспостави за развој на професионалната служба во која работите?

Ви благодариме за одвоеното време за пополнување на прашалникот..
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ПРИЛОГ 2 (Б):
ПРАШАЛНИК ЗА ИНТЕРВЈУА СО ВРАБОТЕНИ
ВО ИНСТИТУЦИИ ЗА ДЕЦА
За утврдување на примерокот и последователно толкување на резултатите, пред
да се сесијата на фокус групата, од потенцијалните учесници може да се побара да
одговорат на следните прашања во врска со демографските податоци, образовната
позадина, професионалните искуства и сегашната професионална улога. Овие
одговори може да се дадат вербално (односно, пред интервјуто, со снимање на
одговорите) или во писмена форма (т.е. може да се испечатат како краток прашалник
за пополнување).
1. Која е Вашата етничка припадност?
Македонска

Бошњачка

Албанска

Влашка

Турска

Друго (ве молиме наведете)

Ромска

Не сакам да кажам

Српска

2. Кое е Вашето највисоко ниво на образование?
Средно
Високо (додипломски студии или соодветно)
Високо (постдипломски студии или соодветно)

3. Со кој род се идентификувате?
Женски
Mашки
Не сакам да кажам

Следниве прашања одговорете ги во означениот простор:
4. Година на раѓање.

5. Која е Вашата професија?

6. Колку години искуство имате во професијата? (Означете соодветно).
0 - 4 години
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5 - 9 години

10 - 14 години

15 - 19 години

20 години и
повеќе

7. Која е Вашата моментална позиција?

8. Кога започнавте со работа на сегашната позиција? (Означете соодветно).
Пред 0 - 4 години Пред 5 - 9 години Пред 10 - 14
години

Пред 15 - 19
години

Пред 20 и повеќе
години

По прашањата за демографските податоци, образовната позадина, професионалните
искуства и сегашната професионална улога, треба да се користат следниве прашања
во фокус групите со стручните работници. И истражувачот и учесниците треба да знаат
дека сесиите се очекува да траат околу еден час (вклучувајќи ги иницијалните прашања).
• Кои мислите дека може да се „добри“ или „најдобри“ пракси во случаи на насилство врз
деца воопшто во вашата професија во целост?
• Кои мислите дека може да се „добри“ или „најдобри“ пракси во случаи на насилство врз
деца во системот на заштита на деца на национално ниво?
• Според вашето стручно мислење и со конкретна референца за случаите на насилство
врз деца воопшто, дали постои нешто што сметате дека би можело и треба да се
воспостави за да се развие професионалната служба во која работите? И со конкретна
референца на случаите на насилство врз деца во системот за заштита на децата,
има ли нешто што сметате дека би можело и треба да се воспостави за да се развие
професионалната служба во која работите?
• Според вашето стручно мислење и со конкретна референца за случаите на насилство
врз деца воопшто, дали постои нешто што сметате дека би можело и треба да се
воспостави на национално ниво (закон, политика, сервис/услуга итн.)? И со конкретна
референца на случаите на насилство врз деца во системот за заштита на децата, има
ли нешто што сметате дека би можело и треба да се воспостави на национално ниво
(закон, политика, сервис/услуга итн.)?
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ПРИЛОГ 2 (В):
ПРАШАЛНИК ЗА ИНТЕРВЈУА СО КЛУЧНИ
ЧИНИТЕЛИ
ДЕМОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ, ПОДАТОЦИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФЕСИОНАЛНИ
ИСКУСТВА И СЕГАШНА ПРОФЕСИОНАЛНА УЛОГА
1. Која е Вашата етничка припадност?
Македонска

Бошњачка

Албанска

Влашка

Турска

Друго (ве молиме наведете)

Ромска

Не сакам да кажам

Српска

2. Кое е Вашето највисоко ниво на образование?
Средно
Високо (додипломски студии или соодветно)
Високо (постдипломски студии или соодветно)

3. Со кој род се идентификувате?
Женски
Mашки
Не сакам да кажам

Следниве прашања одговорете ги во означениот простор:
4. Година на раѓање.

5. Која е Вашата професија?

6. Колку години искуство имате во професијата? (Означете соодветно).
0 - 4 години

5 - 9 години

10 - 14 години

7. Која е Вашата моментална позиција?
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15 - 19 години

20 години и
повеќе

8. Кога започнавте со работа на сегашната позиција? (Означете соодветно).
Пред 0 - 4 години Пред 5 - 9 години

Пред 10 - 14
години

Пред 15 - 19
години

Пред 20 и повеќе
години

ПРАШАЊА ЗА НАСИЛСТВО ВРЗ ДЕЦА
• Како би ја објасниле појавата на насилство врз деца за некој кој е лаик? Како би го
дефинирале? Како одговарате кога некој ќе ве праша зошто се случува? Зошто мислите
дека има случаи на насилство врз деца во системот за заштита на децата?
• Во однос на случаи на насилство врз деца општо и случаи на насилство врз деца
во системот за заштита на децата на национално ниво, колку сметате дека се
ефективни постоечките мерки? Можна ли е интерсекторска соработка? Доколку да,
што ја олеснува таа соработка (законодавство, професионални протоколи и упатства,
професионални односи и др.)? Доколку не, кои мислите дека се пречките за тоа
(недостаток од законодавство, недостаток од професионални протоколи и упатства,
недоволно разбирање на законодавството, професионалните протоколи и упатства,
лоши професионални односи итн.)?
• Како мислите дека прашањата на род и други фактори на еднаквост влијаат на
идентификацијата, пријавувањето и упатувањето на случаи на насилство врз деца
општо и случаи на насилство во системот за заштита на децата, и како крајно таквите
случаи се превенираат и работат?
• Кои мислите дека може да се „добри“ или „најдобри“ пракси во случаи на насилство
врз деца воопшто? Има ли нешто што мислите дека треба да се воспостави (закон,
политика, протокол, истражување)?
• И кои мислите дека се „добри“ или „најдобри“ пракси во случаи на насилство врз деца
во системот за заштита на децата (закон, политика, протоколи, истражување)?
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ПРИЛОГ 3: ЛИСТА НА ДОКУМЕНТИ
НАВЕДЕНИ ВО ПРЕГЛЕДОТ НА
ЗАКОНОДАВСТВОТО И ПОЛИТИКИТЕ ЗА
НАСИЛСТВО ВРЗ ДЕЦА ВО ЗЕМЈАТА
ВИД
Закони

ИМЕ НА ДОКУМЕНТ
Кривичен законик (само релевантни членови)
Закон за правда на деца
Закон за семејство
Закон за социјална заштита
Закон за превенција, заштита и борба против семејно насилство
Одлука. Координативно тело за заштита на децата од насилство и
запоставување 2012 (резиме)
Одлука на Координативното тело за следење на спроведувањето на
Акциониот план против сексуална злоупотреба 2009 (резиме)
Одлука. Координативно тело: Национална стратегија - Семејно насилство
(2008-2011) од 2010 (резиме)
Одлука за формирање Национална комисија за правата на детето 2007
(резиме)

Подзаконски
акти и стратешки Протокол за семејно насилство, 2010
документи
Заеднички протокол за справување со случаи на злоупотреба и
запоставување на деца
Протокол: сексуална злоупотреба на деца и педофилија, 2011

Правилник: мерки спроведени во случаи на семејно насилство, 2007
Акциски план: Превенција на сексуална злоупотреба 2009-2012
Национална стратегија: Семејно насилство 2012- 2015
Запоставени и жигосани. Студија за сексуална злоупотреба (UNICEF)
https://www.unicef.org/tfyrmacedonia/UNICEF_Sexual_Abuse_Study_ANG_za_
WEB(1).pdf
Проценка на законодавството кое се однесува на насилство врз децата
https: //www.unicef.org/tfyrmacedonia/ASSESSMENT_OF_LEGISLATION_-_
VaC_FINAL_.pdf
Истражувачки
извештаи /
документи

Рома СОС Детски бракови
http://romasosprilep.org/wp-content/uploads/2016/05/Roma-SOS_Sivata-zona_ANG_002.pdf
Студија за детски бракови (UNFPA)
http://eeca.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/unfpa%20macedonia%20
overview.pdf
Извештај за мапирање на институции и ГО кои работат на насилство врз
деца
https://www.unicef.org/tfyrmacedonia/Mappping_report_FINAL_formated_pdf_.
pdf
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Прирачник: Насилство во училиштата
https://www.unicef.org/tfyrmacedonia/Violence_reduction_in_schools_-_how_
to_make_a_difference.pdf
Студија: Насилство врз деца во училиштата
https://www.unicef.org/tfyrmacedonia/Studija_za_nasilstvo_-_MK(1).pdf
Процедури за справување со деца жртви
https://www.unicef.org/tfyrmacedonia/Unicef_VAC_MK_FINAL_v2.pdf
CRC компаративна анализа
https://www.unicef.org/tfyrmacedonia/English_Full_Report_13_WEB(1).pdf
Студија за насилство во основните училишта
https://www.unicef.org/tfyrmacedonia/Studija_za_nasilstvo_-_MK(1).pdf
Проблемот со злоупотреба на деца: ставови и искуства во седум земји од
Централна и Источна Европа
http://www.respectworks.eu/fileadmin/website/downloads/problem_child_
abuse_central_eastern_europe.pdf
Проблемот со злоупотреба на деца: ставови и искуства во седум земји од
Централна и Источна Европа, 2005-2009
http://www.canee.net/files/comparative%20report%202009.pdf
Извештаи на Народен правобранител:
http://ombudsman.mk/upload/documents/Semejnoto%20nasilstvo1%20-mak.pdf
http://ombudsman.mk/upload/documents/Iizvesta-fizicko%20maltretiranje-mk.
pdf
http://ombudsman.mk/upload/Deca-Dokumenti/Kniga-Istrazuvanje%20deca2012%20PFormat.pdf
http://ombudsman.mk/upload/Istrazuvanja/2016/Informacija%20VPD%20
Tetovo-Ohrid-mk.pdf
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