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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

ПРЕДГОВОР
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ИЗВРШНО 
РЕЗИМЕ
ОСНОВА ЗА ИСТРАЖУВАЊЕ И 
ИСТРАЖУВАЧКИ ПРАШАЊА

Проб ле мот со на сил ство то врз де ца та е гло-
ба лен. Свет ска та здрав стве на ор га ни за ци ја 
(2002) на ве ду ва ти по ло ги ја со ши ро ка у пот-
ре ба за на чи ни те на кои на сил ство то мо же 
да би де на не се но, со тоа што зло у пот ре ба-
та (де ла на ис ко рис ту ва ње) има фи зич ки, 
сек су ал ни и е мо ци о нал ни пот ти по ви, до де-
ка за по  ста пу ва ње то (де ла на ис клу чу ва ње) 
се сме та за не ус пех на де те то за не го ви от 
раз вој да му се о без бе ди (о на му ка де мо-
же да се сто ри тоа) здрав је, об ра зо ва ни е, 
е мо ци о на лен раз вој, ис хра на, за сол ниш-
те и без бед ни ус ло ви за жи ве е ње. Во сту-
ди ја во ко ја се ко рис те ни по да то ци од 133 
зем ји (пок ри вај ќи 6,1 ми ли јар да лу ѓе, или 
88% од гло бал но то на се ле ни е) Свет ска та 
здрав стве на ор га ни за ци ја (2014) от кри де-
ка стап ки те на у бис тва за де ца на воз раст 
од 0 до 4 го ди ни и 5 - 14 го ди ни би ле 2,7 и 
1,5 на 100,000, но за бе ле жа де ка „...смрт ни-
те слу ча и и пов ре ди те се са мо дел од то ва-
рот“ (стр. 9), и зна чи тел но, де ка „...же ни те, 
де ца та и ста ри те ли ца го но сат то ва рот на 
не фа тал ни пос ле ди ци од фи зич ка, сек с у-
ал на и пси хо лош ка зло у пот ре ба“ (стр. 13). 
Прет хо ден из веш тај од не за ви сен ек спер т 
на О бе ди не ти те на ци и, во кој беа вклу че ни 
по да то ци од нај но ви те гло бал ни ис тра жу ва-
ња, до ку мен ти ра ше де ка (i) од 80 до 98 про-
цен ти од де ца та стра да ат од фи зич ко каз-
ну ва ње во сво и те до мо ви, при што тре ти на 
или по ве ќе се со о чу ва ат со теш ко фи зич ко 
каз ну ва ње; (ii) 150 ми ли о ни де вој чи ња и 73 
ми ли о ни мом чи ња на воз раст под о сум на е-
сет го ди ни до жи ве а ле сек су ал но на сил ство 
во те кот на 2002 го ди на; и (iii) 218 ми ли о ни 
де ца би ле вклу че ни во ра бо та, од кои 126 
ми ли о ни во о пас на ра бо та, 5,7 ми ли о ни де-
ца би ле вклу че ни во при сил на или при нуд-

на ра бо та, 1,8 ми ли о ни во прос ти ту ци ја и 
пор ног ра фи ја, а 1,2 ми ли о ни би ле жрт ви на 
тр го ви ја со лу ѓе; и (iv) нај мал ку 106 зем ји не 
ја заб ра ни ле у пот ре ба та на те лес но каз ну-
ва ње во у чи лиш та та. Врс нич ко то на силство 
во у чи лиш та та, вклу чу вај ќи „бу линг“, ис то 
та ка се ис так ну ва на ме ѓу  на род но ни во; во 
не о дам неш ни от ме та-прег лед на го ле ми 
сту ди и спро ве де ни во за пад ни те зем ји, Me-
ne si ni & Sal mi val li (2017) су ге ри ра ат де ка 
по ме ѓу че ти ри и де вет про цен ти од де ца та 
на у чи лиш на воз раст чес то се вклу че ни во 
извр шу ва ње „бу линг“ и де ка ме ѓу де вет и 25 
про цен ти из ја ви ле де ка би ле жрт ви на „бу-
линг“.   

Во мо мен тов, не пос то јат до вол но ем пи рис-
ки по да то ци за ин ци ден ца та, зас та пе нос та 
и ти по ло ги ја та на на сил ство то врз де ца та 
во зем ја та, а ис то та ка има и не дос та ток на 
про цен ка на е фек тив нос та на пос тој ни те 
сис те ми и сер ви си за заш ти та. Зна чај но е 
де ка У НИ ЦЕФ (2005) от кри де ка над 40 про-
цен ти од клуч ни те вла ди ни ин сти ту ци и од-
го вор ни за от кри ва ње, при ја ву ва ње и у па ту-
ва ње на слу ча и на зло у пот ре ба и на сил ство 
не ма ле сис тем за о фи ци јал но за пи шу ва ње 
и у па ту ва ње на слу ча и те на зло у пот ре ба 
на де ца. И а ко от то гаш се нап ра ве ни по ве ќе 
и ни ци ја ти ви и до ку мен ти за пре вен ци ја на 
на сил ство то и заш ти та на де ца та од зло у-
пот ре ба, ка ко и за бор ба про тив до маш но то 
на сил ство, дру га сту ди ја на У НИ ЦЕФ (2014) 
по ка жа де ка, спо ред ста тис тич ки те по да то-
ци соб ра ни во зем ја та во 2011 го ди на, 69 
про цен ти од де ца та на воз раст по ме ѓу две 
и че ти ри на е сет го ди ни до жи ве а ле „на сил на 
дис цип ли на“ во до мот во те кот на ме се цот 
пред ис пи ту ва ње то, а 56 про цен ти ис ку си ле 
пси хо лош ка аг ре си ја. Во дру га сту ди ја спро-
ве де на во зем ја та, Ра ле ва, Пе шев ска и Сет-
хи (2013) по ка жа ле де ка ни во а та на дет ско 
ис кус тво со зло у пот ре ба се ви со ки и де ка 
вак ви те не га тив ни дет ски ис кус тва се повр-
за ни со ри зи ци те за пос ла бо здрав је во по-
доц неж ни от жи вот. 

Го ре на ве де ни от из веш тај од не за ви сен ек-
спер т на О бе ди не ти те на ци и (2006) ис то 
та ка пос лу жи да се ис так нат спе ци фич ни те 
про б ле ми на на сил ство врз де ца во сис те-
мот за заш ти та на де ца та; во тој из веш тај 
се про це ну ва де ка ду ри 8 ми ли о ни де ца во 
све тот се во згри жу вач ка не га и де ка тие 
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де ца се из ло же ни на ри зик од на сил ство и 
за пос та ву ва ње од стра на на вра бо те ни те и 
служ бе ни те ли ца од го вор ни за нив на та бла-
го сос тој ба, со нај чес то от сус тво на жал би, 
мо ни то ринг и ме ха низ ми за ин спек ци ја и со-
од вет на вла ди на ре гу ла ти ва и над зор . И а ко 
има не дос та ток од ве ро дос тој ни по да то ци 
за пра ша ња та за заш ти та на де ца та во зем-
ја та, зна чај но е де ка (i) во зем ја та има о ко лу 
28,000 де ца кои се сме та де ка се „под ри-
зик“ (за кои се о без бе ду ва ат раз лич ни ус лу-
ги од со ци јал на заш ти та во зем ја та); (ii) има 
о ко лу 1,000 „де ца на у ли ца“, од кои 95 про-
цен ти се Ро ми; и (iii) и пок рај дру ги те мо де-
ли што се на рас по ла га ње, о ко лу 400 де ца 
сè уш те се згри же ни во ин сти ту ци и (Из вор : 
U NI CEF Tran sMO NE E, 2007). И а ко пос то јат 
го лем број за кон ски и по ли тич ки рам ки во 
од нос на на сил ство то врз де ца та во зем ја-
та, вклу чу вај ќи го и ре ла тив но но ви от За кон 
за прав да на де ца (2013 го ди на, кој бе ше 
нап ра вен да ги заш ти ти де ца та од кри ми-
нал, на сил ство и кр ше ње на нив ни те пра ва 
и сло бо ди, да о без бе ди заш ти та за де ца та 
сто ри те ли на кри вич ни де ла, за спре чу ва ње 
на пов то ру ва ње на кри ми нал но то од не су-
ва ње и у нап ре ду ва ње на со ци ја ли за ци ја-
та, об ра зо ва ни е то и по доб ру ва ње то и да се 
о без бе ди по мош, гри жа и заш ти та на де ца-
та пред су до ви те) и За ко нот за спре чу ва ње, 
пре вен ци ја и заш ти та од се меј но на сил ство 
(2015) чес то па ти се до ве ду ва во пра ша ње 
сте пе нот до кој од ред би те на о ви е за ко ни 
се, или мо жат да се, ре а ли зи ра ат. 

Оп шти те це ли на о ва а сту ди ја беа (i) и ден-
ти фи ку ва ње и про цен ка на др жав ни те ме-
ха низ ми за од го вор во пре вен ци ја, и ден-
ти фи ка ци ја, из вес ту ва ње, у па ту ва ње и 
заш ти та за слу ча и на на сил ство врз де ца во 
сис те мот за заш ти та на де ца та; и (ii) да ва-
ње пре по ра ки за за јак ну ва ње на сис те мот 
за заш ти та на де ца та и по доб ру ва ње на 
заш ти та та на де ца та-жрт ви на си те фор ми 
на на сил ство во зем ја та. По кон крет но, ис-
тра жу вач ки те пра ша ња кои се раз гле ду ва а 
беа: 

ИП1. Што би тре ба ло, или би мо же ло, да се 
слу чу ва во од нос на пос то еч ки те за кон ски, 
по ли тич ки и прак тич ни рам ки?

ИП2. Ка ко фун кци о ни ра ат пос тој ни те за кон-
ски, по ли тич ки и прак тич ни рам ки во од нос 

на ин фор ми ра ње и на со чу ва ње на про фе-
си о нал на та прак са на ра бот ни ци те во сис-
те мот за заш ти та на де ца та во оп ре де ле ни-
те сек то ри, поддр жу вај ќи го мо ни то рин гот и 
над зо рот (во смис ла на дос тап ност, нај доб-
ри прак си и вклу чу ва ње на На род ни от пра-
воб ра ни тел) на таа про фе си о нал на прак са?
  
ИП3. Ка ко пос тој ни те за кон ски, по ли тич ки и 
прак тич ни рам ки ја о лес ну ва ат или прет ста-
ву ва ат преч ки за ме ѓу сек тор ска та со ра бот-
ка?  

ИП4. Кол ку пос тој ни те за кон ски, по ли тич ки 
и прак тич ни рам ки вли ја ат врз пра ша ња та 
за ро дот и ед нак вос та повр за ни со слу ча и те 
на на сил ство врз де ца? 

ИП5. Ка ко прак ти ча ри те во сис те мот за заш-
ти та на де ца та го раз би ра ат она што всуш-
ност се слу чу ва во нив на та прак са (на пр., 
во од нос на нив но то раз би ра ње и чув ства 
за по ја ва та на на сил ство врз де ца, нив ни те 
лич ни ис кус тва од нив на та про фе си о нал на 
прак са, нив ни те и де и за доб ра или нај доб ра 
прак са; пси хо лош ко, со ци јал но и про фе си о-
нал но вли ја ни е на нив на та ра бо та врз нив)?

ИП6. Ка ко клуч ни те чи ни те ли во зем ја та ги 
раз би ра ат (i) пос то еч ки те за кон ски, по ли-
тич ки и прак тич ни рам ки, и (ii) про фе си о-
нал на та прак са во сис те мот за заш ти та на 
де ца та? 

ИП7. Спо ред од го во ри те на прет ход ни те 
пра ша ња, мо же ли да се да дат пре по ра ки 
за за јак ну ва ње на сис те мот за заш ти та на 
де ца та и за по доб ру ва ње на заш ти та та на 
де ца та-жрт ви на си те фор ми на на сил ство 
во зем ја та?

Ис тра жу вач ки от тим вклу чен во о ва а сту ди-
ја сме та и се на де ва де ка на о ди те од сту ди-
ја та ќе се ко рис тат за (i) раз би ра ње на оп се-
гот на проб ле мот повр зан со од го во рот на 
на сил ство то врз де ца та и и ден ти фи ку ва ње 
на сис тем ски те не дос та то ци на по ли тич ко и 
ин сти ту ци о нал но ни во; (ii) по мош на влас  ти-
те и нев ла ди ни те ор га ни за ци и да нап ра ват 
дол го роч ни пла но ви за пре венција, од го вор 
и заш ти та од на сил  ство; и (iii) кре и ра ње на 
а лат ка за зас та пу ва ње за пре вен ци ја та од 
на сил ство врз де ца та да се пос та ви ви со ко 
на вла ди на та а ген да во зем ја та. 
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При сос та ву ва ње то на о вој из веш тај беа 
вклу  че  ни че ти ри глав  ни фа зи на со би ра ње 
на по да то ци:  

(i) ком по нен ти на кан це ла рис ко (деск) ис-
тра жување;

(ii) по ме ѓу мај и ок том ври 2017 го ди на, со-
би ра ње на ис кус тва та (пре ку струк   ту  ри  ра  ни 
ин тер вју а) на 551 ин ди ви ду ал ни ра бот ни ци 
во сис те мот за заш ти та на де ца во зем ја та 
(сек то ри на здрав  ство, со ци јал на заш ти та, 
об ра зо ва ни е, пра во (су ди и и об ви ни те ли) и 
по ли ци ја), за она што всуш  ност се слу чу ва 
во нив на та ра бо та; ка ко тие го раз би ра ат 
она што се слу чу ва; и по тен ци јал но да се 
до би јат су гес ти и за она што би тре ба ло да 
се слу чу ва. О ви е по да то ци беа соб ра ни од 
стра  на на о сум на е сет ис тра жу ва чи кои беа 
рег ру ти ра ни и о бу че ни за о вој про ект, спо-
ред стра  те  гис  ки  те рам ки за зе ма ње при ме-
ро ци во зем ја та во це ли на; 

(iii) по ме ѓу ју ли и сеп тем ври 2017 го ди на, 
со би ра ње на ис кус тва та (пов тор но пре-
ку струк  ту  ри  ра  ни ин тер вју а) на 18 струч  ни 
ра бот ни ци во сис те мот за заш ти та на де-
ца та1; пов тор но, за она што се слу чу ва во 
нив на та ра бо та; ка ко тие го раз би ра ат она 
што се слу чу ва; и по тен ци јал но да се до би-
јат нив ни су гес ти и за она што би тре ба ло да 
се слу чу ва. О ви е по да то ци беа соб ра ни од 
стра  на на од го вор на та НВО; и  

(iv) два на е сет струк  ту  ри  ра  ни ин тер вју а кои 
ги во де ше ме ѓу на род ни от кон сул тант со 
клуч  ни чи ни те ли во зем ја та (и ден ти фи ку -
ва ни од стра  на на У НИ ЦЕФ и од го вор на та 
НВО) во Скоп  је во ап рил 2017 го ди на.

РЕЗИМЕ НА ГЛАВНИТЕ НАОДИ

По ме ѓу 551 струч ни ра бот ни ци во сис те-
мот за заш ти та на де ца та и ма ше раз лич ни 
гле диш та за тоа ка ко тре ба да се де фи ни-
ра на сил ство то – со дру ги збо ро ви, ка ко 
тоа се раз би ра – и а ко пос то е ше кон сен зус 
за ста вот де ка фи зич ко то и е мо ци о нал но то 

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“).

(или пси хо лош ко то) на сил ство по чес то се 
слу чу ва ат во рам ки те на сис те мот за заш-
ти та на де ца та от кол ку над вор од не го. Оп-
што бе ше при фа те но де ка ра но ис кус тво со 
на сил ство кое, за жал, го и ма ат ви сок про-
цент од де ца та, е све дош тво то на се меј но 
на сил ство и де ка мно гу де ца до жи ву ва ат 
вер бал но и врс нич ко на сил ство во у чи лиш-
та та. По ве ќе то сме та а де ка нај ве ро јат но да 
го при ја ви на сил ство то е са мо то де те жрт-
ва, па ро ди те ли те на де те то, а по то а нас-
тав ни ци те; се пак, зна чај но бе ше тоа што 
не ко и од струч ни те ра бот ни ци не да до а со-
од ве тен од го вор , ве леј ќи де ка не зна ат кој 
би при ја вил слу ча и на на сил ство или де ка 
са ми те тие не ма ле ис кус тво со та ков слу-
чај. Во од нос на ли це то или ли ца та на кои 
так ви те слу ча и се при ја ву ва ат, по ве ќе то 
у чес ни ци ги и ме ну ва а цен три те за со ци јал-
на ра бо та, или пси хо ло зи те, пе да го зи те и 
нас тав ни ци те во у чи лиш та та. Со ог лед на 
тоа што зна е ња та во врс ка со ис траж ни-
те пос тап ки во слу ча и те на на сил ство врз 
де ца зна чи тел но се раз ли ку ва а и не дос та-
су ва а кај не ко и у чес ни ци, нај го лем дел ја 
и ден ти фи ку ва а клуч на та у ло га на цен три те 
за со ци јал на ра бо та и (во не ко и слу ча и) по-
ли ци ја та и јав ни те об ви ни те ли. Се пак, и а ко 
по ве ќе то у чес ни ци ја ис так на а важ нос та на 
ме ѓу сек тор ска та со ра бот ка во спра ву ва ње-
то со так ви слу ча и, не ко и од нив ни те све-
дош тва од лич ни те ис кус тва за ме ѓу сек тор-
ска та со ра бот ка (во пог лед на из вес ту ва ње, 
спо де лу ва ње на за пи си и у па ту ва ње) се 
ка рак те ри зи ра а со праз ни ни, фрус тра ци и 
и кон фу зи ја во од нос на раз лич ни те у ло ги 
на ин сти ту ци и те и при мо ра ност да се спра-
ву ва ат или во о би ча е но спра ву ва ње со тие 
ра бо ти «внат реш но». До де ка не ко и у чес-
ни ци мо же а да у ка жат на кон крет ни ис кус-
тва од о бу ки пред и во те кот на ра бо те ње то 
кои се ди рек тно ре ле ван тни за пра ша ње-
то на спра ву ва ње со слу ча и на на сил ство 
врз де ца, тие беа да ле ку од мно зин ство то; 
всуш ност, о вој про цент бе ше над ми нат од 
о ни е кои ре ко а де ка так ви те о бу ки би би ле 
од ко рист и де ка би са ка ле да и ма ат так-
ва мож ност. Не ко и у чес ни ци (о со бе но о ни е 
вра бо те ни во об ра зов ни от сек тор и у чес ни-
ци те од жен ски пол) ре ко а де ка ра бо та та со 
слу ча и на на сил ство врз де ца има вли ја ни е 
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врз нив ни те жи во ти, а дел не се сог ла си ја 
со тоа, на ве ду вај ќи го дол го го диш но то ис-
кус тво, по се та на до во лен број со од вет ни 
о бу ки, у пот ре ба на со од вет ни стра те ги и за 
спра ву ва ње со так ви слу ча и, ка ко и ти пот на 
лич нос та. Ис кус тва та на у чес ни ци те со ме-
ха низ ми те за су пер ви зи ја и мо ни то ринг се 
раз ли ку ва ат (вклу чу вај ќи и нив но це лос но 
от сус тво на не ко и ра бот ни мес та), и а ко се 
чи ни де ка мно гу у чес ни ци би ле збу не ти или 
не за бе ле жа ле раз ли ка по ме ѓу два та ти па 
ме ха низ ми. До де ка го лем број од у чес ни ци-
те од сек то ри те за прав да и спро ве ду ва ње 
на за ко нот по ка жа а зна чи тел но поз на ва ње 
на прав ни те рам ки о ко лу спра ву ва ње то со 
на сил ство то врз де ца та, тоа не бе ше слу-
чај кај вра бо те ни те во об ра зов ни от и здрав-
стве ни от сек тор , а по ве ќе то у чес ни ци не-
ма а ис кус тво или поз на ва ња за у ло га та на 
На род ни от пра воб ра ни тел.   До де ка не ко и 
од у чес ни ци те ги ко мен ти ра а фак то ри те на 
ет нич ка при пад ност, ре ли ги ја, сек су ал на 
о ри ен та ци ја или поп ре че ност, дру ги твр де а 
де ка так ви те фак то ри на ед нак вост всуш-
ност не ма ат вли ја ни е.  

О сум на е сет те вра бо те ни во ин сти ту ци и те 
за де ца кои беа вклу че ни во сту ди ја та го 
де фи ни ра а тер ми нот на сил ство на сли чен 
на чин ка ко и дру ги те у чес ни ци; од нив ни те 
од го во ри про из ле гу ва де ка тие не го пре-
поз на ва ат за не ма ру ва ње то ка ко фор ма на 
на сил ство. Ис то та ка, мно гу ми на од нив не 
беа до вол но за поз на е ни со про то ко ли те и 
на ци о нал ни те у пат ства за спра ву ва ње со 
на сил ство врз де ца и на мес то тоа у па ту-
ва а на внат реш ни про то ко ли. И а ко не ко и 
од нив спо ме на а де ка по се ту ва ле о бу ки за 
на сил ство врз де ца, ду ри и тие у чес ни ци 
сме та а де ка пос то јат праз ни ни во зна е ња та 
во тој пог лед. И ма ше раз ли ки во од нос на 
од ред би те за над зор и мо ни то ринг; до де-
ка по ве ќе то ин сти ту ци и и ма ат над во ре шен 
мо ни то ринг од од го вор ни те мми нис тер ства, 
над зо рот глав но се вр ши внат реш но. У чес-
ни ци те во оп што не се освр на а на пра ша ња-
та за ро дот и ед нак вос та. Пов тор но, и ма ше 
раз лич ни ис кус тва со ме ѓу сек тор ска та со-
ра бот ка; со ра бот ка та со ЦСР глав но бе ше 
о це не та ка ко доб ра (и а ко во не ко и слу ча и 
бав на или не пос то еч ка). О ви е у чес ни ци 
глав но од го во ри ја де ка ра бо та та со слу ча и 
на на сил ство врз де ца не ма зна чај но вли ја-
ни е врз нив на та ра бо та или лич ност, а не-

кол ку ми на ре ко а де ка вак ва та ра бо та има 
за бе ле жи тел но пси хо лош ко вли ја ни е.

И ден ти фи ку ва ни те клуч ни чи ни те ли глав но 
од го во ри ја де ка при чи ни те кои во дат до на-
сил ство врз де ца се ком плек сни и за ви сат 
од по ве ќе фак то ри, вклу чу вај ќи го се меј но-
то по тек ло, е мо тив но не дос тап ни ро ди те ли 
и воз рас ни, не е фи кас нос та на за ко но дав-
на та власт и ин сти ту ци и те кои и ма ат од го-
вор ност за заш ти та на де ца та и по ши ро ки 
со ци јал ни и оп штес тве ни фак то ри (вклу чу-
вај ќи ја и по ли тич ка та нес та бил ност). На 
на сил ство то врз де ца та во сис те мот за заш-
ти та на де ца та по ве ќе то гле да а со по себ на 
заг ри же ност; до де ка мно гу ми на се освр на а 
на за кон ски те рам ки, про то ко ли, мо ни то-
ринг и ко ор ди ни ра ње на сис те ми те кои се 
ве ќе вос пос та ве ни во сис те мот за заш ти-
та на де ца та во зем ја та, дру ги се освр на а 
на не дос та то кот од о бу ки или свес ност за 
нив ни те у ло ги, од стра на на вра бо те ни те 
во сис те мот за заш ти та на де ца та, а не ко и 
ек спли цит но на пот ре ба та од де ин сти ту-
ци о на ли за ци ја ка ко заш тит на мер ка. Са мо 
е ден у чес ник збо ру ва ше за пот ре ба та од 
по на та мош ни за кон ски ре фор ми; мно гу по-
чес ти беа ко мен та ри те кои се од не су ва а на 
пер цеп ци ја та на ја зот што пос то и ме ѓу она 
што тре ба да се слу чу ва спо ред за ко нот и 
она што пос то еч ки те ре сур си доз во лу ва ат 
да се слу чи во прак са (во тој пог лед, двај ца 
од два на е сет те клуч ни чи ни те ли ја ис так на а 
пот ре ба та од фи зич ки ре сур си на без бед ни 
ку ќи или за сол ниш та за про цен ка и трет ман 
на де ца жрт ви на на сил ство). Слич но, до-
де ка пет ми на у чес ни ци ре ко а де ка ро дот и 
дру ги те фак то ри на ед нак вост не ма ат вли-
ја ни е врз тоа ка ко слу ча и те на на сил ство 
врз де ца се и ден ти фи ку ва ат и ре ша ва ат, 
ос та на ти те се дум у чес ни ци ре ко а де ка и а ко 
ед нак вос та е за га ран ти ра на во за кон ска та 
рам ка, ис кус тво то во прак са за не ко и гру пи 
(же ни, ет нич ки мал цин ства, ли ца со поп ре-
че ност) мо же да би де по и нак во. Од го во ри-
те на пра ша ње то што прет ста ву ва „доб ра“ 
или „нај доб ра“ прак са зна чи тел но се раз ли-
ку ва а; беа спо ме на ти де ин сти ту ци о на ли-
за ци ја, за ко но дав ство зас но ва но на ис тра-
жу ва ње, пот ре ба од по го ле ма свес ност на 
оп штес тво то во оп што во од нос на фе но ме-
нот на на сил ство врз де ца та, важ нос та на 
гла сот на де те то во из вес ту ва ње то за на-
сил ство то, при до бив ки те од по го ле мо ни во 



1514

И
ЗВ

Р
Ш

Н
О

 Р
ЕЗИ

М
Е

на вклу че ност на ло кал на та са мо уп ра ва, 
пра ша ња за про фе си о нал на та прак са (по-
доб ру ва ње на мер ки те за от кри ва ње и про-
цен ка, пот ре ба од о бу ки за струч ни те ли ца, 
струч ни те ли ца да би дат по ве ќе свес ни за 
нив ни те лич ни и про фе си о нал ни од го вор-
нос ти) и по доб ру ва ње на ме ѓу сек тор ска та 
со ра бот ка. Од го во ри те за су гес ти и за „доб-
ра“ или „нај доб ра“ прак са во слу ча и те на 
на сил ство врз де ца во сис те мот за заш ти та 
на де ца та вклу чу ва а у па ту ва ња на сис тем-
ски фак то ри, во од нос на пот ре би те за за-
јак ну ва ње на на ци о нал на та ко ор ди на ци ја и 
ме ѓу сек тор ска со ра бот ка, кад ров ско е ки пи-
ра ње (вни ма те лен из бор и рег ру ти ра ње на 
пер со нал за гри жа за де ца та) и на ма лу ва-
ње на за висноста од поголеми институции 
за деца. 

ПРЕПОРАКИ

Врз ос но ва на о ви е на о ди мо же а да се да-
дат се дум оп шти пре по ра ки:

(i) тре ба да пос то јат кон крет но де фи ни ра ни 
сис те ми за уп ра ву ва ње со слу ча и во си те 
над леж ни ин сти ту ци и, фо ку си рај ќи се на 
ин ди ви ду ал ни те ка рак те рис ти ки на се кој 
слу чај и ин ди ви ду ал ни те пот ре би на се ко е 
де те кое е жрт ва на на сил ство;

(ii) внат реш ни те про то ко ли кои се спро ве ду-
ва ат во рам ки те на над леж ни те ин сти ту ци и 
тре ба да се фор му ли ра ат, им пле мен ти ра ат 
и о це ну ва ат во сог лас ност со на ци о нал ни от 
за ед нич ки про то кол за на сил ство врз де ца;

(iii) тре ба да се нап ра ват по доб ру ва ња во 
ме ха низ ми те за у па ту ва ње, најпр во пре ку 
о без бе ду ва ње на јас ни ин струк ци и за у ло-
ги те и од го вор нос ти те на се кој од го во рен 
сек тор ; 

(iv) тре ба да се нап ра ват по доб ру ва ња во 
ме ѓу сек тор ска та со ра бот ка, пре ку кон ти ну-
и ра на о бу ка на од го вор ни те про фе си о нал-
ци, им пле мен та ци ја на сис тем на ре дов ни 
ра бот ни сос та но ци на вклу че ни те ти мо ви и 
спо де лу ва ње на доб ри и нај доб ри прак си за 
заш ти та на де ца та жрт ви на на сил ство;    

(v) тре ба да има и раз вој на кри те ри у ми и 
вос пос та ву ва ње на спе ци ја ли зи ран, стан-
дар ди зи ран сер вис за де ца - жрт ви на на-
сил ство; и 

(vi) тре ба да се раз ви јат и им пле мен ти ра ат 
спе ци фич ни прог ра ми за о бу ка по сек то ри 
за спра ву ва ње со слу ча и на на сил ство врз 
де ца за ид ни те про фе си о нал ци кои сè уш те 
се во об ра зов ни от про цес (т.е. о бу ка пред 
вра бо ту ва ње) и про фе си о нал ци те кои се 
ве ќе вра бо те ни и и ма ат прак тич ни зна е ња 
(т.е. о бу ка во тек на ра бо та); и

(vii) тре ба да се раз ви е на ци о на лен ме ха-
ни зам за мо ни то ринг на ин сти ту ци о нал ни от 
од го вор при слу ча и на на сил ство врз де ца, 
вклу чу вај ќи фор ми ра ње на спе ци ја ли зи ран 
тим кој ќе ги прег ле ду ва си те ак тив нсти пре-
зе ме ни од ин сти ту ци и те во так ви слу ча и.

Ис то та ка, бе ше мож но да се да дат од ре-
де ни спе ци фич ни пре по ра ки по сек то ри, 
кои во о би ча е но вклу чу ва а (i) пот ре ба та од 
по доб ру ва ње на спе ци фич на та ос но ва на 
зна е ња (т.е. во од нос на на сил ство то врз 
де ца та, вклу чу вај ќи ги ас пек ти те на за ко-
но дав на та и по ли тич ка та рам ка, и ден ти-
фи ка ци ја та, при ја ву ва ње то и у па ту ва ње то 
на де ца та жрт ви) на пос тој ни те прак ти ча ри 
пре ку раз ни сис те ми на о бу ка и про фе си о-
на лен раз вој во те кот на ра бо те ње то, ка ко 
и на ид ни те прак ти ча ри пре ку из ме ни и до-
пол ну ва ња на о бу ки те пред вра бо ту ва ње; 
(ii) пот ре ба та од спро ве ду ва ње на прог ра ми 
и сис те ми на про фе си о на лен над зор на да-
ва те ли те на ус лу ги; (iii) фор ми ра ње на ин-
тер дис цип ли нар ни ти мо ви со ек спли цит на 
на ме на за спра ву ва ње со слу ча и на на сил-
ство врз де ца; и (iv) пот ре ба та од за јак ну-
ва ње на ка па ци те ти те на пси хо лош ко-пе да-
гош ка та служ ба во у чи лиш та та.
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Општ пристап и теорија на промени

Те о рет ски, сев куп ни от прис тап кон о ва-
а сту ди ја мо же да се ка же де ка е вте ме-
лен во сис тем ска та пси хо ло ги ја од по ве ќе 
раз лич ни ин фор ма тив ни дис цип ли ни, ка ко 
што се раз лич ни на со ки во здрав стве на 
заш ти та, прак тич ни фор ми на пси хо ло ги ја 
(кри тич ки гла со ви во кли нич ка та пси хо ло-
ги ја, со ве ту ва ње во пси хо ло ги ја), со ци о ло-
ги ја и со ци јал на ра бо та. Оп шта по зи ци ја 
во сис тем ска та пси хо ло ги ја е де ка лу ѓе то 
тре ба да се гле да ат не ка ко де кон тек сту а-
ли зи ра ни по е дин ци, ту ку по ве ќе ка ко це ли-
на, о те лот во ре ни суш тес тва, во рам ка на 
нив ни те со ци јал ни и вре мен ски кон тек сти. 
Пос то јат о чиг лед ни раз ли ки, на при мер , 
за тоа ка ко ед но де те без ро ди те ли рас те 
во Цен трал но аф ри кан ска та Ре пуб ли ка, во 
спо ред ба со де те кое има доб ра се меј на 
поддр шка во САД. Се пак, от пор нос та на 
приз на ва ње на важ нос та на оп штес тве-
ни те кон тек сти чес то се ма ни фес ти ра во 
раз вој на та пси хо ло ги ја; не кон тек сту ал ни от 
ин ди ви ду а ли зи ран прис тап до ми ни ра ше 
од по че то кот на таа дис цип ли на (ра ни те 
де це ни и на два е сет ти от век) до 1980-ти те. 

Ова ве ро јат но се дол жи на сеп ри сут но то 
вли ја ни е на ви со ко ин ди ви ду а ли зи ра ни-
те при о ди на ос но ва чи те во об лас та, ка ко 

што е Сиг мунд Фројд (кој на нес вес но то 
прет ста ву ва ње на се меј на та ди на ми ка од 
стра на на де те то гле дал ка ко неш то важ но, 
но спо ред мно гу ми на, го за не ма рил вли ја-
ни е то на свес ни те оп штес тве ни од но си) и 
Жан Пи а же (чии ра ни ин те ре си во ем бри о-
ло ги ја та вли ја е ле на гле диш те то за пос те-
пе но и не из беж но од ви ва ње на ког ни тив-
ни от раз вој на де те то, на ви дум не за вис но 
од со ци јал ни те од но си). Вак ви те прис та пи 
е фек тив но го де кон тек сту а ли зи ра ат по е-
ди не цот во нап ре до кот на и де и те во врс ка 
со у ни вер зал ни те про це си во рам ки на раз-
во јот на де те то (ви ди Mc Guc kin & Min ton, 
2014, и Min ton, 2012, стр. 14 - 30, за прег-
лед). Ре чи си не из беж но, U ri e Bron fen bren-
ner ’s (b. 1917, d. 2005) уна предувањето на 
она што ста на поз на то ка ко „е ко сис тем ски 
прис тап“ во раз вој на та пси хо ло ги ја на Ури 
Бро фен бре нер (1917-2005) во те кот на 
доц ни те 1970-ти и 1980-ти те за поч на со 
про тес тна за бе леш ка за пре ов ла ду вач ки от 
ин ди ви ду а лис тич ки фо кус (1977, стр. 317): 

„Мо же да се ка же де ка го лем дел од сов ре ме
на та раз вој на пси хо ло ги ја е на у ка за чуд но то 
од не су ва ње на де ца та во чуд ни си ту а ци и со 
чуд ни воз рас ни ли ца за нај крат ки мож ни вре
мен ски пе ри о ди“ [истакнати де ло ви реп ро ду
ци ра ни од о ри ги нал ни от текст]. 

Брон фен бре нер (1977, 1979) про дол жи со 
раз ви ва ње на мо дел со де те то во раз вој во 
цен та рот на по ве ќес ло ен сет на ме ѓу себ-
но повр за ни сис те ми – мик ро- (о ни е кои се 
фи зич ки и е мо ци о нал но нај блис ки до де те-
то; о бич но, се меј ство то), ме зо- (со ци ја ли-
зи рач ки вли ја ни ја ка ко што се со сед ство то, 
у чи лиш те то и врс ниците), ек со- (вли ја ни ја-
та во кои де те то не е ди рек тно вклу че но, 
но се пак и ма ат вли ја ни е, на при мер , мес-
та та на ра бо та на ро ди те ли те, вла ди ни те 
а ген ци и) и мак ро-сис те ми (кул тур ни, и де о-
лош ки и ор га ни за цис ки об рас ци, ре ги о нал-
ни или гло бал ни, во кои се пос та ве ни ос-
та на ти те сис те ми), а во 1989 г., го до да де 
хро но-сис те мот, „вре мен ска та ком по нен та“ 
во ко ја е е ко сис те мот (впро чем, пос то јат 
раз ли ки во тоа ка ко е да се рас те во Скоп-
је де нес спо ре де но со тоа ка ко би ло пред 
пе де сет го ди ни). Чи та те лот мо же да ги пог-
лед не Bron fen bren ner (1977, 1979, 1989), 
ка ко и Mc Guc kin & Min ton (2014) и Min ton 
(2012) за по де та лен прег лед на и де и те на 
Брон фен бре нер .
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Во о ва а сту ди ја ги ис пи ту ва ме по ја ви те на 
на сил ство врз де ца та и на сил ство то врз 
де ца та во сис те мот за заш ти та на де ца та 
пре ку о ва а е ко сис тем ска ле ќа. Со цел да се 
до би е со од вет на сли ка за тоа ка ко де те то 
рас те - и проб ле ми те што мо жат да про из ле-
зат, и ме но на сил ство то врз де ца та - пот реб-
но е де те то да се пос та ви во не го ви от е ко-
сис тем ски кон текст. Сме таме де ка так ва та 
сис тем ска „ле ќа“, или неш то слич но, бе ше 
вли ја тел на во са ма та кон цеп ту а ли за ци ја на 
про ек тот од стра на на У НИ ЦЕФ; и ис тра-
жу вач ки от тим (ви ди дел „Ме то до ло ги ја“, 
под де лот „Ис тра жу вач ки тим“) со од вет но ги 
им плементираше прак тич ни те е ле мен  ти на 
ис тра жу ва ње то (ви ди дел за Ме то до ло ги ја). 
Ка ко што ќе ви ди ме по до лу, при чи ни те што 
го пот кре пу ва ат на сил ство то врз де ца та и 
на сил ство то врз де ца та во сис те мот за заш-
ти та на де ца та се мул ти-фак тор ски. За да 
се нап ра ват по зи тив ни про ме ни во жи во тот 
на де ца та - за це ли те на о вој из веш тај, а по-
то а да се су ге ри ра ат на чи ни на кои на сил-
ство то врз де ца та и на сил ство то врз де ца та 
во ин сти ту ци и те мо же да се и ден ти фи ку-
ва, про це ни, ад ре си ра и спре чи - мо ра да 
се да дат пре по ра ки ба зи ра ни на до ка зи за 
сис те ми те кои го оп кру жу ва ат де те то, ка ко 
и ин сти ту ци и те кои вли ја ат врз не го до де ка 
да по рас не. Во пр во бит ни те ис тра жу вач ки 
фа зи на о вој про ект не со би рав ме по да то ци 
од са ми те де ца, ни ту пак соб рав ме ос нов-
ни по да то ци за ин ци ден ти те на на сил ство 
врз де ца и на сил ство то врз де ца та во сис-
те мот за заш ти та на де ца та. Ка ко што ќе 
ви ди ме по до лу, так ви те мер ки се при ма рен 
фо кус во дру ги ис тра жу вач ки про ек ти (ви ди 
„Во вед“, дел „На сил ство врз де ца - ме ѓу на-
род ни на о ди“, „На сил ство врз де ца во зем-
ја та“, „На сил ство врз де ца во сис те мот за 
заш ти та на де ца та - ме ѓу на род ни на о ди“ и 
„На сил ство врз де ца во сис те мот за заш ти-
та на де ца та во зем ја та“). На мес то тоа, ди-
рек тно гле дав ме на воз рас ни те кои ра бо тат 
во др жав ни те сис те ми кои и ма ат за цел да 
ги заш ти тат де ца та, за да се раз бе ре ка ко 
фун кци о ни ра ат (или не фун кци о ни ра ат) тие 
по е дин ци и сис те ми, и да ги по ну ди ме на-
ши те пре по ра ки за по доб ру ва ње. 
Главни цели на студијата 

Главни цели на студијата се:

(i) да ги и ден ти фи ку ва и о це ни др жав ни те 
ме ха низ ми во пре вен ци ја, и ден ти фи ка ци-
ја, при ја ву ва ње, у па ту ва ње и заш ти та во 
слу ча и на на сил ство врз де ца во сис те мот 
за заш ти та на де ца во зем ја та; и

(ii) да да де пре по ра ки за за јак ну ва ње на 
сис те мот за заш ти та на де ца та и за по доб-
ру ва ње на заш ти та та на де ца та-жрт ви на 
си те фор ми на на сил ство во зем ја та. 

Истражувачки прашања опфатени со 
студијата

Главно, целите на студијата беа во врска со :  

(i) и ден ти фи ка ци ја и при ја ву ва ње на слу-
ча и на на сил ство врз де ца од стра на на 
да ва те ли на ус лу ги, вклу чу вај ќи ги здрав-
стве ни от, об ра зов ни от сек тор , сек то рот на 
со ци јал ни ра бо ти, ин сти ту ци и те за де ца, 
сек то рот на прав да и по ли ци ја та во зем ја-
та;

(ii) у па ту ва ње на слу ча и на на сил ство врз 
де ца од стра на на да ва те ли те на ус лу-
ги (дос тап ност на сер ви си, дос тап ност на 
про то ко ли и/или на со ки и ни во на ме ѓу сек-
тор ска со ра бот ка) во зем ја та; 

(iii) сле де ње и над зор на да ва те ли те на 
ус лу ги повр за ни со и ден ти фи ку ва ње, при-
ја ву ва ње и у па ту ва ње на слу ча и на на-
сил ство врз де ца (дос тап ност, нај доб ри 
прак си и вклу чу ва ње на На род ни от пра-
вобранител) во зем ја та; и

(iv) и ден ти фи ку ва ње на пра ша ња та за род 
и ед нак вост повр за ни со и ден ти фи ку ва ње, 
при ја ву ва ње и у па ту ва ње на слу ча и на на-
сил ство врз де ца во зем ја та.

За ра бо та со о ви е це ли пот реб но е раз гле-
ду ва ње на про фе си о нал ни те прак си на ра-
бот ни ци те во сис те мот за заш ти та на де ца 
во след ни те сек то ри: здрав ство, со ци јал-
на заш ти та, об ра зо ва ни е, пра во (су ди и и 
об ви ни те ли) и спро ве ду ва ње на за ко нот, 
ин сти ту ци и за де ца и ра бо та та на не ко и 
ре ле ван тни нев ла ди ни ор га ни за ци и. Со 
дос лед но по ви ку ва ње на о ви е це ли, бе ше 
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мож но да се спе ци фи ци ра ат след  ни те ис-
тра жу вач ки пра ша ња: 

ИП1. Што би тре ба ло, или би мо же ло, да 
се слу чу ва во од нос на пос то еч ки те за кон-
ски, по ли тич ки и прак тич ни рам ки?

ИП2. Ка ко фун кци о ни ра ат пос тој ни те за-
кон ски, по ли тич ки и прак тич ни рам ки во 
од нос на ин фор ми ра ње и на со чу ва ње на 
про фе си о нал на та прак са на ра бот ни ци те 
во сис те мот за заш ти та на де ца та во оп-
ре  де ле ни те сек то ри, поддр жу вај ќи го мо-
ниторингот и над зо рот (во смис ла на дос-
тап ност, нај доб ри прак си и вклу чу ва ње на 
На род ни от пра воб ра ни тел) на таа про фе-
си о нал на прак са? 

ИП3. Ка ко пос тој ни те за кон ски, по ли тич ки 
и прак тич ни рам ки ја о лес ну ва ат или прет-
ста ву ва ат преч ки за ме ѓу сек тор ска та со ра-
бот ка?

ИП4. Кол ку пос тој ни те за кон ски, по ли тич ки 
и прак тич ни рам ки вли ја ат врз пра ша ња та 
за ро дот и ед нак вос та повр за ни со слу ча и-
те на на сил ство врз де ца?

ИП5. Ка ко прак ти ча ри те во сис те мот за 
заш ти та на де ца та го раз би ра ат она што 
всуш ност се слу чу ва во нив на та прак са 
(на пр., во од нос на нив но то раз би ра ње и 
чув ства за по ја ва та на на сил ство врз де ца, 
нив ни те лич ни ис кус тва од нив на та про фе-
си о нал на прак са, нив ни те и де и за доб ра 
или нај доб ра прак са; пси хо лош ко, со ци јал-
но и про фе си о нал но вли ја ни е на нив на та 
ра бо та врз нив)?

ИП6. Ка ко клуч  ни  те чи ни те ли во зем ја-
та ги раз би ра ат (i) пос то еч ки те за кон ски, 
по ли тич ки и прак  тич  ни рам ки, и (ii) про-
фесионалната прак  са во сис те мот за заш-
ти та на де ца та? 

ИП7. Спо ред од го во ри те на прет ход ни те 
пра ша ња, мо же ли да се да дат пре по ра ки 
за за јак ну ва ње на сис те мот за заш ти та на 
де ца та и за по доб ру ва ње на заш ти та та на 
де ца та-жрт ви на си те фор ми на на сил ство 
во зем ја та?
Фази на собирање податоци  

2 Види фуснота 1, погоре

За од го вор на о ви е пра ша ња беа вклу че
ни че ти ри глав ни фа зи на со би ра ње на 
по да то ци: 

(i) Пр во, ком по нен та на кан це ла рис ко 
(деск) ис тра жу ва ње, спро ве де на од стра -
на на од го вор на та НВО (со не ко и на соки 
од Ме ѓу на род ни от кон сул тант) во но ем  ври 
- де кем ври 2016 го ди на. Ова бе ше спро ве-
де но со цел (а) да се ви ди што тре ба, или 
мо же, во од нос на за кон ска та, по ли тич ка та 
и прак тич на та рам ка, да се слу чу ва; и, (б) 
за ин фор ми ра ње на кон крет на та содр жи на 
на а лат ки те за при би ра ње на по да то ци кои 
беа раз ви е ни за след на та фа за на про ек-
тот. Во о ва а фа за, се до би ја по да то ци кои 
се од не су ва а на ИП1, а де лум но се од не су-
ва а на ИП3, ИП4 и ИП7.   

(ii) Вто ро, со би ра ње на ис кус тва та на ин-
ди ви ду ал ни ра бот ни ци кои ра бо тат во 
сис те мот за заш ти та на де ца во зем ја та 
(сек то ри на здрав ство, со ци јал на заш ти та, 
об ра зо ва ни е, пра во (су ди и и об ви ни те ли) 
и по ли ци ја) за она што всуш ност се слу чу-
ва во нив на та ра бо та; ка ко тие го раз би ра-
ат она што се слу чу ва; и по тен ци јал но да 
се до би јат су гес ти и за она што би тре ба ло 
да се слу чу ва. О ви е по да то ци беа соб ра-
ни по ме ѓу мај и ок том ври 2017 г., во се ри ја 
од 551 ин тер вју, спро ве де ни од стра на на 
о сум на е сет ис тра жу ва чи кои беа ан га жи-
ра ни и о бу че ни за о вој про ект и ги со би ра а 
по да то ци те спо ред стра те гис ки те рам ки за 
зе ма ње при ме ро ци во зем ја та во це ли на. 
Со о ва а глав на фа за на ис тра жу ва ње то со 
соб ра а по да то ци кои во нај го лем дел од го-
ва ра а на ИП2, ИП3, ИП4, ИП5, а де лум но 
на ИП7. 

(iii) Тре то, по на та мош но со би ра ње на ис-
кус тва на струч ни чи ца кои ра бо тат со сис-
те мот за заш ти та на де ца та2 во зем ја та; 
пов тор но, за она што всуш ност се слу чу ва 
во нив на та ра бо та; ка ко тие го раз би ра ат 
она што се слу чу ва; и по тен ци јал но да се 
до би јат нив ни су гес ти и за она што би тре-
ба ло да се слу чу ва. О ви е по да то ци беа 
соб ра ни во се ри ја од 18 ин ди ви ду ал ни ин-
тер вју а спро ве де ни од стра на на од го вор-
на та НВО по ме ѓу ју ли и сеп тем ври 2017 г. 
Во о ва а фа за се на до пол ни ја по датоците 
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соб ра ни во вто ра та фа за од ис тра жу ва ње-
то кои при до не со а во од го  ва ра ње на ИП2, 
ИП3, ИП4, ИП5 и ИП7. 

(iv) На крај беа спро ве де ни два на е сет ин-
ди ви ду ал ни ин тер вју а од стра на на Ме ѓу-
на род ни от кон сул тант, со клуч ни чи ни тели 
во зем ја та (и ден ти фи ку ва ни од стра на на 
У НИ ЦЕФ и од го вор на та НВО) во Скоп је, 
ап рил 2017 год. Во о ва а фа за се соб ра а 
по да то ци кои од го во ри ја на ИП6 и ИП7.

ПРОБЛЕМОТ НА НАСИЛСТВО ВРЗ 
ДЕЦА

Во пр ви от Светски извештај за насил
ство и здравје, Свет ска та здрав стве на 
ор   а низација (2002) го де фи ни ра ше на сил -
ство то ка ко: 

„На мер на у пот ре ба на фи зич ка си ла или моќ, 
со за ка на или кон крет но заг ро зу ва ње, про
тив се бе, дру го ли це, гру па или за ед ни ца, чи
ја пос ле ди ца или ве ро јат ност за пос ле ди ца е 
пов ре да, смрт, пси хо лош ка ште та, спре че
ност на раз вој или как ва би ло за гу ба“. 

Во Свет ски от из веш тај за на сил ство и 
здрав је бе ше прет ста ве на ти по ло ги ја на 
на сил ство то во ко ја беа нап ра ве ни три по-
дел би спо ред од но сот по ме ѓу сто ри те лот/
ите и цел та/ите на на сил ство то. Тие се: 
(i) на сил ство на со че но кон се бе (по на та-
му по де ле но на са моз ло у пот ре ба и са мо-
у бис тво); (ii) ин тер пер со нал но на силство 
(по на та му по де ле но на се мејно и ин тим но 
пар тнер ско на сил ство (што вклу чу ва зло у-
пот ре ба на де ца, на сил ство од стра на на 
ин ти мен пар тнер и зло у пот ре ба на пос та ро 
ли це) и на сил ство во за ед ни ца та (кое по-
на та му е по де ле но на на сил ство врз ли ца 
кои се поз на ва ат и кои не се поз на ва ат, и 
вклу чу ва на сил ство ме ѓу мла ди ли ца, на-
пад од не поз на то ли це, на сил ство повр за-
но со и мот ни кри вич ни де ла и на сил ство 
на ра бот но мес то и дру ги ин сти ту ци и); и 
(iii) ко лек тив но на сил ство (кое по на та му се 
де ли на со ци јал но, по ли тич ко и е ко ном ско 
на сил ство).

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).

Спо ред Член 1 од Кон вен ци ја та за пра ва-
та на де ца та на О бе ди не ти те на ци и ко ја 
вле зе на си ла на 2. сеп тем ври 1989 го ди-
на, де те „…зна чи се ко е чо веч ко суш тес-
тво кое не ма навр ше но о сум на е сет го ди-
ни на жи во тот, ако врз ос но ва на за ко нот 
кој се од не су ва на де те то, пол но лет нос та 
не се до би ва по ра но“ (ви ди О бе ди не ти на-
ци и, 2018a).3 Прав ни те де фи ни ци и за тоа 
што е де те (вклу чу вај ќи ја и о ва а), се ка ко, 
мо же да се раз ли ку ва ат од би о лош ки те и 
со ци јал ни те де фи ни ци и; би о лош ки, де те-
то е  чо веч ко суш тес тво по ра ѓа ње и пред 
пу бер тет, до де ка со ци јал но, пе ри о дот на 
за дол жи тел но об ра зо ва ни е кој пос то и во 
мно гу (но не во си те) зем ји се сов па ѓа со 
дет ство то (или дет ство то и а до лес цен ци ја-
та), ка ко и го ди ни те во кои чо ве кот се сме та 
за прем но гу млад да би де од го во рен (кри-
вич но) за не го ви те или неј зи ни те пос тап ки, 
да се вен ча ва, да ра бо ти (о со бе но со пол-
но ра бот но вре ме), да гла са или да слу жи 
вој ска. Се пак, тре ба да се за бе ле жи де ка 
мно гу од о ви е ка рак те рис ти ки се пред мет 
на прав но де фи ни ра ње и ре гу ла ци ја што 
мо же да се раз ли ку ва во раз лич ни те кон-
тек сти на зем ји те и со ци јал ни/тра ди ци о-
нал ни мо де ли кои мо же да се раз ли ку ва ат 
во раз лич ни кул тур ни кон тек сти. Го рес по-
ме на та та „до ба на пол но лет ност“ (спро тив-
но на прав но то „ма ло лет ност“) го оз на чу ва 
мо мен тот во кој лу ѓе то пре зе ма ат прав на 
кон тро ла врз сво ја та лич ност, пос тап ки и 
од лу ки, со што се пре ки ну ва ат прет ход но 
пос то еч ки те за кон ски обвр ски што нив ни те 
ро ди те ли или ста ра те ли ги и ма ле над нив. 
Пов тор но, прав на та де фи ни ци ја мо же да 
се раз ли ку ва од би о лош ка та (на пр. завр-
шу ва ње на ске лет ни от раст) и со ци јал на-
та (на пр. жи вот не за ви сен од се меј ство то) 
де фи ни ци ја, а со ци јал на та пов тор но мо же 
да се раз ли ку ва во раз лич ни зем ји и кул-
тур ни кон тек сти.  

До де ка Свет ска та здрав стве на ор га ни  за-
ци ја за бе ле жа де ка „….раз лич ни кул ту ри 
и ма ат раз лич ни пра ви ла за тоа што се при-
фат ли ви прак ти ки за ро ди тел ство“, во од-
нос на спо ред би те нап ра ве ни од стра на на 
Ме ѓу на род но то друш тво за пре вен ци ја од 
зло у пот ре ба и за пос та ву ва ње на де ца (IP-
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SCAN) во 58 зем ји (ви ди Bross, 2000), бе ше 
зак лу че но де ка пос то и „…оп шта сог лас-
ност во мно гу кул ту ри де ка зло у пот ре ба на 
де ца не тре ба да би де доз во ле на и ре чи си 
ед ног лас ност во пог лед на тоа ка де што се 
ра бо ти за мно гу теш ки дис цип лин ски прак-
ти ки и сек су ал на зло у пот ре ба“ (2002, стр. 
59). Во сво ја та Кон сул та ци ја за пре вен ци ја 
на зло у пот ре ба на де ца, три го ди ни прет-
ход но, Свет ска та здрав стве на ор га ни за ци-
ја (1999) ја из гот ви след на ва де фи ни ци ја: 

„Зло у пот ре ба или мал тре ти ра ње на де те 
ги под раз би ра си те фор ми на фи зич ко и/или 
е мо ци о нал но мал тре ти ра ње, сек су ал на зло
у пот ре ба, за пос та ву ва ње или не со вес но тре
ти ра ње или ко мер ци јал на или друг тип ек
спло а та ци ја, што ре зул ти ра во мо мен тал но 
или по тен ци јал но ош те ту ва ње на здрав је то 
на де те то, оп ста но кот, раз во јот или дос то
ин ство то во кон текст на од но сот кон од го
вор нос та, до вер ба та или моќ та“. 

Ти по ло ги ја та на на сил ство на ве де на во го-
рес по ме на ти от Свет ски из веш тај за на сил-
ство и здрав је (2002) ис то та ка вклу чу ва и 
че ти ри на чи ни на кои на сил ство то мо же да 
би де на не се но. Со по се бен освр т на на-
сил ство то кое ро ди те ли те и дру ги те ста ра-
те ли го на не су ва ат на де ца та, при ме ри те и 
мо де ли те на зло у пот ре ба (ко ја мо же да би-
де фи зич ка, сек су ал на и/или е мо ци о нал-
на) се сме та ат за де ла на ис ко рис ту ва ње, 
со тоа што фи зич ка зло у пот ре ба на де те 
се де фи ни ра ка ко „...о ни е де ла кои пре диз-
ви ку ва ат вис тин ска фи зич ка пов ре да или 
и ма ат по тен ци јал за пов ре да“; сек су ал на-
та зло у пот ре ба се де фи ни ра ка ко „...о ни е 
де ла ка де ста ра тел ко рис ти де те за сек-
су ал но за до во лу ва ње“; и е мо ци о нал на та 
зло у пот ре ба се де фи ни ра ка ко „...не ус пе-
хот на ста ра те лот да о без бе ди со од вет на 
и поддр жу вач ка сре ди на, а вклу чу ва деј-
ства кои и ма ат не га ти вен е фект врз е мо-
ци о нал но то здрав је и раз во јот на де те то. 
Так ви те деј ства вклу чу ва ат ог ра ни чу ва ње 
на дви же ња та на де те то, о ма ло ва жу ва ње, 
пот смев, за ка ни и зап ла шу ва ње, дис кри-
ми на ци ја, отфр ла ње и дру ги не фи зич ки 
фор ми на неп ри ја тел ски трет ман“ (Свет ска 
здрав стве на ор га ни за ци ја, 2002, стр. 60). 
За пос та ву ва ње то се сме та за де ло на ис-
ку чу ва ње, а се од не су ва на „...не ус пех на 
ро ди те лот да се гри жи за ра зво јот на де-
те то – ко га ро ди те лот е во сос тој ба да го 

сто ри тоа – во ед на или по ве ќе од след-
ни ве об лас ти: здрав је, об ра зо ва ни е, е мо-
ци о на лен раз вој, ис хра на, за сол ниш те и 
без бед ни ус ло ви за жи ве е ње“. Бит но е да 
се ис так не до дав ка та „...ко га ро ди те лот е 
во сос тој ба да го сто ри тоа“, би деј ќи за пос-
та ву ва ње то мо же и мо ра да се раз ли ку ва 
од о кол нос ти те на си ро маш ти ја; со дру ги 
збо ро ви, „...за пос та ву ва ње мо же да се слу-
чи са мо во слу ча и ко га ра зум ни ре сур си се 
на рас по ла га ње на се меј ство то или ста ра-
те лот“ (Свет ска здрав стве на ор га ни за ци ја, 
2002, стр. 60).

За и лус три ра ње на проб ле мот на на сил-
ство врз де ца та на кон кре тен на чин, во 
де ло ви те кои сле дат се до ку мен ти ра ни  
не ко и ас пек ти од ин ци ден ца та и пре ва лен-
ца та на на сил ство врз де ца та и на сил ство-
то врз де ца та во сис те мот за заш ти та на 
де ца, на ме ѓу на род но ни во и во зем ја та. 
Пос ле до ва тел ни от Гло ба лен из веш тај за 
пре вен ци ја од на сил ство (2014) на Свет-
ска та здрав стве на ор га ни за ци ја, за кој беа 
ко рис те ни по да то ци од 133 зем ји (пок ри вај-
ќи 6.1 ми ли јар ди лу ѓе и прет ста ву вај ќи 88% 
од гло бал но то на се ле ни е) бе ше нап ра вен 
да сле ди „...ка ко влас ти те вли ја ат со про-
цен ка на мер ки те кои зем ји те ги пре зе ма ат 
за пре вен ци ја и од го вор на ин тер пер со нал-
но на сил ство“, се за бе ле жу ва де ка „...низ 
це ли от свет се спро ве ду ва ат зна чи тел ни 
ак тив нос ти за пре вен ци ја на на сил ство то“ 
(стр. 4). На ве де но е и де ка „...из веш та јот 
ис то та ка ги от кри ва праз ни ни те во гло бал-
на та пре вен ци ја на на сил ство то кои мо ра 
да се по пол нат: праз ни ни во зна е ња та во 
врс ка со сте пе нот на проб ле мот; во ква ли-
те тот и до се гот на прог ра ми те за пре вен-
ци ја; во прис та пот до сер ви си за жрт ви те; 
во спро ве ду ва ње то на пос тој ни те за ко ни; и 
во ме ха низ ми те за ко ор ди ни ра ње на мул-
ти сек тор ска та ра бо та“ (стр. 5). О со бе но се-
ри о зен на од е де ка во 2012 го ди на, о ко лу 
475,000 лу ѓе ши рум све тот би ле жрт ви на 
у бис тво (6,7 на 100,000 од свет ско то на се-
ле ни е); во свет ски рам ки, стап ка та на у бис-
тва на де ца на воз раст од 0 - 4 го ди ни би ла 
2,7 на 100,000 (2,7 кај о ни е од жен ски и 2,8 
кај о ни е од маш ки пол), а за о ни е на воз-
раст од 5 - 14 го ди ни, 1,5 на 100,000 (1,2 
кај жен ски от пол и 1,7 кај маш ки от пол). За 
да се раз бе ре о вој на од тре ба да се има на 
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ум, ка ко што ве ли Гло бал ни от из веш тај за 
пре вен ци ја од на сил ство, де ка „...смрт та и 
пов ре ди те се са мо дел од то ва рот“ (стр. 9), 
и де ка „...же ни те, де ца та и ста ри те ли ца го 
но сат то ва рот на не фа тал ни пос ле ди ци од 
фи зич ка, сек су ал на и пси хо лош ка зло у пот-
ре ба“ (стр. 13).  

Насилство врз деца – Меѓународни 
наоди 

Друг ва жен из веш тај за гло бал ни от фе но-
мен на на сил ство врз де ца бе ше об ја вен 
во 2006 го ди на, во фор ма та Из веш тај на 
не за ви сен ек спер т за Сту ди ја та на О бе ди-
не ти те на ци и за на сил ство врз де ца. О вој 
из веш тај бе ше нап ра вен врз ос но ва на по-
да то ци до би е ни од ре ги о нал ни, суб ре ги о-
нал ни и на ци о нал ни кон сул та ци и, ек спер-
тски те мат ски сос та но ци, те рен ски по се ти 
и се оп фат ни вла ди ни од го во ри на пра шал-
ник из гот вен во 2004 го ди на во о бид да се 
до ку мен ти ра при ро да та, о бе мот и при чи-
ни те за на сил ство врз де ца и да се да дат 
пре по ра ки за пре вен ци ја и од го вор . На сил-
ство то врз де ца та има раз лич ни фор ми и 
се сме та де ка чес то е „скри е но, неп ри ја-
ве но и не до вол но ре гис три ра но“ по ра ди (i) 
страв (на пр., мно гу де ца се пла шат да го 
при ја ват; ро ди те ли те мо же да мол чат ако 
на сил ство то е извр ше но од стра на на бра-
чен дру гар или друг член на се меј ство то 
или од стра на на по мо ќен член на за ед ни-
ца та или оп штес тво то); (ii) стиг ма (на пр., 
ка де што се меј на та „чест“ е пос та ве на над 
без бед нос та и бла го сос тој ба та на де те то); 
(iii) оп штес тве но то при фа ќа ње на на сил-
ство то врз де ца та (на пр., са мо во 16 зем ји 
е заб ра не та у пот ре ба на те лес но каз ну ва-
ње во до мот); и (iv) мо же да не пос то и без-
бе ден на чин да се при ја ви на сил ство то врз 
де ца та. По ви ку вај ќи се на по да то ци од гло-
бал ни те ис тра жу ва ња кои би ле дос тап ни 
во тој мо мент, из веш та јот на ве ду ва де ка (i) 
до 80 до 98 про цен ти од де ца та стра да ат 
од фи зич ко каз ну ва ње во до мот, при што 
тре ти на и по ве ќе од нив се со о чу ва ат со 
теш ко фи зич ко каз ну ва ње со у пот ре ба на 
по ма га ла; (ii) 150 ми ли о ни де вој чи ња и 73 
ми ли о ни мом чи ња на воз раст под о сум на-
е сет го ди ни до жи ве а ле при си лен сек су а-
лен од нос или дру ги фор ми на сек су ал но 
на сил ство  во те кот на 2002 г., а по ме ѓу 100 

и 140 ми ли о ни де вој чи ња и же ни во све тот 
би ле под ло же ни на не ко ја фор ма на жен-
ска ге ни тал на му ти ла ци ја / се че ње; (iii) во 
2004 г., 218 ми ли о ни де ца би ле вклу че ни 
во зло у пот ре ба на дет ски труд, од кои 126 
ми ли о ни во о пас на ра бо та; (iv) во 2000 г., 
5.7 ми ли о ни де ца би ле вклу че ни во  при-
сил на или при нуд на ра бо та, 1.8 ми ли о ни 
во прос ти ту ци ја и пор ног ра фи ја, а 1.2 ми-
ли о ни би ле жрт ви на тр го ви ја со лу ѓе. Ек-
стра по ла ци и те од сту ди и те со по мал о бем 
у ка жу ва ат на оп шти те трен до ви о ко лу воз-
рас та (пом ла ди те де ца се во по го лем ви зик 
од фи зич ко на сил ство, до де ка на сек су ал-
но на сил ство се глав но из ло же ни о ни е кои 
до жи ве а ле пу бер тет или а до лес цен ци ја), 
ро дот (мом чи ња та се из ло же ни на по го лем 
ри зик од фи зич ко на сил ство от кол ку де вој-
чи ња та, до де ка де вој чи ња та се со о чу ва ат 
со по го лем ри зик од сек су ал но на сил ство, 
за не ма ру ва ње и при сил на прос ти ту ци ја) и 
де ка од ре де ни гру пи де ца се по себ но ран-
ли ви на на сил ство (на при мер , де ца та со 
преч ки во раз во јот, о ни е од ет нич ки те мал-
цин ства и дру ги мар ги на ли зи ра ни гру пи, 
„де ца та на у ли ца“, о ни е кои се во су дир со 
за ко нот, ка ко и бе гал ци те и дру ги ра се ле ни 
де ца).

Во Из веш та јот на не за ви сен ек спер т за 
Сту ди ја та на О бе ди не ти те на ци и за на-
сил ство врз де ца (2006) по на та му бе ше 
за бе ле жа но де ка до де ка се меј ство то има 
нај го лем по тен ци јал да ги заш ти ти де ца та 
и да им о без бе ди фи зич ка и е мо ци о нал на 
без бед ност, дол жнос та на др жа ва та да го 
о без бе ди пра во то на де ца та на жи вот, оп-
ста нок, раз вој, дос то ин ство и фи зич ки ин-
тег ри тет не за пи ра на пра гот на се меј ни от 
дом. От ту ка, бе ше ис так на то де ка де ца та 
по дед нак во се под лож ни на раз ни фор ми 
на на сил ство во до мот кои, и а ко глав но не 
се фа тал ни и не до ве ду ва ат до трај на или 
се ри оз на вид ли ва пов ре да, чес то па ти се 
прид ру же ни со пси хо лош ко на сил ство (на 
пр., нав ре ди, на ре ку ва ње со погр дни из ра-
зи, и зо ла ци ја, отфр ла ње, за ка ни, е мо ци о-
нал на рам но душ ност и о ма ло ва жу ва ње), 
што са мо по се бе мо же да би де штет но за 
пси хич ки от раз вој и бла го сос тој ба та на де-
те то (о со бе но ко га тоа пси хич ко на сил ство 
го вр ши ро ди тел). Прег ле дот на 21 (во нај-
го лем дел ин дус три ја ли зи ра ни) зем ји на ве-
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де ни во о вој из веш тај по ка жа де ка ме ѓу се-
дум и 36 про цен ти од же ни те и по ме ѓу три 
и 29 про цен ти од ма жи те при ја ви ле сек су-
ал на вик ти ми за ци ја во дет ство то, ко ја во 
нај го лем дел се слу чи ла во се меј ство то. 

До де ка пос ле ди ци те од на сил ство то врз 
де ца та мо же да се раз ли ку ва ат во за вис-
ност од не го ва та при ро да и се ри оз ност, мо-
же да ре зул ти ра со по го ле ма под лож ност 
на до жи вот но со ци јал но, е мо ци о нал но и 
ког ни тив но ош те ту ва ње и на од не су ва ња 
ри зич ни по здрав је то, ка ко што се зло у пот-
ре ба на суп стан ци и и ра но за поч ну ва ње 
на сек су ал ни от жи вот, ка ко и по мен тал но-
то здрав је и со ци јал ни проб ле ми (на пр., 
ан кси оз ност и деп ре сив ни на ру шу ва ња, 
ха лу ци на ци и, на ру ше на ра бо та, на ру шу-
ва ња во ме мо ри ја та и аг ре сив но од не су-
ва ње). Дол го роч но, ра но то из ло жу ва ње на 
на сил ство е повр за но со по доц неж но за-
бо лу ва ње на бе ли те дро бо ви, ср це то и цр-
ни от дроб, сек су ал но пре нос ли ви бо лес ти 
и смрт на фе ту сот за вре ме на бре ме нос-
та, ка ко и по доц неж но ин тим но пар тнер ско 
на сил ство и о би ди за са мо у бис тво. Пок рај 
тоа, по ме ѓу 133 и 275 ми ли о ни де ца ши рум 
све тот го диш но се про це ну ва де ка би ле 
све до ци на се меј но на сил ство, што мо же 
се ри оз но да вли ја е врз бла го сос тој ба та на 
де те то, лич ни от раз вој и со ци јал на та ин те-
рак ци ја во дет ство то и воз рас ни от пе ри од. 
Фак то ри те кои се сме та де ка нај ве ро јат но 
ќе о без бе дат заш ти та во до мот, ка ко и во 
дру ги сре ди ни, вклу чу ва ат доб ро ро ди тел-
ство, раз вој на сил ни врс ки по ме ѓу ро ди те-
ли те и де ца та и по зи тив на не на сил на дис-
цип ли на.

Во по ве ќе то зем ји, а се ка ко во раз ви е ни те 
зем ји, де ца та по ми ну ва ат по ве ќе вре ме во 
гри жа на воз рас ни во об ра зов ни те сре ди-
ни (т.е. у чи лиш та и слич ни ин сти ту ци и) од 
ка де би ло над вор од до мот. На сил тво то во 
у чи лиш та та мо же да се по ја ви во по ве ќе 
фор ми: (i) на сил ство извр ше но од стра 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).

на воз рас ни (на пр., нас та вен и не-нас та-
вен ка дар ) врз де ца (и ту ка Из веш та јот на 
не за ви сен ек спер т за Сту ди ја та на О бе ди-
не ти те на ци и за на сил ство врз де ца (2006) 
за бе ле жа де ка во нај мал ку 106 зем ји не е 
заб ра не та у пот ре ба та на те лес но каз ну-
ва ње во у чи лиш та та); (ii) на сил ство извр-
ше но од стра на на де ца врз воз рас ни (за 
кое е потвр де но де ка не дос та су ва ат ве ро-
дос тој ни по да то ци, ба рем во раз ви е ни те 
зем ји (ви ди Min ton & O’ Mo o re, 2004; Smith, 
2003), и кое во се кој слу чај, спа ѓа над вор 
од по ле то на ин те рес на о вој из веш тај); и 
(iii) на сил ство извр ше но од стра на на де-
ца врз де ца (од нос но врс нич ко на сил ство). 
Од раз лич ни те фор ми на врс нич ко на сил-
ство кои се ја ву ва ат во у чи лиш та та, нај ши-
ро ко е про у чу ва но од не су ва ње то на ре че но 
„бу линг“4, о со бе но во пос лед ни те че ти ри 
де ка ди. Во не о дам не шен ме та-прег лед, 
Me ne si ni & Sal mi val li (2017) твр дат де ка 
го ле ми те сту ди и спро ве де ни во за пад ни-
те зем ји по ка жу ва ат де ка по ме ѓу че ти ри 
и де вет про цен ти од де ца та на у чи лиш на 
воз раст чес то се вклу че ни во извр шу ва ње 
„бу линг“ и де ка ме ѓу де вет и 25 про цен ти 
рек ле де ка би ле под ло же ни на „бу линг“; и 
де ка би ла и ден ти фи ку ва на и по ма ла под-
гру па на о ни е кои вр шат и се жрт ви на „бу-
линг“ (та ка на ре че ни „си ле џи и / жрт ви“). 
Me ne si ni & Sal mi val li (2017) ис так ну ва ат де-
ка, ка ко и крат кот рај ни те не га тив ни здрав-
стве ни пос ле ди ци за о ни е што извр шу ва ат 
„бу линг“ и о ни е кои се жрт ви на „бу линг“, 
„бу лин гот„ мо же да има не га тив но вли ја ни е 
врз све до ци те и ми ну ва чи те (Wol ke & Le-
re ya, 2015). Лон ги ту ди нал ни те сту ди и ис то 
та ка по ка жа а дол го роч но не га тив но вли ја-
ни е врз мен тал но то и фи зич ко то здрав је од 
из ло же нос та на „бу линг“ во у чи лиш те; о ва а 
повр за ност пос то и ду ри и ко га дру ги те фак-
то ри на ри зик од дет ство то се кон тро ли ра-
ни (Ar se ne a ult, Bo wes, & Sha ko or , 2010). 

Во Извештајотнанезависенекспертза
СтудијатанаОбединетитенациизана
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силствоврздеца (2006) за бе ле жа но е де-
ка фак то ри те кои е нај ве ро јат но да заш ти-
тат од на сил ство во у чи лиш те вклу чу ва ат 
по ли ти ки во у чи лиш та та и е фек тив ни нас-
тав ни прог ра ми кои го поддр жу ва ат раз-
во јот на не на сил ни и не дис кри ми на тор ски 
ста во ви и од не су ва ње. Во те кот на из ми-
на ти те три е сет и пет го ди ни, во го лем број 
од ин дус три ја ли зи ра ни те зем ји беа нап-
ра ве ни зна чи тел ни на по ри за раз ви ва ње 
на та ка на ре че ни „се оп фат ни у чи лиш ни“ 
прог ра ми за ин тер вен ци ја, од кои не ко и се 
им пле мен ти ра ни и о це не ти во го ле ми раз-
ме ри, па ду ри и на на ци о нал но ни во (ви ди 
Me ne si ni & Sal mi val li, 2017, и Min ton, 2016, 
за ко мен та ри). По ве ќе то од о ви е прог ра ми 
се ба зи ра ат на прин ци пи те на ис тов ре ме на 
ин тер вен ци ја на по ве ќе ни во а (на пр., у чи-
лиш но ра ко вод ство, нас та вен ка дар , у че-
ни ци и ро ди те ли), уп ра ву ва ње со од не су-
ва ње то и по ди га ње на свес та ка ко клуч ни 
ин фор ма тив ни стра те ги и (see O’ Mo o re & 
Min ton, 2004)5. Се пак, Me ne si ni & Sal mi val li 
(2017) твр дат де ка „бу лин гот“ „... прет ста ву-
ва по се бен ри зик за ран ли ви те де ца, ка ко 
што се де ца та со поп ре че ност; бе гал ци те 
или де ца та по го де ни од миг ра ци ја; де ца та 
кои се ис клу че ни; де ца та кои при па ѓа ат на 
мал цин ска гру па, или ед нос тав но де ца та 
кои се раз ли ку ва ат од врс нич ка та гру па“ 
(стр. 1). Врз ос но ва на ем пи рис ки ис тра жу-
ва ња за нес раз мер ни те ни во а на „бу линг“ 
што ги до жи ву ва ат ЛГБТ у че ни ци те, о ни е 
со поп ре че ност и по себ ни пот ре би, о ни е 
кои при па ѓа ат на ет нич ки мал цин ства, у че-
ни ци те ти неј џе ри кои при па ѓа ат на „ал тер-
на тив ни те“ суб кул ту ри (ви ди Min ton, 2014, 
за ко мен та ри), се прет пос та ву ва де ка за 
тие де ца од „мал цин ство то“ при ме на та на 
оп шти те мер ки про тив „бу линг“ ве ро јат но 
не ма да има до бар е фект и де ка тре ба да 
се пос ве ти вни ма ни е на у ло га та на пред-
ра су ди те (во у чи лиш та та и оп штес тво то 
во це ли на) ка ко ос но вен фак тор во по на-
та мош ни те на по ри за ин тер вен ци ја про тив 
„бу лин гот“ (Min ton, 2014, 2016).  

Насилство врз деца во земјата 

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).

Ка ко што ви дов ме, на сил ство то кое ги 
вклу чу ва де ца та, на сил ство то на со че но 
кон де ца та и на сил ство то од стра на на де-
ца та пре диз ви ку ва зго ле ме на заг ри же ност 
во мно гу зем ји во све тот. И во зем ја та, си-
ту а ци ја та не се раз ли ку ва. Во ис то вре ме, 
не ма до вол но ем пи рис ки по да то ци за ин-
ци ден ца та, пре ва лен ца та и ти по ло ги ја-
та на на сил ство то врз де ца та во зем ја та, 
а ис то та ка пос то и не дос тиг на про цен ка 
на е фек тив нос та на пос тој ни те сис те ми и 
сер ви си за заш ти та. Ос нов ни те по да то ци 
за пра ша ња та на дет ска та заш ти та не се 
лес но дос тап ни во зем ја та би деј ќи на сил-
ство то врз де ца та и нив на та зло у пот ре ба, 
во го ле ма ме ра, се скри е ни проб ле ми. Дел 
од проб ле мот е ге не рал ни от не дос та ток на 
со од вет ни сис те ми за из вес ту ва ње во зем-
ја та, ка ко што е слу чај и во не ко и по раз ви-
е ни зем ји. Ис то та ка, за кон ски те стан дар ди 
и де фи ни ци и за на сил ство што ги има др-
жа ва та се сла би. Во зем ја та, пре ва лен ца та 
на на сил ство и зло у пот ре ба на де ца - фи-
зич ка, е мо ци о нал на и сек су ал на, ка ко и 
на мер но за пос та ву ва ње - од стра на на ро-
ди те ли те и дру ги те чле но ви на по тес но то 
се меј ство, не о дам на поч на да се пре поз на-
ва. Се пак, так ви те ин ци ден ти и по ја ви тре-
ба да се до ку мен ти ра ат, спо ред За ко нот 
за се меј ство (кој ја ко рис ти ка те го ри ја та 
„се меј но на сил ство“; Служ бен вес ник, бр. 
80/92, 9/96, 38/20004, 33/06 и 84/08) и За ко-
нот за заш ти та на де ца та (Служ бен вес ник, 
бр. 98/2000, 65/04).

Спо ред Сту ди ја та за ин сти ту ци о нал
ни от од го вор на на сил ство то врз де
ца та наУНИЦЕФ (2005) во зем ја та, пре ку 
40 про цен ти од клуч ни те вла ди ни ин сти ту-
ци и од го вор ни за от кри ва ње, при ја ву ва ње 
и у па ту ва ње на слу ча и на зло у пот ре ба и 
на сил ство – ка ко што се по ли ци ја та, цен-
три те за со ци јал на ра бо та и у чи лиш та та 
– не ма ле сис тем за о фи ци јал но е ви ден ти-
ра ње и у па ту ва ње на слу ча и на зло у пот ре-
ба на де ца. От то гаш, нап ра ве ни се по ве ќе 
и ни ци ја ти ви и до ку мен ти за пре вен ци ја на 
на сил ство то и заш ти та на де ца та од зло у-
пот ре ба, ка ко и про тив до маш но то на сил-
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ство. Во Из веш та јот за на сил ство и здрав је 
и во дич за пре вен ци ја (То зи ја и со ра бот ни-
ци те, 2006) е на ве де но де ка спре чу ва ње то 
на на сил ство то врз де ца та е при о ри тет за 
зем ја та. Ме ѓу клуч ни те точ ки кои се оп фа-
те ни се: за јак ну ва ње на при мар на та пре-
вен ци ја со ак цент на „...по доб ру ва ње на 
сис те мот за и ден ти фи ка ци ја, про цен ка и 
до ка зи за слу ча и на зло у пот ре ба на де ца 
во си те сек то ри, о со бе но во здрав стве ни-
от сек тор , ка ко и до пол ни тел ни фор ми за 
ре гис тра ци ја на на сил ство или пов ре да“ 
(Ра ле ва, Пе шев ска и Сет хи, 2013, стр. 2). 
Спо ред ста тис тич ки те по да то ци соб ра ни 
во зем ја та во 2011 го ди на, 69 про цен ти од 
де ца та на воз раст ме ѓу две и че ти ри на е сет 
го ди ни до жи ве а ле „на сил на дис цип ли на“ 
(т.е. фи зич ко каз ну ва ње и/или пси хо лош ка 
аг ре си ја) во до мот во ме се цот пред ис тра-
жу ва ње то. По ве ќе од по ло ви на (52 про цен-
ти) до жи ве а ле фи зич ко каз ну ва ње и пси-
хо лош ка аг ре си ја (56 про цен ти до жи ве а ле 
ви ка ње, врес ка ње или нав ре ду ва ње). Се-
пак, мно гу по мал про цент (3 про цен ти) од 
мај ки те и ста ра те ли те во ис тра жу ва ње то 
из ја ви ле де ка фи зич ко то каз ну ва ње е пот-
реб но во од гле ду ва ње то на де ца та (U NI-
CEF, 2014).

Во Ис тра жу ва ње то на не га тив ни те 
ис кус тва во дет ство то кај мла ди те 
(Ра ле ва, Пе шев ска и Сет хи, 2013) за бе ле-
жа но е де ка ни во а та на дет ски ис кус тва со 
зло у пот ре ба се ви со ки и де ка вак ви те не-
га тив ни дет ски ис кус тва се повр за ни со ри-
зи ци за вло ше но здрав је во по доц неж ни от 
жи вот. Во прин цип, кол ку по ве ќе не са ка ни 
ис кус тва се срет ну ва ат во дет ство то, тол-
ку е по го ле ма ве ро јат нос та за раз ви ва ње 
на ри зич ни на ви ки во жи во тот и, след стве-
но, стра да ње од вло ше но здрав је. На о ди-
те, кои се ба зи ра ат на по да то ци соб ра ни 
од реп ре зен та ти вен при ме рок од 664 сред-
нош кол ци (на воз раст од о сум на е сет и по-
ве ќе го ди ни; 406 од жен ски, 258 од маш ки 
пол) и 613 сту ден ти од пр ва и вто ра го ди-
на (343 од жен ски, 270 од маш ки пол) по-
ка жа а де ка фи зич ка та зло у пот ре ба (21,5 
про цен ти од вкуп ни от при ме рок) и за пос-
та ву ва ње то (15,5 про цен ти од де вој ки те, 
26,3 про цен ти од мом чи ња та), ка ко и пси-
хо лош ко то за пос та ву ва ње (35,5 про цен ти 
од де вој ки те, 23,7 про цен ти од мом чи ња-

та), се нај чес то спо ме ну ва ни те фор ми на 
не га тив ни ис кус тва во дет ство то. (На о дот 
о ко лу пси хо лош ко за пос та ву ва ње не е 
из не на ду вач ки би деј ќи пси хо лош ко то на-
сил ство се сме та де ка ги прид ру жу ва си-
те фор ми на зло у пот ре ба, вклу чу вај ќи ги и 
фи зич ки те и сек су ал ни те ви до ви). И а ко во 
по ве ќе то ме ѓу на род ни сту ди и (ви ди по го-
ре) де вој чи ња та и де вој ки те се по чес то цел 
на сек су ал на зло у пот ре ба од мом чи ња та, 
во сту ди ја та на Ра ле ва, Пе шев ска и Сет хи, 
е утвр де но де ка 7,3 про цен ти од де вој ки те, 
но 20,8 про цен ти од мом чи ња та из ја ви ле 
де ка би ле сек су ал но зло у пот ре бе ни. Ме ѓу 
нај чес то при ја ве ни те дис фун кци и во до ма-
ќин ства та би ле ал ко хо лот и не доз во ле на 
у пот ре ба на дро га од стра на на член на 
се меј ство то и на сил ни от трет ман од стра-
на на мај ка та. Сту ди ја та, ис то та ка, по ка жа 
де ка раз лич ни те фор ми на мал тре ти ра ње 
во дет ство то и до маш ни те дис фун кци и се 
слу чу ва ат ис тов ре ме но. По ве ќе од ед на 
тре ти на од ис пи та ни ци те кои ги до жи ве а-
ле си те ка те го ри и на зло у пот ре ба (фи зич-
ка, сек су ал на и е мо ци о нал на) ис то та ка 
се чув ству ва ле пси хо лош ки за пос та ве ни. 
Е мо ци о нал но то за не ма ру ва ње е во си те 
фор ми на зло у пот ре ба и дис фун кци о нал-
ност во се меј ства та. 

Слич но на тоа, фи зич ко то за пос та ву ва ње 
ис то та ка е зас та пе но во си те фор ми на 
зло у пот ре ба и дис фун кци о нал ност во се-
меј ства та. Ис то та ка, фи зич ка та и е мо ци-
о нал на та зло у пот ре ба и мен тал на бо лест 
во се меј ство то се слу чу ва ат ре ла тив но во 
ис то вре ме, а и ма ње то на член од се меј-
ство то во зат вор се повр зу ва со фи зич ко и 
е мо ци о нал но за не ма ру ва ње. 
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НАСИЛСТВО ВРЗ ДЕЦА ВО 
СИСТЕМОТ ЗА ЗАШТИТА НА 
ДЕЦАТА

На сил ство врз де ца во сис те мот за заш
ти та на де ца та – Ме ѓу на род ни на о ди 

Во Извештајот на независен експерт 
за Студијата на Обединетите нации 
за на силство врз деца (2006), се наведува 
дека: 

„О ко лу 8 ми ли о ни де ца во све тот се во згри
жу вач ки до мо ви. Ре ла тив но мал број од нив се 
во так ва гри жа би деј ќи не ма ат ро ди те ли, но 
по ве ќе то се згри же ни по ра ди поп ре че ност, 
рас па ѓа ње на се меј ство то, на сил ство во до
мот и по ра ди со ци јал ни и е ко ном ски ус ло ви, 
вклу чу вај ќи ја си ро маш ти ја та... О ви е де ца се 
из ло же ни на ри зик од на сил ство од вра бо те
ни те и служ бе ни ци те од го вор ни за нив на та 
бла го сос тој ба. Те лес но то каз ну ва ње во ин
сти ту ци и те не е ек спли цит но заб ра не то во 
по ве ќе то зем ји... Пре нат ру па нос та и ло ши
те ус ло ви, оп штес тве на та стиг ма ти за ци
ја и дис кри ми на ци ја и не до вол но о бу че ни от 
пер со нал го зго ле му ва ат ри зи кот од на сил
ство. Чес то не пос то јат е фек тив ни жал би, 
мо ни то ринг и ин спек цис ки ме ха низ ми, ка ко 
и со од вет на вла ди на ре гу ла ци ја и над зор . Си
те сто ри те ли не се по ви ку ва ат на од го вор
ност, соз да вај ќи кул ту ра на не каз ни вост и 
то ле ран ци ја кон на сил ство то врз де ца та. 
Вли ја ни е то на ин сти ту ци о на ли за ци ја та го 
над ми ну ва ис кус тво то на де ца та со на сил
ство. Дол го роч ни те е фек ти мо же да вклу чу
ва ат: се ри оз ни преч ки во раз во јот, поп ре че
ност, не пов рат но пси хо лош ко ош те ту ва ње 
и зго ле ме на стап ка на са мо у бис тва и ре ци
ди ви зам“ (стр. 16). 

Понатаму: 

„На сил ство то од стра на на пер со на лот во 
ин сти ту ци и те, со цел да се „дис цип ли ни ра
ат“ де ца та, вклу чу ва те па ње со ра це, ста по
ви и цре ва, у ди ра ње на дет ски те гла ви во ѕид, 
вр зу ва ње на де ца та во вре ќи за об ле ка, вр
зу ва ње за ме бел, зак лу чу ва ње во лад ни прос
то ри и со де но ви и ос та вај ќи ги да ле жат во 
соп стве ни от из мет... во ре зи ден ци јал ни те 
ин сти ту ци и, де ца та со преч ки во раз во јот 
мо же да би дат под ло же ни на на сил ство за
мас ки ра но во трет ман... за кон тро ли ра ње 
на од не су ва ње то на де ца та и да би дат „по
пос луш ни“, мо же да се ко рис тат ле ко ви, пра
веј ќи ги по мал ку спо соб ни да се бра нат од на

сил ство то“ (стр. 16  17). 

и: 

„За не ма ру ва ње то е ис то та ка ка рак те рис
ти ка на мно гу ре зи ден ци јал ни ин сти ту ци и 
ка де што ус ло ви те се тол ку ло ши што го заг
ро зу ва ат здрав је то и жи во тот на де ца та. 
Во мно гу ус та но ви за де ца со поп ре че ност 
не ма прис тап до об ра зо ва ни е, рек ре а ци ја, ре
ха би ли та ци ја или дру ги прог ра ми. Де ца та со 
поп ре че ност чес то па ти се ос та ва ат во нив
ни те кре ве ти или кре вет чи ња дол ги пе ри о ди, 
без чо веч ки кон такт или сти му ла ци ја. Ова 
мо же да до ве де до се ри оз ни фи зич ки, мен тал
ни и пси хо лош ки ош те ту ва ња. Де ца та во ре
зи ден ци јал на гри жа се ран ли ви на на сил ство 
од дру ги де ца, о со бе но при ло ши ус ло ви и сла
бо над гле ду ва ње од стра на на вра бо те ни те, 
а пос та ри те по аг ре сив ни де ца не се од во е ни 
од пом ла ди те или по ран ли ви те. Вра бо те ни
те мо же да ја сан кци о ни ра ат или да ја пот
тик нат врс нич ка та зло у пот ре ба ме ѓу де ца
та“ (стр. 17). 

До де ка Из веш та јот на не за ви сен ек спер т 
за Сту ди ја та на О бе ди не ти те на ци и за на-
сил ство врз де ца (2006) от кри ва мо де ли на 
на сил ство врз де ца та во сис те ми те за заш-
ти та на де ца та во пос лед но вре ме, дру ги 
из во ри у ка жу ва ат де ка о ва а по ја ва мо же би 
е ста ра кол ку и са ми те сис те ми за згри жу ва-
ње. На при мер , е ден фе де ра лен из веш тај 
во 1928 го ди на ги до ку мен ти рал у жас ни те 
ус ло ви што пос то е ле во ин тер на ти те ос-
но ва ни за до мо род ни те (ин ди јан ски) де ца 
во САД (ви ди ја На ци о нал на та ин ди јан ска 
биб ли о те ка за пра во, 2017). Во Ре пуб ли ка 
Ир ска, ка де што жи ве е Ме ѓу на род ни от кон-
сул тант за о ва а сту ди ја, по ве ќе од 105,000 
де ца беа задр жа ни во ин дус трис ки те у чи-
лиш та во Ир ска по ме ѓу 1868 и 1869 го ди-
на, би деј ќи би ле зат во ре ни (од пет го диш на 
воз раст) од стра на на су до ви те. Ко га ќе ги 
вклу чи ме и де ца та задр жа ни во вос пит ни 
и дру ги ре зи ден ци јал ни ин сти ту ци и ка ко 
што се „ок руж ни те до мо ви“,вкуп ни от број 
на де ца из не су ва о ко лу 170,000 или о ко лу 
1,2 про цен ти од таа воз рас на гру па. Об ја-
ву ва ње то на све дош тва та на жрт ви те од 
о ви е ин сти ту ци и и вла ди на та о фи ци јал на 
ис тра га (Ко ми си ја та за ис тра жу ва ње на 
зло у пот ре ба на де ца, 2009) за она што се 
слу чу ва ло е ка рак те рис ти ка са мо на пос-
лед ни те де сет до два е сет го ди ни (Lynch & 
Min ton, 2016). Се пак, она што про из ле зе од 
тие све дош тва и ис тра ги е у жас на сли ка: 
во ед на сту ди ја на 247 воз рас ни по ра неш-
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ни шти те ни ци во раз лич ни ре зи ден ци јал ни 
ус та но ви за де ца и а до лес цен ти, ре чи си 
си те из ја ви ле де ка до жи ве а ле фи зич ко за-
не ма ру ва ње (97,6 про цен ти), фи зич ка зло-
у пот ре ба (97,2 про цен ти) и е мо ци о нал но 
за не ма ру ва ње (95,1 про цен ти) ка ко де ца 
во о ви е у чи лиш та; по на та му, ре чи си по-
ло ви на (47 про цен ти) из ја ви ле де ка би ле 
сек су ал но зло у пот ре бу ва ни (Ко ми си ја та 
за ис тра жу ва ње на зло у пот ре ба на де ца, 
2009). Ма сов на та ин сти ту ци о на ли за ци ја 
се га во го ле ма ме ра е по ја ва од ми на то то 
во Ре пуб ли ка Ир ска6. Се пак, спо ред Дел 12 
од За ко нот за заш ти та на де ца та од 1991 
го ди на, при пад ни ци на по ли ци ја та (An Gar-
da Síochána) мо же, спо ред соп стве на про-
цен ка, да вле зат ка де би ло без на лог или 
у пат ство од су дот, и да ги от стра нат де ца-
та од гри жа на нив ни те се меј ства или ста-
ра те лот, во ус ло ви ко га служ бе ни кот сме-
та де ка (i) пос то и не пос ре ден и се ри о зен 
ри зик за здрав је то или бла го сос тој ба та на 
де те то; и (ii) де ка не би би ло до вол но за 
заш ти та на де те то од та ков не пос ре ден и 
се ри о зен ри зик да се че ка да се под не се 
ба ра ње за ит на на ред ба за гри жа од стра-
на на А ген ци ја та за де ца и се меј ство (спо-
ред Дел 13 од ис ти от за кон). Из веш тај за 
ис клу чи тел ни ов лас ту ва ња до де ле ни на 
од дел ни по ли цис ки служ бе ни ци спо ред 
о ва а од ред ба бе ше об ја вен во мај 2017 го-
ди на; ав то рот, Спе ци јал ни от из вес ту вач за 
заш ти та на де ца та д-р Џеф ри Ше нон, ги 
раз ле ду ва ше слу ча и те по ме ѓу 2008 и 2015 
го ди на по кои би ло пос та пу ва но. Во не го-
ви от из веш тај, Ше нон ко мен ти рал де ка „...
тра у ма та на не се на на де ца та од стра на 
на нив ни те ро ди те ли е не ве ро јат на“ и де-
ка во не ко и од слу ча и те, де ца та би ле „...
тре ти ра ни ка ко чо веч ко ѓуб ре“. И а ко во 
из веш та јот се ис так ну ва со чув ство то кое 
о бич ни те по ли цај ци го по ка жа ле кон о ви е 
де ца (на ве ду вај ќи де ка не ко и од нив ос та-
ну ва ле дол го по кра јот на ра бот но то вре-
ме за да ја ор га ни зи ра ат гри жа та за о ви е 
де ца), из веш та јот на Ше нон ис то та ка го 
ис так на пос то е ње то на сис тем ски не ус пех 
во од го во ри те на о ви е слу ча и, о со бе но во 

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 полу-
затворен 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).

од нос на со ра бот ка та ме ѓу а ген ци и те. По-
ли ци ја та [An Gar da Síochána] се обвр за да 
ги спро ве де пре по ра ки те да де ни во из веш-
та јот на Ше нон, ка ко што е о без бе ду ва ње-
то на по себ на о бу ка за заш ти та на де ца та 
за сво и те чле но ви. На крај, во е ден на пис 
во вес ник во 2016 го ди на, Џон Бир н, со ци-
ја лен ра бот ник, у ни вер зи тет ски про фе сор 
по со ци јал на заш ти та и пси хо те ра певт, го 
да де сво е то гле диш те за она што се чи ни 
де ка е из ме не та та при ро да на извр шу ва ње 
на на сил ство во ре зи ден ци јал ни те ус та но-
ви за де ца во Ир ска, ве леј ќи де ка:  

„Ис то рис ки (за жал) во ир ска та дет ска заш
ти та, мла ди те лу ѓе беа те па ни и зло у пот ре
бу ва ни од стра на на пер со на лот во ста ри
те ре зи ден ци јал ни ус та но ви. Де нес, во не ко и 
ус та но ви, со ци јал ни те ра бот ни ци ста на а 
вре ќи за у ди ра ње за на сил ни те мла ди лу ѓе... 
ста тис ти ка та О бер ста ун [vi di фус но та 4] 
по ка жу ва де ка пер со на лот е ис то та ка под
ло жен на зло у пот ре ба од стра на на мла ди те 
лу ѓе. Вре ме е за ба ланс и здрав ра зум во заш
ти та та на де ца та... Без бед на та ре зи ден ци
јал на гри жа за де ца во Ир ска не за до во лу ва 
ни чи и пот ре би, нај мал ку на мла ди те лу ѓе кои 
до а ѓа ат со ед на пре су да, а си за ми ну ва ат со 
не кол ку“.  

Насилство врз деца во системот за 
заштита на деца во земјата 

Сè уш те има не дос тиг на ве ро дос тој ни по-
да то ци за пра ша ња та на дет ска та заш ти та 
во зем ја та. Во про дол же ни е е прег лед од 
глав ни те пра ша ња врз ос но ва на на ци о-
нал ни по да то ци кои се дос тап ни на У НИ-
ЦЕФ (2018):

• Има о ко лу 1000 „де ца на у ли ца“ од кои 
95 про цен ти се Ро ми. Спо ред дос тап ни те 
по да то ци, ско ро си те де ца на у ли ца и ма ат 
се меј ство, но го по ми ну ва ат де нот на у ли-
ци те ан га жи ра ни во раз лич ни ак тив нос ти 
(про се ње, чис те  ње на вет роб ран ски стак-
ла и тн.). По го ле ми от дел од о ви е де ца 
жи ве ат во им про ви зи ра ни „жи ве а лиш та“ 
со ог ра ни чен прис тап до во да и е лек трич-
на е нер ги ја; не о дат на у чи лиш те; не ма ат 
здрав стве но о си гу ру ва ње и не ма ат прис-
тап до ре дов ни ме ди цин ски ус лу ги. Не дос-
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та то кот на из вод на ро де ни, ис то та ка, е 
и ден ти фи ку ван ка ко го лем проб лем кај де-
ца та на у ли ца. (У НИ ЦЕФ Про цен ка на сос-
тој ба та на де ца та на у ли ца, 2005; ци ти ра но 
во У НИ ЦЕФ, 2018). Во о вој пог лед, Мул ти-
ин ди ка тор ско то клас тер ско ис тра жу ва ње 
(MICS, 2005/2006) ис то та ка о без бе ди не-
ко и ко рис ни ста тис ти ки од ре ле ван тни те 
об лас ти за заш ти та на де ца та во зем ја та. 
Во ова ис тра жу ва ње бе ше от кри е но де ка 
и а ко 99,7 про цен ти од де ца та во зем ја та во 
це ли на би ле за пи ша ни при ра ѓа ње, за ром-
ско то на се ле ни е за пи шу ва ње то би ло 98,4 
про цен ти. Не се от кри е ни зна чај ни раз ли-
ки по ме ѓу ет нич ки те за ед ни ци. Пок рај тоа, 
ма ло лет нич ки бра ко ви се нај зас та пе ни кај 
Ро ми те, ка де 12 про цен ти од де вој чи ња та 
ста пу ва ат во брак пред да на пол нат пет-
на е сет го ди ни, а 47 про цен ти пред да на-
пол нат о сум на е сет го ди ни (спо ре де но со 
на ци о нал ни от про сек од е ден и два на е сет 
про цен ти, со од вет но). 

По на та му, се про це ну ва де ка има о ко лу 
28 000 де ца „под ри зик“, на кои им се о без бе-
ду ва ат раз лич ни ус лу ги на со ци јал на заш ти та 
во зем ја та. Ова ги вклу чу ва де ца та во су дир 
со за ко нот, де ца та жрт ви на си те фор ми на 
на сил ство, за не ма ру ва ње и зло у пот ре ба, де-
ца та ли ше ни од ро ди тел ска гри жа и де ца та 
од си ро маш ни до ма ќин ства кои се ко рис ни ци 
на прог ра ми за со ци јал на по мош (На ци о на-
лен за вод за со ци јал ни деј нос ти, 2008; ци ти-
ра но во У НИ ЦЕФ, 2018). Од вкуп но про це не-
ти те 28 000 де ца из ло же ни на ри зик, о ко лу 
1200 де ца кои би ле прив ре ме но или трај но 
ли ше ни од при мар на гри жа се под гри жа на 
др жа ва та пре ку раз лич ни сер ви си (на пр., 
згри жу ва ње, ста ра тел ство или ин сти ту ци о-
нал на гри жа – о ко лу ед на тре ти на, или о ко лу 
400 де ца, сè уш те се смес те ни во ин сти ту-
ци и). Зем ја та и по на та му има ре ла тив но ви-
со ка стап ка на јав на ин сти ту ци о нал на гри жа 
– 176 де ца на 100 000 жи те ли на воз раст од 
ну ла до се дум на е сет го ди ни (спо ре де но со, 
на при мер , Ал ба ни ја, ка де стап ка та е 62 де-
ца на 100 000 жи те ли на воз раст од ну ла до 
се дум на е сет го ди ни) (U NI CEF Tran sMO NE E, 
2007). 

Зем ја та, ис то та ка, има нај нис ка стап ка на 
згри жу ва ње од стра на на пос во и те ли/ста-
ра те ли во ре ги о нот (205 де ца на 100 000 

жи те ли на воз раст ме ѓу ну ла и се дум на е-
сет го ди ни). За по ве ќе то зем ји во ре ги о нот, 
о ва а стап ка ва ри ра од 428 до 2038 де ца 
на 100 000 жи те ли на воз раст од ну ла до 
се дум на е сет го ди ни (Tran sMO NE E А на ли-
тич ки из веш тај за де ца во јав на гри жа, Др-
жа вен за вод за ста тис ти ка, 2006; ци ти ра но 
во У НИ ЦЕФ, 2018).

Зем ја та ја има вто ра та нај ви со ка стап ка на 
де ца во кон фликт со за ко нот во ре ги о нот, 
со стап ка на кри ми нал во 2005 го ди на од 
1856 на 100 000 де ца на воз раст по ме ѓу че-
ти ри на е сет и се дум на е сет го ди ни. Пок рај 
тоа, ак цен тот е ста вен на каз ни и прит вор , 
на мес то на пре вен ци ја и ре ха би ли та ци-
ја (Из гу бе ни во прав ни от сис тем: U NI CEF 
Ре ги о на лен из веш тај, 2007; ци ти ра но во 
У НИ ЦЕФ, 2018).

Ме ѓа ши, ко ја се на ре ку ва „Пр ва та дет ска 
ам ба са да во све тот“, спро ве де ис тра жу ва-
ње за дет ски те пра ва, дис кри ми на ци ја та и 
на сил ство во 2009 го ди на, во кое беа вклу-
че ни вкуп но 2 234 у че ни ци (од пет то до ос-
мо од де ле ни е во 41 ос нов но у чи лиш те во 
се дум гра до ви, и од пр ва до тре та го ди на 
во 24 сред ни у чи лиш та во шест гра до ви). 
Спо ред из веш та јот, 56 про цен ти од у чес ни-
ци те на ве ле у ди ра ње/те па ње ка ко фор ми 
на на сил ство кои се слу чу ва ат во у чи лиш-
те, а 57 про цен ти рек ле де ка поз на ва ат 
де те кое би ло те па но од стра на на нас тав-
ник или про фе сор , вклу чу вај ќи ша мар (63 
про цен ти), у дар со стап (34 про цен ти) и 
кло ца (15 про цен ти). Што се од не су ва до 
на сил ство то врз де ца та во ин сти ту ци и те 
во зем ја та, во Го диш ни от из веш тај на На-
род ни от пра воб ра ни те од 2012 го ди на се 
за бе ле жа ни ин ци ден ти на ко рис те ње на 
са ми ца ка ко каз на и у пот ре ба на нав ре ди 
и фи зич ко на сил ство од стра на на чу ва ри 
врз ма ло лет ни ци во каз не но-поп рав ни те и 
вос пит но-поп рав ни те ус та но ви. По на та му, 
спо ред на о ди те пре зен ти ра ни во Из веш-
та јот за чо ве ко ви пра ва за државата од 
а ме ри кан ски от Стејт де пар тмент за 2016 
го ди на, зас тап ни ци те и На род ни от пра воб-
ра ни тел из вес ти ле за не дос та ток на од го-
вор ност за за не ма ру ва ње и зло у пот ре ба 
на де ца во дет ски те до мо ви, за сол ниш та та 
и прит во ри те. На 1. ју ни 2016 го ди на На-
род ни от пра воб ра ни тел го пре зен ти рал 
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сво јот из веш тај за ма ло лет нич ки от зат вор 
во Те то во, о пи шу вај ќи ги не ху ма ни те ус ло-
ви за жи вот и са ни тар ни ус ло ви во об јек тот, 
воз не ми ру вач ки от трет ман во зат вор ски те 
од де ли и не дос та то кот од ме ди цин ска не-
га. Спо ред На род ни от пра воб ра ни тел, фи-
зи о лош ки те и са ни тар ни те пот ре би не би-
ле ис пол не ти; не ма ло пос то јан док тор во 
пер со на лот; а пре ку сек су ал ни од но си се 
ши рел хе па ти тис ме ѓу мом чи ња та, од кои 
не ко и би ле жрт ви на сек су ал на зло у пот ре-
ба.

ЗАКОНСКИ И ПОЛИТИЧКИ ОДРЕДБИ 
ВО ОДНОС НА НАСИЛСТВО ВРЗ 
ДЕЦА ВО ЗЕМЈАТА

Во ИзвештајотзаработатанаЕвропски
откомитетзасоцијалниправа (2016), е 
на ве де но де ка „...до маш но то за ко но дав-
ство на др жа ви те мо ра да ги заб ра ни и да 
ги каз ни си те фор ми на на сил ство врз де-
ца та, од нос но ак ти или од не су ва ња кои мо-
жат да вли ја ат врз фи зич ки от ин тег ри тет, 
дос то ин ство то, раз во јот или пси хо лош ка та 
бла го сос тој ба на де ца та“. По на та му, ре ле-
ван тни те од ред би мо ра да би дат до вол но 
јас ни, обвр зу вач ки и пре циз ни, со цел да се 
спре чи су до ви те да од би јат да ги при ме ну-
ва ат за на сил ство то врз де ца та. Пок рај тоа, 
зем ја та мо ра да деј ству ва со дол жно вни ма-
ни е и да о си гу ри де ка так во то на сил ство е 
е ли ми ни ра но во прак са. 

Кривичниот законик ра бо ти со тер ми нот 
„де те жрт ва“ и го де фи ни ра ка ко се ко е ли це 
пом ла до од о сум на е сет го ди ни, кое претр-
пе ло ште та, вклу чу вај ќи фи зич ка или мен-
тал на пов ре да, е мо тив но стра да ње, ма-
те ри јал на за гу ба или дру га пов ре да или 
заг ро зу ва ње на не го ви те ос нов ни сло бо ди и 
пра ва ка ко пос ле ди ца на сто ре но кри вич но 
де ло. Де ца та жрт ви се по себ но спо ме на ти 
во кри вич ни те де ла тр го ви ја со лу ѓе и сек су-
ал на зло у пот ре ба, кои пов ле ку ва ат по теш-
ки сан кци и за сто ри те ли те. Пред ви де ни се 
сан кци и за служ бе ни те ли ца кои во рам ки 
на нив ни от про фе си о на лен ка па ци тет ќе 
доз на ат за вак ви кри вич ни де ла, но не ма да 
ги при ја ват (о ви е кри вич ни де ла вклу чу ва ат 
„на ма му ва ње / за ве ду ва ње ма ло лет но ли це 
на воз раст под че ти ри на е сет го ди ни за ра-

ди сек су ал но мал тре ти ра ње или дру га сек-
су ал на ак тив ност“, а пред ви де на та каз на е 
од ед на до пет го ди ни зат вор ). Во врс ка со 
о ви е сан кци и е заб ра на та за ан га жи ра ње 
во про фе си ја или де лов на ак тив ност или 
вр ше ње дол жност (пок рај зат вор ска каз на 
од нај мал ку шест ме се ци) за кри вич ни де-
ла „сек су а лен на пад врз ма ло лет но ли це 
на воз раст под че ти ри на е сет го ди ни“ и „сек-
су ал но мал тре ти ра ње со зло у пот ре ба на 
служ бе на по лож ба или ов лас ту ва ње“, ко га 
прекр шо кот е сто рен од стра на на нас тав-
ник, ста ра тел, ле кар или дру го ли це кое ја 
зло у пот ре бу ва сво ја та служ бе на по лож ба. 
Се ри оз но за не ма ру ва ње, зло у пот ре ба или 
е ко ном ска ек спло а та ци ја на де те е стро го 
заб ра не то и ре зул ти ра во каз на зат вор од 
пет до де сет го ди ни (во за вис ност од се ри-
оз нос та на за не ма ру ва ње то и не го ви те пос-
ле ди ци).

Це ли те на За ко нот за прав да за де ца та, 
кој бе ше ус во ен во 2013 го ди на (и со тоа го 
за ме ни За ко нот за ма ло лет нич ка прав да), 
се заш ти та на де ца та од кри ми нал, на сил-
ство и прекр шу ва ње на нив ни те пра ва и сло-
бо ди; о без бе ду ва ње заш ти та на де ца извр-
ши те ли на кри вич ни де ла, спре чу ва ње на 
пов то ру ва ње на кри ми нал но то од не су ва ње 
и про мо ви ра ње на со ци ја ли за ци ја, об ра зо-
ва ни е и ко рек ци ја; и о без бе ду ва ње по мош, 
гри жа и заш ти та на де ца та пред су до ви те. 
За ко нот има ши ро ка кла у зу ла за ан ти дис-
кри ми на ци ја и стро го заб ра ну ва тор ту ра, 
су ров и по ни жу вач ки трет ман и сан кци и врз 
де ца та. Нов ас пект на о вој кон кре тен за кон е 
се оп фат на та де фи ни ци ја на раз лич ни те ка-
те го ри и на де ца по воз раст и о кол нос ти кои 
ги ста ва ат де ца та во о пас ност не са мо ка ко 
сто ри те ли, ту ку и ка ко све до ци и жрт ви на 
прекр шо ци и кри вич ни де ла. Ов де де фи ни-
ци ја та за „де те жрт ва“ е след на ва: „...се ко е 
де те на воз раст до 18 го ди ни кое претр пе ло 
ште та, вклу чу вај ќи фи зич ка или мен тал на 
пов ре да, е мо тив но стра да ње, ма те ри јал на 
за гу ба или дру га пов ре да или заг ро зу ва ње 
на пра ва та и ин те ре си те ка ко пос ле ди ца на 
сто ре но деј стви е со за кон пред ви де но ка ко 
кри вич но де ло“. По на та му, за ко нот ги од ре-
ду ва обвр ски те на си те ин сти ту ци и во рам-
ки те на сис те мот на кри вич на прав да ко га 
се ра бо ти за де ца. На при мер , о без бе ду ва 
сен зи тив ни суд ски ме ха низ ми и ме ди ја ци-
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ја за де ца, ка та ло ги за ци ја на пре вен тив ни 
и заш тит ни мер ки и спе ци фич на про фе си-
о на ли за ци ја и кон ти ну и ра на о бу ка за служ-
бе ни ци те кои ра бо тат со де ца во се ко ја фа-
за од слу ча јот/пос тап ка та.

За ко нот за прав да на де ца та има по себ но 
пог лав је ка де се о пи шу ва заш ти та та на де-
ца та жрт ви и све до ци во кри вич ни те пос тап-
ки, вклу чу вај ќи лис та на нив ни те за га ран ти-
ра ни пра ва, кои тре ба да се тре ти ра ат со 
по чи ту ва ње на нив но то дос то ин ство и при-
ват ност; да се заш ти тат од се как ва дис кри-
ми на ци ја; да би дат ин фор ми ра ни за нив ни-
те пра ва на ја зик раз бир лив и со од ве тен на 
нив на та воз раст; да се из вес тат ро ди те ли те 
или ста ра те ли те за де та ли те на кри вич но-
то де ло и о сом ни че ни от, об ви не ти от и о су-
де ни от; ба ра ње за от ште та; прав на по мош; 
по себ на заш ти та на нив на та без бед ност и 
без бед нос та на нив но то се меј ство, гри жа и 
вни ма ни е од стра на на влас ти те и суб јек ти-
те вклу че ни во кри вич на та пос тап ка; пра во 
на по себ на заш ти та од се кун дар на и пов-
тор на вик ти ми за ци ја; и пра во на пси хо лош-
ка и дру га струч на по мош и поддр шка од 
над леж ни те ор га ни, ин сти ту ци и и ор га ни-
за ци и. Де ца та жрт ви и све до ци и ма ат пра-
во на по себ на про це ду рал на заш ти та, што 
зна чи де ка ис пи ту ва ње то и сос лу шу ва ње то 
на о ви е де ца (о со бе но во слу ча и на тр го ви-
ја со лу ѓе и злос тор ства про тив чо веш тво-
то) тре ба да се слу чи са мо ед наш во це ла та 
пос тап ка (што вклу чу ва и пред суд ски сег-
мен ти ка ко што е ис траж на та пос тап ка), и 
тре ба да се нап ра ви пре ку тех ни ки чув стви-
тел ни за де ца (на при мер , ко рис те ње а у ди о 
и ви де о за пи си, у пот ре ба на заш тит ни ек-
ра ни и ме ди ја ци ја од стра на на ек спер ти). 
Са мо во ис клу чи тел ни слу ча и, или ако има 
но во от кри е ни о кол нос ти, мо же да се на ре-
ди ед но до пол ни тел но ис пи ту ва ње на де те-
то жрт ва. Пос то и ек спли цит на заб ра на де те 
жрт ва или све док ди рек тно да се со о чи со 
ли це о сом ни че но или об ви не то за тр го ви-
ја со лу ѓе, сек су ал но на сил ство или зло у-
пот ре ба, злос тор ства про тив чо веш тво то и 
дру ги кри вич ни де ла кои по при ро да, пос ле-
ди ци или дру ги о кол нос ти мо же да го воз не-
ми рат де те то или да го ста ват во о со бе но 
теш ка е мо ци о нал на си ту а ци ја. Спо ред о вој 
за кон, де ца та-жрт ви на кри вич ни де ла и ма-
ат пра во на на до мест на ште та ко ја, ако не 
мо же да ја пла ти сто ри те лот, се о без бе ду ва 

од бу џе тот на Ми нис тер ство то за прав да.

За ко нот за се меј ство ги у ре ду ва од но си-
те во се меј ство то, бра кот и раз во дот, трет-
ма нот на де ца та, повр за ни те е ко ном ски 
пра ша ња и заш ти та та на чле но ви те на се-
меј ство то. За ко нот ги заб ра ну ва си те фор-
ми на на сил ство (фи зич ко, е мо ци о нал но и 
сек су ал но) во брак и во се меј ство то. Пок рај 
тоа, ги у ре ду ва при чи ни те за од зе ма ње на 
ро ди тел ско то пра во. О вој за кон има по се-
бен дел за тр го ви ја со де ца, кој кон крет но 
ги пос та ву ва од го вор нос ти те и на цен три те 
за со ци јал на ра бо та и на наз на че ни от ста-
ра тел. 

За ко нот за пре вен ци ја, спре чу ва ње и 
заш ти та од се меј но на сил ство ста пи 
на си ла во 2015 го ди на. Со о вој за кон се 
у ре ду ва ат деј нос ти те на ин сти ту ци и те и ГО, 
нив на та ме ѓу себ на ко ор ди на ци ја и со ра бот-
ка за спре чу ва ње и пре вен ци ја на се меј но-
то на сил ство и о без бе ду ва ње на заш ти та за 
жрт ви те. О вој за кон ги оп фа ќа си те ви до ви 
на сил ство што се слу чу ва ат во се меј ство-
то и ги де фи ни ра де ца та жрт ви ка ко о ни е 
кои се ди рек тно по го де ни од на сил ни де-
ла, све до чат на на сил ство или жи ве ат во 
на сил на о ко ли на. За ко нот ги у ре ду ва у ло-
ги те на ре ле ван тни те те ла и ин сти ту ци и: 
Ми нис тер ство то за труд и со ци јал на по ли-
ти ка (МТСП), Ми нис тер ство то за внат реш-
ни ра бо ти (МВР), Ми нис тер ство то за об ра-
зо ва ни е и на у ка (МОН), Ми нис тер ство то за 
прав да (МП), Ло кал на та са мо уп ра ва (ЛС) и 
си те ин сти ту ци и кои ра бо тат со со ци јал на 
заш ти та, дет ска заш ти та, внат реш ни ра бо-
ти, здрав ство, вра бо ту ва ње, об ра зо ва ни е 
и над леж ни гра ѓан ски ор га ни за ци и; се пак, 
спе ци фич ни те на чи ни на нив на та со ра бот-
ка се де тал но о пи ша ни во по се бен про то-
кол, кој бе ше ус во ен од стра на на Вла да та 
во пр во то тро ме сеч је на 2015 го ди на. Спо-
ред о вој за кон, пос то и обвр ска си те вклу че-
ни струч ни ли ца да би дат о бу че ни да ра бо-
тат на пра ша ња од над леж ност на за ко нот и 
ро до во то на сил ство, но за ко нот не ги де фи-
ни ра ни ту ин сти ту ци и те што ќе ја о без бе дат 
о бу ка та ни ту пак дол жи на та и де та ли те за 
о бу ка та.  
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Цен три те за со ци јал на ра бо та (ЦСР) се 
клуч ни во о без бе ду ва ње то заш ти та за жрт-
ви те на се меј но на сил ство и де лу ва ат по 
соп стве на и ни ци ја ти ва и ин фор ма ци и или 
по из вес ту ва ње од би ло кое не ут рал но ли-
це, ин сти ту ци ја или ГО. ЦСР се од го вор ни 
за смес ту ва ње на жрт ва та во за сол ниш те; 
о без бе ду ва ње на здрав стве на заш ти та, 
пси хо со ци јал ни ин тер вен ци и и трет ман; 
по мош во кон ти ну и ра но то об ра зо ва ни е на 
де ца та; ка ко и прав на по мош и по мош во 
е ко ном ско то за јак ну ва ње на жрт ви те. Ко га 
жрт ва та е де те, ЦСР не ма пот ре ба од сог-
лас ност на ро ди те лот или ста ра те лот да 
пре зе ме деј ство и - во ден од нај доб ри от 
ин те рес на де те то - мо же прив ре ме но да ги 
ог ра ни чи или заб ра ни кон так ти те со ро ди-
те лот или ро ди те ли те (без ог лед на не го ви-
те обвр ски кои про из ле гу ва ат од прет ход но 
спо ме на ти те За кон за се меј ство и За кон за 
прав да за де ца). Мул ти сек тор ски стру чен 
тим сос та вен од прет став ни ци на над леж-
ни те цен три за со ци јал на ра бо та, по ли ци ја-
та, здрав стве на ус та но ва и ре ле ван тни ГОи 
из гот ву ва ат „без бед но сен план“ со мер ки 
и ак тив нос ти кои ќе му по мог нат на де те то 
жрт ва. И а ко е вен ту ал на та содр жи на на пла-
нот не е утвр де на со пос тој ни те за кон ски 
рам ки, пре пи шан е ка та лог на прив ре ме-
ни мер ки за заш ти та, вклу чу вај ќи ја и мож-
нос та за „от стра ну ва ње на сто ри те лот од 
се меј но то жи ве а лиш те“ и „заб ра на за сто-
ри те лот да кон так ти ра или да се приб ли жи 
до се меј но то жи ве а лиш те или у чи лиш те то 
на жрт ва та“. Су дот од лу чу ва за прив ре ме-
ни те мер ки по ба ра ње на над леж ни от ЦСР, 
МВР и жрт ва та (или неј зи ни от или не го ви от 
ро ди тел или за кон ски от ста ра тел ко га жрт-
ва та е де те), а о ви е мер ки се од ре ду ва ат и 
спро ве ду ва ат со нај го ле ма ит ност. Ме ѓу то а, 
пос то јат не кол ку не дос та то ци во од ред би те 
од о вој за кон, о со бе но во од нос на мер ка та 
„от стра ну ва ње на сто ри те лот од се меј но то 
жи ве а лиш те“: за ко нот не пред ви ду ва мес-
то ка де што сто ри те лот ќе прес то ју ва ни ту 
пак од ре ду ва ме ха ни зам за си гур ност де ка 
сто ри те лот не ма да се вра ти во до мот от ка-
ко по ли ци ја та ќе за ми не. Крат ко то пог лав је 
за „пре вен ци ја“ пред ви ду ва ши ро ка обвр-
ска за ре сор ни те ми нис тер ства и ЕЛС да 
ги спро ве дат оп шти те пре вен тив ни мер ки: 
про мо ци ја на вред нос ти зас но ва ни на не-
на сил ство; мир но ре ша ва ње на кон флик ти; 

ед нак вост ме ѓу же ни те и ма жи те; ра но об ра-
зо ва ни е за де ца; со ве ту ва ње; кон ти ну и ра на 
про фе си о нал на о бу ка за струч ни те ра бот-
ни ци; и кам па њи за по ди га ње на свес та. 

Со За ко нот за со ци јал на та заш ти та се у ре-
ду ва ат пра ва та на со ци јал на заш ти та; мер-
ки те на ин сти ту ци о нал на и не ин сти ту ци о-
нал на со ци јал на заш ти та; и о без бе ду ва ње 
на со ци јал на заш ти та од јав ни и при ват ни 
ус та но ви. Чле но ви те на пер со на лот кои 
ра бо тат во јав ни те и при ват ни те ус та но ви 
за со ци јал на заш ти та се дол жни да би дат 
ли цен ци ра ни и да вр шат ре до вен мо ни то-
ринг и прег лед. Го рес по ме на ти те цен три 
за со ци јал на ра бо та се клуч ни те ин сти-
ту ци и во сис те мот на со ци јал на заш ти та, 
кои о без бе ду ва ат ши ро ка лис та на ус лу ги 
и пре вен тив ни ак тив нос ти во врс ка со жи-
вот ни те проб ле ми, брач ни пра ша ња, ро-
ди тел ски од но си, од но си во се меј ство то 
и спе ци фич ни ус лу ги за жрт ви на се меј но 
на сил ство и тр го ви ја со лу ѓе. Во о вој за кон 
се на ве де ни не кол ку ви до ви на да ва те ли 
на со ци јал на заш ти та, тес но повр за ни со 
ра бо та та на цен три те за со ци јал на ра бо та: 
днев ни цен три за де ца на у ли ца, цен три 
за жрт ви на се меј но на сил ство, цен три за 
жрт ви на тр го ви ја со лу ѓе, те ра пев тски за-
ед ни ци, ма ли груп ни до мо ви, згри жу вач ки 
се меј ства и со ве ту ва лиш та. О ви е цен три 
и са ми те о без бе ду ва ат раз лич ни ус лу ги, 
ка ко што се дне вен и прив ре мен при ем и 
смес ту ва ње со со ве ту ва ње за жрт ви, прав-
на по мош, ус лу ги за ис хра на, смес ту ва ње, 
хи ги ен ски ус лу ги и кул тур ни и за бав ни ак-
тив нос ти. За ко нот пред ви ду ва ГОи кои го 
и ма ат про пи ша ни от про фе си о на лен ка-
па ци тет и доз во ла од МТСП да мо жат да 
ра бо тат на пра ша ња од со ци јал на пре вен-
ци ја и о без бе ду ва ње на ус лу ги. По на та му, 
МТСП мо же да о без бе ди фи нан сис ки сред-
ства за о ви е ГОи кои ги спро ве ду ва ат нив-
ни те ак тив нос ти сле де ни и кон тро ли ра ни 
од ми нис тер ство то.

Ис то та ка, вла да та фор ми ра ше Национал
нокоординативнотелозасемејнонасил
ство чии чле но ви се прет став ни ци од си те 
ре ле ван тни ми нис тер ства: Ми нис тер ство 
за труд и со ци јал на по ли ти ка (МТСП); Ми-
нис тер ство за внат реш ни ра бо ти (МВР); 
Ми нис тер ство за прав да (МЈ); Ми нис тер-
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ство за об ра зо ва ни е и на у ка (МОН); и Ми-
нис тер ство за здрав ство (МЗ). Во 2010 
го ди на, ова те ло из ра бо ти Заедничкипро
токолзасправувањесослучаинасемејно
насилство7. О вој про то кол оп фа ќа и слу-
ча и на зло у пот ре ба на де ца и на сил ство. 

Во 2008 го ди на бе ше фор ми ра но Нацио
нално координативно тело за спроведу
вањенаАкциониотпланзапревенцијаи
борба против сексуална злоупотреба на
деца и педофилија (2009-2012), сос та ве-
но од прет став ни ци од ре ле ван тни те ми-
нис тер ства (ка ко што е на ве де но по го ре) и 
од нев ла ди ни ор га ни за ци и, чии це ло куп ни 
ак тив нос ти беа ко ор ди ни ра ни од стра на 
на Ми нис тер ство то за труд и со ци јал на по-
ли ти ка. Оп шти те це ли и пла нот беа на ма-
лу ва ње и уп ра ву ва ње со пос ле ди ци те од 
сек су ал на та зло у пот ре ба пре ку по диг ну ва-
ње на свес та и пре вен тив ни те мер ки, ко ор-
ди ни ра на и е фек тив на заш ти та, поддр шка, 
ре ха би ли та ци ја и ре ин тег ра ци ја на де ца 
кои се жрт ви на сек су ал на зло у пот ре ба. 
Ова те ло под гот ви Протоколзасправува
њесослучаинасексуалназлоупотребана
деца и педофилија8 кој има мул ти сек тор-
ски прис тап и о без бе ду ва на со ки за си те 
над леж ни ин сти ту ци и: по ли ци ја, цен три за 
со ци јал на ра бо та (ЦСР), здрав стве ни ус та-
но ви, об ра зов ни ин сти ту ци и, пра во суд ни 
ор га ни и гра ѓан ски ор га ни за ци и.

Во 2012 го ди на бе ше фор ми ра но Нацио
нално координативнотело за заштита
на децата од злоупотреба и запоставу
вање,сос та ве но од прет став ни ци од ре ле-
ван тни те ми нис тер ства (ка ко што е на ве-
де но по го ре) и На род ни от пра воб ра ни тел, 
А ка де ми ја та за су ди и и јав ни об ви ни те ли, 
Пси хи јат рис ка та кли ни ка, Ин сти ту тот за 
мен тал но здрав је на де ца и мла ди, У НИ-
ЦЕФ, Свет ска та здрав стве на ор га ни за ци-
ја (СЗО) и гра ѓан ски ор га ни за ци и. Це ли те 
на ова те ло се раз ви ва ње на пре вен тив ни 
мер ки и и ни ци ја ти ви и пре по ра ки за по-
доб ру ва ње на за кон ска та рам ка и по ли ти-
ки; и ни ци ра ње со ра бот ка со ре ле ван тни 
за сег на ти стра ни; и ин фор ми ра ње на јав-
нос та и по диг ну ва ње на јав на та свест за 
раз лич ни те фор ми на на сил ство врз де ца-
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

та. Пок рај тоа, ова те ло има раз ви е но За
еднички протокол за справување со слу
чаина злоупотребаи запоставувањена
децата. О вој до ку мент е се оп фа тен и ги 
об ра бо ту ва у ло ги те и дол жнос ти те на си-
те ре ле ван тни ин сти ту ци и. Ко неч но, тре ба 
да се за бе ле жи де ка пре вен тив ни те мер ки 
и вос пос та ву ва ње то сер ви си за поддр шка 
на де ца та жрт ви на на сил ство (вклу чу вај ќи 
го и до маш но то на сил ство) се вклу че ни во 
На ци о нал на та стра те ги ја за на ма лу ва ње 
на си ро маш ти ја та и со ци јал на та ис клу че-
ност (2010-2020). 

Це лос на та лис та на до ку мен ти те на ве де ни 
во о вој дел се на о ѓа во При лог три. 

КОРИСТЕЊЕ НА НАОДИТЕ ОД ОВАА 
СТУДИЈА

Ис тра жу вач ки от тим кој ра бо те ше  на о ва а 
сту ди ја сме та и се на де ва де ка на о ди те од 
сту ди ја та ќе се ко рис тат за: 

(i) да се раз бе ре оп се гот на проб ле мот во 
врс ка со од го во рот на на сил ство то врз де-
ца та и да се и ден ти фи ку ва ат пра з нините 
во сис те мот на по ли тич ко и ин сти ту ци о-
нал но ни во;

(ii) да им по мог не на вла да та и нев   ди ните 
ор га низации да нап ра ват дол го роч ни пла-
нови за пре вен ци ја, од го вор и заш ти та од 
на силство; и 

(iii) да пос лу жи ка ко а лат ка за зас та пу ва ње 
за на сил ство то врз де ца та да се пос та ви 
ви со ко на вла ди на та а ген да.
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МЕТОДОЛОГИЈА

ИСТРАЖУВАЧКИ ТИМ

НВО од го вор на за спро  ве  ду  ва  ње на сту
дијата (на ци о нал ни кон сул тан ти)

На ци о нал на та мре жа про тив на сил ство 
врз же ни и се меј но на сил ство е мре жа 
фор ми ра на од 20 гра ѓан ски ор га ни за ци и 
од зем ја та кои ра бо тат на по ле то на пре-
вен ци ја и бор ба про тив проб ле мот на на-
сил ство врз же ни те, вклу чу вај ќи се меј но 
на сил ство. Ми си ја на Мре жа та е ко ор ди ни-
ра но де лу ва ње на гра ѓан ски ор га ни за ци и 
во на со ка на у нап ре ду ва ње на по ли ти ки те 
и прак ти ки те за спра ву ва ње со проб ле мот 
на на сил ство врз же ни те и се меј но на сил-
ство. Мре жа та се стре ми кон пре поз на ва-
ње на жен ски те чо ве ко ви пра ва и нив на 
а фир ма ци ја во зем ја та. Во деч ки прин ци пи 
на Мре жа та е ро до во сен зи ти вен прис тап 
кон проб ле мот на на сил ство и зас та пу ва-
ње за ин те ре си те на жрт ви те на на сил ство. 
До пол ни тел ни ин фор ма ци и за Мре жа та 
мо же да се нај дат на веб-стра на та на ор-
га ни за ци ја та (http://www.glas pro tiv na sil stvo.
org.mk). 

Мрежа на истражувачи 

Со ог лед на це ли те за о ва а сту ди ја и не-
оп ход ни от ши рок оп сег на по да то ци за тие 
це ли, важ но бе ше да се ан га жи ра мре жа 
на ис тра жу ва чи за дол же ни за при би ра ње 
на при мар ни по да то ци од струч ни ра бот ни-
ци во сис те мот за заш ти та на де ца та низ 
це ла та зем ја. Ме ѓу на род ни от кон сул тант 
ги да де у пат ства та на од го вор на та НВО за 
(i) глав ни те од го вор нос ти; (ii) про фи лот на 
ли ца та; (iii) ис по ра ка на ус лу ги; (iv) до не су-
ва ње од лу ки; (v) ре ша ва ње на проб ле ми те; 
(vi) гра де ње тим; и (vii) ра бот на та сре ди на 
на ис тра жу вач ки те а сис тен ти (ИА) во го ле-
ми про ек ти (глав но до би е ни од у пат ства та 
од У ни вер зи те тот во Кем бриџ (2003)), а од-
го вор на та НВО ја спро ве де са ма та рег ру-
та ци ја. 

Од са ми от по че ток бе ше при фа те но де ка 
сту ди ја та, ко ја ја тре ти ра об лас та на на-
сил ство врз де ца, тре ба ше да се сме та за 
ви со ко чув стви тел на и де ка тоа тре ба ше 
да се реф лек ти ра во ан га жи ра ње то, о бу ка-
та и про фе си о нал ни те ак тив нос ти на мре-
жа та на ис тра жу ва чи. Чув стви тел нос та на 
сту ди ја та и ма ше зна чи тел но вли ја ни е врз 
(i) на чи нот на кој при мар ни те по да то ци се 
до би ва а, тре ти ра а, чу ва а и пре не су ва а на 
над зор ни от тим (НВО); (ii) пот ре ба та ис тра-
жу ва чи те во мре жа та да ги поз на ва ат и да 
ра бо тат во сог лас ност со е тич ки те про то-
ко ли за о ва а сту ди ја во це ли на, ка ко и за 
неј зи ни те сос тав ни е ле мен ти; (iii) пот ре-
ба та ис тра жу ва чи те во мре жа та да ги поз-
на ва ат и да ра бо тат во сог лас ност со си те 
ре ле ван тни про фе си о нал ни стан дар ди за 
при би ра ње по да то ци, вклу чу вај ќи ја и пот-
ре ба та од со од вет ни во вед ни и про це ду ри 
за ин фор ми ра ње за у чес ни ци те во сту ди-
ја та; (iv) пот ре ба та ис тра жу ва чи те во мре-
жа та да ра бо тат во це лос на сог лас ност 
со, и да го ко рис тат, пла нот за су пер ви зи ја 
нап ра вен во од нос на над зо рот на НВО врз 
нив на та ра бо та, вклу чу вај ќи го и из вес ту-
ва ње то за как ви би ло лич ни или про фе си о-
нал ни теш ко ти и во ра бо та та или кои про из-
ле гу ва ат од ра бо та та, во пр ва ин стан ца на 
су пер ви зо рот од НВО; и (v) не оп ход нос та 
ис тра жу ва чи те во мре жа та да би дат од го-
вор ни за сле де ње на соп стве ни те е мо ци о-
нал ни и пси хо лош ки ре ак ци и на ра бо та та, 
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вклу чу вај ќи са мо-гри жа и, до кол ку е пот реб но, са мо-у па ту ва ње или у па ту ва ње од стра на 
на дру ги ли ца до со од вет ни те служ би до кол ку се по ја ват не га тив ни пси хо лош ки вли ја-
ни ја.  

По вик за при ја ву ва ње бе ше об ја вен и спо де лен ме ѓу ре ле ван тни те ин сти ту ци и и ор га ни-
за ци и со цел да се ан га жи ра ат ис тра жу вач ки а сис тен ти. Гла вен кри те ри ум за се лек ци ја 
бе ше прет ход но ис кус тво во ис тра жу ва ње и ис тра жу вач ки про ек ти / сту ди и повр за ни со 
те ми те на на сил ство. Па нел, сос та вен од прет став ни ци на извр шна та кан це ла ри ја на 
Мре жа та, ви со ки ек спер ти и У НИ ЦЕФ, ги о це ну ва а ап ли ка ци и те и ја нап ра ви ја се лек ци-
ја та. По се лек ци ја та беа из бра ни 26 со од вет но ква ли фи ку ва ни кан ди да ти и, пред да ги 
пре зе мат сво и те у ло ги ка ко чле но ви на мре жа та на ис тра жу ва чи, тре ба ше да по ми нат 
два и пол днев на спе ци фич на о бу ка, ко ја бе ше о без бе де на од стра на на Ме ѓу на род ни от 
кон сул тант со по мош на од го вор на та НВО (втор ник, 14ти – четвр ток, 16ти мар т, 2017 го-
ди на), во Скоп је. Те ми те оп фа те ни со о ва а по чет на о бу ка беа: 

Вторник, 14ти март, 2017 г. (цел ден)
 
 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
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О ви е те ми беа оп фа те ни со ком би на ци ја 
од ус ни пре зен та ци и, веж би за прак тич ни 
веш ти ни, се си и за пра ша ња и од го во ри и 
пле нар ни се си и, под гот ве ни и во де ни од 
стра на на Ме ѓу на род ни от кон сул тант, со 
по мош на од го вор на та НВО. Тре ба да се 
на по ме не де ка, би деј ќи Ме ѓу на род ни от 
кон сул тант не е во мож ност да ко му ни ци-
ра на ма ке дон ски ја зик, од го вор на та НВО 
се пог ри жи да о без бе ди си мул тан пре вод 
од стра на на две пре ве ду вач ки/тол ку вач-
ки, г-ѓа Зла та Бра јо виќ и г-ѓа Ма ја Чич ко ва. 
Се пак, се по ка жа де ка чле но ви те на ис тра-
жу вач мре жа кои ја по се ти ја о бу ка та го поз-
на ва а ан глис ки от ја зик. За то а, по пред лог и 
во до го вор со у чес ни ци те, пре ве ду вач ки те/
тол ку вач ки те не мо ра а да го пре ве ду ва ат 
го во ре ње то на Ме ѓу на род ни от кон сул тант 
кон пуб ли ка та (т.е. од ан глис ки на ма ке дон-
ски ја зик), ту ку беа дос тап ни (по ба ра ње) 
да го пре ве ду ва ат го во ре ње то на чле но ви-
те на пуб ли ка та за Ме ѓу на род ни от кон сул-
тант (т.е. од ма ке дон ски на ан глис ки ја зик). 
О ва а доб ре дој де на лин гвис тич ка ком пе-
тен тност на у чес ни ци те, ка ко и флек си-
бил нос та на пре ве ду вач ки те/тол ку вач ки те, 
зна че ше по ве ќе вре ме за под ла бо ка дис ку-
си ја о ко лу те ми те на о бу ка та. 

О сум на е сет у чес ни ци при сус тву ва а на во-
вед на та о бу ка, а по завр шу ва ње то си те 
беа по де ле ни во де вет ти мо ви од двај ца. 
При по дел ба та во ти мо ви пред вид беа зе-
ме ни два глав ни фак то ри. Пр ви от бе ше ге-
ог раф ска та ло ка ци ја – беа нап ра ве ни си те 
на по ри да се нап ра ват ти мо ви од чле но ви 
кои жи ве ат во ре ги о ни те кои тре ба ше да ги 
пок ри јат. Ова бе ше де лум но мож но, би деј-
ќи по го ле ми от дел од ис тра жу ва чи те кои 
ап ли ци ра а и беа из бра ни беа од Скоп је. 
Вто ри от фак тор бе ше ис кус тво то на ис тра-
жу ва чи те; се кој тим од двај ца се сос то е ше 
од е ден по ис ку сен и е ден ре ла тив но по-
мал ку ис ку сен ис тра жу вач. 

Меѓународен консултант 

Ме ѓу на род ни от кон сул тант за о ва а сту-
ди ја, д-р Сти вен Џејмс Мин тон, е про фе-
сор (а сис тент) на Фа кул тет за е ду ка ци ја, 
Три ни ти ко леџ Даб лин, Ре пуб ли ка Ир ска; 
ов лас тен пси хо лог и со ра бот ник на Бри-
тан ско то пси хо лош ко друш тво; и ек спер т 

на уч ник во Бри тан ски от на у чен со вет. Од 
2000 го ди на ра бо ти на об лас ти те на  бор ба 
про тив „бу линг“ [малтретирање] и „сај бер -
-бу линг“ [малтретирање на интернет], за 
кои, ка ко прак ти чар , е по ви ку ван да да де 
свој при до нес пре ку кон сул тан тски ус лу ги 
за уп ра ву ва ње на у чи лиш та, о бу ки за нас-
тав ни ци, ка ко и ди рек тни кон сул та ци и за 
ро ди те ли и у че ни ци во по ве ќе од двес те 
ос нов ни и сред ни у чи лиш та во Ир ска. Ка ко 
ис тра жу вач во ис та та об ласт, има на пи ша-
но кни ги (ав тор е на Мар ги на ли за ци ја и аг-
ре си ја од бу линг до ге но цид (Sen se, 2016); 
Ко рис те ње на пси хо ло ги ја во у чил ни ца та 
(Sa ge, 2012), и ко-ав тор (со Мо на о’Мур) на 
Сај бер -бу линг: Од го во рот во Ир ска (2011) 
и Спра ву ва ње со бу линг (Sa ge, 2004)), 
при рач ни ци за о бу ка, на ци о нал ни и ме ѓу-
на род ни из веш та и, а ка дем ски спи са ни ја и 
на пи си во пе ча тот, ка ко и кон фе рен цис ки 
до ку мен ти, и е ан га жи ран ка ко стру чен со-
вет ник во раз ни вла ди ни ра бот ни гру пи. Во 
2010 - 2011 бе ше ан га жи ран од Про ек тот на 
У СА ИД за ос нов но об ра зо ва ни е во ПЈРМ 
ка ко ме ѓу на ро ден кон сул тант на про ек тот 
„Поддр шка за пси хо ло зи те во у чи лиш та та 
за ра бо та со ран ли ви те у че ни ци пре ку про-
цен ка на у чи лиш та та“. 

Временска рамка за имплементација 

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:
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Резултат / Активност Одговорна 
страна Временска рамка

Резултат 1: Развој 
на детален план 
за спроведување 
на студијата

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

МК
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
Резултат 2: 
Развиени и 
одобрени алатки 
за собирање 
податоци 

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

Резултат3:  
Развиен и 
одобрен 
репрезентативен 
примерок

Развој на репрезентативен примерок МК
Сред. јан 2017Обезбедување поддршка и сугестии за МК за 

развој на репрезентативен примерок НВО

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

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

МК 13-17 фев 2017

Спроведување интервјуа со клучни чинители 
(втора мисија во земјата) МК 27-31 март 2017

Собирање на податоци НВО

фев-март 2017
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

Резултат5: 
Преглед и 
сугестии 
за  нацртот 
и финалниот 
извештај 

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

МК 13-17 фев 2017

Обезбедување упатства и повратни 
информации за содржината и приказот на 
податоците во извештајот (втора мисија во 
земјата и онлајн поддршка) 

МК
Март-мај 2017

Подготвка на нацрт-извештај за студијата НВО Сред. јуни 2017

Ревизија на нацрт-извештајот и 
обезбедување повратни информации 
за финализирање на извештајот кој се 
доставува до УНИЦЕФ  

МК
Крај на јун 2017

Инкорпорирање на коментари од МК НВО Сред. јуни 2017

Финализирање на извештајот врз основа на 
коментарите дадени од УНИЦЕФ МК Крај јули 2017

Презентација 
и промоција на 
извештајот

Превод, валидација, дизајн и печатење
НВО Сред. сеп 2017

Промотивни настани (конференција и четири 
локални настани)

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 

Целокупнастратегијазаодредувањепримерокииницијалнарамка
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
Вардарски 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

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. 

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. 
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Tабела 4: Број на учесници по сектори

Професионален сектор Поканети 
(број)

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

Табела 5: Број на учесници по род 

Професија / занимање 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
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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
Не сакам да кажам 1 0
ВКУПНО 506 100

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

0 – 4 години 5 - 9 години 10 - 14 години 15 - 19 години 20 години и повеќе
23% 20% 18% 10% 28%



4342

М
ЕТО

Д
О
ЛО

ГИ
ЈА

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

Конечниот примерок од институциите за деца вклучи деветнаесет стручни работници од 
воспитно-поправните установи за деца (затворот за малолетници во Охрид и воспитно-
поправниот 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
0 2 4 1 2 4 5

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

Додипломски студии (или еднакво) 4
Додипломски студии (или еднакво) со правосуден испит (за влез во правната 
професија)

4

Постдипломски студии (или еднакво) 4
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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 5 - 9 години 10 - 14 години 15 - 19 години 20 години и 
повеќе

1 2 2 7

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.  

Ин тер вју а та нај чес то тра е ја о ко лу е ден час и беа сни ме ни на а у ди о сним ка. Про це ду-
ри за тес ти ра ње/пи ло ти ра ње (спро ве де ни од НВО) се одр жа а не де ла та ко ја поч на на 
23.01.17 и не беа пот реб ни про ме ни во рас по ре дот. Дис ку си и те со у чес ни ци те во о бу ка та 
за мре жа та на ис тра жу ва чи (14.02.17 - 16.02.17) ре зул ти ра а со ма ла ре ви зи ја на ед на 
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од став ки те од де мог раф ска та ка те го ри ја. 
При ме рок од фи нал на та вер зи ја на рас по-
ре дот за ин тер вју а е во при лог на о вој из-
веш тај (При лог 2 (А)), ка ко и при ме рок од 
сог лас нос та и ин фор ма тив ни фор му ла ри 
за у чес ни ци те (При лог 1 (A)). Вер зи и те на 
ан глис ки беа пре ве де ни на ма ке дон ски ја-
зик од од го вор на та НВО, а пре во дот бе ше 
о доб рен од У НИ ЦЕФ пред нив на та у пот ре-
ба.  

Вработени во институции за деца  

Пр во, за потвр да на од ре де ни от при ме рок и 
пос ле до ва тел но тол ку ва ње на ре зул та ти те, 
тре ба ше да се до би јат де мог раф ски де та ли 
за по е ди неч ни те у чес ни ци, вклу чу вај ќи ги 
де та ли те за нив но то об ра зо ва ни е, про фе-
си о нал на о бу ка, про фе си о нал но ис кус тво 
и се гаш на про фе си о нал на у ло га. По то а, со 
ог лед на ис тра жу вач ки те пра ша ња кои се 
об ра бо ту ва а во о ва а сту ди ја, беа вклу че ни 
след ни ве у пат ства за ин тер вју а:

• ка ко прак ти ча ри те ја раз би ра ат по ја ва та 
на на сил ство врз де ца; 

• как ви се нив ни те про фе си о нал ни ис кус тва 
со (i) ра бо те ње то спо ред пос то еч ки те про-
то ко ли и у пат ства; (ii) ме ха низ ми те за мо-
ни то ринг и над зор на да ва те ли те на ус лу ги 
повр за ни со и ден ти фи ка ци ја, при ја ву ва ње 
и у па ту ва ње; (iii) и ден ти фи ка ци ја та на пра-
ша ња повр за ни со ро дот и пра ша ња та на 
рам ноп рав ност повр за ни со и ден ти фи ка-
ци ја, при ја ву ва ње и у па ту ва ње на слу ча и; и 
(iv) ме ѓу сек тор ска та со ра бот ка во од нос на 
на сил ство то врз де ца та во це ли на, ка ко и 
на сил ство то врз де ца та во сис те мот за заш-
ти та на де ца та;

• со ог лед на го ре на ве де но то, што е она што 
го сме та ат за „доб ра“ или „нај доб ра“ прак са 
во слу ча и те на на сил ство врз де ца та во оп-
што и на сил ство врз де ца та во сис те мот за 
заш ти та на де ца та, во (i) нив ни те про фе си-
о нал ни у ло ги; и (ii) нив на та про фе си ја;

• вли ја ни е то кое ра бо та та со слу ча и те на 
на сил ство врз де ца та во оп што и на сил ство-
то врз де ца та во сис те мот за заш ти та на де-
ца та го има врз нив, пси хо лош ки, оп штес-
тве но и про фе си о нал но; и 

• што дру го, спо ред нив но то про фе си о нал-
но мис ле ње, мо же и тре ба да се вос пос-
та ви за поддр шка на нив на та ра бо та и за 
раз вој на сер ви си те во кои тие ра бо тат.

Ин тер вју а та нај чес то тра е ја о ко лу е ден час 
и беа сни ме ни на а у ди о сним ка. Про це ду-
ри за тес ти ра ње/пи ло ти ра ње (спро ве де-
ни од НВО) се одр жа а не де ла та ко ја поч-
на на 23.01.17 и не беа пот реб ни про ме ни 
во рас по ре дот. Дис ку си и те со у чес ни ци-
те во о бу ка та за мре жа та на ис тра жу ва чи 
(14.02.17 - 16.02.17) ре зул ти ра а со ма ла 
ре ви зи ја на ед на од став ки те од де мог раф-
ска та ка те го ри ја. При ме рок од фи нал на та 
вер зи ја на рас по ре дот за ин тер вју а е во 
при лог на о вој из веш тај (При лог 2 (Б)), ка-
ко и при ме рок од сог лас нос та и ин фор ма-
тив ни фор му ла ри за у чес ни ци те (При лог 1 
(Б)). Вер зи и те на ан глис ки беа пре ве де ни 
на ма ке дон ски ја зик од од го вор на та НВО, а 
пре во дот бе ше о доб рен од У НИ ЦЕФ пред 
нив на та у пот ре ба. 

Интервјуа со идентификувани клучни 
чинители 

Пр во, за потвр да на од ре де ни от при ме рок 
и пос ле до ва тел но тол ку ва ње на ре зул та-
ти те, тре ба ше да се до би јат де мог раф ски 
де та ли за по е ди неч ни те у чес ни ци, вклу чу-
вај ќи ги де та ли те за нив но то об ра зо ва ни е, 
про фе си о нал на о бу ка, про фе си о нал но ис-
кус тво и се гаш на про фе си о нал на у ло га. 
По то а, со ог лед на ис тра жу вач ки те пра ша-
ња кои се об ра бо ту ва а во о ва а сту ди ја, беа 
вклу че ни след ни ве у пат ства за ин тер вју а:

• ка ко у чес ни ци те ја раз би ра ат по ја ва та на 
на сил ство врз де ца; 

• кол ку у чес ни ци те сме та ат де ка на ци о нал-
ни те мер ки про тив на сил ство врз де ца во-
оп што и на сил ство врз де ца во сис те мот за 
заш ти та на де ца та се е фек тив ни; 

• што мис лат у чес ни ци те за вли ја ни е то на 
пра ша ња та за ро дот и дру ги те пра ша ња 
на рам ноп рав ност во и ден ти фи ка ци ја та, 
при ја ву ва ње то и у па ту ва ње то на слу ча и на 
на сил ство врз де ца во оп што и слу ча и на 
на сил ство врз де ца во сис те мот за заш ти-
та на де ца та, и ка ко тие слу ча и се пре ве ни-
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ра ат и ре ша ва ат;

• кои сме та ат де ка се „доб ри“ или „нај доб-
ри“ прак си во сли ча и те на на сил ство врз 
де ца во оп што и на сил ство врз де ца во сис-
те мот за заш ти та на де ца та во зем ја та. 

О ви е ин ди ви ду ал ни ин тер вју а тра е ја о ко лу 
50 ми ну ти и беа сни ме ни. При ме рок од фи-
нал на та вер зи ја на рас по ре дот за ин тер-
вју а е во при лог на о вој из веш тај (При лог 
2 (В)), ка ко и при ме рок од сог лас нос та и 
ин фор ма тив ни фор му ла ри за у чес ни ци те 
(При лог 1 (В)). 

ПРОЦЕДУРИ

Струч ни ра бот ни ци во сис те мот за заш
ти та на де ца  

Ин фор ма тив ни об рас ци и об рас ци за сог-
лас ност на ан глис ки ја зик (ви ди При лог 1 
(А)) беа под гот ве ни од стра на на Ме ѓу на-
род ни от кон сул тант за од го вор на та НВО ко-
ја ги пре ве де на ма ке дон ски ја зик (пре во дот 
бе ше про ве рен и од У НИ ЦЕФ во зем ја та), а 
от ка ко беа фи на ли зи ра ни и о доб ре ни, об-
рас ци те беа ис пра те ни за о доб ру ва ње до 
Би ро то за об ра зо ва ни е во Ми нис тер ство то 
за об ра зо ва ни е, Ми нис тер ство то за внат-
реш ни ра бо ти и до Ми нис тер ство то за труд 
и со ци јал на по ли ти ка. О ви е ин сти ту ци и се 
од го вор ни за дет ски те гра дин ки, ос нов ни-
те и сред ни те у чи лиш та, по ли цис ки те ста-
ни ци и цен три те за со ци јал на ра бо та, а во 
сог лас ност со про це ду ри те, за дол жи тел но 
е да се ин фор ми ра ат и да да дат сог лас-
ност за се ко ја ак тив ност, вклу чу вај ќи ги и 
ли ца та ан га жи ра ни во о ви е ин сти ту ци и. 
Ба ра ње за сог лас ност за спро ве ду ва ње на 
ис тра жу ва ње то бе ше ис пра те но и до си те 
су до ви и до Јав но то об ви ни тел ство. Ге не-
рал но, ко му ни ка ци ја та со си те ин сти ту ци и 
бе ше на за до во ли тел но ни во; се пак, нај го-
ле ми от пре диз вик за прис тап до у чес ни ци-
те бе ше во по зи тив ни от прис тат во Јав но то 
об ви ни тел ство. Во о вој слу чај, при чи на та 
по ра ди ко ја не до бив ме по зи ти вен од го вор 
од са ми от по че ток ле же ше нај мно гу во по-
ли тич ка та си ту а ци ја во зем ја та; кон крет но, 
во те ков на та пос тап ка за про ме на на Др-
жав ни от ја вен об ви ни тел. По до би ва ње то 

на пот реб на та сог лас ност, про ек тни те ис-
тра жу ва чи кон так ти ра а со струч ни те ра-
бот ни ци во сис те мот за заш ти та на де ца та 
и ги спро ве до а ин тер вју а та. Ин тер вју а та 
се спро ве ду ва а во пе ри о дот од ап рил до 
сеп тем ври 2017 г. По ве ќе то од о ни е кои 
беа по ка не ти да у чес тву ва ат се сог ла си-
ја на а у ди о сни ма ње на ин тер вју то, а си те 
у чес ни ци пот пи ша а об ра зец за сог лас ност. 
Про сеч но то вре мет ра е ње на ин тер вју а та 
бе ше, ка ко што се о че ку ва ше, е ден час (ви-
ди по го ре, дел „У чес ни ци“, под-дел „Струч-
ни ра бот ни ци во сис те мот за заш ти та на 
де ца та“). При спро ве ду ва ње на ин тер вју а-
та се по ја ви уш те е ден пре диз вик во врс-
ка со да ва ње то сог лас ност за у чес тво во 
ин тер вју а та од стра на на ра бот ни ци те во 
здрав стве ни от сек тор . По точ но, Ми нис тер-
ство то за здрав ство не мо же да ги обвр зе 
вра бо те ни те да у чес тву ва ат во так ви те ис-
тра жу ва ња, би деј ќи нив ни те ус та но ви се 
ре гис три ра ни ка ко при ват ни здрав стве ни 
кли ни ки. Се пак, ус пе ва ме да го над ми не-
ме о вој пре диз вик пре ку и ден ти фи ку ва ње 
на здрав стве ни ра бот ни ци кои ве ќе беа 
вклу че ни во ак тив нос ти те на нев ла ди ни от 
сек тор и по мог на а во о без бе ду ва ње то на 
сог лас ност од у чес ни ци те кои беа и ден ти-
фи ку ва ни ка ко важ ни за вклу чу ва ње во ис-
тра жу ва ње то. 

Вра бо те ни во ин сти ту ци и за де ца 
   
Ин фор ма тив ни об рас ци и об рас ци за сог-
лас ност на ан глис ки ја зик (ви ди При лог 1 
(Б)) беа под гот ве ни од стра на на Ме ѓу на-
род ни от кон сул тант за од го вор на та НВО 
ко ја ги пре ве де на ма ке дон ски ја зик (пре во-
дот бе ше про ве рен и од У НИ ЦЕФ во зем-
ја та),  а от ка ко беа фи на ли зи ра ни и о доб-
ре ни беа ис пра те ни до (i) ин сти ту ци и те 
за де ца со проб ле ми во од не су ва ње то во 
рам ки те на Ми нис тер ство то за труд и со ци-
јал на по ли ти ка; (ii) поп рав на та ус та но ва за 
де ца, под Ми нис тер ство то за прав да, ко ја 
во мо мен тов е смес те на во Ох рид; (iii) до-
мот за де ца без ро ди те ли „11 Ок том ври“; и 
(iv) СОС Дет ско то се ло.  

По до би ва ње то на по зи тив ни од го во ри од 
над леж ни те ми нис тер ства, бе ше ре ви ди-
ран вкуп ни от број ан га жи ра ни струч ни ли-
ца во ин сти ту ци и те за де ца, а од лу ки те 
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о ко лу ин тер вју и ра ње то беа нап ра ве ни од 
стра на на на ци о нал ни те кон сул тан ти, во 
кон сул та ци ја со кан це ла ри ја та на У НИ ЦЕФ 
и Ме ѓу на род ни от кон сул тант. Вкуп но, беа 
спро ве де ни де вет на е сет ин ди ви ду ал ни 
ин тер вју а со струч ни ра бот ни ци (пси хо ло-
зи, пе да го зи и со ци јал ни ра бот ни ци) од го-
ре на ве де ни те ин сти ту ци и. Ин тер вју а та ги 
спро ве до а на ци о нал ни те кон сул тан ти и се 
од ви ва а на ра бот но то мес то на у чес ни ци-
те во пе ри о дот од ју ли до сеп тем ври 2017 
г. Вре мет ра е ње то на се ко е ин тер вју бе ше 
приб лиж но е ден час. Си те у чес ни ци пот пи-
ша а сог лас ност за у чес тво во ис тра жу ва-
ње то, но си те од нив не да до а доз во ла за 
а у ди о сни ма ње на ин тер вју то.  

Идентификувани клучни чинители 

Гру па та на клуч ни чи ни те ли бе ше и ден ти-
фи ку ва на од стра на на од го вор на та НВО, 
во со ра бот ка со прет став ни ци на У НИ ЦЕФ 
во зем ја та. Се ри ја ин тер вју а беа за ка жа ни 
од стра на на од го вор на та НВО кои Ме ѓу на-
род ни от кон сул тант ги спро ве де на раз лич-
ни ло ка ци и во Скоп је – нај чес то на ра бот-
но то мес то на у чес ни ци те, но во од ре де ни 
слу ча и (ко га спро ве ду ва ње то на ин тер вју то 
на ра бот но то мес то на у чес ни кот не бе ше 
прак тич но или со од вет но) во прос то ри и те 
на од го вор на та НВО. О ви е ин тер вју а беа 
спро ве де ни од 25. ап рил (втор ник) до 27. 
ап рил 2017 г. (четвр ток).    

Ин фор ма тив ни об рас ци и об рас ци за сог-
лас ност на ан глис ки ја зик (ви ди При лог 1 
(В)) беа под гот ве ни од стра на на Ме ѓу на-
род ни от кон сул тант за од го вор на та НВО 
ко ја ги пре ве де на ма ке дон ски ја зик (пре-
во дот бе ше про ве рен и од У НИ ЦЕФ во 
зем ја та),  а от ка ко беа фи на ли зи ра ни и 
о доб ре ни беа да де ни на по тен ци јал ни те 
клуч ни чи ни те ли пред ин тер вју то. Ас пек тот 
на „сог лас ност“ во о ви е фор му ла ри бе ше 
извр шен на по че то кот на ин тер вју а та; од-
нос но, от ка ко ис пи та ни ци те и ма а мож ност 
да да дат как ви би ло ко мен та ри или пра ша-
ња до ис тра жу ва чот. 

Ин тер вју а та со и ден ти фи ку ва ни те клуч ни 
чи ни те ли ги во де ше Ме ѓу на род ни от кон-
сул тант на ан глис ки ја зик (би деј ќи тој не 
го збо ру ва ма ке дон ски от) и во де сет од 

два на е сет ин тер вју а ис пи та ни ци те ги да-
ва а нив ни те од го во ри на ма ке дон ски ја-
зик (двај ца у чес ни ци из бра а да од го ва ра-
ат на ан глис ки). За то а, бе ше пот реб но да 
се ан га жи ра ат пре ве ду ва чи/тол ку ва чи, г-ѓа 
Зла та Бра јо виќ и г-ѓа Ма ја Чич ко ва, кои 
ги ан га жи ра ше од го вор на та НВО. Би деј-
ќи ква ли та тив ни те ас пек ти на при мар но то 
ис тра жу ва ње ге не ри ра ат по да то ци што во 
суш ти на прет ста ву ва ат збир на кон стру и-
ра ни зна че ња по ме ѓу ин тер вју е рот и со го-
вор ни кот, важ нос та на пре ве ду ва чи те ка ко 
дел од о вој про цес на  вза ем на кон струк ци-
ја на зна че ње то не тре ба да се пот це ни. За 
дис ку си ја за ме то до лош ки те им пли ка ци и 
од у пот ре ба та на пре ве ду ва чи во ква ли та-
тив ни ис тра жу ва ња - што бе ше не оп ход на 
мер ка во о ва а сту ди ја, со ог лед на не-ма ке-
дон ско то го вор но под рач је на ме ѓу на род-
ни от кон сул тант, пог лед не те ги прег ле ди те 
на Ed war ds (1998) и Squ i res (2009). Ин тер-
вју а та беа сни ма ни (за што у чес ни ци те да-
до а сог лас ност; ви ди При лог 1 (В)), а Ме-
ѓу на род ни от кон сул тант пра ве ше крат ки 
бе леш ки (за е ди на е сет од два на е сет те ис-
пи та ни ци кои од го ва ра а на ма ке дон ски ја-
зик) врз ос но ва на не го во то раз би ра ње на 
тол ку ва ња та од ма ке дон ски на ан глис ки ја-
зик да де ни од пре ве ду ва чи те/тол ку ва чи те 
за вре ме на ин тер вју а та. 

Ин тер вју а та се о че ку ва ше да тра ат о ко лу 
че ти ри е сет ми ну ти, а ова о че ку ва ње им 
бе ше со оп ште но на по тен ци јал ни те ис-
пи та ни ци во ин фор ма тив на та фа за (ви ди 
При лог 1 (В)). Во прак са, ин тер вју а та беа 
при лич но по дол ги, поч ну вај ќи од 40 мин 
0 сек до 63 мин 24 сек (со про сеч на дол-
жи на од 51 мин 21 сек и сред на дол жи на 
од 50 мин 45 сек). О ва а дис кре пан ца, ко ја, 
ка ко што мо же да ви ди ме, бе ше од о ко лу 
25 про цен ти, мо же да се при пи ше на пог-
реш на та про цен ка на Ме ѓу на род ни от кон-
сул тант за вре ме то пот реб но за спро ве ду-
ва ње на ин тер вју а со тол ку ва ње во жи во; 
за сре ќа, у чес ни ци те не ма а за бе леш ки и а-
ко из ви ну ва ње бе ше да де но и при фа те но 
во се кој слу чај. Вкуп но, (ви ди „У чес ни ци“, 
по го ре), беа спро ве де ни два на е сет ин тер-
вју а; че ти ри на е сет беа за ка жа ни, но ин тер-
вју а та кои и ни ци јал но беа за ка жа ни за 28. 
ап рил 2017 г. (пе ток) не мо же а да би дат 
одр жа ни од прак тич ни проб ле ми на дос-
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тап ност на лу ѓе то по ра ди слу чу ва ња та во 
Пар ла ментот прет ход на та ве чер (четвр ток, 
27. ап рил 2017 г.; ви ди Tes to ri des, 2017).

ЕТИЧКИ АСПЕКТИ 

Би деј ќи о ва а сту ди ја се ра бо те ше под на лог 
на У НИ ЦЕФ, ка ко дел од пла нот за ра бо та 
со Вла дата, бе ше од суш тин ско зна че ње 
си те ме то до лош ки ас пек ти на сту ди ја та да 
би дат во це лос на сог лас ност со Про це ду-
ра та за е тич ки стан дар ди во ис тра жу ва ње, 
е ва лу а ци ја, со би ра ње и а на ли за на по да-
то ци на У НИ ЦЕФ (U NI CEF, 2015). У НИ ЦЕФ 
и ма ше це лос на од го вор ност за ра ко во де-
ње то со о ва а сту ди ја; ис то та ка, од го вор-
на та НВО и Ме ѓу на род ни от кон сул тант беа 
ан га жи ра ни под о ви е про це ду ри. Важ но бе-
ше ис тра жу вач ки от тим пос то ја но да им на 
ум де ка и а ко ди рек тни у чес ни ци во при мар-
но то ис тра жу ва ње беа струч ни ра бот ни ци 
(а ме ѓу нив и не ко и пос та ри и по ис кус ни 
про фе си о нал ци), пра ша ње то за на сил ство 
врз де ца е, и се ко гаш ќе би де, е мо тив но 
пра ша ње за мно гу ми на, и си ту а ци ја та вклу-
чу ва заг ри же ност во врс ка со за ко ни тос та 
и пра вил на та пос тап ка. Од са ми от по че ток 
на сту ди ја та (т.е. под го тов ка та на пла нот 
за им пле мен та ци ја од стра на на Ме ѓу на-
род ни от кон сул тант, во со ра бот ка со НВО 
и во кон сул та ци ја со У НИ ЦЕФ) се пре зе до а 
мер ки за си гур ност де ка ме то до ло ги ја та на 
сту ди ја та е во сог лас ност со Про це ду ра та 
за е тич ки стан дар ди во ис тра жу ва ње, е ва-
лу а ци ја, со би ра ње и а на ли за на по да то ци 
на У НИ ЦЕФ. На при мер , вклу че ни беа скри-
нинг пра ша ња та при из бо рот на ис тра жу ва-
чи од стра на на НВО; беа на ве де ни мер ки 
за по себ на та гри жа во врс ка со до би ва ње-
то, ра ку ва ње то, чу ва ње то и пре не су ва ње то 
на по да то ци те од стра на на ин тер вју е ри те 
/ ис тра жу вач ки те а сис тен ти до над зор ни от 
тим; и од ред би во од нос на по тен ци јал но то 
пси хо лош ко вли ја ни е на сту ди ја та на ин тер-
вју е ри те / ис тра жу вач ки те а сис тен ти, ка ко и 
над гле ду ва ње на нив на та ра бо та од стра-
на на од го вор на та НВО. По на та му, е тич ки-
те прин ци пи на доб ра прак са, ка ко што се 
при ват нос та и до вер ли вос та, беа ек спли-
цит но зе ме ни пред вид при ди зај ни ра ње то 
и ко рис те ње то на ин стру мен ти те за со би-
ра ње по да то ци. На при мер , вак ви мер ки се 
пре зе ма а во фа зи те на со би ра ње на по да-

то ци (нап ра ве ни трај но а но ним ни во нај ра-
на та мож на точ ка во фа за та на об ра бот ка), 
а на ли за (у чес нич ки бро е ви / псев до ни ми 
се у пот ре бу ва а за гру пи по да то ци), чу ва ње 
(лис то ви те зак лу че ни на си гур но и се у ниш-
ту ва ат пет го ди ни по сту ди ја та; ком пју тер-
ски ин фор ма ци и се чу ва ат со нај мал ку две 
ни во а на ен крип ци ја и, ис то та ка, се у ниш-
ту ва ат пет го ди ни по сту ди ја та), прис тап 
(ог ра ни чен на нај ма ли от мо жен број лу ѓе) и 
ди се ми на ци ја (по да то ци те мо же да се пре-
зен ти ра ат груп но, а не ин ди ви ду ал но) итн. 
Ис то та ка, во о бу ка та на мре жа та на ис тра-
жу ва чи, по ло ви на ден (од це ло то вре мет-
ра е ње на о бу ка та до два и пол де на) бе ше 
пос ве тен на дис ку си ја за ис тра жу вач ка та 
е ти ка, и по себ но за Про це ду ра та за е тич-
ки стан дар ди во ис тра жу ва ње, е ва лу а ци ја, 
со би ра ње и а на ли за на по да то ци на У НИ-
ЦЕФ. 

Во не го ва та про фе си о нал на у ло га на ов-
лас тен пси хо лог (во Бри тан ско то пси хо-
лош ко друш тво) и ов лас тен на уч ник (во 
Бри тан ски от (на у чен) со вет), ка ко и про-
фе сор а сис тент (на Три ни ти ко леџ Даб лин, 
Ир ска); ра бо та та на Ме ѓу на род ни от кон сул-
стант мо ра да би де во сог лас ност со Ко-
дек си те за е тич ко од не су ва ње на тие ор га-
ни за ци и (Бри тан ско пси хо лош ко друш тво, 
2018; На у чен со вет, 2018; Три ни ти ко леџ 
Даб лин, 2018). По чи та ње то на Про це ду-
ра та за е тич ки стан дар ди во ис тра жу ва ње, 
е ва лу а ци ја, со би ра ње и а на ли за на по да то-
ци на У НИ ЦЕФ, Ме ѓу на род ни от кон сул тант 
не сме та ше де ка има кон тра дик тор ност по-
ме ѓу о ви е е тич ки ко дек си и прак ти ки со про-
це ду ри те на У НИ ЦЕФ и бе ше во мож ност 
да потвр ди де ка за це ли те на о ва а сту ди ја 
и за вре мет ра е ње то на кон сул тан тска та по-
зи ци ја, тој со за до вол ство се придр жу ва ше 
до Про це ду ра та за е тич ки стан дар ди при 
ис тра жу ва ње, е ва лу а ци ја, со би ра ње и а на-
ли за на по да то ци на У НИ ЦЕФ.  
На крај, са ка ме да би де ме ап со лут но тран-
спа рен тни во врс ка со фак тот де ка тре ти-
от ав тор на о вој из веш тај, кон сре ди на на 
про ек тот, го про ме ни ра бот но то мес то од 
по зи ци ја во нев ла ди на та ор га ни за ци ја од-
го вор на за спро ве ду ва ње на о вој про ект 
(На ци о нал на та мре жа про тив на сил ство 
врз же ни и се меј но на сил ство) на по зи ци ја 
во ед но од ми нис тер ства та чии прет став-
ни ци у чес тву ва а и го поддр жа а о вој про ект. 
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Са ка ме да би де за бе ле жа но де ка у чес тво-
то на о ва а ав тор ка бе ше са мо во по чет ни те 
фа зи на про ек тот (ди зајн, по че тен прег лед 
и о бу ки); а от ка ко го про ме ни ра бот но то 
мес то не ма ше ни как во у чес тво во со би ра-
ње то, а на ли за та, тол ку ва ње то на по да то-
ци те, ка ко и во до би ва ње то на пре по ра ки-
те да де ни во из веш та јот и пи шу ва ње то на 
фи нал ни те вер зи и од о вој из веш тај.

ОБРАБОТКА НА ПОДАТОЦИ И 
АНАЛИЗА

Струч ни ра бот ни ци во сис те мот за заш
ти та на де ца  

Ка ко што бе ше за бе ле жа но по го ре (ви ди 
„Ма те ри ја ли“), се ко рис те ше по лус трук ту-
ри ран фор мат за ин тер вју (ви ди При лог 2 
(А)) за со би ра ње на по да то ци од струч  ни 
ра бот ни ци. По да то ци те беа соб ра ни од 
мре жа од о сум на е сет о бу че ни ис тра жу ва-
чи кои ги ин тер вју и ра а струч  ни  те ра бот ни-
ци. На ци о нал ни те кон сул тан ти под гот ви ја 
два об рас ци за из вес ту ва ње; е ден со „от-
во ре ни“ пра ша ња и е ден со де мог раф ски и 
дру ги пра ша ња кои се од го ва ра а со Ли кер-
то ва ска ла. Вто ри от об ра зец бе ше ко ди ран 
спо ред мож ни те од го во ри на кван  ти  та  тив -
ни  те пра ша ња. Во об ра зе цот за из вес ту ва-
ње за от во ре ни те пра ша ња и ма ше и дел за 
за бе леш ки од ис тра жу ва чи те за вре ме на 
ин тер вју а та. У пат ства та за по пол ну ва ње 
на фор му ла ри те за из вес ту ва ње беа да де-
ни на по че то кот на про це сот на со би ра ње 
по да то ци.   

За а на ли за на кван ти та тив ни те по да то-
ци (на пр., де мог раф ски те ка рак те рис ти ки 
на у чес ни ци те и пра ша ња та од Ли кер то ва 
ска ла) се ко рис те ше соф твер за ста тис-
тич ка а на ли за на по да то ци (SPSS), а за 
а на ли за на ква ли та тив ни те по да то ци („от-
во ре ни“ пра ша ња) бе ше ко рис тен соф твер 
кој доз во лу ва спо ред би на так ви по да то ци 
(At las.ti). Зе мај ќи го пред вид го ле ми от број 
на ин тер вју а кои беа спро ве де ни, бе ше 
фор ми ран тим од шест ли ца за вне су ва ње 
на по да то ци те. На ци о нал ни те кон сул тан ти 
раз ви ја по чет на струк ту ра на ко до ви, ко-
рис теј ќи ги се дум те це лос ни ис тра жу вач ки 
пра ша ња ка ко ос но ва и гру пи рај ќи ги си-

те од го во ри на „от во ре ни те“ пра ша ња во 
по лус трук ту ри ра ни те пра шалници спо ред 
нив на та важ ност за глав ни те ис тра жу вач ки 
пра ша ња. Ко ристејќи ја о ва а пр вич на вер-
зи ја на струк ту ра та на ко до ви, чле но ви те 
на ти мот за внес на по да то ци ко ди ра а ма-
ли де ло ви од из веш та и те од ин тер вју а та, 
по то а дис ку ти ра а за дис кре пан ци те, до а-
ѓај ќи до сог лас ност и раз ви вај ќи ја фи нал-
на та струк ту ра на ко до ви пре ку про цес на 
пре го ва ра ње. Струк ту ра та на ко до ви по то а 
бе ше вне се на во At las.ti, со тоа што се кој 
код прет ста ву ва ше ед на те ма и мож ни од-
го во ри. Во про це сот на раз ви ва ње на фи-
нал на та струк ту ра на ко до ви, ек спер т за 
соф тве рот At las.ti бе ше ан га жи ран со цел 
да им по мог не на на ци о нал ни те кон сул тан-
ти и ти мот за внес на по да то ци, ка ко и да 
по мог не во од нос на тех нич ки те пра ша ња.  

Вработени во институции за деца  

На ци о нал ни те кон сул тан ти ги спро ве до а 
ин тервјуата со де вет на е сет вра бо те ни ли-
ца во о сум ин сти ту ци и за де ца ко рис теј ќи 
под готвени ин струк ци и за о ва а цел (При-
лог 2 (Б)). Цел та на о ва а гру па ин тер вју а 
бе ше да се до би јат ин фор ма ци и за нив но-
то раз би ра ње на проб ле мот на на сил ство 
врз де ца, ка ко и нив на та за поз на е ност со 
пос то еч ки те про то ко ли за спра ву ва ње со 
слу ча и на на сил ство врз де ца со фо кус на 
ме ѓу сек тор ска та со ра бот ка. Дру го важ но 
пра ша ње бе ше ко рис те ње то на ин ди ви ду-
ал ни стра те ги и за спра ву ва ње и е фек тив-
нос та во ра бо та та.  

Идентификувани клучни чинители
 
Струк ту ра та на ин тер вју а та спро ве де ни со 
и ден ти фи ку ва ни те клуч ни чи ни те ли, ка ко и 
спе ци фич но то фор му ли ра ње на у пат ства-
та кои ги ко рис те ше Ме ѓу на род ни от кон-
сул тант во нив но то спро ве ду ва ње (ви ди 
по го ре, „Ма те ри ја ли“, ис то та ка, При лог 2 
(В)) го от сли ку ва ек спли цит ни от о бид да се 
со би ра ат по да то ци ре ле ван тни за ис тра-
жу вач ки те пра ша ња та пос та ве ни во о ва а 
сту ди ја ка ко це ли на во о ва а фа за (по точ-
но, ИП6 и ИП7; ви ди по го ре, „Во вед“, дел 
„Ис тра жу вач ки пра ша ња оп фа те ни со сту-
ди ја та“). Струк ту ра та и у пат ства та, ис то та-
ка, се од ра зи ја и на ме то до лош ки о бид за 
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ком пле мен тар ност и стра теш ко про дол жу-
ва ње на по да то ци те соб ра ни во прет ход-
ни те две фа зи (т.е. ин тер вју а та спро ве де-
ни од стра на на мре жа та ис тра жу ва чи со 
струч ни ра бот ни ци во сис те мот за заш ти та 
на де ца та и по да то ци те соб ра ни од стра-
на на од го вор на та НВО од ли ца вра бо те ни 
во ин сти ту ци и за де ца; ви ди по го ре, „Во-
вед“, дел „Фа зи на со би ра ње по да то ци“). 
О ва а ек спли цит на струк ту ра и кон крет на-
та фор му ла ци ја на у пат ства та утвр ди де ка 
сев куп ни те те ми кои ќе про из ле зат од о вој 
сет на ин тер вју а во го ле ма ме ра ќе би дат 
под вли ја ни е на прет ход ни те раз би ра ња на 
ис тра жу вач ки от тим, а тоа се од ра зи на на-
чи нот на кој ре зул та ти те се пре зен ти ра ни 
(ви ди по до лу, „На о ди“, дел „И ден ти фи ку ва-
ни клуч ни чи ни те ли“). По да то ци те беа а на-
ли зи ра ни (и пре зен ти ра ни) од стра на на 
Ме ѓу на род ни от кон сул тант спо ред при лич-
но ос нов на мик ро-те мат ска а на ли за, врз 
ос но ва на бук вал на тран скрип ци ја на тол-
ку ва ња та кои му беа да де ни од пре ве ду-
ва чи те/тол ку ва чи те на ан глис ки ја зик (ко га 
у чес ни ци те од го ва ра а на ма ке дон ски ја зик) 
и бук вал на тран скрип ци ја на од го во ри те на 
у чес ни ци те (ко га у чес ни ци те од го ва та а на 
ан глис ки ја зик). 

Би деј ќи глав на та цел на сту ди ја та (ви ди 
по го ре, „Во вед“, дел „Глав ни це ли на сту ди-
ја та“) е „да да де пре по ра ки за за јак ну ва ње 
на сис те мот за заш ти та на де ца та и за по-
доб ру ва ње на заш ти та та на де ца та-жрт ви 
на си те фор ми на на сил ство во зем ја та“, а 
так ви те пре по ра ки и сле дат во о вој из веш-
тај (ви ди по до лу, „Пре по ра ки“), од го во ри те 
на клуч ни те чи ни те ли, во о ва а об ра бот ка 
на по да то ци, се раз гле ду ва а слич но на ре-
зул та ти од ек спер тска кон сул та тив на гру-
па. Та ка, и а ко ин тер вју а та беа спро ве де ни 
со по е дин ци, на о ди те се пре зен ти ра ни во 
на ра тив кој ги од ра зу ва слич нос ти те, но 
ис то та ка ги ис так ну ва раз ли ки те во ста во-
ви те на клуч ни те чи ни те ли. О ва а мер ка е 
пре зе ме на со цел да се о лес ни фор му ли-
ра ње то на пре по ра ки те за клуч ни те чи ни-
те ли (ви ди „Пре по ра ки“, дел „Пре по ра ки за 
клуч ни чи ни те ли“) од ис ка зи те кои клуч ни-
те чи ни те ли ги да до а во о вој ас пект на ис-
тра жу ва ње то – от ту ка, о ва а по себ на гру па 
на пре по ра ки мо же да се сме та (и ка ко так-
ви се зе ме ни во о вој из веш тај) ка ко ек спер-

тски пре по ра ки по ме ѓу ед нак ви.  

ПРОЦЕС НА ПРЕГЛЕД 

За пре зе на ци ја на на о ди те и дис ку си ја за 
нацр т вер зи ја та на о вој фи на лен из веш тај 
на про ек тот, вклу чу вај ќи ги и пре по ра ки те, 
беа ор га ни зи ра ни три ва ли да цис ки сред би 
со прет став ни ци од ре ле ван тни за сег на-
ти стра ни. Пр ва та сред ба се одр жа на 14. 
мар т 2018 г.; ди рек то ри те од цен три те за 
со ци јал на ра бо та, прет став ни ци од За во-
дот за со ци јал ни деј нос ти, Ми нис тер ство то 
за труд и со ци јал на по ли ти ка, Ми нис тер-
ство то за внат реш ни ра бо ти и ра ко во ди-
те ли те на Се кторите за со ци јал ни ра бо ти 
беа по ка не ти и при сус тву ва а на сред ба та. 
Вто ра та сред ба, на ко ја при сус тву ва а прет-
став ни ци од Ми нис  тер ство за здрав ство, 
Ми нис тер ство за об ра  зо ва ни е, Би ро за 
раз вој на об ра зо ва ни е то и За вод за мен-
тал но здрав је се одр жа на 15. мар т 2018 г. 
Тре та та сред ба, на ко ја при сус тву ва а прет-
став ни ци од сек то рот за прав да (т.е. Ми-
нис тер ство за прав да, А ка де ми ја на су ди и 
и јав ни об ви ни те ли и На род ни от пра воб ра-
ни тел), се одр жа на 16. мар т 2018 г. Си те 
у чес ни ци на три те сред би ги потвр ди ја и се 
сог ла си ја со пре зен ти ра ни те на о ди. Да де-
ни те су гес ти и се вклу че ни во фи нал на та 
вер зи ја на из веш та јот. 

МЕТОДОЛОШКИ ОГРАНИЧУВАЊА

Со ог лед на фак тот де ка на сил ство то врз 
де ца та, ка ко што е слу чај во мно гу зем ји, е 
по ве ќе или по мал ку „та бу“ те ма во зем ја та, 
и пос то е ње то на не дос та ток на раз би ра ње 
на проб ле мот кај струч ни те ра бот ни ци, го-
лем пре диз вик за ис тра жу ва чи те бе ше до-
би ва ње то ком плет ни од го во ри за вре ме на 
ин тер вју а та. Во ме то до ло ги ја та што бе ше 
пла ни ра на, беа вклу че ни пет сек то ри: со-
ци јал ни ус лу ги, здрав ство, об ра зо ва ни е, 
по ли ци ја и прав да. Се по ја ви ја проб ле ми 
во врс ка со до би ва ње то сог лас ност од Јав-
но то об ви ни тел ство за спро ве ду ва ње на 
ин тер вју а со јав ни те об ви ни те ли. Во тој мо-
мент по ли тич ка та си ту а ци ја во зем ја та бе-
ше нес та бил на; на власт дој де но ва вла да, 
а со тоа за поч на и про це сот на ме ну ва ње 
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на др жав ни от ја вен об ви ни тел. Со тоа, доз-
во ла та бе ше до би е на во сеп тем ври 2017 г., 
што вли ја е ше за зна чително од ло жу ва ње 
на пос лед ни те фа зи на про ек тот.  По на та-
му, от крив ме де ка под гот ве нос та на ра бот-
ни ци те во здрав  стве ни от сек тор (се фо ку-
си рав ме на пе ди јат ри и ле ка ри по се меј на 

ме ди ци на) да у чес тву ва ат во ин тер вју а та 
бе ше по ограничена от кол ку што бе ше слу-
чај со дру ги те сек то ри. Ова бе ше по ра ди 
тоа што ле ка ри те се ре гис три ра ни и ра бо-
тат ка ко при ват ни здрав стве ни ус та но ви, 
па Ми нис тер ство то за здрав ство не мо же 
да има вли ја ни е врз нив но то у чес тво. 
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ГЛАВНИ 
РЕЗУЛТАТИ И 
ДИСКУСИЈА ЗА 
НАОДИТЕ
СТРУЧНИ РАБОТНИЦИ ВО 
СИСТЕМОТ ЗА ЗАШТИТА НА 
ДЕЦАТА 

ОПШТИ НАОДИ 

Дефинирање на насилство и насилство 
врз деца

Во од нос на тоа ка ко струч ни те ра бот ни-
ци го де фи ни ра а на сил ство то врз де ца та 
се по ја ви ја раз лич ни гле диш та: (i) фи зич-
ко на сил ство; (ii) е мо ци о нал но на сил ство; 
(iii) до маш но на сил ство; (iv) вер бал но на-
сил ство; (v) за пос та ву ва ње; (vi) сек су ал но 
на сил ство; и (vii) врс нич ко на сил ство. Не 
беа за бе ле жа ни ме ѓу сек тор ски раз ли ки во 
на чи нот на де фи ни ра ње на на сил ство то 
врз де ца та. Е дин стве на та за бе ле жи тел на 
раз ли ка е кај не ко и од здрав стве ни те ра-
бот ни ци/чки кои ко рис те а пок рат ки из ја ви 
и ре че ни ци. Нај чес то де фи ни ци и те се ка-
жа ни од струч ни те ра бот ни ци пр во со општ 
ис каз, а по то а со ка те го ри за ци ја на раз лич-
ни те ви до ви на сил ство, на ве ду вај ќи не кол-
ку при ме ри за на сил ство, а по то а у ка жу вај-
ќи на при чи ни те за на сил ство и на сил но 
од не су ва ње. Се ко ја од го ре на ве де ни те се-
дум ка те го ри и на на сил ство врз де ца кои 

се по ја ви ја во де фи ни ци и те на струч ни те 
ра бот ни ци се по де тал но раз гле да ни по до-
лу; и а ко ов де се од дел но раз гле да ни, се-
пак ме ѓу нив има од ре де ни прек ло пу ва ња. 
Пок рај тоа, де фи ни ци и те на у чес ни ци те 
о бич но вклу чу ва а по ве ќе од ед на од го ре-
на ве де ни те се дум ка те го ри и на на сил ство 
врз де ца.  

Фи зич ко на сил ство

Струч ни те ра бот ни ци во си те гра до ви 
потвр ди ја де ка фи зич ко то на сил ство по-
чес то се слу чу ва во рам ки те на сис те мот 
за заш ти та на де ца та от кол ку над вор од 
не го.  Врз ос но ва на тоа, нив но то раз би ра-
ње за на сил ство то e ка ко фи зич ки на пад 
врз де те то од стра на на врс ни ци, нас тав-
ни ци, род ни ни, па ду ри и ро ди те ли (во до-
маш на сре ди на). Струч ни те ра бот ни ци од 
сек то рот на е ду ка ци ја (вклу чи тел но нас-
тав ни ци) и со ци јал ни те ра бот ни ци из ја ви ја 
де ка фи зич ко на сил ство нај чес то се ја ву ва 
во по доц неж ни те фа зи на дет ство то. Же-
ни те по чес то го пре поз на ва ат фи зич ко то 
на сил ство ка ко општ проб лем от кол ку ма-
жи те, ка ко и де ка е по ве ро јат но да се слу-
чи и да се при ја ви во по го ле ми те гра до ви. 
Ти пич ни из ја ви вклу чу ва ат:  

Вр ше ње то на фи зич ки при ти сок врз дру го ли
це ка ко и се ос та на то што му сме та на дру ги
те или му на не су ва не ко ја пов ре да го сме там 
за на сил ство. (ID 6/1, ос нов но у чи лиш те, При
леп). 

У пот ре ба на фи зич ка си ла (кло ца ње, ша мар , 
бут ка ње); те ра ње на ра бо та, што би му наш
те ти ло на здрав је то и др. (ID 30/8; МВР, Скоп је). 

Емоционално/психичко насилство и за
пос тавување (пасивно насилство)

Мно гу од ис пи та ни ци те, во де фи ни ци и те 
кои ги да до а во нив ни те од го во ри, из ја ви-
ја де ка е мо ци о нал но или пси хич ко на сил-
ство е при сут но во сис те мот за заш ти та на 
де ца та. Ре чи си си те же ни ис пи та нич ки и 
ре чи си си те од сек то рот на об ра зо ва ни е и 
сек то рот на со ци јал на ра бо та ги вклу чи ле 
о ви е ви до ви на сил ство во нив ни те од го во-
ри. Ти пич ни из ја ви вклу чу ва ат: 

Се ко ја ак тив ност на со че на кон де те то, по
ра ди што се пла ши, се заг ри жу ва или се пов
ле ку ва, е е ден вид пси хо лош ко на сил ство. (ID 
30/15, гра дин ка, Скоп је).
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На сил ство врз де те е се ко ја за ка на за жи во
тот, здрав је то, ин тег ри те тот и е мо ци и те 
на де те то, и зло у пот ре ба на мис ли те, ста
во ви те или те ло то. (ID 7/26; ЦСР, Ва лан до во).

Домашно насилство

Мно гу од ис пи та ни ци те из ја ви ја де ка ед но 
од ра ни те ис кус тва кои де ца та го и ма ат со 
на сил ство е до маш но то на сил ство. Из ја-
ви те беа де ка тоа се слу чу ва во кру гот на 
се меј ство то, ка де што де ца та мо же да би-
дат све до ци на си ту а ци и или нас та ни ме-
ѓу ро ди те ли те; по на та му, де ка о вој про цес 
мо же да има по на та мош ни пос ле ди ци врз 
раз во јот на де ца та. Си те у чес ни ци из ра зи-
ја заг ри же ност за до маш но то на сил ство.  
Ти пич ни из ја ви вклу чу ва ат:

Нај чес то на сил ство то се вр ши во се меј ство
то, а тоа по кас но се реф лек ти ра и на ос та
на ти те чле но ви, нај чес то врз де ца та. (ID 
11/7; суд, Бе ро во). 

Ис то та ка на сил ство е ко га има кав ги во до
мот и де те то е пос то ја но све док на тоа. (ID 
30/12; ос нов но у чи лиш те, Ча ир , Скоп је).

Вербално и врсничко насилство

По ме ѓу ви до ви те на на сил ство, след ни те 
ви до ви на сил ство кои тие ги из дво и ја ка ко 
пос то еч ки во ин сти ту ци и те и сис те мот за 
заш ти та на де ца та се вер бал но и врс нич ко 
на сил ство. Бе ше у ка жа но де ка вер бал но то 
на сил ство пос то и кај по воз рас ни те врс ни-
ци во ос нов ни те у чи лиш та (на воз раст од 
12 го ди ни и над таа воз раст), и во сред-
ни те у чи лиш та, о со бе но ко га има ме ша ни 
ет нич ки гру пи или во од ре де ни мес та во 
се ве ро за пад ни от ре ги он. Од дру га стра на, 
дру ги ис пи та ни ци ре ко а де ка вер бал но то и 
врс нич ко то на сил ство се „нормални“ по ја-
ви кај де ца та. Ти пич ни из ја ви вклу чу ва ат:

На сил ство то мо же да би де ре зул тат на кон
фликт или не до раз би ра ње по ме ѓу две или по
ве ќе де ца. (ID 3/18; ос нов но у чи лиш те, Ки че во).

На сил ство то [врз децата] од воз ра сен или од 
друг кон де те или мла да о со ба ко ја не е пол
но лет на. (ID 30/12; ос нов но у чи лиш те, Ча ир , 
Скоп је).

Сексуално насилство

Од ре ден дел од у чес ни ци те го на ве до а 
сек су ал но то на сил ство во нив ни те де фи-

ни ци и за на сил ство врз де ца та. Ова пре-
поз на ва ње на сек су ал но то на сил ство е 
во о би ча е но во де фи ни ци и те да де ни од 
струч ни ра бот ни ци во прав ни от сек тор и 
сек то рот за спро ве ду ва ње на за ко ни те (на 
пр., ин спек то ри, су ди и и об ви ни те ли). О ви-
е у чес ни ци го из дво и ја сек су ал но то на сил-
ство ка ко фор ма ко ја се вр ши од стра на на 
воз рас на лич ност врз де те. Ти пич ни из ја ви 
вклу чу ва ат:

На сил ство то врз де ца та прет ста ву ва мал
третирање, на мер но ко рис те ње на си ла или 
моќ на ед но ли це или гру па врз дру го (де те) со 
цел да се до би е или из ну ди неш то. Тоа мо же 
да се ја ви во по ве ќе фор ми ка ко […] сек су ал но. 
(ID 29/04;  ос нов но у чи лиш те, Не го ти но). 

На сил ство прет ста ву ва се ко е мал тре  ти  ра
ње врз ма ло лет ник. Нај из разено е сек су ал но
то на сис лство и на силство пре ку ин тер нет 
(пор ног ра фи ја за ра ди не до вол на заш ти та). 
(ID 3/21; ин спек тор за ма ло лет нич ка де лик
вен ци ја и се меј но на сил ство, Гос ти вар ). 

Про це ду ри за спра ву ва ње со слу ча и на 
на сил ство врз де ца и на сил ство врз де
ца во сис те мот за заш ти та на де ца та

Системи за пријавување

Во од нос на пос тап ки те за спра ву ва ње со 
слу ча и на на сил ство врз де ца, од го во ри те 
на у чес ни ци те беа гру пи ра ни о ко лу след-
ни те те ми: при ја ву ва ње во ин сти ту ци и те; 
ис тра га; до вер ли вост; зна е ња и про фе си о-
на лен прис тап кон слу ча и на на сил ство врз 
де ца. 

Го лем дел од ис пи та ни ци те ре ко а де ка пр-
вич но са мо то де те или де вој че жрт ва би 
при ја ви ло де ка до жи ве а ло не кој вид на 
на сил ство (вер бал на, фи зич ка, пси хич ка, 
пси хо-со ци јал на или сек су ал на фор ма на 
на сил ство) Оп што зе ме но, струч ни те ра-
бот ни ци од сек то рот об ра зо ва ни е (вклу чи-
тел но нас тав ни ци во ос нов ни и сред ни у чи-
лиш та) го да до а о вој од го вор , на пр.: 

Во у чи лиш те то нај чес то у че ни ци те при ја
ву ва ат до кол ку на сил ство то од у че ник на 
у че ник се слу чи за вре ме на од мор или о ко лу 
у чи лиш те то. (ID 20/07; ос нов но у чи лиш те, 
Тетово).

Мис лам де ка де ца та што се жрт ви ќе го 
при ја ват на сил ство то, би деј ќи се га де ца та 
се у чат за сво и те пра ва и зна ат на ко го да 
прис та пат. (ID 20/03; ос нов но у чи лиш те, Бр
ве ни ца). 
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Потоа, родителите се оние кои се сме
тадекабипријавилеслучајнанасилство
врз (нивните)деца.Испитаницитекоира
ботат во секторот образование, центрите
засоцијалнаработа,докторитеисекторот
правдапојаснијадекатоаможедасеслу
чивослучаикоганасилствотосеслучило
водомот–например,когаедниотродител
сторителнадомашнонасилствоиливо
случаикогапостоисомнежзанасилствово
училишнатасредина(одстрананаврсни
цитеилинаставник),напр.:

Нај чес то де ца до а ѓа ат по у па ту ва ње од ма
тич ни от ле кар или за ра ди у о чу ва ње на ро
ди те лот на про ме ни во од не су ва ње то на 
де те то или ро ди те лот има теш ко ти и во 
вос пи ту ва ње то на де те то или де те то про
ја ву ва од ре де на пси хо со ма ти ка. Во тие слу
ча и по ди јаг нос ти ка нај чес то се утвр ду ва 
де ка ста ну ва збор за ре зул тат од фи зич ко 
на сил ство ро ди телде те, на сил ство ме ѓу 
ро ди те ли те, ло ши ин тер пер со нал ни од но
си во се меј ство то, а дап тив ни проб ле ми во 
у чи лиш те то. Нај чес то оди по ди јаг но за Ф91, 
проб ле ми во од не су ва ње. (ID 7/6, бол ни ца, Би
то ла).
 
Следниотнајчестодговородстручнитера
ботницибешедеканаставницитепријаву
ваатслучаинанасилствоврздеца,заед
но со стручниот тим во училиштето, како
и центрите за социјална работа, без раз
ликадалинасилствотосеслучиловоучи
лиштетоиливодомот,идалисеработиза
вербалноилифизичконасилство.Делод
стручнитеработнициобјаснијадекаодре
деникатегориинасилствосеспречуваатза
временанаставата,атаквитеслучувања
меѓу учениците се обесхрабруваат преку
разговориидискусии,напр.:

Ако нас тав ни кот све до чи на на сил ство, то
гаш се о би ду ва да го ре ши, раз го ва ра со де ца
та, а по то а и со ди рек то рот и струч на та 
служ ба. (ID 6/21, ос нов но у чи лиш те, При леп).

Дел од стручните работници истакнаа де
кавомногунавративрсницитесеистота
каониекоигопријавуваатнасилствотоврз
децата,најчестоонакоесеслучувавоучи
лишнатасредина.Таквотопријавувањеод
странанаврсницитесесметадекаенајчес
товослучаинавербалнонасилство,напр.:

Во у чи лиш те то нај чес то у че ни ци те при ја 
ву ва ат до кол ку на сил ство то од у че ник на 
у че ник се слу чи за вре ме на од мор или о ко лу 
у чи лиш те то, у че ни ци те при ја ву ва ат до про
фе со ри те, а тие до ди рек то рот и пе да гош ка

та служ ба, а до кол ку има пот ре ба се по ви ку
ва со ци ја лен ра бот ник. (ID 20/07; ОУ, Те то во). 

Вотекотнаистражувањетобешезабеле
жано дека одреден дел од стручните ра
ботници не дадоа соодветен одговор на
овапрашање.Некоиизјавијадеканезнаат
коипријавуваслучаинанасилствоврзде
ца,други,деканедоживеалеслучаинана
силствоврздецавонивниотработенвек.
Овојвидна(не)одговорнајмногусезабе
лежувакајиспитаницитеодисточниотдел
наземјата,напр.:

Не знам, не сме и ма ле та ков слу чај. (ID 7/26; 
ЦСР, Ва лан до во). 

Учесниците дадоа неколку различни ти
повинаодговорикогабеапрашанизаслу
чаинанасилствоврздецаворамкитена
институциитеисистемотзазаштитанаде
цата.Тиегенералнорекоадекаеапсолут
нонормалнодасепријавибилокаквафор
мананасилство,безогледналокацијата,
првичнонаполицијата,напр.:

О ној кој е на пад нат тре ба да го при ја ви на
сил ство то во по ли ци ја та. (ID 20/10; ос нов но 
у чи лиш те, Бр ве ни ца).

При ја ву ва жрт ва та на на сил ство то до По
ли ци ја и Цен та рот за со ци јал ни ра бо ти, но 
мо же да под не се и не кој друг што ќе го за бе
ле жи на сил ство то. Мо же да при ја ви и По ли
ци ја та ко га ќе го за бе ле жи на сил ство то и 
ко га ќе про це ни де ка жи во тот на жрт ва та 
е заг ро зен. (ID 20/10; ос нов но у чи лиш те, Бо го
ви ње). 

Другтипнаодговоривоодноснаовапра
шањебешедекамногуслучаипрвосепри
јавуваатвоцентритезасоцијалнаработа.
Овојодговорбешенајчесткајдокторите,а
истотакаикајнекоиоднаставниците,вра
ботенитевоцентритезасоцијалнаработа
исудиите,напр.:

На ше то у чи лиш те ги ко рис ти ме ха низ ми те 
на заш ти та, но до кол ку и ден ти фи ку ва слу
чај на на сил ство во у чи лиш те то или над вор 
од не го  во кое се ин вол ви ра ни на ши те у че
ни ци, у чи лиш те то ги ак ти ви ра струч ни те 
служ би за заш ти та на де ца та, се из вес ту ва 
ЦСР и тоа е про це ду ра ко ја што ја сле ди на
ше то у чи лиш те. (ID 28/5; сред но у чи лиш те, 
Ка ва дар ци). 

Слично, стручните работници во училиш
татанајчестоодговараадекаслучаитена
насилствоврздецагенералнопрвосепри
јавувааткајпсихолозитеилипедагозитево
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у чи лиш та та или кај нас тав ни ци те, на пр.:
Ние, ка ко про фе си о нал ци во у чил ни ца та, мо
же да от кри е ме так ви слу ча и. О ви е слу ча и ги 
от кри ва ме пре ку на ма ле но вни ма ни е кај у че
ни ци те за вре ме на ча сот, или от сус тво то 
на у че ни ци те од ча со ви те. От ка ко ќе го за бе
ле жи ме тоа, де ца та се от во ра ат и са ми те 
збо ру ва ат за тоа. (ID 27/04; сред но у чи лиш те, 
Гев ге ли ја). 

О бич но на клас ни те ра ко во ди те ли, на струч
ни те со ра бот ни ци, на нас тав ни ци во кои 
у че ни ци те и ма ат до вер ба и се чув ству ва ат 
пос ло бод ни да раз го ва ра ат за проб ле мот. (ID 
7/16; сред но у чи лиш те, Би то ла). 

По не ко гаш се слу чу ва и нас тав ни ци те да го 
при ја ват на сил ство то во струч на та служ
ба до кол ку не мо жат са ми да се спра ват. (ID 
6/17; ос нов но у чи лиш те, При леп).

На ши те на о ди у ка жа ат де ка, во мно гу слу-
ча и, са ми те де ца при ја ву ва ат де ка би ле 
жрт ва на на сил ство, оп што и во сис те мот 
за заш ти та на де ца та. Се чи ни де ка мож-
нос та за на сил ство од би ло кој тип ме ѓу 
де ца та во сис те мот за заш ти та на де ца та 
(од нос но, врс нич ко на сил ство) о бич но се 
сре ќа ва со па сив ност од стра на на струч-
ни те ра бот ни ци; у чес ни ци те из ја ви ја де ка 
де ца та се ос та ве ни да ги ко рис тат нив ни те 
веш ти ни и моќ за ре ша ва ње на ме ѓу себ ни-
те проб ле ми или се о че ку ва да при ја ват на-
сил ство ди рек тно до нас тав ни ци те или до 
струч на та служ ба. О вој на од е ре ле ван тен 
во смис ла на раз би ра ње на сло же нос та на 
про фе си о нал ни те од го во ри на на сил ство-
то врз де ца та во сис те мот за заш ти та на 
де ца та и по ка жу ва де ка на сил ство то во 
так ви о кол нос ти е ба рем до не ка де при фа-
те но. 

От поч ну ва ње на ис траж ни пос тап ки 
во слу ча и на на сил ство врз де ца во ин
сти ту ци и те и сис те мот за заш ти та 
на де ца

Оп што зе ме но, од го во ри те на у чес ни ци те 
во пог лед на ова пра ша ње го од ра зу ва ат 
мис ле ње то де ка врз так ви те ис траж ни пос-
тап ки мо же да вли ја ат про фе си о нал но то 
ис кус тво и зна е ње на струч ни те ра бот ни-
ци. Под-те ми те кои се по ја ви ја во а на ли за-
та на од го во ри те на у чес ни ци те во о вој дел 
се од не су ва ат на ис тра ги те на цен три те за 
со ци јал на ра бо та; ис тра ги те на по ли ци ја та; 
ис тра ги те на јав ни те об ви ни те ли; и струч-
ни те ра бот ни ци во об ра зов ни от сек тор ; 

кол ку доб ро се ин фор ми ра ни струч ни те ра-
бот ни ци во врс ка со ис траж ни те пос тап ки 
во рам ки те на нив ни те соп стве ни сек то ри; 
и да ли слу ча и те се вне су ва ат во од ре де ни 
ре гис три или на друг на чин. Оп што зе ме но, 
ис пи та ни ци те кои се вра бо те ни во цен три-
те за со ци јал на ра бо та, струч ни те ли ца од 
у чи лиш та та (за ед но со у чи лиш ни те пси хо-
ло зи) и струч ни те ра бот ни ци од здрав стве-
ни от сек тор нај чес то од го во ри ја де ка ис-
траж ни те пос тап ки во слу ча и на на сил ство 
врз де ца тре ба да се вр шат пр вен стве но 
од цен три те за со ци јал на ра бо та. Се пак, и 
пок рај тоа, ис ти те ис пи та ни ци по јас ни ја де-
ка, во о би ча е но, ед на ин сти ту ци ја не мо же 
и не тре ба да се о че ку ва да им пле мен ти-
ра так ви ис траж ни пос тап ки са ма; во мно-
гу слу ча и, тие и ма ат пот ре ба ба рем да се 
кон сул ти ра ат со по ли ци ја та, а по не ко гаш и 
со об ви ни тел ство то, на пр.:

От ка ко ќе би де и ден ти фи ку ван слу ча јот, по
на та му ис тра жу ва ме ние, струч ни от тим 
од ЦСР. (ID 26/05; ЦСР, Ва лан до во). 

До кол ку слу ча јот дој де до нас, ние ка ко ин
сти ту ци ја ја пре зе ме ме у ло га та на ис тра
жи те ли во пос тап ка та и ги при ме ну ва ме 
мер ки те за ре со ци ја ли за ци ја; сè се за пи шу ва. 
(ID 3/20; ЦСР, Ки че во). 

Во слу чај на се ри оз на о пас ност кон жрт
ва та, ЦСР по ви ку ва по ли ци ја и ба ра нив на 
а сис тен ци ја/ин тер вен ци ја. Струч ни от тим, 
од нос но нај мал ку двај ца прет став ни ци од 
струч ни от тим, из ле гу ва ат на ли це мес то. 
(ID 24/08; ЦСР, Кра то во). 

Ис пи та ни ци те вра бо те ни во су до ви те (на 
пр. су ди и), прав ни те служ би, ле ка ри те и 
ин спек то ри те од Ми нис тер ство то за внат-
реш ни ра бо ти чес то од го ва ра а де ка ис-
траж ни те пос тап ки во врс ка со на сил ство 
ги во ди по ли ци ја та и неј зи ни те раз лич ни 
од де ли. Ова е о со бе но до кол ку жрт ва та 
на на сил ство пр вич но го при ја ви ла на сил-
ство то во по ли ци ја, на пр.:

Ко га жрт ва та ќе го при ја ви сво јот слу чај во 
по ли ци ја, по ли ци ја та го из вес ту ва јав но то 
об ви ни тел ство, а тие го ис пи ту ва ат слу ча
јот и ко му ни ци ра ат со Цен та рот за со ци јал
на ра бо та. (ID 20/22; суд, Те то во).

Ис тра жу ва По ли ци ја та пре ку сво и те ме ха
низ ми и ов лас ту ва ња кои ги и ма ат. Тие до а ѓа
ат во ин сти ту ци ја та ка де што е нап ра ве но 
на сил ство то врз де те то, ис пи ту ва, при би ра 
до ка зи, раз го ва ра со жрт ва та, на сил ни кот 
и по на та му до не су ва од лу ка. Тре ба се ко гаш 
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да се за ве ду ва ат слу ча и те и да се ре ша ва ат, 
но мис лам де ка има не ко и слу ча и кои се прик
ри ва ат, но тоа не тре ба да би де та ка. (ID, 
20/24; суд, Те то во). 

По на та му ис тра жу ва По ли ци ја та во до го вор 
со ЦСР. Ако се ра бо ти за де те, тие пок ре ну
ва ат пос тап ки и ги по ви ку ва ат на раз го вор 
ро ди те ли те. Тим ски раз гле ду ва ат да ли да се 
од зе ме ро ди тел ско то пра во/ста ра тел ство
то. (ID 26/07; бол ни ца, Ва лан до во). 

У чес ни ци те вра бо те ни во су до ви те и прав-
ни те служ би (т.е. су ди и и јав ни об ви ни те ли) 
чес то од го ва ра а де ка фор мал ни те ис тра ги 
тре ба да ги спро ве ду ва ат лу ѓе од нив на та 
про фе си ја, на пр.: 

Прет ход но, со пос та ра та вер зи ја на кри вич
ни от за кон ко ја не е во си ла од 2013 го ди на, 
ис тра га та ја во де ше су ди ја та, а ис тра ги те 
се ба зи ра а на ба ра ње то на јав но то об ви ни
тел ство, кое деј ству ва ше спо ред при ја ва на 
гра ѓа нин или по ли ци ја та. Со но ви от кри ви чен 
за ко ник, си те ис тра ги се вр тат о ко лу со би
ра ње на до ка зи за не ко ја фор ма на на сил ство 
врз де ца та; тоа е под вод ство на јав но то об
ви ни тел ство. Во о вој слу чај, су дот пос та пу
ва со од вет но. (ID 6/18; суд, При леп).

Ако дој де до суд, пос тап ка та ја во ди су ди ја
та. До то гаш, ја во дат Ми нис тер ство то за 
внат реш ни ра бо ти и јав ни те об ви ни те ли; 
ако е кри вич но де ло или го прекр шу ва пра во
то, то гаш ис тра га та ја пре зе ма е дин стве но 
Ми нис тер ство то за внат реш ни ра бо ти. (ID 
29/10; суд, Не го ти но). 

Се пак, у чес ни ци те од го во ри ја де ка до кол-
ку слу ча јот на на сил ство врз де те се слу-
чи во у чи лиш те, то гаш ис траж на та пос тап-
ка ге не рал но се во ди за ед но со струч на та 
служ ба во у чи лиш та та. У чес ни ци те по јас-
ни ја де ка ова се слу чу ва глав но ко га слу-
ча и те на на сил ство не се тол ку ек стрем ни; 
и на ку, о со бе но ко га слу ча и те се од по ком-
плек сен ка рак тер , цен три те за со ци јал на 
ра бо та и по ли ци ја та се вклу че ни во ис тра-
га та, на пр.: 

Спо ред ме не, слу ча јот го ис тра жу ва ЦСР. До
кол ку ста ну ва збор за на сил ство кое не е 
тол ку се ри оз но (на при мер , вер бал но на сил
ство од у че ни ци те) слу ча јот го ис тра жу ва 
струч на та служ ба. До се га се и мам со о че но 
со е ден слу чај на о ма ло ва жу ва ње на лич нос
та. Тоа за ме не не е при фат ли во и раз го ва рав 
со у че ни ци те. Ис то та ка, на вак ви те слу ча и 
ра бо ти и струч на та служ ба, ко ја пре ку ра
бо тил ни ци им ги прет ста ву ва проб ле ми те. 
О ви е ра бо тил ни ца и ма ат е фект во од не су
ва ње то на у че ни ци те. (ID 26/01, ос нов но у чи
лиш те, Јо си фо во). 

Во од нос на тоа да ли тие ве ру ва ат де ка 
струч ни те ра бот ни ци се со од вет но ин фор-
ми ра ни за при ја ву ва ње то и ис траж ни те 
пос тап ки во слу ча и на на сил ство врз де ца, 
од го во ри те на у чес ни ци те се раз ли ку ва ат 
спо ред тоа (i) ка де се слу чи ло на сил ство-
то (во у чи лиш та та, до маш на сре ди на или 
во со ци јал на сре ди на); (ii) кој го при ја вил 
на сил ство то; и (iii) ка де е нап ра ве на при ја-
ва та, на пр.: 

Ко га на сил ство то врз де те то се при ја ву ва 
од стра на на ро ди тел, се из вес ту ва и цен та
рот за со ци јал ни ра бо ти за да би де це лос но 
за па зе на пос тап ка та. Се по ви ку ва ат си те 
стра ни кои што се вклу че ни во на сил но то 
од не су ва ње. Се ис тра жу ва слу ча јот и до кол ку 
има пот ре ба се из вес ту ва и об ви ни тел ство
то. Би деј ќи де ца та се ма ло лет ни не се пра
ват при ја ви, се из гот ву ва ат са мо из вес ту ва
ња за слу ча и те. (ID 7/1; по ли ци ја, Би то ла). 

Ние са ми те ги ре ша ва ме проб ле ми те. Јас се 
сос та ну вам со ро ди те ли те кои се по жа ли ле 
на проб лем, ги сос лу шу вам и по то а раз го ва
рам и со дру га та стра на. До кол ку има пот
ре ба се сос та ну ва ат и две те стра ни во мое 
при сус тво и се раз го ва ра за кон крет ни от 
проб лем. Ако се ус та но ви де ка проб ле мот е 
до вос пи ту ва чот, јас раз го ва рам и ба рам од 
вра бо те ни от да го по доб ри и поп ра ви од но
сот. Пос то и мож ност за ед на жал ба, а по
то а се оди на дис цип лин ска. А до кол ку не ко е 
од де ца та ка же де ка би ло из ло же но на не ка
ков вид на на сил ство, јас раз го ва рам со ро ди
те ли те и го сле дам слу ча јот. (ID 7/6; гра дин
ка, Би то ла).

До кол ку се ра бо ти за на сил ство врз де те или 
ста ро ли це се из гот ву ва и ди ви ду а лен план во 
кој струч ни от ра бот ник е дол жен по не го да 
пос та пу ва. Нив на обвр ска е да нап ра ват по
се та во до мот, но на сил ни кот во се кој слу чај 
мо ра да би де от стра нет. (ID 12/2; ЦСР, Дел
че во).

Ис то та ка, во по да то ци те соб ра ни од у чес-
ни ци те, мо же да се за бе ле жи де ка са ми те 
струч ни ра бот ни ци не се до вол но ин фор-
ми ра ни за пос тап ки те во слу ча и те на на-
сил ство врз де ца. Ова о со бе но се за бе ле-
жу ва кај здрав стве ни те ра бот ни ци, ка ко и 
кај не ко и струч ни ра бот ни ци во сред ни те 
у чи лиш та, на пр.: 

Не сум си гур на, но прет пос та ву вам де ка пр
во тре ба да се по ба ра по мош од со ци ја лен 
ра бот ник, па ду ри и од нас, не знам ка ко оди 
пос тап ка та по на та му... не знам да ли има од
зе ма ње на де ца та, од зе ма ње на ста ра тел
ство. (ID 7/5; док тор , Би то ла).
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Прет пос та ву вам ин сти ту ци ја та ка де што 
е при ја ве но на сил ство то го ис тра жу ва слу
ча јот до од ре ден дел, а по то а го пре да ва на 
дру га ин сти ту ци ја, ка ко на пр. од цен тар за 
со ци јал на ра бо та до су дот. (ID 6/7; ОУ, При
леп). 

Дел од у чес ни ци те во сту ди ја та из ра зи ја 
о че ку ва ње де ка ко га слу ча и те на на сил ство 
не се сло же ни по при ро да, то гаш тие не ма 
да би дат ре гис три ра ни, ни ту по на та му да 
би дат ис тра же ни. Ова бе ше чест од го вор 
ме ѓу струч ни те ра бот ни ци од об ра зов ни-
от сек тор , ка де што слу ча и те на вер бал но 
на сил ство не се ре гис три ра ат, ни ту пак се 
при ја ву ва ат по на та му. За бе леж ли во е де ка 
об ра зов ни от сек тор има, до од ре ден сте-
пен, соп ствен фор мат за ре гис три ра ње на 
слу ча и на на сил ство или пре диз ви ку вач ко 
од не су ва ње на у че ни ци те. Спро тив но на 
тоа, у чес ни ци те од цен три те за со ци јал на 
ра бо та или при пад ни ци те на по ли ци ја та се 
освр на а на важ нос та на пра вил но за ве де-
ни те до ку мен ти и от во ра ње на да то те ки за 
сто ри те ли, на пр.: 

Се ко ја при ја ва се до ку мен ти ра и се от во ра 
до си е. (ID 30/3; ЦСР, Скоп је).

Се ан ке ти ра ат ли ца, се о ба ву ва раз го вор со 
ош те те но то де те и се зе ма за пис ник за при
ја ва. (ID 30/5; МВР, Скопје).

[…] за вис но од сте пе нот на вер бал ни от или 
фи зич ки от на пад се од лу чу ва да ли ќе се до ку
мен ти ра/из вес ти слу ча јот. (ID 26/04; ос нов но 
у чи лиш те, Ва лан до во). 

Ве ру ва ме де ка на ши те на о ди во о вој слу-
чај о без бе ди ја не кол ку ре ле ван тни при ме-
ри во це ло куп на та дис ку си ја за тоа ка ко 
тре ба да се ис тра жи на сил ство то врз де-
ца та оп што и на сил ство то врз де ца та во 
сис те мот за заш ти та на де ца та. На о ди те 
од на ши те ин тер вју а у ка жу ва ат на тоа де-
ка ис траж ни те пос тап ки зна чи тел но се раз-
ли ку ва ат по сек то ри те, ка ко и спо ред тоа 
ка де се слу чи ло на сил ство то, кол ку е се-
ри оз но или кол ку се сме та де ка е се ри оз-
но, ка ко и да ли се о че ку ва де ка пос тап ка та 
ќе про дол жи по на та му или не. Пок рај тоа, 
се за бе ле жу ва де ка не дос та су ва ат про це-
ду ри и у пат ства за про фе си о нал ци те во 
об ра зов ни от и здрав стве ни от сек тор (или 
ба рем зна е ња та на про фе си о нал ци те за 
так ви те у пат ства). 

 Прашања за пријавување, споделување 
документација и упатување

Ка де и ко му се у па ту ва ат слу ча и на на
сил ство врз де ца

Ис пи та ни ци те ис то та ка беа пра ша ни ка-
де (т.е. ко му) би ги ис пра ти ле при ја ви те за 
слу ча и на на сил ство врз де ца кои ги при-
ми ле во те кот на сво ја та ра бо та; од нос но, 
да да дат ко мен тар за нив но то ис кус тво со 
про це ду ри те за спо де лу ва ње ин фор ма ци и 
по ме ѓу ин сти ту ци и те. Во а на ли за та на од-
го во ри те на ис пи та ни ци те на о ви е пра ша-
ња во ин тер вју а та, нај чес ти те те ми што 
се по ја ви ја беа: (i) ис пра ќа ње из веш та и 
до Ми нис тер ство то за внат реш ни ра бо ти, 
цен три те за со ци јал на ра бо та и јав ни те об-
ви ни тел ства; (ii) пра ша ња за до вер ли вост 
со до ку мен та ци ја та на слу ча и те; и, (iii) раз-
лич но ни во на поз на ва ње на пос тап ки те за 
спо де лу ва ње на ин фор ма ци и во слу ча и на 
на сил ство врз де ца. 

На ин сти ту ци о нал но ни во, у чес ни ци те ге-
не рал но ре ко а де ка из веш та и те за слу ча и 
на на сил ство врз де ца глав но се ис пра ќа ат 
до цен три те за со ци јал на ра бо та и до Јав-
но то об ви ни тел ство. О вој од го вор нај чес то 
го да до а у чес ни ци те од об ра зов ни от сек-
тор (нас тав ни ци и струч на служ ба), ка ко и 
ин спек то ри те за ма ло лет нич ка де лик вен-
ци ја, на пр.: 

Го ин фор ми ра ме (фор мал но или по те ле фон) 
Цен та рот за со ци јал на ра бо та, ка де што 
го прет ста ву ва ме слу ча јот. За пис ни кот и 
внат реш ни те бе леш ки ги чу ва ме во соп стве
на та по ли цис ка е ви ден ци ја, но ако се от кри е 
слу чај на на сил ство, ги сле ди ме пос тап ки те 
за кри вич ни де ла и ги ис пра ќа ме до Јав но то 
об ви ни тел ство. (ID 7/17; МВР, Би то ла).

По ли цис ки от ин спек тор има за кон ска обвр
ска да го из вес ти цен та рот за со ци јал ни 
ра бо ти за слу ча и те на на сил ство врз де ца, 
ис то та ка и јав но то об ви ни тел ство  и од
ре де на до ку мен та ци ја се ис пра ќа до о ви е две 
ин сти ту ци и. (ID 6/23; МВР, При леп)

[Пријавуваме] се ко гаш до над леж но ЈО и ЦСР. 
По не ко гаш и до у чи лиш те то до кол ку тре
ба да се по мог не на де те то, ако тре ба да се 
пре мес ти де те то во дру го у чи лиш те. Спо ред 
За кон за прав да за де ца се ко гаш е вклу чен ин
спек тор за де ца и над ле жен ис пек тор од от
сек. (ID 16/9, МВР, Штип). 
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Се пак, тре ба да се за бе ле жи де ка од ре ден 
број од го во ри од у чес ни ци те вра бо те ни во 
об ра зов ни от сек тор у ка жу ва а на тоа де-
ка тие не при ја ву ва ат или не ги у па ту ва ат 
при ја ви те над вор од у чи лиш те то, на пр.: 

Не, не ги ис пра ќа ме ни ка де, ос вен ако не дој
дат (од ЦСР) на у вид во у чи лиш те то. И ма ме 
по себ ни пор тфо ли а за у че ни ци те во кои ги 
чу ва ме. (ID 7/12; сред но у чи лиш те, Би то ла). 
Из веш та и те се чу ва ат кај пе да го гот. Ние не
ма ме так ви про це ду ри и пра ви ла. (ID 14/06; ос
нов но у чи лиш те, Ко ча ни). 

Од го во ри те на у чес ни ци те у ка жу ва а на 
раз лич ни пер цеп ци и во од нос на пра ша ње-
то за до вер ли вост кај вра бо те ни те во раз-
лич ни те сек то ри, на пр.:

Се чу ва ат во пред ме тот. Има стан дар дна 
про це ду ра про пи ша на од МТСП. Си те слу ча и 
се до вер ли ви. (ID 02/06; ЦСР, Стру га).

До си е а та и е ви ден ци и те се чу ва ат зак лу че ни 
во шкаф, а кан це ла ри ја та се зак лу чу ва, ко га 
ре фе рен тот из ле гу ва од ис та та, ка ко и на 
кра јот на ра бот но то вре ме. (ID 20/11; ЦСР, 
Те то во). 

Мис лам де ка о ви е ин сти ту ци и и ма ат внат
реш ни про це ду ри и пра ви ла за спо де лу ва ње 
на ин фор ма ци и со цел да се за чу ва до вер ли
вос та на де ца та и дру ги те стра ни. Се кој чо
век се сни ма спо ред од ре де ни пра ви ла и не се 
от кри ва не го ви от и ден ти тет. Ко га ги спо
де лу ва ат из веш та и те, мис лам де ка до вер
ли вос та се чу ва во тие ин сти ту ци и, би деј ќи 
се вра бо те ни лу ѓе кои се об ра зо ва ни за ва ков 
вид на ра бо та. (ID  201/16; пе ди ја тар , Те то во).

И ми ња та на де ца та во вак ви те из веш та и не 
се пи шу ва ат це лос но, сто јат са мо и ни ци ја
ли. (ID 9/2; МВР, Де мир Хи сар ).

И мам, пре ку за ко нот што и мам чи та но, си
те тие до ку мен ти тре ба да се чу ва ат нај
мал ку ед на го ди на, а по то а се у ниш ту ва ат. 
(ID 24/3; суд, Кра то во). 

До вер ли вос та се о без бе ду ва со тоа што се
ко ја се си ја е зат во ре на или тај на, а са мо ро
ди те ли те мо жат да би дат при сут ни, за ед но 
со Цен три те за со ци јал на ра бо та и Јав ни те 
об ви ни те ли. (ID 12/21; суд, Гос ти вар ). 

Ка ко што бе ше на по ме на то прет ход но, 
на ши те на о ди ов де у ка жа ат де ка пос тап-
ки те за из вес ту ва ње се раз ли ку ва ат во 
раз лич ни те сек то ри. Пос то и е ви ден тен 
не дос та ток на ко му ни ка ци ја во сек то ри те 
за об ра зо ва ни е и здрав ство, во смис ла на 
при ја ву ва ње на слу ча и на на сил ство кои се 
за бе ле жа ни за вре ме на нив на та ра бо та. 

Мно гу од го во ри на у чес ни ци те за вре ме на 
ин тер вју а та у ка жу ва а на тоа де ка про фе-
си о нал ци те не се за поз на е ни со вред нос та 
на до вер ли вос та, ни ту пак се сигурни кога 
да ја користат. 

Познавања на процедури за споде
лување информации

Од у чес ни ци те ис то та ка бе ше по ба ра-
но да го о пи шат нив но то ис кус тво со про-
це ду ри те кои се ко рис тат при раз ме на на 
ин фор ма ци и во врс ка со слу ча и те на на-
сил ство врз де ца: о ни е што се ко рис тат во 
нив на та ра бо та на ди рек тна ус лу га и о ни е 
кои се ко рис тат во ме ѓу ин сти ту ци о нал на та 
со ра бот ка во врс ка со слу ча и на на сил ство 
врз де ца. И ма ше мно гу ва ри ја ци и по ме ѓу 
у чес ни ци те о ко лу о ви е пра ша ња, но се пак, 
нив на пер цеп ци ја е де ка про це ду ри те за 
ме ѓу ин сти ту ци о нал на со ра бот ка во го ле ма 
ме ра се поддр жа ни и пос ре ду ва ни пре ку 
за кон ска рам ка, на пр.: 

Су дот има обвр ска да ги из вес ту ва са мо над
леж ни те ин сти ту ци и ка ко што е цен та рот 
за со ци јал ни ра бо ти. Во ма ло лет нич ка та 
пос тап ка во су дот се по ви ку ва ат прет став
ни ци од цен та рот за со ци јал ни ра бо ти и тие 
да ва ат пред ло зи за из ре ку ва ње мер ки и сан
кци и. За од лу ки те кои ги но си су дот се из вес
ту ва цен та рот за со ци јал ни ра бо ти би деј ќи 
тие ги извр шу ва ат мер ки те или го сле дат 
нив но то извр шу ва ње. Цен та рот е дол жен да 
нè из вес ту ва што се слу чу ва со слу ча јот, со 
де те то и е вен ту ал но ако е ис пол не та цел та 
тре ба да нè из вес тат да се соп ре со извр шу
ва ње то на мер ки те и по тоа ние пос та пу
ва ме. Мер ки те се из ре ку ва ат во тра е ње од 
ед на до пет го ди ни, а кол ку ќе тра ат за ви си 
од ре зул та ти те на ре со ци ја ли за ци ја та на 
де те то. (ID 6/18; суд, При леп)

Пос то јат пра ви ла за спо де лу ва ње на ин фор
ма ци и, о со бе но со Цен та рот за со ци јал на ра
бо та. Тоа е во сог лас ност со за ко нот про тив 
се меј но то на сил ство. Ние сме про фе си о нал
ци и не ги прекр шу ва ме о ви е ин фор ма ци и. (ID 
28/7; МВР, Ка ва дар ци).

Пос тап ки те се во за ко нот за прав да и кри
вич ни от за ко ник. (ID 12/21; суд, Гос ти вар ).

За бе леж ли во е де ка зна чи те лен број на 
у чес ни ци вклу че ни во о ва а сту ди ја или не 
мо же а да да дат то чен од го вор на о ви е пра-
ша ња, или од го во ри ја де ка не зна ат за со-
од вет ни те пос тап ки во так ви слу ча и. Ова 
бе ше о со бе но о чиг лед но во од го во ри те на 
у чес ни ци те вра бо те ни во об ра зов ни от и 
здрав стве ни от сек тор , на пр.:  
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Си те из веш та и ги чу вам јас. Ду ри ни ко леш
ки те, со ци о ло гот и пе да го гот не сме ат да ги 
ви дат и до се га ни кој не ми ги по ба рал на у вид. 
Мо же би ид на та го ди на ко га ќе и ма ме ин тег
рал на е ва лу а ци ја, ве ро јат но ќе ми ги по ба ра
ат ин спек то ри те. Јас сме там де ка не тре ба 
да им ги да дам, но не знам, ќе ви ди ме. 2(ID 7/13; 
сред но у чи лиш те, Би то ла).

Не ма ме по себ ни пра вил ни ци и про це ду ри за 
спо де лу ва ње на ин фор ма ци и ме ѓу ин сти ту
ци и те. Нај чес то ние им пра ќа ме из вес ту ва
ње, т.е о ни е кои тре ба да се ис пра тат. (ID 
28/04; СОУ, Ка ва дар ци). 

На ши те на о ди ов де у ка жу ва ат на тоа де ка 
има зна чи те лен број праз ни ни во зна е ње то 
кај у чес ни ци те во од нос на спо де лу ва ње-
то ин фор ма ци и ме ѓу ре ле ван тни те сек то ри 
ко га има слу чај на на сил ство. На ши те на-
о ди, ис то та ка, у ка жу ва ат на фак тот де ка 
и а ко мул ти сек тор ски от прис тап се сме та 
за нај со од вет на мер ка на ни во на за ко но-
дав ство и кре и ра ње по ли ти ки, се по ка жа 
ис клу чи тел но теш ко да се им пле мен ти ра 
во пос тој на та прак ти ка. По на та му, на ши те 
на о ди по ка жу ва ат де ка пот ре би те на об ра-
зов ни от и здрав стве ни от сек тор во врс ка 
со зна е ња та и пер цеп ци и те за на сил ство 
кај де ца та се о со бе но ит ни и ова ба ра по-
себ на о бу ка и се оп фат на сен зи би ли за ци ја 
на струч ни те ра бот ни ци од о ви е сек то ри. 

Што прет ста ву ва про фе си о на лен 
прис тап?

Во од нос на а на ли за та на од го во ри те на 
ис пи та ни ци те за ова пра ша ње, под те ми-
те кои се по ја ви ја вклу чу ва ат без бед ност, 
чув стви тел ност, при ват ност, ем па ти ја, 
о фи ци јал на по ка на, те ле фон ски по вик и 
по чи ту ва ње на пре зум пци ја на не ви ност. 
Во це ли на, од го во ри те на у чес ни ци те у ка-
жу ва а на пос то е ње на раз ни ин ди ви ду ал-
ни пер цеп ци и за тоа ка ко ќе им се об ра тат 
на де ца та кои би ле прес тап ни ци и ка ко ќе 
им прис та пат на се меј ства та на тие де ца. 
Ме ѓу у чес ни ци те вра бо те ни во об ра зов ни-
от сек тор и цен три те за со ци јал на ра бо та, 
чес то се за бе ле жу ва пот ре ба та за без бед-
ност (за ин фор ма ци и те и чув ство то на без-
бед ност на де те то), на пр.:

Во о ви е про це ду ри на ши от дел е да го заш
ти ти ме де те то, да го от стра ни ме де те то 
од си ту а ци ја та на ри зик. За сто ри те лот 
пос то јат дру ги мер ки; Ми нис тер ство то за 
внат реш ни ра бо ти ра бо ти со цел да о без
бе ди си гур ност. Су до ви те и Јав но то об ви
ни тел ство се гри жат за за кон ски те мер ки 

и сан кци и. Ко га сто ри те лот е де те, то гаш 
таа од го вор ност при па ѓа на Цен та рот за 
со ци јал на ра бо та и Јав но то об ви ни тел
ство, кои за ед но со су до ви те ги а на ли зи ра ат 
при чи ни те. (ID 4/21; ЦСР, Гос ти вар ). 

Се прис та пу ва со го ле ма гри жа и вни ма ни е; 
ова е мно гу теш ка те ма и де те то мо ра да 
стек не до вер ба во нас за да мо же ме да му по
мог не ме. (ID, 9/3; ос нов но у чи лиш те, Де мир 
Хи сар ).

Тре ба да има от во рен раз го вор и ис кре ност 
за да мо же де те то да ни ја ка же вис ти на та. 
(ID 16/4; ЦСР, Ва лан до во).

Прис та пу ва ме вни ма тел но  за ко нот пред
ви ду ва де ка ро чиш та та тре ба да би дат во 
при сус тво на пси хо лог, пе да гог, Цен та рот за 
со ци јал на ра бо та, и ние се о би ду ва ме да не 
ја пов то ри ме пос тап ка та за да не го тра у
ма ти зи ра ме де те то по на та му. (ID 18/19; ЈО, 
Стру ми ца). 

След ни от нај чес то спо ме ну ван ас пект од 
стра на на ис пи та ни ци те вра бо те ни во об-
ра зов ни от сек тор и по ли ци ја та бе ше чув-
стви тел ност и пот ре ба та од ем па ти ја и чув-
стви тел ност во ра бо та та со де ца та жрт ви 
на на сил ство, на пр.: 

Со де ца та раз го ва ра ме вни ма тел но, за да не 
ја пов ре ди ме нив на та лич ност; им го об јас ну
ва ме слу ча јот вни ма тел но и им по ма га ме да 
ги над ми нат не до раз би ра ња та што про из
ле гу ва ат од кон флик тот. (ID 05/01; ос нов но 
у чи лиш те, Ма ке дон ски Брод).

На ши от прис тап е мно гу се ри о зен и љу бе зен. 
Пос ве ту ва ме мно гу вни ма ни е на тоа ка ко 
прис та пу ва ме кон ра бо ти те, би деј ќи де те
то е де те. (ID 25/21; док тор , Гос ти вар ).

Друг чес то спо ме ну ван ас пект од стра на 
на ис пи та ни ци те оп што бе ше пот ре ба та од 
при ват ност во о ба ву ва ње на раз го во ри те; 
ова се сме та за по жел но при ра бо та со де-
ца-жрт ви и со де ца-на сил ни ци, на пр.:

Во слу ча и те ко га де те то се по ви ку ва во Цен
та рот за со ци јал на ра бо та или ко га де те то 
жрт ва се тре ти ра во Цен та рот за со ци јал
на ра бо та, раз го во рот се одр жу ва во по себ на 
прос то ри ја. (ID 24/08; ЦСР, Кра то во). 

Од ре ден број на у чес ни ци го ис так на а ко-
рис те ње то на о фи ци ја лен прис тап при за-
поч ну ва ње на ко му ни ка ци ја со де ца та и 
нив ни те ро ди те ли, по пош та или по те ле-
фон, на пр.: 

По ка на та се у па ту ва на ро ди те ли те/ста ра
те ли те и о бич но раз го во рот е во Цен та рот за 
со ци јал на ра бо та. По то а ис пра ќа ме по ка на до 
ад во ка тот за де те то. (ID 6/28; МВР, Ка ва дар ци). 
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Пр во, со пис мо ги кон так ти ра ме ро ди те ли
те и раз го ва ра ме да ли ро ди те ли те се за поз
на е ни со слу ча јот на на сил ство  пра шу ва ме 
ка ко де те то се од не су ва до ма. Ко га де те то 
е сто ри тел, го ре ша ва ме слу ча јот внат реш
но, а по то а ги по ви ку ва ме ро ди те ли те. (14/21; 
сред но у чи лиш те, Гос ти вар ). 

Пот ре ба та да се по чи ту ва пре зум пци ја та 
на не ви ност бе ше по со че на о со бе но ме ѓу 
у чес ни ци те кои се јав ни об ви ни те ли и ин-
спек то ри, а о со бе но во слу чај ко га де те е 
вр ши тел на на сил ство, на пр.:  

Ако сто ри те лот е де те, то гаш тре ба да му 
се о без бе ди ад во кат и се то тоа тре ба да се 
нап ра ви мно гу вни ма тел но и со по чи ту ва ње 
на за кон ски те пра ви ла. Пос то јат и мер ки за 
ре со ци ја ли за ци ја. (ID 18/9; ЈО, Стру ми ца).

Да ли пос то јат раз ли ки во прис та пот 
спо ред ви дот на на сил ство то што се 
ис пи ту ва?

Спо ред ис пи та ни ци те, мо же да има ос нов-
ни раз ли ки во прис та пот, спо ред ви дот на 
на сил ство то за кое се во ди ис тра га. На при-
мер , не ко и ре ко а де ка мо же да има раз ли-
ки во прис та пот ако се ис тра жу ва сек су ал но 
на сил ство. Ова е о со бе но ис так на то кај ис-
пи та ни ци те вра бо те ни во цен три те за со ци-
јал на ра бо та, ин спек то ри те и јав ни те об ви-
ни те ли, на пр.:
До кол ку де те то е жрт ва на сек су ал на зло у
пот ре ба, прис та пот кон де те то е мно гу раз
ли чен од слу чај на фи зич ко на сил ство. (ID 7/17; 
МВР, Би то ла). 

Ко га збо ру ва ме за сек су ал на зло у пот ре ба, пр
во, тоа е мно гу спе ци фич но, би деј ќи мо ра да се 
и ден ти фи ку ва да ли е слу чај со фан та зи ја та 
на де те то  из мис лу ва ње при каз ни  или на
вис ти на се слу чи ло. Ко га ќе се до ка же де ка на
вис ти на се слу чи ло, то гаш ра бо та та е поп
род ла бо че на. Од пси хи јат рис ки ас пект, ние 
ра бо ти ме дла бо ко и дол го роч но, со цел да се 
из бег нат по на та мош ни пос ле ди ци за жи во
тот на де те то. (ID 7/20; Цен тар за мен тал но 
здрав је, Би то ла).

Дру ги ис пи та ни ци, вклу чи тел но и струч ни те 
ра бот ни ци од об ра зов ни от и здрав стве ни от 
сек тор , ре ко а де ка пос то јат раз ли ки во на-
чи нот на тре ти ра ње на де ца та-жрт ви и де-
ца-вр ши те ли на фи зич ко на сил ство, на пр.:

Со фи зич ко на сил ство и ма ме ме ди цин ска до
ку мен та ци ја, а и ма ме и све до ци, ка де што 
слу ча јот мо же да се до ка же. (ID 20/10; суд, Кри
ва Па лан ка). 

Ако пос то и фи зич ко на сил ство, ги по ви ку ва ме 
ро ди те ли те да им ка же ме де ка нив но то де те 
пос та пу ва на сил но. (ID 6/9; ос нов но у чи лиш те, 
При леп).

Дел од ис пи та ни ци те, од си те про фе си о нал-
ни сек то ри, ис так на а де ка не ма и не тре ба 
да има раз ли ка во прис та пот, без ог лед на 
ви дот на на сил ство кое се ис пи ту ва, на пр.:

Мис лам де ка не мо же ме да раз дво и ме фи зич ко 
од пси хич ко на сил ство  ако пос то и фи зич ко 
на сил ство, то гаш пос то и и пси хо лош ка зло
у пот ре ба на де те то. Та ка, мис лам де ка про
це ду ра та тре ба да би де ис та за два та ти па 
на на сил ство. Ако во ид ни на се со о чам со на
сил ство врз де те, ве ро јат но ќе го тре ти рам 
ис то. (ID 6/10; Здрав ствен дом, При леп). 

Во кри ми нал но то од де ле ни е деј ству ва ме по 
кри вич ни при ја ви, а тоа има сво и сред ства и 
на чи ни на извр шу ва ње; не ма раз ли ка во пос
та пу ва ње то, без раз ли ка да ли слу ча јот е пси
хич ко или фи зич ко на сил ство. Не ма раз ли ка, 
и не е доз во ле но да се пос та пу ва по и на ку, би
деј ќи пос тап ки те што се ко рис тат се о ни е 
утвр де ни со за кон. (ID 6/18; суд, При леп). 

По мал број на ис пи та ни ци се освр на а на 
пот ре ба та од пос тап ки за про цен ка на ри-
зи кот кои тре ба да се пре зе мат во о ви е слу-
ча и, пред да му се прис та пи на де те то, на 
пр.:
Во за вис ност од воз рас та и про цен ка та што 
се пра ви, ги утвр ду ва ме на чи ни те на ра бо та 
и прис та пот. Пр во, им се об ра ќа ме на де ца та 
со раз го вор , а по то а ги пра ви ме тес то ви те и 
цр те жи те. Во слу чај ко га де те то е сто ри тел, 
во за вис ност од си ту а ци ја та, ги утвр ду ва ме 
не оп ход ни те мер ки за прис тап; раз го ва ра ме 
и на о ѓа ме на чин да го „доп ре ме“ де те то, спо
ред ког ни тив ни те те о ри и за од не су ва ње то. 
(ID 27/01; ЦСР, Гев ге ли ја). 

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.: 

Од лу ка та за пос та пу ва ње се но си за ед но со 
ти мот. Се кој член на ти мот деј ству ва врз 
ос но ва на зна е ње од не го ви от до мен. (ID 29/05; 
ЦСР, Не го ти но). 
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Од лу ка та се но си тим ски. Ис то та ка, го вклу
чу ва ме и ра ко во ди те лот на кла сот на де те
то кое извр ши ло на сил ство. (ID 26/02; ос нов но 
у чи лиш те, Јо си фо во). 

Пра ша ња за у па ту ва ње на слу ча и на на
сил ство врз де ца

Ста во ви те на ис пи та ни ци те се раз ли ку ва а 
во од нос на она што се слу чу ва и што тре-
ба да се слу чи от ка ко ќе би де и ден ти фи ку-
ван слу чај на на сил ство врз де те кој ба ра 
по на та мош но деј ству ва ње. Го лем дел од 
ис пи та ни ци те ре ко а де ка има стан дар дни 
про це ду ри на у па ту ва ње, ос вен ако слу ча-
јот не  е и ден ти фи ку ван ка ко о со бе но те жок 
или до кол ку тре ба про фе си о нал на по мош 
пре ку мул ти сек тор ски прис тап. Ис пи та ни-
ци те спо ме на а де ка мно гу чес то слу ча и те 
ин тер но се раз гле ду ва ат во ос нов ни те и 
сред ни те у чи лиш та. По ве ќе то ис пи та ни ци, 
о со бе но о ни е од об ра зов ни от и здрав стве-
ни от сек тор , ре ко а де ка нај го лем дел од 
слу ча и те кои се у па ту ва ат о дат во цен три те 
за со ци јал на ра бо та или де ка цен та рот за 
со ци јал на ра бо та и по ли ци ја та мо же да се 
кон сул ти ра ат по те ле фон.

Во по ве ќе то слу ча и, ги ре ша ва ме во у чи лиш
та та. Прет ход но и мав ме слу чај во кој го вклу
чив ме Цен та рот за со ци јал на ра бо та, би деј ќи 
де те то бе ше от сут но. (ID 4/27; ос нов но у чи
лиш те, Ми рав ци).

Ако има жрт ва, го по ви ку вам Цен та рот за 
со ци јал на ра бо та; чле но ви те на се меј ство
то се по ви ку ва ат во Цен та рот за со ци јал на 
ра бо та за со ве ту ва ње. Ако де те то е сто ри
тел, то гаш го пра ќа ме на пси хо лог  мо же ме 
да по ба ра ме и рен тген сним ки итн. (ID 14/27; 
док тор , Гев ге ли ја).

Се пак, не кол ку од ис пи та ни ци те кои беа 
ле ка ри ја ис так на а важ нос та на у па ту ва ње 
на слу ча и на на сил ство кај ле ка ри или спе-
ци ја лис ти, на пр.: 

Ги ис пра ќа ме де ца та жрт ви на на сил ство 
или сек су ал но на сил ство во бол ни ца, со цел 
да ги утвр ди ме пов ре ди те. (ID 7/17; док тор , 
Би то ла).

Про цен ка на за чес те нос та на на сил ство
то врз де ца та во сис те мот за заш ти та на 
де ца та

У чес ни ци те, о со бе но о ни е вра бо те ни во 
об ра зов ни от сек тор , ге не рал но сме та а де-
ка слу ча и те на на сил ство се рет ки во сис-
те мот за заш ти та на де ца та и во ин сти ту ци-
и те за дет ска заш ти та. Ви дот на на сил ство 
што нај чес то се спо ме ну ва ше, а ис то та ка 
се сме та де ка е нај чест, е фи зич ко на сил-
ство ме ѓу де ца та врс ни ци, на пр.: 

Во рам ки те на сис те мот на со ци јал на заш
ти та за де ца та чес то пос то и на сил ство 
ме ѓу врс ни ци; но во мо е то ра бот но ис кус
тво, не си те слу ча и се при ја ве ни и за пи ша ни. 
(ID 29/06; док тор , Не го ти но).

Тре ба да се за бе ле жи де ка ис пи та ни ци-
те нај чес то мис ле ле де ка го диш но вак ви-
те слу ча и на на сил ство врз де ца (т.е. она 
што се слу чу ва во рам ки те на сис те мот за 
заш ти та на де ца та) се слу чу ва три или че-
ти ри па ти, и а ко о ви е про цен ки се чи ни де-
ка за ви сат од ге ог раф ски от ре ги он. Во ис-
точ ни от дел на зем ја та ис пи та ни ци те чес то 
од го ва ра а де ка на сил ство врз де ца та во 
сис те мот за заш ти та на де ца та ни ко гаш не 
се слу чи ло. Се пак, во ед но сред но у чи лиш-
те во за пад ни от дел на зем ја та за бе ле жа ни 
се не кол ку слу ча и на на сил ство од нас тав-
ник врз де те, а не ко и од о ви е слу ча и би ле 
у па те ни до со од вет ни те служ би и ин сти ту-
ци и. Слич но, ис пи та ни ци те од се ве ро за-
пад ни от ре ги он по чес то од го ва ра ле де ка 
на сил ство та врз де ца е мно гу чес та по ја ва. 
Нив ни те про цен ки се дви же а од о ко лу три-
че ти ри слу ча и ме сеч но до три или по ве ќе 
слу ча и не дел но, на пр.:

Слу ча и те на на сил ство мо же да има се кој
днев но. Кој из вес ту ва и кој не из вес ту ва е 
дру го пра ша ње. (ID 20/01; сред но у чи лиш те, 
Те то во). 

Об ра зов на по за ди на и спе ци фич на о бу ка

Нај го лем дел од ис пи та ни ци те на ве до а де-
ка по се ту ва ле спе ци фич ни кур се ви и прог-
ра ми за о бу ка на те ма на сил ство за вре ме 
на нив ни от ра бо тен век. Во по ве ќе то слу-
ча и, спе ци фи ча та о бу ка се од не су ва ла на 
те ми ка ко што се се меј но на сил ство; што е 
на сил ство; ра бо та со жрт ви на на сил ство; 
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и ден ти фи ка ци ја на на сил ство; и врс нич ко 
на сил ство и не го ви жрт ви. Ис пи та ни ци те 
кои ра бо тат ка ко нас тав ни ци, по ли цис ки 
служ бе ни ци, во со ци јал ни те служ би и су-
ди и те чес то на ве ду ва а де ка о бу ки те би ле 
ор га ни зи ра ни од на ци о нал ни и ме ѓу на род-
ни ор га ни за ци и. Се пак, од ре ден дел од ис-
пи та ни ци те ре ко а де ка ни ко гаш не по се ту-
ва ле спе ци фич на о бу ка за на сил ство врз 
де ца во те кот на нив ни от ра бо тен век. О вој 
од ре ден про цент вклу чу ва у чес ни ци кои се 
нас тав ни ци во сред ни у чи лиш та, струч ни 
ли ца во гра дин ки, су ди и и ле ка ри, на пр.: 
Ние во сред  ни  те у чи лиш та сме хен ди ке пи-
ра ни во од нос на спе ци фич ни о бу ки. Гле-
дам де ка пос то ја но се ка нат ос нов ни те 
у чи лиш та, но ние до се га во оп што не сме 
би ле по ка не ти. (ID 3/18; сред  но у чи лиш те, 
Ки че во).

Сè уш те не мам по се ту ва но о бу ка за на сил
ство врз де ца. Би са кал да по се ту вам и би би
ло од по мош за мо ја та про фе си о нал на ра бо
та. (ID 29/07; док тор , Не го ти но). 

Не сум по се ту вал би ло как ви о бу ки на те ма 
на сил ство; ка ко про фе си о на лец, во мо ја та 
ра бо та, мис лам де ка ми тре ба так ва о бу ка и 
би би ло ко рис но. (ID 6/11; суд, При леп).

Вли ја ни е то на ра бо та та со слу ча и на на
сил ство врз де ца врз жи во тот на ис пи
та ни ци те

У чес ни ци те беа зап ра ша ни да ли ра бо те-
ње то со слу ча и на на сил ство врз де ца вли-
ја е ло на нив ни те жи во ти. Има раз лич ни од-
го во ри: не ко и ре ко а де ка има вли ја ни е, и 
тоа про фе си о нал но, со ци јал но или пси хо-
лош ко. Дру ги ре ко а де ка не ма вли ја ни е, а 
тоа го при пи ша а на дол го то ра бот но ис кус-
тво, по се ту ва ње то на спе ци фич ни о бу ки, 
у пот ре ба та на со од вет ни стра теш ки веш-
ти ни во ра бо та та со так ви слу ча и, или на 
од ре ден тип на лич ност. Во од нос на о ни е 
кои ре ко а де ка има пси хо лош ко вли ја ни е 
на нив ни те жи во ти (што бе ше нај зас та пе-
но кај вра бо те ни те во об ра зов ни от сек тор 
и кај ис пи та нич ки те):   

Да, има пси хо лош ко вли ја ни е. Се ко е на сил
ство го до жи ву вам лич но, ми пре диз ви ку ва 
ан кси оз ност, ка ко ќе се реф лек ти ра по на та
му кон ра бо та та на у чи лиш те то и са ми от 
у че ник. Не е у ба во ни кој тоа да го ви ди или 
да се вме ша во не го во ре ша ва ње. По служ
бе на дол жност мо рам да го ре шам слу ча јот 
и а ко јас не из ре ку вам пе да гош ки мер ки, тоа 
го пра ви ди рек то рот, но при сут на сум це ло 

вре ме и го во дам слу ча јот. Не мам по се ту ва но 
не ко и о бу ки или тре нин зи за да мо же ра бо та
та да не ми вли ја е пси хо лош ки или со ци јал но. 
Се о би ду вам тоа што се слу чу ва во у чи лиш
те то да не го но сам до ма, но се слу чу ва. Со 
те кот на го ди ни те ста ну вам по от пор на, ме 
до пи ра, но има не ко ја ба ри е ра. (ID 7/15; ОУ, Те
то во). 

Не ми е у ба во, се чув ству вам из ре вол ти ра но, 
са кам да по мог нам и да го ре шам проб ле мот. 
На ша та про фе си ја не завр шу ва ту ка во 15.00 
ча сот, си ја но си ме и до ма. Та ка да тоа ме 
пре о ку пи ра це ло вре ме, дур не го из нај дам ре
ше ни е то. (ID 7/22; ОУ, Мо ги ла). 

Не вли ја е, би деј ќи јас сум из гра де на лич ност. 
Зе мај ќи ја пред вид мо ја та струч на под го тов
ка, сум се сре ќа ва ла со мно гу теш ки слу ча е ви 
и сто ри те ли на кри вич ни де ла. Мо е то об ра
зо ва ни е по мог на ло да се ис клу чи вли ја ни е то 
на стрес на та сос тој ба што би ја пре диз ви
кал нас та нот. Ис то та ка и мам по се ту ва но 
и о бу ки за спра ву ва ње во теш ки си ту а ци и. 
Се пак, за би ло ка ков проб лем при ра бо та та, 
јас кон так ти рам со струч на та служ ба. (ID 
28/5; сред но у чи лиш те, Ка ва дар ци). 

Механизми за следење и супервизија

У чес ни ци те беа пра ша ни за пос то е ње то 
на ме ха низ ми за сле де ње и су пер ви зи ја во 
нив на та ра бо та со де ца та оп што, ка ко и во 
сис те ми те за заш ти та на де ца та. Во а на-
ли за та на нив ни те од го во ри на о ви е пра-
ша ња про из ле го а две глав ни (и спро тив ни) 
под те ми: (i) пос то и сле де ње и мо ни то ринг; 
и (ii) не ма сле де ње. Од го во ри те да де ни 
од стра на на у чес ни ци те во си те сек то ри 
се ка рак те ри зи ра а со тоа што кон цеп тот и 
зна че ње то на сле де ње то и су пер ви зи ја та 
им се не јас ни, ка ко и чи ја е од го вор нос та 
за пре зе ма ње на о ви е ме ха низ ми и кол ку 
чес то. Од ре ден дел од од го во ри те се од не-
су ва а на гле диш те то де ка пос то и сле де ње 
во сис те мот за заш ти та на де ца та оп што и 
во прав ни от сис тем, но нај чес то ме ха низ-
ми те за сле де ње и су пер ви зи ја   се сме та-
ше де ка го и ма ат ис то то зна че ње, на пр.: 

24/7 нè сле ди. Сè ти ра чу на – ко га си го ук лу чил 
ком ју те рот, ко га си го ис клу чил, да ли нав ре
ме но си на пи шал не ко ја од лу ка, да ли нав ре ме
но си го зе мал во ра бо та пред ме тот... Зна чи 
бук вал но сè. И при ти сок пра ви. Ама не ја сле
ди суш ти на та, са мо фор ма сле ди. (ID 7/7, суд, 
Би то ла). 

Мно зин ство то од у чес ни ци те кои се со ци-
јал ни ра бот ни ци ре ко а де ка сле де ње то и 
су пер ви зи ја та на си те вра бо те ни во цен-
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три те за со ци јал на ра бо та се спро ве ду ва 
пре ку сис тем за внат реш но из вес ту ва ње, 
на пр.:  

На ша та струч на ра бо та ја сле ди За во дот 
за со ци јал ни деј нос ти, ги про ве ру ва ат до
се ја та, да ли ги при ме ну ва ме про це ду ри те и 
стан дар ди те, да ли ги има си те до ку мен ти 
што се пот реб ни, да ли со од вет но пос та
пу ва ме во од нос на на ши те струч ни про фи
ли ин ди ви ду ал но, во од нос на про це ду ра та и 
мер ки те да ли ги спро ве ду ва ме си те тех ни ки 
што ни се на рас по ла га ње и да ли со од вет но 
сме ги при ме ни ле и про це ни ле. Из вес ту ва ме 
квар тал но до нив. По то а нè сле дат пре ку 
ЛИ РИ КУС, пре ку тет рат ка та на ра ко во ди
те лот (но тие не се ко гаш зна ат до кај сме 
точ но). (ID 7/10; ЦСР, Би то ла).

Поз на ва ње на јав ни те по ли ти ки и ин тер
ни те про то ко ли

Во од нос на а на ли за та на од го во ри те на 
у чес ни ци те во ин тер вју а та во врс ка со нив-
но то поз на ва ње на јав ни те по ли ти ки, се 
по ја ви ја не кол ку под те ми. Кај ис пи та ни ци-
те од си те сек то ри нај чес то спо ме на ти јав-
ни по ли ти ки и про то ко ли за спра ву ва ње со 
на сил ство врз де ца беа за кон ски те рам ки, 
ка ко што се на ци о нал ни те за ко ни, стра те-
ги и, про то ко ли и ин тер ни пра ви ла и про-
то ко ли. Што се од не су ва до раз би ра ње то 
на глав ни те за кон ски рам ки за спра ву ва ње 
со на сил ство врз де ца, од го во ри те на ис-
пи та ни ци те вра бо те ни во цен три те за со-
ци јал на ра бо та се од не су ва а на: за кон за 
се меј ство, за кон за дет ска прав да; за кон 
за со ци јал на заш ти та; за кон про тив се меј-
но на сил ство; на ци о нал ни стра те ги и; и, 
кри ви чен за ко ник. Мно гу мал број струч ни 
ра бот ни ци во сек то рот за со ци јал ни ус лу ги 
по ка жа а поз на ва ње на стан дар дни те о пе-
ра тив ни про це ду ри за со ци јал ни те ра бот-
ни ци и нив на та прак тич на при ме на, на пр.:  

При про фе си о нал но то пос та пу ва ње во слу
чај на на сил ство врз де ца та се во дам сог
лас но За ко нот за пре вен ци ја, спре чу ва ње и 
заш ти та од се меј но на сил ство, За ко нот за 
со ци јал на заш ти та, ка ко и стан дар дни те 
о пе ра тив ни про це ду ри за пос та пу ва ње при 
слу чај на се меј но на сил ство. (ID 26/05; ЦСР, 
Ва лан до во). 

У чес ни ци те вра бо те ни во пра во суд ни от 
сек тор и по ли ци ја та нај чес то од го ва ра а 
де ка глав ни рам ки кои се од не су ва ат на 
нив на та ра бо та во спра ву ва ње то со слу-
ча и те на на сил ство врз де ца е кри вич ни от 

за ко ник, по то а за ко нот за со ци јал на заш-
ти та, за ко нот про тив се меј но то на сил ство 
и за ко нот за дет ска прав да. Ис пи та ни ци те 
од о ви е сек то ри о бич но од го ва ра а де ка го 
ко рис те ле за ко нот за по ли ци ја и про то ко-
ли те за ме ѓу сек тор ска со ра бот ка при за ед-
нич ко ра бо те ње со цен три те за со ци јал на 
ра бо та и јав ни те об ви ни тел ства за слу ча и 
на на сил ство врз де ца. Мно гу ми на од ис пи-
та ни ци те ре ко а де ка ја це нат ме ѓу сек тор-
ска та со ра бот ка на се ко е ни во, но де ка во 
од ре де ни слу ча и таа (i) не оди глат ко; или 
(ii) во оп што не пос то и (по ра ди не дос та ток 
на пер со нал, ка па ци те ти или ко ор ди на ци-
ја). Вак ви при ме ри беа зе бе ле жа ни ре чи си 
во се кој ге ог раф ски ре ги он. Во о би ча е ни те 
од го во ри вклу чу ва ат: 

За ко нот за пра ва на де ца та и про цес ни те 
за ко ни кои што ги и ма ме и а ко тие не пра
ват раз ли ка ко га ста ну ва збор за де ца жрт
ви, и а ко ве лат де ка тре ба да се обр не по ве ќе 
вни ма ни е, мо же да се це ни ка ко о теж ну вач ка 
о кол ност, пос тро го да се каз ни сто ри те лот. 
Во за ко нот за пра ва на де ца та е мал ку по раз
ра бо те но. (ID 7/7; суд, Би то ла).

Од нив ни те од го во ри про из ле зе де ка ис-
пи та ни ци те вра бо те ни во об ра зов ни от 
сек тор , а о со бе но нас тав ни ци те, не се 
зна чи тел но или до вол но за поз на е ни со за-
кон ска та рам ка во од нос на спра ву ва ње со 
слу ча и на на сил ство врз де ца. Ка ко што 
ви дов ме, мно гу од слу ча и те се за ве ду ва ат 
ин тер но, а се при ја ву ва ат до ра ко вод ство-
то на у чи лиш те то, на пр.:

Не ма так во неш то, јас си пра вам фор му ла ри 
за мо ја лич на пот ре ба, тоа го пот пи шу вам, 
се ар хи ви ра, се ста ва пе чат, го пот пи шу ва и 
ди рек то рот, но тоа се пра ви во сог лас ност 
со тој што го при ја ву ва слу ча јот, без не го ва 
сог лас ност не мо же. Не се ра ко во дам по ни ту 
е ден фор ма лен за кон, не ги знам про це ду ри
те. (ID 20/14; ОУ, Бр ве ни ца). 

Улогата на Народниот правобранител

У чес ни ци те во ин тер вју а та ис то та ка беа 
пра ша ни за нив ни те поз на ва ња на у ло га та 
на На род ни от пра воб ра ни тел. Спо ред од-
го во ри те, во нај го лем дел тие не се свес ни 
или не се за поз на е ни со у ло га та на На род-
ни от пра воб ра ни тел во слу ча и те на на сил-
ство врз де ца во сис те мот за заш ти та на 
де ца та (по ве ќе то у чес ни ци об јас ни ја де ка 
ни ко гаш не ма ле кон такт ни ту со ра бо ту ва-
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ле со На род ни от пра воб ра ни тел во слу ча и 
на на сил ство врз де ца). Пок рај тоа, од го-
во ри те на ис пи та ни ци те во си те сек то ри 
по ка жа а не до вол но оп што поз на ва ње на 
у ло га та и над леж нос ти те на На род ни от 
пра воб ра ни тел, на пр.: 

Не мам кон кре тен од го вор . Пос то и пот ре ба 
од прог ра ма за да се пре не се це лос но поз на
ва ње на у ло га та на На род ни от пра воб ра ни
тел. (ID 12/7; СУ, Дел че во).

Не сум ин фор ми ран да ли и кол ку чес то На
род ни от пра воб ра ни тел е вклу чен во слу ча и 
на на сил ство врз де ца. Не сум си гу рен за не
го ва та у ло га. Мис лам де ка тре ба да пре зе ме 
мер ки во смис ла на от стра ну ва ње на сто ри
те лот. (ID 7/4; гра дин ка, Би то ла).

Не мам пре циз ни по да то ци за На род ни от 
пра воб ра ни тел, но прет пос та ву вам де ка е 
вклу чен. Не мо жам да збо ру вам за ква ли те
тот на не го ва та ра бо та; до се га не сме со ра
бо ту ва ле со не го. (ID 3/8; ОУ, Ки че во). 

Гле диш та за вли ја ни е то на фак то ри те 
на ед нак вост во слу ча и на на сил ство 
врз де ца

У чес ни ци те во ин тер вју а та беа зап ра ша ни 
за тоа как во вли ја ни е, до кол ку има, сме та-
ат де ка фак то ри те на ед нак вост и ма ат во 
од нос на тоа ка ко се тре ти ра ат слу ча и те на 
на сил ство врз де ца во оп што и на сил ство 
врз де ца во сис те мот за заш ти та на де ца-
та. До де ка не ко и од у чес ни ци те во ин тер-
вју а та ги ко мен ти ра а фак то ри те на ет нич ка 
при пад ност, ре ли ги ја, сек су ал на о ри ен-
та ци ја или поп ре че ност, дру ги твр де а де-
ка так ви те фак то ри на ед нак вост не ма ат 
ни как во вли ја ни е. Фак то ри те на ет нич ка 
при пад ност и ре ли ги ја нај чес то ги спо ме-
на а у чес ни ци те кои жи ве ат во по го ле ми те 
гра до ви, ка ко Би то ла, Гос ти вар , При леп, 
Скоп је и Те то во. По кон крет но, вли ја ни е то 
на ет нич ки те раз ли ки во слу ча и те на на-
сил ство врз де ца и на чи нот на нив но то ре-
ша ва ње бе ше спо ме на то во од нос на ром-
ска та по пу ла ци ја, на пр.:

Пос то јат раз лич ни ста во ви кон раз лич ни те 
ет нич ки гру пи. Ту ка и ма ме Ро ми и тие се сте
ре о ти пи зи ра ни. Но, пок рај тоа, не мис лам 
де ка тие се тре ти ра ат по и на ку. (ID 7/2; ОУ, 
Би то ла).

Од мое ис кус тво, мо жам да ка жам де ка има 
по ве ќе жрт ви на сек су ал на зло у пот ре ба кај 
Ро ми те. (ID 6/22; ЦСР, При леп). 

Ет нич ка та при пад ност има го ле мо вли ја ни е, 
по ра ди оп штес тве ни те проб ле ми во зем ја
та. (ID 30/5; МВР, Скоп је).

Ре ли ги ја та има вли ја ни е, по ко му низ мот. Ова 
се скри е ни чув ства; тие до а ѓа ат до из раз се
ко гаш ко га има не кој нас тан. (ID 9/21; док тор , 
Гос ти вар ).

Поп ре че нос та чес то се спо ме ну ва ше во 
врс ка со вер бал но то на сил ство од стра на 
на  врс ни ци те, на пр.: 

Има де ца со поп ре че ност ка ко жрт ви на на
сил ство или мал тре ти ра ње. (ID 14/21; сред но 
у чи лиш те, Гос ти вар ).

Ис то та ка, за бе леж ли во е де ка у че ни ци те со 
поп ре че ност се из ло же ни на на сил ство од 
стра на на врс ни ци те  пос то и мал тре ти ра
ње. (ID 6/44; ОУ, При леп). 

Сек су ал на та о ри ен та ци ја не бе ше чес-
то спо ме ну ва на од стра на на у чес ни ци те; 
се пак, не ко и од со ци јал ни те ра бот ни ци и 
нас тав ни ци те дис ку ти ра а за оп шти те гле-
диш та во оп штес тво то за сек су ал на та о ри-
ен та ци ја, на пр.:

Сек су ал на та о ри ен та ци ја мо же да вли ја е врз 
по ја ва та на на сил ство ме ѓу де ца та, би деј ќи 
ста во ви те и о че ку ва ња та во на ша та сре ди
на се кон зер ва тив ни. Сè уш те не ма чув стви
тел ност, во од нос на о вој тип на раз ли ка. (ID 
20/11; ЦСР, Те то во). 

Ка ко фак тор на ед нак вост, ро дот бе ше по-
со чу ван по чес то, во од нос на раз лич ни те 
ро ди тел ски и оп штес тве ни о че ку ва ња и 
ста во ви кон мом чи ња та и де вој чи ња та, на 
пр.: 

Ро дот има вли ја ни е. Од маш ки те де ца се 
о че ку ва да не се пла шат, да не пла чат и да 
би дат пох раб ри. Де вој чи ња та се о че ку ва да 
би дат по неж ни, да по ма га ат во до мот и да 
би дат тр пе ли ви  и ко га ќе ста пат во брак, 
да не ги на пуш та ат соп ру зи те, би деј ќи пос
то и стиг ма. (ID 30/3; ЦСР, Скоп је).

Во го лем дел, се пак, пос то и тра ди ци о на лен 
мо дел на об ра зо ва ни е на де ца та. Пос то јат 
раз лич ни кул тур ни ше ми во об ра зо ва ни е то 
кон де вој ки те и мом чи ња та. Де вој ки те се 
неж ни, а мом чи ња та тре ба да би дат сил ни. 
(ID 7/6; бол ни ца, Би то ла).

Де вој чи ња та се вос пи ту ва ни да се воздр жу
ва ат од аг ре си ја и на сил ство, а за мом чи
ња та пос то јат о че ку ва ња де ка во од ре де ни 
си ту а ци и тре ба да се по ка же на сил ство. (ID 
6/3; сред но у чи лиш те, При леп).



6766

ГЛ
А

В
Н

И
 Р

ЕЗУЛ
ТАТИ

Во се меј ства та и сре ди ни те ка де што пос
то и ро до ва не рам но те жа, пос то и на сил ство 
кај де ца та. Ова се дол жи на раз лич ни ста во
ви и о че ку ва ња кон мом чи ња та и де вој чи ња та 
 пред ра су ди, сте ре о ти пи  од ро ди те ли те, а 
ис то та ка и од о ко ли на та. Во так ви сре ди ни, 
о бич но на сил ство то се пре не су ва на след на
та ге не ра ци ја и е при фа те но ка ко по зи ти вен 
мо дел на од не су ва ње. (ID 20/11; ЦСР, Те то во). 

Се пак, ос та на ти те ис пи та ни ци (о со бе но 
о ни е кои се вра бо те ни во гра дин ки те) ис-
так на а де ка ро дот не ма вли ја ни е врз тоа 
ка ко се раз гле ду ва ат и тре ти ра ат слу ча и те 
на на сил ство врз де ца, на пр.: 

Мис лам де ка ро дот не тре ба да има вли ја ни е 
ов де; во гра дин ка та де ца та се прем но гу ма ли 
за да раз мис лу ва ат на тој на чин. Ако про дол
жи ме со о вој на чин на об ра зо ва ни е по доц на 
не ма да и ма ме на сил ство за род. (ID 2/21; гра
дин ка, Стру га). 

Ро дот не е фак тор што вли ја е на слу ча и те 
на на сил ство врз де ца та, би деј ќи де ца та не 
се моќ ни. (ID 7/11; суд, Би то ла). 

Ка ко што е на ве де но по го ре, дел од ис пи-
та ни ци те твр де а де ка фак то ри те на ед нак-
вост, всуш ност, не вли ја ат врз тоа ка ко се 
раз гле ду ва ат и тре ти ра ат слу ча и те на на-
сил ство врз де ца. Ова ва жи за мал број 
вра бо те ни во об ра зов ни от сек тор , о со бе но 
во не ко и од по ма ли те гра до ви (на при мер , 
Бе ро во, Ки че во, Кри ва Па лан ка, Ва лан-
до во и Ви ни ца). Тие ис пи та ни ци мис ле а и 
твр де а де ка де ца та жрт ви на на сил ство се 
тре ти ра ат на ист на чин, во сог лас ност со 
прав ни те и мо рал ни те про це ду ри и про то-
ко ли вос пос та ве ни во сис те мот.

На ши те на о ди ов де у ка жу ва ат де ка ме ѓу-
себ но то на сил ство пос то и и кај мом чи ња та 
и кај де вој чи ња та. За жал, не ма ин ди ка ци и 
за зго ле ме на пер цеп ци ја ме ѓу де вој чи ња-
та де ка од ре де ни фор ми на од не су ва ње 
прет ста ву ва ат на сил ство и де ка по ра ди 
тоа се неп ри фат ли ви. Од на ши те соз на-
ни ја, се чи ни де ка пос то јат број ни на чи ни 
на кои на сил ни те ак ти ме ѓу де ца та се под 
вли ја ни е на со ци ја ли за ци ја та на сек су ал-
на та у ло га. Кај мом чи ња та, у пот ре ба та на 
на сил ство се чи ни де ка е фор ми ра на пр-
вен стве но пре ку та ка на ре че ни от мо дел на 
у ло га од тра ди ци о нал ни те маш ки сте ре-
о ти пи, а мно гу мом чи ња мо жат да на у чат 
де ка моќ та и кон тро ла та во рам ки на врс-
нич ки те гру пи, во нај ма ла ра ка, се вред ну-
ва ат до од ре ден сте пен.

Пер спек ти ви за доб ри и нај доб ри прак
си во слу ча и на на сил ство врз де ца 

У чес ни ци те во ин тер вју а та беа пра ша ни 
за тоа што спо ред нив прет ста ву ва доб-
ра и нај доб ра прак са во спра ву ва ње то со 
слу ча и те на на сил ство врз де ца во оп што и 
во слу ча и те на на сил ство врз де ца во сис-
те мот за заш ти та на де ца та. Да де ни беа 
не кол ку ти па на од го во ри: (i) со ве ту ва ње, 
кое тре ба да го о без бе дат вра бо те ни те во 
сек то ри те (од нос но сек то ри те об ра зо ва ни е 
и со ци јал ни ус лу ги) кои се ис кус ни во о вој 
вид на ра бот на прак ти ка; (ii) ин ди ви ду ал на 
ра бо та со де ца та, врс ни ци те и ро ди те ли те 
на жрт ва та или сто ри те лот; (iii) ме ѓу сек тор-
ска та со ра бот ка се сме та за доб ра прак са, 
о со бе но во спра ву ва ње то со сло же ни те 
слу ча и на на сил ство врз де ца; (iv) е ду ка ци-
ја, со ра бо тил ни ци ор га ни зи ра ни за де ца и 
ро ди те ли на те ма на сил ство и зго ле му ва-
ње на свес та за пот ре ба та од пре вен ци ја 
на на сил ство то; и (v) мер ки за ре со ци ја ли-
за ци ја за де ца та кои извр ши ле на сил ство 
или би ле жрт ви на на сил ство. Во о би ча е ни 
од го во ри вклу чу ва ат:

Мис лам де ка нај доб ра та прак са и е фект во 
слу ча и те на на сил ство врз де ца та е пре ку 
пос то ја но ра бо те ње на вак ви слу ча и и кон
ти ну и ра на со ра бот ка со струч ни от тим во 
у чи лиш те то ка де што е за пи ша но де те то. 
(ID 27/01; ЦСР, Гев ге ли ја).

Со ра бот ка со ро ди те ли те  пре вен тив но 
ин фор ми ра ње де ка пос то и ва ков фе но мен и 
де ка од го вор ни те тре ба да би дат сан кци
о ни ра ни  тоа не тре ба да би де нор мал на 
прак ти ка. Ние сме про тив тоа се меј ства та 
да ста нат зат во ре ни кру го ви. (ID 30/2; гра
дин ка, Скоп је).

Се ка ко де ка пос то јат доб ри прак ти ки, во 
се оп фат ни от трет ман на де ца та во про
це сот на ре со ци ја ли за ци ја. Тре ба по ве ќе да 
ра бо ти ме на пре вен тив ни те мер ки со цел 
да се из бег нат вак ви те слу ча и, но со ме ѓу сек
тор ска со ра бот ка во про це сот, би деј ќи са мо 
тоа да ва ре зул та ти. (ID 3/19; ЦСР, Ки че во). 

Препораки

Во од нос на доб ри и нај доб ри прак си во 
спра ву ва ње то со слу ча и те на на сил ство 
врз де ца во оп што и слу ча и те на на сил ство 
врз де ца та во сис те мот за заш ти та на де-
ца та, у чес ни ци те во ин тер вју а та беа ох раб-
ре ни да ги ка жат нив ни те раз мис лу ва ња за 
пре по ра ки. А на ли за та на нив ни те од го во ри 
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во о вој пог лед от кри два ти па пре по ра ки - 
пре по ра ки за струч ни те ра бот ни ци и пре-
по ра ки за ин сти ту ци и те. 

Во однос на првите: 
• Е ду ка ци ја и о бу ки за струч ни те ра бот ни ци 
во се кој од сек то ри те на те ма на сил ство;
• Кон ти ну и ран про фе си о на лен раз вој за 
вра бо те ни те во об ра зов ни от сек тор , по ли-
ци ја та и со ци јал ни те служ би;
• О без бе ду ва ње пси хо со ци јал на поддр шка 
за струч ни те ра бот ни ци кои ра бо тат со на-
сил ство врз де ца;
• Ре ги о нал на про фе си о нал на раз ме на на 
ис кус тва;
• Ра бо тил ни ци на те ма ре ша ва ње на кон-
флик ти;
• Гра де ње ка па ци те ти за си те сек то ри, 
вклу чу вај ќи и зго ле му ва ње на ра бот на та 
си ла; и 
• По доб ру ва ња во мул ти сек тор ска та со ра-
бот ка.
Во од нос на пре по ра ки те кои у чес ни ци те ги 
да до а за ин сти ту ци и те: 
• Да се во ве дат или по доб рат прак ти ки те 
на вмре жу ва ње;
• Да се о без бе дат ма те ри јал ни и тех нич ки 
ре сур си;
• Тре ба да се о без бе дат по себ ни прос то ри и 
за жрт ви те во по ли цис ки те ста ни ци, су до-
ви те и цен три те за со ци јал на ра бо та;
• Да се за поч нат по ве ќе про ек тни и ни ци ја-
ти ви за за пи ра ње на на сил ство то;
• Да се о без бе дат за сол ниш та за жрт ви те;
• Да се вос пос та ват и е ки пи ра ат СОС-ли-
ни и;
• Да се под гот ват и им пле мен ти ра ат но ви и 
по доб ре ни про то ко ли; 
• По го ле ма со ра бот ка со нев ла ди ни те ор-
га ни за ци и и ме ди у ми те;
• По доб ре ни или зго ле ме ни каз ни за сто-
ри те ли те;
• За ко но дав ство то да се спро ве ду ва во 
прак са;
• По доб ру ва ња во за ко нот за дет ска заш-
ти та;
• По доб ре на тим ска ра бо та; и 
• Во ве ду ва ње на про то ко ли за на чи нот на 
спра ву ва ње со на сил ство врз де ца. 

За бе леш ки за ин тер вју а та од стра на на 
чле но ви те на про фе си о нал на та мре жа 
на ис тра жу ва чи 

За вре ме на со би ра ње то по да то ци, не ко и 
од чле но ви те на про фе си о нал на та мре жа 
на ис тра жу ва чи из вес ти ја де ка се со о чи-
ле со у чес ни ци кои о чиг лед но не са ка ле 
да да дат со од вет ни од го во ри на ин тер вју-
а та - т.е. да ги спо де лат сво и те гле диш та и 
ис кус тва со слу ча и на на сил ство врз де ца 
од нив но то ра бот но ис кус тво. Го лем дел од 
о ви е у чес ни ци се вра бо те ни те во об ра зов-
ни от (и по рет ко во здрав стве ни от) сек тор , 
или жи ве ат во по ма ли те гра до ви. Во так ви 
слу ча и, у чес ни ци те чес то па ти сме та ле де-
ка не ма ат мно гу вре ме да обр нат вни ма-
ни е ако се слу чи ло на сил ство за вре ме на 
нас та ва та, или са мо би го иг но ри ра ле ако 
на сил ство то е „са мо“ вер бал но; тие наг ла-
си ле де ка се за фа те ни со нив на та ад ми-
нис тра тив на ра бо та и нас та ва та. Во од нос 
на ме ѓу сек тор ски те спо ред би, о вој на од е 
до не ка де у сог ла сен со она што го по со чи-
ја прет ход ни те на о ди; од нос но де ка пос-
то и по мал ку и ден ти фи ка ци ја и у па ту ва ње 
од стра на на об ра зов ни те и здрав стве ни-
те ра бот ни ци от кол ку што пос то и во дру-
ги те сек то ри. Во дру ги слу ча и, у чес ни ци те 
из гле да ло де ка се чув ству ва ат или рек ле 
де ка се чув ству ва ат не си гур но пред ис тра-
жу ва чот; ова се дол жи на по зи ци ја та на 
ис тра жу ва чот и ре зул ти ра со тоа што ис-
пи та ни кот о чиг лед но се о би ду ва да го им-
пре си о ни ра ти мот со нај доб ри од го во ри, 
на пр.: 

Ка ко да го ка жам ова? Не мо жам да ре чам де ка 
има не ко и ви до ви на сил ство. На сил ство то 
мо же да се ре ши со дис ку си ја. Ние го пре дуп
ре ду ва ме де те то де ка тој или таа не тре ба 
да се од не су ва ат та ка. (ID 6/1; ОУ, При леп).
 
Пос то јат не ко и про це ду ри кои се при ме ну ва
ат, и на кра јот на де нот, тоа тре ба да се 
ре ши  да се каз ни сто ри те лот. (ID 24/05; ОУ, 
Кра то во).
  
Мис лам де ка ти мо ви те во Цен три те за со
ци јал на ра бо та се е ду ци ра ат и тие тре ба да 
им прис та пат на слу ча и те на на сил ство на 
нај до бар на чин во се ко ја си ту а ци ја. (сред но 
у чи лиш те, Скоп је). 
 
Во дру ги слу ча и за вре ме на со би ра ње то 
по да то ци, не ко и чле но ви на про фе си о нал-
на та мре жа на ис тра жу ва чи из ја ви ја де ка 
се со о чи ле со ис пи та ни ци кои о чиг лед но 
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не ма ат зна е ње во од нос на пос тап ки те за 
спра ву ва ње со слу ча и на на сил ство врз 
де ца, на пр.:

Не знам, во дру ги ин сти ту ци и  внат реш ни, 
На ро ден пра воб ра ни тел. Мо же би Би ро то за 
об ра зо ва ни е тре ба да би де вклу че но. Не ги 
знам не го ви те од го вор нос ти. (ID 7/19; ОУ, Би
то ла).

Не знам ка де да у па ту вам вак ви слу ча и кои 
и ма ат пот ре ба од по на та мош ни ис пи ту ва
ња. Мис лам де ка тоа тре ба да би де не кој пси
хо лог во на ша та ин сти ту ци ја, кој ќе за бе ле
жи зна ци на на сил ство што ние ка ко ле ка ри 
сме го про пуш ти ле. Не знам да ли во о ва а ин
сти ту ци ја се пра ви за пис ник за слу ча и на на
сил ство врз де ца. (ID 6/10; здрав стве на ус та
но ва, При леп). 

СПЕЦИФИЧНИ НАОДИ ПО СЕКТОРИ  

Здравствени работници 

Ге не рал но, вра бо те ни те во здрав стве ни-
от сек тор по ка жа а мно гу ог ра ни че но зна е-
ње за на сил ство то врз де ца та во оп што и 
на сил ство то врз де ца та во ин сти ту ци и те; 
ова е о чиг лед но од ку си те од го во ри кои ги 
да ва а здрав стве ни те ра бот ни ци за вре ме 
на ин тер вју и ра ње то. Нај го лем дел од од го-
во ри те по ка жа а не дос та ток на со од вет ни 
зна е ња за сис те мот на заш ти та на де ца та, 
про це ду ри те и ду ри и поз на ва ње на прав-
на та рам ка. Ова бе ше за бе ле жа но и во 
го ле ми те и во ма ли те гра до ви; не ма зна-
чи тел ни раз ли ки во од го во ри те на ис пи та-
ни ци те во о вој пог лед. 

Не знам ка де да у па ту вам вак ви слу ча и кои 
и ма ат пот ре ба од по на та мош ни ис пи ту ва
ња. Мис лам де ка тоа тре ба да би де не кој пси
хо лог во на ша та ин сти ту ци ја, кој ќе за бе ле
жи зна ци на на сил ство што ние ка ко ле ка ри 
сме го про пуш ти ле. Не знам да ли во о ва а ин
сти ту ци ја се пра ви за пис ник за слу ча и на на
сил ство врз де ца. (ID 6/10; здрав стве на ус та
но ва, При леп).

Здрав стве ни те ра бот ни ци ге не рал но го 
сме та ле фе но ме нот на на сил ство врз де ца-
та ка ко неш то што се слу чу ва во до мот (во 
кон текст на се меј но на сил ство) или се сом-
не ва ле во на сил ство во у чи лиш на та сре ди-
на, извр ше но од врс ни ци или нас тав ни ци. 

Чес то де ца та до а ѓа ат ту ка от ка ко ќе би
дат у па те ни од се меј ни от ле кар , или ако ро
ди те лот за бе ле жи про ме ни во од не су ва ње то 

на де те то, или ро ди те лот има проб ле ми со 
вос пи ту ва ње то на де те то, или ако де те то 
по ка жу ва не кој пси хо со мат ски проб лем. Во 
тие слу ча и, по ди јаг но за та, сфа ќа ме де ка ова 
се слу ча и кои се ре зул тат на фи зич ко на сил
ство – од ро ди тел на де те, на сил ство ме ѓу 
ро ди те ли те, ло ши ин тер пер со нал ни од но си 
во се меј ство то, а дап тив ни проб ле ми во у чи
лиш те то  нај чес то се ди јаг нос ти ци ра Ф91 
, проб ле ми со од не су ва ње то. (ID 7/6; бол ни ца, 
Би то ла). 

До пол ни тел но, ста во ви те на здрав стве ни-
те ра бот ни ци за ис траж на та пос тап ка за 
на сил ство врз де ца е де ка тре ба пр вен-
стве но да се спро ве ду ва од цен три те за 
со ци јал на ра бо та: 

По на та му, по ли ци ја та ис пи ту ва во сог лас
ност со ЦСР. Ако е повр за но со де те, то гаш 
ја за поч ну ва ат пос тап ка та и го по ви ку ва ат 
ро ди те лот на раз го вор . Ти мот е при су тен и 
од лу чу ва да ли де те то да се од зе ме од ро ди
тел ско ста ра тел ство или не. (ID 26/07; бол
ни ца, Ва лан до во). 

Е ден ис пи та ник од Оп шта та бол ни ца во Те-
то во ва ка го об јас ни пра ша ње то за до вер-
ли вост:

Мис лам де ка тие ин сти ту ци и и ма ат ин тер
ни про це ду ри и пра вил ни ци за спо де лу ва ње на 
ин фор ма ци и, за да се за чу ва до вер ли вос та на 
де ца та и вме ша ни те ли ца. Се ко е ли це се во ди 
спо ред од ре ден код и не се от кри ва не го ви от 
и ден ти тет. Ко га се спо де лу ва ат из веш та и
те сме там де ка се за чу ву ва до вер ли вос та и 
во тие ин сти ту ци и ра бо тат ли ца кои се о бу
че ни за таа ра бо та и зна ат ка ко тре ба да се 
пос та пи. (ID  201/16;  пе ди ја тар , Те то во).

Социјални работници 

За бе ле жав ме де ка од ре ден број на струч ни 
ра бот ни ци од цен три те за со ци јал на ра бо-
та не да до а со од вет ни од го во ри во од нос 
на пос тап ки те за при ја ву ва ње на слу ча и 
на на сил ство врз де ца. Не ко и од нив ре-
ко а де ка не зна ат кој ги при ја ву ва вак ви те 
слу ча и, па ду ри и де ка не ма ло слу ча и на 
на сил ство во те кот на нив но то ра бот но ис-
кус тво. Вак ви од го во ри беа за бе ле жа ни во 
ис точ ни от дел од зем ја та и во ма ли те гра-
до ви, на пр.:

Не знам, не сме и ма ле та ков слу чај. (ID 7/26, 
ЦСР, Ва лан до во). 

Бе ше за бе ле жа но де ка во прв сте пен, ис-
траж ни те пос тап ки за на сил ство врз де ца-
та тре ба пр вен стве но да ги вр шат цен три те 
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за со ци јал на ра бо та. 

От ка ко ќе се и ден ти фи ку ва слу ча јот, то гаш 
ис пи ту ва ме: струч ни от тим од ЦСР. (ID 26/05; 
ЦСР, Ва лан до во). 

Ако дој де слу ча јот до кај нас, ние ка ко ин сти
ту ци ја ја прев зе ма ме у ло га та на ис тра жу ва
чи во пос тап ка та ба рем во со ци јал ни от дел 
и прев зе ма ме мер ки за ре со ци ја ли за ци ја, а се
то тоа се е ви ден ти ра. (ID 3/20, ЦСР; Ки че во). 

Се пак, мно гу ис пи та ни ци об јас ни ја де ка, 
во о би ча е но, ед на ин сти ту ци ја не мо же са-
ма да ја спро ве де пос тап ка та. До пол ни тел-
но, и ма ше раз лич ни гле диш та во од нос на 
пра ша ње то на без бед нос та во про фе си о-
нал ни от прис тап. На при мер , е ден ис пи та-
ник во е ден од по го ле ми те гра до ви об јас-
ни:

Во о ви е пос тап ки, на ша та у ло га е да го заш
ти ти ме де те то, да го из ва ди ме од ри зич на
та си ту а ци ја. За сто ри те лот има и дру ги 
мер ки; Ми нис тер ство то за внат реш ни ра
бо ти ра бо ти тре ба да о без бе ди без бед ност. 
Су дот и Јав но то об ви ни тел ство ра бо тат 
со за кон ски мер ки и сан кци и. Ко га сто ри те
лот е де те, то гаш таа у ло га при па ѓа на цен
три те за со ци јал на ра бо та и на Јав но то об
ви ни тел ство; за ед но со су дот, при чи ни те се 
а на ли зи ра ат. (ID 4/21, ЦСР, Гос ти вар )

Во од нос на при ват нос та во сев куп ни от 
прис тап, не ко и струч ни ра бот ни ци збо ру-
ва а за во де ње раз го вор со де те то жрт ва 
за ед но со де те то кое извр ши ло од ре де на 
фор ма на на сил ство. Се пак: 

Во слу чај на по ви ку ва ње на де те то во ЦСР 
или об ра ќа ње на де тежрт ва во ЦСР, раз го
во рот е во по себ на прос то ри ја. (ID24/08, ЦСР, 
Kra to vo).

Наставници и други практичари од 
о бра  зование

Мно гу струч ни ра бот ни ци од об ра зов ни от 
сек тор од ос нов ни те и сред ни те у чи лиш та 
ре ко а де ка ако на сил ство то се слу чи ло во 
у чи лиш на сре ди на, де те то кое е жрт ва на 
на сил ство пр во го при ја ву ва на сил ство то - 
на при мер , ка ко цел на од ре ден вид на сил-
ство, т.е. вер бал но, фи зич ко, пси хо со ци јал-
но или сек су ал но.  

Во у чи лиш та та, пре теж но, у че ни ци те при ја
ву ва ат на сил ство ако на сил ство то е од у че
ник на у че ник и се слу чи ло за вре ме на од мо
рот во у чи лиш те то. (ID, 20/07; ОУ, Те то во).

След ни от че кор за струч ни те ра бот ни ци во 
об ра зов ни от сек тор тре ба да би де при ја ву-
ва ње на слу ча и те на на сил ство врз де ца 
(за ед но со струч ни от тим во у чи лиш те то и 
цен три те за со ци јал на ра бо та), без ог лед 
на при ро да та на на сил ство то или да ли на-
сил ство то се слу чи ло во у чи лиш те то или во 
до мот. Се пак, струч ни те ра бот ни ци од об-
ра зов ни от сек тор об јас ни ја де ка о би ди те да 
се ре гу ли ра ат не ко и слу ча и на на сил ство 
чес то се пра ват во те кот на нас та ва та или 
во раз го вор со у че ни ци те, на пр.: 

До кол ку нас тав ни кот е све док на на сил ство
то, од нос но се слу чи ло во не го во при сус тво, 
то гаш тој се о би ду ва да го ре ши и да раз го ва
ра со у че ни ци те, со клас ни от ра ко во ди тел и 
со струч на та служ ба. (ID 6/21; ОУ, При леп).

Ге не рал но, нас тав ни ци те ре ко а де ка ги при-
ја ву ва ат слу ча и те на на сил ство врз де ца во 
ин сти ту ци и те и сис те мот за заш ти та на де-
ца та, а тоа го у па ти ја во струч на та служ ба 
во у чи лиш та та. 

На ше то у чи лиш те ги ко рис ти ме ха низ ми те 
за заш ти та, но ако се и ден ти фи ку ва слу чај на 
на сил ство над вор од у чи лиш те то ка де што 
се вклу че ни на ши те де ца или у че ни ци, то гаш 
у чи лиш те то ја по ви ку ва струч на та служ ба 
за заш ти та на де ца та, из вес ту ва ме до ЦСР. 
Тоа е про це ду ра та што на ше то у чи лиш те ја 
сле ди. (ID 28/5; сред но у чи лиш те, Ка ва дар ци).

Слич но, о со бе но во по ма ли те гра до ви, вра-
бо те ни те во струч на та служ ба во у чи лиш та-
та ре ко а де ка слу ча и те на на сил ство најпр-
во им се при ја ву ва ат на пси хо ло зи те или 
пе да го зи те во у чи лиш та та или на нас тав ни-
ци те: 

Нај чес то ние, струч ни те ра бот ни ци, при по
се та на час от кри ва ме вак ви слу ча и. О ви е 
слу ча и ги де тек ти ра ме пре ку на ма ле но вни
ма ни е на у че ни ци те за вре ме на нас та ва та 
или не ре дов ност, от сус тво на сле де ње од ис
та та. От ка ко ќе го за бе ле жи ме ова, де ца та 
са ми от кри ва ат што сто и по за ди тоа. (ID 
27/04; сред но у чи лиш те, Гев ге ли ја). 

От ту ка, струч ни те ра бот ни ци од об ра зов ни-
от сек тор се чи ни де ка и ма ат сво и гле диш-
та за тре ти ра ње на де ца та ка ко сто ри те ли и 
жрт ви. Пред тоа, од лу ки те за прис та пот што 
тре ба да се пре зе мат во слу ча и на на сил-
ство врз де ца во го ле ма ме ра се но сат ин-
тер но, на пр.:

Од лу ка та се но си во у чи лиш ни от тим. Ту ка 
спа ѓа и ра ко во ди те лот на од де ле ни е то на 
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де те то што го извр ши ло на сил ство то. (ID 
26/02; ОУ, Јо си фо во).

Ако пос то и фи зич ко на сил ство, ги по ви ку ва ме 
ро ди те ли те да им ка же ме де ка нив но то де те 
се од не су ва ло на сил но. (ID 6/9; ОУ, При леп).

Судии 

Нај го лем дел од за бе леш ки те на ис пи та-
ни ци те од суд ски от сек тор , од нос но су ди и-
те, се од не су ва а на ис траж ни те пос тап ки. 
Су ди и те по со чи ја де ка са ма та по ли цис ка 
служ ба и неј зи ни те раз лич ни од де ли спро-
ве ду ва ат ис траж ни пос тап ки во слу ча и на 
на сил ство, до кол ку жрт ва та го при ја ви слу-
ча јот до по ли ци ја та, на пр.: 

Ко га жрт ва та ќе при ја ви до По ли ци ја, по на
та му По ли ци ја та го из вес ту ва Јав но то об
ви ни тел ство кое ис тра жу ва за слу ча јот и 
ко му ни ци ра за ед но со Цен та рот за со ци јал ни 
ра бо ти. (ID 20/22; суд, Те то во).

Се пак, е ден од ис пи та ни ци те во е ден мал 
град за бе ле жа де ка ако слу ча јот се ис пра ти 
ди рек тно до су дот, то гаш су ди и те ја во дат 
пос тап ка та: 

Ако се про це си ра во Ос нов ни от суд, су ди ја та 
ја во ди пос тап ка та. До то гаш ис тра жу ва ат 
ор га ни те за про гон (МВР и ОЈО), ако е кри вич
но де ло, до кол ку ста ну ва збор за прекр шок, 
то гаш ис тра жу ва са мо МВР. (ID 29/10; суд, Не
го ти но).

Во од нос на гле диш та та о ко лу про фе си-
о нал ни от прис тап кон слу ча и те на на сил-
ство врз де ца, во смис ла на до вер ли вост, 
од го во ри те беа при лич но неп ре циз ни, на 
пр.:

Про чи тав де ка во рам ки те на за ко нот си те 
до ку мен ти тре ба да се чу ва ат нај мал ку ед на 
го ди на; пос ле тоа, тие мо ра да би дат у ниш
те ни. (ID 24/3; суд, Кра то во). 

До вер ли вост се о без бе ду ва та ка што се ко е 
ро чиш те е тај но, са мо ро ди тел мо же да при
сус тву ва и ЦСР и ОЈО. (ID 12/21; суд, Гос ти вар ).

Су ди и те ги о пи ша а про це ду ри те за спо де-
лу ва ње на ин фор ма ци и ме ѓу нив ни те ко ле-
ги и ме ѓу ин сти ту ци и те со кои со ра бо ту ва ат 
за на сил ство врз де ца. Се чи ни де ка го лем 
дел од од го во ри те до би е ни во о вој пог лед 
во нај го лем дел се од не су ва а на прав ни те 
рам ки за раз ме на на ин фор ма ци и, на пр.: 

Су дот има за да ча да ги ин фор ми ра са мо од го
вор ни те ин сти ту ци и ка ко што е Цен та рот 
за со ци јал на ра бо та. Ко га пос тап ка та е за 
ма ло лет ни ци, во су дот се при сут ни прет
став ни ци од Цен та рот за со ци јал на ра бо
та и да ва ат пред ло зи за при ме на на па рич ни 
каз ни и дру ги мер ки. Цен три те за со ци јал на 
ра бо та се ин фор ми ра ни за од лу ки те што 
ги до не су ва ат су до ви те, би деј ќи ги спро ве ду
ва ат мер ки те и ги сле дат не го ви те од лу ки. 
ЦСР е обвр зан да нè из вес ти за тоа што се 
слу чу ва со слу ча јот со де те то и ако цел та 
е ис пол не та то гаш ЦСР мо ра да нè из вес ти 
де ка при ме на та на мер ки те е зап ре на; и то
гаш пос та пу ва ме во сог лас ност. Мер ки те се 
од ед на до пет го ди ни, но кол ку дол го тие ќе 
тра ат за ви си од ре зул та ти те од ре со ци ја
ли за ци ја та на де те то. (ID 6/18; суд, При леп).

По ве ќе то су ди и ре ко а де ка не по се ту ва ле 
о бу ка или е ду ка ци ја за на сил ство врз де ца. 
Ова о со бе но се за бе ле жу ва во по ма ли те 
гра до ви, и а ко е ден ис пи та ник од по го лем 
град го од го во ри ова пра ша ње при лич но 
јас но:  

Не сум по се ту вал ни как ва о бу ка на те ма на
сил ство. Ка ко про фе си о на лец во о вој тип на 
ра бо та, мис лам де ка ми е пот реб на так ва 
о бу ка би деј ќи би би ла ко рис на. (ID 6/11; суд, 
При леп)

Ко га беа пра ша ни во од нос на сле де ње 
и су пер ви зи ја, од до би е ни те од го во ри се 
чи ни де ка кон цеп тот за о ви е пра ша ња за 
су ди и те не е ја сен: што зна чи тоа, кој е 
од го во рен за спро ве ду ва ње на вак ви ме ха-
низ ми и кол ку чес то так ви те мер ки тре ба 
да се спро ве ду ва ат од стра на на ре ле ван-
тни те чи ни те ли. Од ре ден број на од го во ри 
во врс ка со ова беа де ка пос то и сис тем на 
сле де ње во сис те мот за заш ти та на де ца-
та, ка ко и во рам ки те на прав ни от сис тем 
во оп што. Се чи ни де ка, ме ѓу по ве ќе то од 
о ви е ис пи та ни ци, ме ха низ ми те за сле де-
ње и су пер ви зи ја се сме та ат за ед но и ис то 
(ова ва жи и за ма ли те и за по го ле ми те гра-
до ви). Ка ко што по јас ни е ден су ди ја: 

24/7 нè сле дат. Сè се бро и  ко га ќе го вклу чи
те или ис клу чи те ком пју те рот; да ли не ко ја 
од лу ка е до не се на на вре ме; да ли слу ча јот се 
пре зе ма на вре ме. Бук вал но сè. По то а и ма ме 
при ти сок. Тоа не ја сле ди глав на та суш ти на 
на суб јек тот  са мо се сле ди об ра зе цот. (ID 
7/7; суд, Би то ла).

Од до би е ни те од го во ри мо же да се зак лу-
чи де ка зна е ње то за јав ни те и внат реш ни-
те по ли ти ки ис то та ка не е јас но. Мно гу од 
су ди и те се освр на а на пос то е ње то на не-
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кол ку за кон ски рам ки, но Кри вич ни от за ко-
ник го на ве ду ва а ка ко прв.  

Јавни обвинители 

Ко га беа зап ра ша ни за нив ни те пос тап ки 
во слу ча и на на сил ство врз де ца, по ве ќе-
то јав ни об ви ни те ли у па ту ва а на пот ре ба та 
да се пос та пу ва вни ма тел но и пра вед но, 
о со бе но во си ту а ци и ко га де те е вр ши тел 
на на сил ство то, на пр.: 

Ако сто ри те лот е де те то гаш ние тре ба 
о фи ци јал но да о без бе ди ме ад во кат и да би
де ме мно гу вни ма тел ни во по чи ту ва ње то на 
вла де е ње то на пра во то. Пос то јат мер ки за 
ре со ци ја ли за ци ја. (ID 18/9; Јав но об ви ни тел
ство, Стру ми ца).

По ра но по ста ри от за кон за кри вич на пос
тап ка кој прес та на да се при ме ну ва од 2013 
го ди на, ис тра га та ја во де ше су дот, ис траж
ни от су ди ја, и ис траж ни те деј стви ја беа врз 
ос но ва на ба ра ње на јав но то об ви ни тел ство 
кое пос та пу ва по при ја ва од гра ѓа нин или по 
при ја ва од по ли ци ја. По но ви от за кон за кри
вич на пос тап ка, си те ис траж ни деј стви ја за 
при би ра ње на до ка зи за е вен ту ал но пос то е
ње на на сил ство врз де ца та е во над леж ност 
на јав но то об ви ни тел ство, јав ни от об ви ни
тел ги при би ра о ви е по да то ци. И са мо во о ви
е слу ча и су дот мо же да пос та пу ва. (ID 6/18; 
суд, При леп).

Полициски службеници 

Од од го во ри те што ги до бив ме од по ли-
цис ки те служ бе ни ци, се чи ни де ка нив на та 
пер цеп ци ја бе ше де ка по ли цис ки от сек тор 
е глав на та ин сти ту ци ја во ко ја се у па ту ва-
ат или при ја ву ва ат слу ча и на на сил ство 
врз де ца. Неј зи ни те од де ли спро ве ду ва ат 
ис траж ни пос тап ки про тив на сил ство, о со-
бе но ако жрт ва та на на сил ство пр вич но го 
при ја ви ла слу ча јот во по ли ци ја. Ова ис-
то та ка се од не су ва за сло же ни те слу ча и, 
о со бе но о ни е за кои е пот реб на ин тер сек-
тор ска со ра бот ка: 

Ги ис тра жу ва ме лу ѓе то, збо ру ва ме со жрт ва
та и пра ви ме за пис ник за се ко ја при ја ва. (ID 
30/5; ИМДСН, Скоп је).

Ка ко од го вор на пра ша ње то ка де се ис пра-
ќа ат из веш та и те за на сил ство врз де ца, 
ис пи та ни ци те ги спо де ли ја сво и те ис кус тва 
со про це ду ри те за спо де лу ва ње на ин фор-
ма ци и по ме ѓу ин сти ту ци и те. Во нај го лем 
дел од од го во ри те беа на ве де ни цен три те 

за со ци јал на ра бо та и јав ни те об ви ни тел-
ства, на пр.: 

Се из вес ту ва (пис ме но и ус но) ЦСР, на кој му 
се пре зен ти ра са мо слу ча јот. За пис ни ци те и 
ин тер ни те бе леш ки се чу ва ат во по ли цис ка
та ста ни ца, а до кол ку ста ну ва збор за утвр
де но на сил ство за кое тре ба да се пре зе ме 
кри вич нопра вен про гон се ис пра ќа ат и во 
ОЈО. (ID 7/17; ИМДСН, Би то ла).

По ли цис ки от ин спек тор има за кон ска обвр
ска да го ин фор ми ра ЦСР за слу ча и те на на
сил ство врз де ца и да му дос та ви на јав но то 
об ви ни тел ство од ре де ни до ку мен ти. (ID 6/23; 
ИМДСН, При леп).

Има пра ви ла за спо де лу ва ње на ин фор ма ци и, 
о со бе но со ЦСР. Тоа е сог лас но за ко нот за се
меј но на сил ство. Се во ди ме про фе си о нал но 
да не се зло у пот ре бат ин фор ма ци и те. (ID 
28/7; ИМДСН, Ка ва дар ци).

Вак ва та со ра бот ка бе ше за бе ле жа на и во 
ко мен та ри те во врс ка со ко му ни ка ци ја та со 
де ца та и нив ни те ро ди те ли, на пр.: 

По ка на та се у па ту ва на ро ди те ли те/ста ра
те ли те и о бич но раз го во рот е во Цен та рот 
за со ци јал на ра бо та. По то а ис пра ќа ме по ка
на до ад во ка тот кој го зас та пу ва де те то. (ID 
6/28; ИМДСН, Ка ва дар ци).

СТРУЧНИ РАБОТНИЦИ ВО 
ИНСТИТУЦИИ ЗА ДЕЦА 

Разбирање на насилство врз деца 

Во нив ни те од го во ри на о ви е пра ша ња, 
вра бо те ни те во о сум те ин сти ту ци и за де ца 
кои беа вклу че ни во о вој дел од ис тра жу ва-
ње то го де фи ни ра а тер ми нот на сил ство на 
сли чен на чин со ис пи та ни ци те од дру ги от 
дел на ис тра жу ва ње то. Мо же да се за бе ле-
жи де ка так ви те де фи ни ци и се ка жа ни со 
оп шти тер ми ни со кои се наб ро ју ва ат или 
ка те го ри зи ра ат раз лич ни ви до ви на сил-
ство, о бич но со мал број при ме ри за са мо-
то на сил ство, пос ле ди ци те од на сил ство то 
или при чи ни те по ра ди кои се слу чу ва на-
сил ство то. Од нив ни те од го во ри, про из ле-
гу ва де ка струч ни те ли ца од ин сти ту ци и те 
не го пре поз на ва ат за пос та ву ва ње то ка ко 
фор ма на на сил ство. Ка ко и во мно гу дру ги 
слу ча и, тер ми нот на сил ство не е со од вет-
но де фи ни ран и о чиг лед но не се пре поз на-
ва од стра на на не ко и од струч ни те ли ца. 
Раз би ра ње то на на сил ство то на ис пи та ни-
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ци те о бич но вклу чу ва на сил ни ак ти ка ко 
фи зич ко на сил ство, воз не ми ру ва ње и вер-
бал на аг ре си ја, на пр.: 

На сил ство то е неш то што се слу чу ва во си
те оп штес тва. Пос то јат раз лич ни фор ми и 
се ко е оп штес тво се за ни ма ва со о вој проб
лем на по и на ков на чин (у чес ник три, пе да гог).

Се ко е од не су ва ње, деј ство или збо ро ви кои се 
нав ред ли ви и не по чи ту вач ки, кои се на со че ни 
кон дру го ли це, тре ба да се сме та ат за на
сил ство (у чес ник де вет, со ци ја лен ра бот ник). 

Раз лич ни фор ми на на сил ство  вер бал но, фи
зич ко, пси хич ко, сек су ал но... Свес на на ме ра да 
пов ре ди дру га лич ност (у чес ник два, вос пи ту
вач).
 
Пов ре да, не са мо фи зич ка, ту ку вер бал на, 
пов ре да на лич нос та, не са мо она што е вид
ли во, ту ку и пов ре да на чув ства та на ли це то 
(у чес ник о сум на е сет, со ци ја лен ра бот ник).

Протоколи и водичи

Од нив ни те од го во ри во ин тер вју а та, мо же 
да се зак лу чи де ка ис пи та ни ци те од о ви-
е ин сти ту ци и не се до вол но за поз на е ни со 
про то ко ли те и у ни фи ци ра ни те на ци о нал-
ни во ди чи за спра ву ва ње со на сил ство то 
врз де ца та. Мно гу ми на од ис пи та ни ци те 
ре ко а де ка пос то јат внат реш ни про то ко ли 
во ин сти ту ци и те и де ка слу ча и те на на сил-
ство врз де ца ги во дат спо ред о ви е ин тер-
ни про то ко ли. И а ко не ко и од нив спо ме на а 
де ка по се ту ва ле о бу ка за на сил ство врз 
де ца, за ед но со прет став ни ци од дру ги ин-
сти ту ци и (на при мер , цен три те за со ци јал-
на ра бо та), со цел да се зго ле ми нив но то 
поз на ва ње на на ци о нал ни те про то ко ли за 
спра ву ва ње со слу ча и на на сил ство, ду ри 
и о ви е ис пи та ни ци сме та а де ка има не дос-
та то ци во зна е ња та во о вој пог лед. Е ден 
вра бо тен сме та ше де ка пос тој ни те про то-
ко ли тре ба да се ре ви ди ра ат и а жу ри ра-
ат, би деј ќи содр жат не ко и тер ми ни кои се 
стро го о ри ен ти ра ни кон о су де ни те ли ца 
(ова е слу чај во ма ло лет нич ки те зат во ри 
и вос пит но-поп рав ни те ус та но ви за де ца). 
Ис пи та ник од СОС Дет ско то се ло об јас-
ни де ка пок рај нив ни те ин тер ни про то ко-
ли, тие при ме ну ва ат и не ко и ме ѓу на род ни 
про то ко ли, ка ко По ли ти ка та за заш ти та на 
де ца та (CPP). Спо ред о ви е про то ко ли и 
на со ки, тие ре а ги ра ат на се кој слу чај на 
на сил ство, па ду ри и ма ли ин ци ден ти. Ис-
пи та ни кот ре че:

Нул та то ле ран ци ја за на сил ство е е ден од 
нив ни те [на СОС Дет ско село] во деч ки прин
ци пи. (у чес ник три, пе да гог)

По на та му, о вој ис пи та ник ре че де ка тие 
вло жу ва ат мно гу на по ри за пре вен ци ја, та-
ка што са мо во мно гу рет ки слу ча и се слу-
чу ва ат се ри оз ни ин ци ден ти на на сил ство.  
Си те ис пи та ни ци ре ко а де ка врс нич ко то 
на сил ство, нај чес то вер бал но по при ро да, 
е фор ма на на сил ство на ко ја тие нај чес то 
ре а ги ра ат.  

Ме ха низ ми за су пер ви зи ја во смис  ла на 
и ден ти фи ка ци ја, у па ту ва ње и при ја ву
ва ње на слу ча и на на сил ство 

Од го во ри те во врс ка со ме ха низ ми те за 
су пер ви зи ја от кри ва ат де ка пос то јат не ко и 
раз ли ки ме ѓу ин сти ту ци и те. За др жав ни те 
ин сти ту ци и ка ко ма ло лет нич ки те зат во-
ри и каз не но-поп рав ни от дом во Те то во, 
сле де ње и су пер ви зи ја се вр ши од стра  на 
на А ген ци ја та за сан кци и и Ми нис тер ство-
то за прав  да, до де ка кај дру ги те, ка ко што 
се ин сти ту ци и те „11 Ок том ври“, „25 Мај“ и 
„Ран ка Ми ла но виќ“ сле де ње и су пер ви зи ја 
вр ши Ин сти ту тот за со ци јал ни деј нос ти и 
Ми нис тер ство за труд и со ци јал на по ли ти-
ка. СОС Дет ско то се ло има внат  реш  но сле-
де ње и су пер ви зи ја, а МТСП го вр ши мо ни-
то рин гот. Не ко и ин сти ту ци и спо ме на а де ка 
има сис тем на внат  реш  но сле де ње кој го 
во ди Ди рек то рот. 

Пра ша ња за род и дру ги фак то ри на ед
нак вост во од нос на и ден ти фи ка ци ја, 
у па ту ва ње и при ја ву ва ње на слу ча и на 
на сил ство

Ис пи та ни ци те во оп што не се освр  на  а на 
пра ша ња та за ро дот и ед нак вос та; од го во-
ри те се мно гу оп шти по при ро да. Не кол ку 
ис пи та ни ци ре ко а де ка пра ша ње то за ро-
дот не ма вли ја ни е во од нос на и ден ти фи-
ка ци ја та, у па ту ва ње то и при ја ву ва ње то на 
слу ча и на на сил ство. Од ре ден број на ис-
пи та ни ци из ра зи ја мис ле ње де ка ако де те-
то е све док на се меј но на сил ство, пос то и 
ве ро јат ност во ид ни на и де те то да вр ши 
слич  ни деј ства. Ис то та ка, о ви е ис пи та ни-
ци сме та ат де ка об ра зо ва ни е то и ста во ви-
те на ро ди те ли те се ре ле ван тни во од нос 



Насилство врз деца во системот за заштита на деца

7574

на пра ша ња та за ро дот и ед нак вос та, на пр.: 

За ви си од сре ди на та ка де де те то се раз ви ва. 
(у чес ник два, вос пи ту вач)

Има вли ја ни е ко га де те то е све док на се меј
но на сил ство, де те то учи де ка же ни те „тре
ба да би дат те па ни“. (у чес ник е ден, со ци ја лен 
ра бот ник)

Има вли ја ни е. Пре теж но тоа се ро ди тел ски 
об ра зов ни ста во ви и нив ни о че ку ва ња. Вли
ја ни е то на о ко ли на та и оп штес тво то е по
ма ло [од она на родителите]. (у чес ник се дум, 
пе да гог)

Ме ѓу сек тор ска со ра бот ка

Од го во ри те во врс ка со ме ѓу сек тор ска та 
со ра бот ка се раз ли ку ва а. Ис пи та ни ци те 
вра бо те ни во не ко и ин сти ту ци и из ра зи ја 
мис ле ња за ге не рал но доб ра та со ра бот ка 
со ЦСР, и а ко во од ре де ни слу ча и не дос та-
су ва со ра бот ка или таа е по бав на. Глав но, 
за бе леш ки те за ме ѓу сек тор ска та со ра бот-
ка се од не су ва а на лич нос ти те на по е дин-
ци те од ин сти ту ци и те и нив на та под гот ве-
ност (или не под гот ве ност) за со ра бот ка. 
Од го во ри те, ис то та ка, у па ту ва а на про фе-
си о нал ни те ти мо ви кои се за ни ма ва ат со 
пра ша ње то за ме ѓу сек тор ска со ра бот ка. 
Во СОС Дет ско то се ло бе ше на по ме на то 
де ка ме ѓу сек тор ска та со ра бот ка не е тол ку 
чес та би деј ќи слу ча и те на на сил ство сод-
вет но се спре чу ва ат.  

Влијание врз стручните работници

Ис пи та ни ци те ге не рал но од го во ри ја де ка 
ра бо та та со слу ча и на на сил ство врз де ца 
не ма зна чи тел но вли ја ни е врз нив на та ра-
бо та или лич ност. При чи ни те за тоа о бич но 
се од не су ва а на ис кус тво то што го стек на ле 
со те кот на го ди ни те, на пр.:

На по че ток и ма ше пси хо лош ко вли ја ни е, но со 
го ди ни те ис кус тво ве ќе не. (у чес ник два, вос
пи ту вач)

Има пси хо лош ко вли ја ни е, но со ис кус тво то 
што го и ма ме, ние ра бо ти ме про фе си о нал но. 
Не е о без бе де на поддр шка за спра ву ва ње со 
стре сот. (у чес ник е ден, со ци ја лен ра бот ник)

Се пак, не кол ку ис пи та ни ци од го во ри ја де ка 
так ва та ра бо та има за бе ле жи тел но пси хо-
лош ко вли ја ни е врз нив. 

Има вли ја ни е, о со бе но пси хо лош ко. Во СОС 
Дет ско то се ло и ма ме о бу ка за ме ха низ ми за 
спра ву ва ње со стре сот. Ос вен тоа, ко рис там 
лич ни ме то ди за спра ву ва ње со стре сот итн. 
(у чес ник три, пе да гог)

Пси хо лош ко вли ја ни е пос то и, ка ко и про фе си
о нал но, но тоа е пре диз вик и при до не су ва за 
про фе си о на лен раз вој. Стре сот е го лем, о со
бе но во слу ча и на на сил ство. (у чес ник пет на е
сет, не гу ва тел)

Перспективи за добри пракси

Не кол ку раз лич ни доб ри прак си беа ис так-
на ти ме ѓу струч ни те ра бот ни ци, и а ко го лем 
дел од нив не зна е ја да об јас нат как ви би ло 
доб ри прак си. 

Нав ре ме на та ре ак ци ја на пер со на лот го пре
ве ни ра на сил ство то. (у чес ник шест, пе да гог)

Прин ци пот на „нул та то ле ран ци ја“ за на сил
ство е доб ра прак са и има го ле мо вли ја ни е за 
пре вен ци ја на на сил ство то. (у чес ник три, пе
да гог) 

Препораки на учесниците во интервјуата 
за подобрување на системот за заштита 
и професионален развој 

Еве не кол ку при ме ри од од го во ри на ис пи-
та ни ци те на пра ша ња та повр за ни со о вој 
ас пект од ин тер вју то:

По доб ре на ко ор ди на ци ја по ме ѓу ин сти ту ци
и те што ќе го по доб ри од го во рот во спра
ву ва ње со од ре де ни слу ча и на на сил ство врз 
де ца. (у чес ник се дум, пе да гог)

Над ми ну ва ње на проб ле мот со не дос та то
кот на чо веч ки ка па ци те ти. Вос пос та ву ва
ње ти мо ви со про фе си о нал ци кои ќе ра бо тат 
со де ца та жрт ви. (у чес ник е ден, со ци ја лен ра
бот ник)

Кон ти ну и ра на о бу ка за про фе си о нал ци и ре
дов ни сос та но ци за раз ме на на ис кус тва. 
(у чес ник два, вос пи ту вач)

По доб ре ни об ра зов ни прог ра ми, нас тав ни ци, 
и ор га ни зи ра но сло бод но вре ме за де ца та во 
зат во ри те. (у чес ник три на е сет, пси хо лог)

Про то ко ли те тре ба да се а жу ри ра ат и да се 
раз ви јат ин стру мен ти за про цен ка на ри зи
кот. (у чес ник де вет, со ци ја лен ра бот ник)
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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) 

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

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)

Пр во и нај важ но, ко га збо ру ва ме за на сил
ство, тоа мо же да би де во се меј ство то  не
дос та ток на зна е ње кај ро ди те ли те за ра
бо та со сво и те де ца  на при мер , нис ко ни во 

на об ра зо ва ни е; но ис то та ка и ма те ри јал на 
или фи нан сис ка по за ди на во се меј ство то, ка
ко и здрав стве на та сос тој ба на ро ди те лот 
и мно гу дру ги кои, за жал, се при сут ни. (у чес
ник три)

При чи ни те чес то мо же да се нај дат во о би
ча и те, тра ди ци и те и кул ту ра та  ду ри и на 
скри ен на чин, во ме то ди те за вос пи ту ва ње 
на де ца та. За то а, не мис лам де ка пос то и 
ед но де те кое е и му но на мож нос та да би де 
жрт ва на на сил ство. На сил ство то се ја ву ва 
на си те ни во а на оп штес тве ни от жи вот, но 
ис то та ка и во до маш ни от и се меј ни от жи
вот. (у чес ник че ти ри)

Прак ти ка та по ка жа де ка ко га се слу чу ва во 
се меј ство то, тоа е ре зул тат на дис фун
кци о нал ни се меј ни од но си... Нај чес то е ко га 
ро ди те ли те се во кон фликт, ка де што има 
деп ре сив на, кон флик тна ат мос фе ра до ма, 
а о со бе но ко га ста ну ва збор за раз вод. Ед
на тре ти на од раз во ди те што ги и мав ме се 
мно гу кон флик тни, мно гу теш ки, а де те то е 
жрт ва во о ва а си ту а ци ја... тие се све до ци на 
се ка ков вид на сил ство и кон флик ти до ма, а 
од но сот ме ѓу ро ди те ли те е тол ку на ру шу
вач ки; по то а, ко га ќе од лу чат да се раз ве дат, 
ро ди те ли те ги ко рис тат де ца та за да се од
маз ду ва ат е ден на друг пре ку де те то. (у чес
ник де вет) 

Ако се нор мал ни  да ги на ре че ме нор мал ни  
се меј ства во оп штес тво то, ка де што де ца
та се тре ти ра ат пра вил но и нив ни те пра ва 
се на вис ти на це не ти, се меј ства ка де ро ди
те ли те ед нос тав но ќе приз на ат де ка и а ко 
се де ца, тие и ма ат сво и пра ва и ин те ре си... 
во о вој слу чај, се ко е де те ќе се вос пи ту ва во 
сре ди на ко ја би би ла нор мал на сре ди на, а ис
то та ка ќе се из гра ди со вред нос ти  на вис
ти на важ ни вред нос ти. (у чес ник де сет)

Во до не ка де повр за на смис ла, друг ис пи-
та ник го из ло жи ар гу мен тот на е мо ци о нал-
но не дос тап ни ро ди те ли и воз рас ни ка ко 
по тен ци јал но при до не су вач ки фак тор :

Ако де те то не ма со ко го да раз го ва ра за сво
и те проб ле ми, тоа о бич но са ка да прив ле че 
вни ма ни е, па по не ко гаш пра ви на сил ство за 
да по ка же де ка има не кој проб лем и де ка му 
тре ба по мош... Ро ди те ли те, воз рас ни те, не
ма ат вре ме да збо ру ва ат со сво и те де ца; за 
жал, де нес ова ста ну ва сè по чес то. Тие мо же 
да се за фа те ни со ра бо та, или по не ко гаш не 
зна ат ка ко да го нап ра ват тоа. (у чес ник пет)

Е ден ис пи та ник го из ло жи ар гу мен тот де ка 
о ни е кои би ле зло у пот ре бе ни во ми на то то 
мо же да ста нат злос та ву ва чи во ид ни на: 

Ед на од о ви е при чи ни е де ка сто ри те ли те на 
на сил ство, тие са ми те би ле жрт ви на на сил
ство. Зна чи тие го реп ро ду ци ра ат [na sil stvo
to], мо жам да ка жам, би деј ќи мно гу од ис тра
жу ва чи те што ги про чи тав, до се га, ве лат 
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де ка се по ка жу ва  лу ѓе то кои би ле жрт ви на 
на сил ство или зло у пот ре ба, не ко и од нив го 
реп ро ду ци ра ат тоа. (у чес ник пет)

И пов тор но, во до не ка де повр за на смис-
ла, од нос но од ра зу вај ќи ја ос нов на та и де-
ја о ко лу по тен ци јал на та ме ѓу ге не ра цис ка 
реп ро дук ци ја на мо де ли те на на сил ство, 
друг у чес ник збо ру ва ше за важ нос та на 
воз рас ни те во оп штес тво то и нив ни от по-
тен ци јал да де лу ва ат ка ко по зи ти вен или 
не га ти вен при мер : 

Тре ба да за поч не ме со воз рас ни те  ре е ду ка
ци ја на воз рас ни те. Не е слу чај са мо со на ша
та др жа ва, тоа се слу чу ва и во гло бал ни рам
ки. Воз рас ни те се тие кои ко рис тат го вор 
на ом ра за. Тие го при ка жу ва ат ова на сил но 
и аг ре сив но од не су ва ње, ко рис тат не со од ве
тен ја зик и мно гу чес то де ца та се та му  и 
тие ед нос тав но го ко пи ра ат она што о бич
но го пра ват воз рас ни те... Та ка и тие ста ну
ва ат на сил ни или аг ре сив ни  ма ѓеп сан круг. 
(у чес ник шест)

Че ти ри дру ги ис пи та ни ци се освр на а на 
вли ја ни е то на по го ле ми те со ци јал ни и оп-
штес тве ни фак то ри врз ни во то на на сил-
ство врз де ца та. Трој ца ис пи та ни ци се 
освр на а на вли ја ни е то на по го ле ми те оп-
штес тве ни фак то ри ка ко не га ти вен е фект, 
од нос но зго ле му ва ње на ве ро јат нос та за 
на сил ство врз и ме ѓу де ца та; два од нив 
се од не су ва а на ста во ви те кон де вој ки те и 
же ни те:

От ка ко ра бо там во об лас та на на сил ство 
врз же ни, о со бе но на сил ство врз де вој чи ња, 
пос то јат ти пич ни и сте ре о тип ни фор ми. 
Во не ко и оп штес тва, ка ко што зна е те, ова 
е доз во ле но. Ако збо ру ва ме за при сил ни бра
ко ви, о са ка ту ва ње то на ге ни та ли и те, кое 
е фор ма на на сил ство врз де вој чи ња та, кое 
по тек ну ва од тие сте ре о ти пи  ова е неш
то што тре ба да се нап ра ви за де вој чи ња та. 
Мик ро сис тем ски от од го вор во зем ја та во ди 
кон на сил ство. (у чес ник се дум) 

Во не ко и од о ви е се меј ства, у ло га та на же
на та сè уш те е мно гу тра ди ци о нал на и тие 
го о доб ру ва ат те па ње то на же на та. Тие 
о че ку ва ат же на та да има тра ди ци о нал на 
у ло га, да би де пос луш на во се меј ство то. За
то а ве ру вам де ка во из ми на ти те де сет до 
пет на е сет го ди ни мно гу е нап ра ве но во о ва а 
об ласт, о со бе но ко га ста ну ва збор за се меј
но то на сил ство. Но, пра ша ње то не е тре ти
ра но ед нак во, би деј ќи не мо же ме да ка же ме 
де ка си ту а ци ја та е ис та ко га ста ну ва збор 
за по о да ле че ни те, или ед нос тав но по ве ќе ру

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.

рал ни об лас ти, би деј ќи о чиг лед но пос то и не
дос та ток на об ра зо ва ни е и о чиг лед но не дос
та ток на ин фор ма ци и. (у чес ник о сум)

И ма ше и два ко мен та ри во врс ка со по тен-
ци јал ни те не га тив ни е фек ти на на сил ство-
то врз де ца та од не о дам неш на та по ли тич-
ка нес та бил ност во зем ја та: 

Ве ру вам де ка она што се слу чу ва во оп штес
тво то, си те тие слу чу ва ња, зна е те, во оп
штес тво то, на вис ти на при до не су ва ат кон 
по ја ва на на сил ство. Ис то ка ко и се га  те
ков ни те ра бо ти, што всуш ност се слу чу ва, 
и по ли тич ка та си ту а ци ја во зем ја та9. (у чес
ник о сум)

Во пос лед ни те не кол ку го ди ни и ма ше зго ле
му ва ње на на сил ство то и на сил ство то во 
оп штес тво то, ка ко и во ме ди у ми те, ме ѓу 
нај вли ја тел ни те по ли тич ки лу ѓе и ме ѓу нај
вли ја тел ни те по ли тич ки пар ти и во зем
ја та... Ова се ши ре ше на до лу, од вр вот до 
дно то, зна е те, па ду ри и де ца та мо же а да по
чув ству ва ат де ка по лож ба та на моќ е мно гу 
важ на, де ка мо жеш да се и ден ти фи ку ваш со 
тоа и де ка мо жеш да би деш ли дер , мо жеш да 
би деш што са каш. Ис то та ка, со ци јал ни те 
не ед нак вос ти кои ста ну ва ат ре ал ност мно
гу о чиг лед ни во на ше то оп штес тво о воз мо
жи ја де ца та да ста нат дис кри ми ни ра ни ме
ѓу се бе... Се кој ден гле дам мно гу де ца кои би ле 
мал тре ти ра ни и зло у пот ре бу ва ни од врс ни
ци; а од дру га стра на, гле дам мно гу де ца со 
над во реш но од не су ва ње, аг ре сив ни: ро ди те
ли те не мо жат да го ог ра ни чат нив но то од
не су ва ње, па ду ри и у чи лиш те то не мо же да 
го сто ри тоа. (у чес ник два на е сет)

Се пак, е ден ис пи та ник се освр на на про-
мен ли ви те оп штес тве ни вред нос ти во те-
кот на из ми на ти те две или три де це ни и 
што и ма а по зи ти вен е фект, од нос но зго ле-
му ва ње то на пра гот на чув стви тел ност кон 
на сил ство то врз де ца та, ка ко што се гле да 
во у чи лиш на та прак са:

Пред о ко лу два е сет го ди ни, од ре де ни фор ми 
на на сил ство беа тре ти ра ни ка ко нор мал
ни по ја ви; во о вој пог лед, мо жам да спо ме нам 
те лес но каз ну ва ње во у чи лиш та та  мо же би 
те па ње на де ца та, ша ма ри, мо же би тег не ње 
на ко са та, те лес но каз ну ва ње со стап  си те 
о ви е ра бо ти беа тре ти ра ни ка ко нор мал ни 
по ја ви. Мо же би ова се дол жи на не ка ков вид 
на не раз би ра ње на фе но ме нот на на сил ство 
врз де ца та; о ви е фор ми беа, на не кој на чин, 
при фа те ни, тие беа тре ти ра ни ка ко нор
мал ни, ка ко дел од вос пит нооб ра зов ни от 
про цес, ка ко не как ва пе да гош ка мер ка... Од 
о са мос то ју ва ње то на др жа ва та си ту а ци ја
та се про ме ни и до ве де до број ни про ме ни во 
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од нос на за кон ска та ре гу ла ти ва, во од нос на 
пра во то и про ме ни те во свес та на ин сти
ту ци и те и свес та на дел од се меј ства та, во 
врс ка со пос то е ње то на так ви фор ми на на
сил ство. (у чес ник е ди на е сет) 

Е ден ис пи та ник го из не се ар гу мен тот за 
не дос та то кот на спро ве де ни за кон ски сан-
кци и:

Пос то јат раз лич ни при чи ни. Пр во, не со од
вет на та за кон ска ре гу ла ти ва. По то а, нес
про ве ду ва ње то на за ко нот, пос то е ње то на 
вла де е ње на пра во то. Не пос то и сис тем за 
пре вен ци ја и заш ти та. Не дос та ток на е фи
ка сен сис тем за пре вен ци ја. (у чес ник се дум) 

И пов тор но, на до не ка де повр зан на чин, 
друг ис пи та ник збо ру ва ше за не е фек тив-
нос та на ин сти ту ци и те кои и ма ат од го вор-
нос ти за заш ти та на де ца та: 

Има од ре де ни стра ни, на ци о нал ни те ла и ин
сти ту ци и кои при бег ну ва ат кон ус во ју ва ње 
на од ре де ни пла но ви и стра те ги и, кои би би
ле за де ца та  но тие не се спро ве ду ва ат за 
доб ро то на де ца та. И пов тор но, за жал, о ви е 
над леж ни ин сти ту ци и кои тре ба да о без бе
дат ста ва ње крај на на сил ство то врз де ца
та ед нос тав но се за мол че ни, зна е те. Тие не 
пра ват ниш то за на сил ство то врз де ца та, а 
тоа во ди кон е ден вид на ла нец, зна е те, ка ко 
ма ѓеп сан круг, са мо на сил ство што се слу чу
ва. (у чес ник де сет)  

Два на е сет те ис пи та ни ци чи ни те ли беа 
пра ша ни да ли и ма ат кон крет ни ко мен та ри 
за тоа зош то се слу чу ва на сил ство то врз 
де ца та во сис те мот за заш ти та на де ца та - 
од нос но, ко мен та ри во до пол не ни е на она 
што ве ќе го ка жа а оп што за тоа зош то се 
слу чу ва на сил ство то врз де ца та (ви ди по-
го ре). Е ди на е сет од два на е сет те у чес ни ци 
и ма а на та мош ни ко мен та ри во о вој пог лед. 
Се дум од клуч ни те чи ни те ли ис пи та ни ци 
во нив ни те од го во ри се освр на а на раз лич-
ни за кон ски рам ки, про то ко ли, мо ни то ринг 
и ко ор ди на ци ја на сис те ми те кои се ве ќе 
вос пос та ве ни во сис те мот за дет ска заш-
ти та во зем ја та, на пр.:

Вос пос та вив ме на ци о нал но ко ор ди на тив но 
те ло за заш ти та на де ца та, на нај ви со ко 
ни во. Се сос то и од прет став ни ци од си те 
ре ле ван тни ми нис тер ства  нев ла ди ни ор
га ни за ци и и ме ѓу на род ни ор га ни за ци и, со цел 
да се о без бе ди се оп фат на заш ти та на де ца
та во те кот на це ли от про цес. За да се по
доб ри ова пра ша ње за и ден ти фи ка ци ја, бе ше 
о без бе де на о бу ка за си те про фе си о нал ци кои 
ра бо тат во со од вет ни те ин сти ту ци и. Во 
2012 го ди на и мав ме кам па ња за и ден ти фи

ка ци ја на жрт ви на сек су ал на зло у пот ре ба 
на де ца. Цел та бе ше да се зго ле ми свес та на 
нас тав ни ци те и си те вра бо те ни кои ра бо
те а во у чи лиш та та; ис то та ка, ка ко да се 
при ја ву ва по то а  ка ко да се ин фор ми ра ат 
цен три те за со ци јал на ра бо та, и во слу ча и 
на теш ка зло у пот ре ба, ка ко да се ин фор ми
ра Ми нис тер ство то за внат реш ни ра бо ти. 
(у чес ник два)

Е ден од се дум те ис пи та ни ци кои се освр-
на а на раз лич ни те за кон ски рам ки, про то-
ко ли, мо ни то ринг и ко ор ди на ци ја на сис-
те ми те, го из ра зи сво е то мис ле ње де ка 
ре ша ва ње то на ова пра ша ње ле жи во по-
кон зис тен тна при ме на на пос тој ни те мер-
ки: 
 
Не ко и од при чи ни те што ги спом нав ко га 
збо ру вав за на сил ство то врз де ца та во се
меј ство то, ис то та ка, се при сут ни во сис
те мот за заш ти та на де ца та. Тоа за ви си од 
сто ри те лот на на сил ство то и од мер ки те 
што тре ба да ги спро ве ду ва сис те мот за да 
му се о без бе ди заш ти та на де те то. (у чес ник 
три)

Ме ѓу то а, чет во ри ца од се дум те ис пи та ни-
ци кои се освр на а на раз лич ни те за кон ски 
рам ки, про то ко ли, мо ни то ринг и ко ор ди на-
ци ја на сис те ми те по со чи ја де ка прак ти ка-
та за дет ска заш ти та мо же да би де (или, во 
слу ча јот на у чес ник де вет, нед вос мис ле но 
е) мал ку по и нак ва:

На ши те ин сти ту ци и ги сле ди кан це ла ри ја та 
на На род ни от пра воб ра ни тел, а струч ни от 
над зор го о без бе ду ва Ин сти ту тот за со ци
јал ни ра бо ти, кој има сек тор за со ци јал ни 
ин спек ци и... Се пак, тоа не зна чи де ка сме за
до вол ни од ин сти ту ци о нал на та гри жа. (у чес
ник е ден)

За ко нот и про то ко ли те, сè што и ма ме во од
нос на до ку мен та ци ја, се на вис ти на јас ни и 
лес ни за у пот ре ба. Но, факт е де ка во прак
са, о ви е прин ци пи се пот це не ти. Ка ко член 
на На ци о нал ни от со вет за ма ло лет нич ка де
лик вен ци ја и ка ко у чес ник во мно гу ра бот ни 
гру пи кои се ре ле ван тни за о ва а те ма, свес ни 
сме де ка де ца та се ин тер вју и ра ат по ве ќе па
ти... Јас но е де ка тре ба да се спро ве де са мо 
е ден раз го вор во при сус тво на прет став ник 
од Цен та рот за со ци јал на ра бо та, Ми нис
тер ство то за внат реш ни ра бо ти и јав ни
от об ви ни тел. И во сог лас ност со За ко нот 
за дет ска прав да, су ди ја та мо же да го по ви
ка де те то на вто ро сос лу шу ва ње. Ме ѓу то а, 
прак ти ка та от кри ва де ка и ма ме по ве ќек
рат ни ис пра шу ва ња на де ца, а во не ко и слу
ча и де ца та се со о чу ва ат и со сто ри те лот на 
на сил ство то. (у чес ник че ти ри)

Зна чи има врс ка и со за кон ска та ре гу ла ти ва 
 мно гу чес то и ма ме за кон ски про пи си кои во 
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те о ри ја се доб ри, но мо же би тоа не е слу чај 
во прак са  она што мо же да не дос та су ва се 
ин фор ма ци и за прак тич на им пле мен та ци ја. 
(у чес ник шест)

По ра ди дис фун кци о нал нос та на ин сти ту-
ци и те во др жа ва та. Вни ма тел но го од брав 
о вој тер мин „дис фун кци о нал ност“ - ист е 
ка ко и за се меј ство. Мо жам да ка жам де-
ка не пос то и ни ту ед на ин сти ту ци ја ко ја е 
вклу че на во сис те мот за дет ска заш ти та 
ко ја ус пе ва це лос но да ги извр шу ва сво и-
те над леж нос ти, над леж нос ти те што им се 
да де ни, во сог лас ност со раз лич ни те про-
то ко ли, за ко ни и слич но. (у чес ник де вет)
Е ден од се дум те у чес ни ци кои се освр на а 
на раз лич ни те за кон ски рам ки, про то ко ли, 
мо ни то ринг и ко ор ди на ци ја на сис те ми те, 
го ло ци ра ше проб ле мот во о вој пог лед во 
ста во ви те и ак тив нос ти те во од ре де ни де-
ло ви од оп штес тво то, ка ко и во пре диз ви-
ци те во спро ве ду ва ње то по ра ди о ви е фак-
то ри:  
 
Ко га ста ну ва збор за ин сти ту ци о нал ни те 
ас пек ти, се то ова за пос та ву ва ње всуш ност 
е дла бо ко вко ре не то. За то а, мо жам са мо да 
збо ру вам за не ко и не до вол ни на по ри од стра
на на оп штес тво то, во смис ла на про мо ви
ра ње на ова ни во на сен зи би ли тет, ко га ста
ну ва збор за ру рал ни те об лас ти... Мо же ме да 
раз го ва ра ме за де вој ки те, на мно гу од о ви е 
де вој чи ња не им е доз во ле но да о дат на у чи
лиш те, не им е доз во ле но да се за пи шу ва ат 
во у чи лиш те, тие се за не ма ре ни, а пок рај 
тоа, ду ри и ко га им е доз во ле но да о дат на 
у чи лиш те, тие се пов ле че ни од у чи лиш та
та пред вре ме... И ма ше зго ле му ва ње на над
леж нос ти те на у чи лиш ни от ин спек то рат 
и зго ле му ва ње на над леж нос ти те на ин спек
то ри те во ин спек то ра тот, што до ве де до 
по го ле мо вклу чу ва ње на де ца та, по го ле ма 
кон тро ла, по го ле ма гри жа  сè што се од не
су ва на де ца та. (у чес ник е ди на е сет)

Пет од клуч ни те чи ни те ли у чес ни ци во ин-
тер вју а та се освр на а на не дос та ток на о бу-
ки или свес ност во врс ка со нив ни те у ло ги 
од стра на на вра бо те ни те во сис те мот за 
заш ти та на де ца та: 

Мо же би не збо ру ва ме за ди рек тни те фор ми 
на на сил ство кои пос то јат, ту ку и за ин ди
рек тни те фор ми на на сил ство. Мо же би тоа 
е од не су ва ње то на служ бе ни те ли ца кои ра
бо тат во о ви е ин сти ту ци и, што всуш ност 
во ди до она што е поз на то ка ко „се кун дар на 
вик ти ми за ци ја“. (у чес ник шест)

Пос то јат не кол ку фак то ри, не кол ку при чи ни, 
би деј ќи мо же би ре ха би ли та ци ја та, ре ин тег
ра ци ја та не е це лос но завр ше на во ин сти

ту ци и те  мо же би тие не се придр жу ва ат до 
нај но ви те стан дар ди кои ја ре гу ли ра ат о ва а 
об ласт. Мо же би за то а што о ви е лу ѓе не се 
сле де ни до сте пен до кој тре ба да се сле дат 
по из ле гу ва ње то од таа ин сти ту ци ја. (у чес
ник се дум)

Ве ро јат но не дос та ток на об ра зо ва ни е од 
стра на на струч ни те ли ца, без раз ли ка да
ли се нас тав ни ци или лу ѓе кои ра бо тат во 
згри жу вач ки цен три. Тие сè уш те се во де ни 
од тра ди ци и, од о би ча и, а не од прав ни те 
нор ми. Тие раз мис лу ва ат за извр шу ва ње на 
сво ја та дол жност  обвр ска ко ја тре ба да 
им би де про фе си ја; и мо же би тие мо ра ле да 
ја пре зе мат о ва а у ло га, мо же би не са ка ле да 
би дат во таа про фе си ја, но мо же би тоа би ло 
ед нос тав но при сил но или на мет на то. И тие 
мис лат де ка де ца та се та му за нив, а не де ка 
тие се та му за де ца та. (у чес ник о сум) 

Ли ца та кои ра бо тат та му не ма ат до вол но 
свес ност. Јас ве ќе три е сет го ди ни ра бо там 
во сфе ра та на мен тал но то здрав је на де ца
та; не мо же те да го ле ку ва те де те то ос вен 
ако не ус пе е те пр во да ги вос пос та ви те о ви е 
пси хо со ци јал ни ин тер вен ци и за ед но со о ви е 
ин сти ту ци и  и ту ка сте бес по мош ни. Се чув
ству ва те мно гу бес по мош но, а тоа е теш ко, 
за то а што се о би ду ва те да го заш ти ти те 
де те то, и се чи ни де ка сте ос та ве ни без ни
как ви сред ства по ра ди це ла та си ту а ци ја. 
Се о би ду ва те да нап ра ви те неш то, а свес ни 
сте за се кун дар на та вик ти ми за ци ја што се 
по ја ву ва во сис те мот, и мо же те да ги ви ди те 
е фек ти те што ги има врз де те то  а се пак, 
вие сте бес по мош ни... [No] тоа не е се ко гаш 
та ка, не е се ко гаш та ка мрач но. (у чес ник де
вет) 

Ако тие на вис ти на, се ри оз но ги раз би ра ат 
нив ни те дол жнос ти и обвр ски, нив ни те за
да чи, и тоа де ка тие се та му за ин те ре си те 
на де ца та, де ка се та му за да ги вос пи ту ва
ат, да се гри жат за де ца та, то гаш не ма да 
и ма ме по ја ви на на сил ство во о ви е ин сти ту
ци и. А зош то се по ја ву ва ат проб ле ми? Тие се 
слу чу ва ат за то а што и ма те вра бо те ни кои 
ду ри и не ја раз би ра ат по зи ци ја та на ко ја се 
наз на че ни. Тие се та му са мо да ги по ми нат 
о сум те ра бот ни ча са, но не го гле да ат ка ко 
про дол же ни е на она што нор мал но би го пра
ве ле во жи во тот. (у чес ник де сет)

Ко неч но, двај ца од клуч ни те чи ни те ли 
у чес ни ци во ин тер вју а та ек спли цит но се 
освр на а на пот ре ба та од де ин сти ту ци о на-
ли за ци ја ка ко заш тит на мер ка про тив фе-
но ме нот на на сил ство врз де ца та во сис те-
мот за заш ти та на де ца та: 

И ма ме и на ци о нал на стра те ги ја за де ин сти
ту ци о на ли за ци ја, но за жал, ова е фо ку си ра
но са мо на ра бо та со лу ѓе и де ца со поп ре че
ност. (у чес ник е ден)  

Има мно гу мал ку ин сти ту ци и во сис те мот 
за заш ти та на де ца та кои се при ја тел ски за 
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де ца та и за а до лес цен ти те... Ин сти ту ци и
те што ги и ма ме сè уш те се „не ка де по ме ѓу“ 
 не се ка ко што не ко гаш би ле во со ци ја лис
тич ки от сис тем, но от то гаш не се про ме
ни ле мно гу. Тие ве лат де ка се „от во ре ни“ ин
сти ту ци и  тоа зна чи де ка не ги зат во ра ат 
вра ти те и не ги зат во ра ат де ца та  но, од 
дру га стра на, „от во ре на вра та“ зна чи де ка 
се це лос но от во ре ни, де ца та мо жат да из ле
зат во поп лад нев ни те ча со ви, да прос ја чат 
на у ли ца, што и да е – да пра ват не ко и ан
тисо ци јал ни ра бо ти, ис то та ка да кра дат, 
да пра ват што са ка ат. И ова се вид на ин
сти ту ци и што се на ре ку ва ат ин сти ту ци и 
за заш ти та на де ца... Без до во лен над зор , без 
до во лен пер со нал, без до вол на а ло ка ци ја на 
па ри за о ва а на ме на, без до вол но мо ни то ринг 
и без до вол но ис тра жу ва ње на ре зул та ти те. 
(у чес ник два на е сет) 

ЗА Е ФЕК ТИВ НОС ТА НА 
ПОС ТО ЕЧ КИ ТЕ МЕР КИ

Во след ни от дел ќе се до ку мен ти ра ат и 
раз гле ду ва ат од го во ри те на у чес ни ци те 
во ин тер вју а та на след ни те пра ша ња (ви-
ди го ре, „Ме то до ло ги ја“, дел за „Ма те ри ја-
ли“, под дел „И ден ти фи ку ва ни клуч ни чи ни-
те ли“; ис то та ка, При лог 1 (В)): „Во од нос 
на слу ча и на на сил ство врз де ца оп што и 
слу ча и на на сил ство врз де ца во сис те мот 
за заш ти та на де ца та на на ци о нал но ни во, 
што мис ли те за е фек тив нос та на пос то еч-
ки те мер ки? Мож на ли е ин тер сек тор ска со-
ра бот ка? До кол ку да, што ја о лес ну ва таа 
со ра бот ка (за ко но дав ство, про фе си о нал ни 
про то ко ли и у пат ства, про фе си о нал ни од-
но си и др.)? До кол ку не, кои мис ли те де-
ка се преч ки те за тоа (не дос та ток од за ко-
но дав ство, не дос та ток од про фе си о нал ни 
про то ко ли и у пат ства, не до вол но раз би ра-
ње на за ко но дав ство то, про фе си о нал ни те 
про то ко ли и у пат ства, ло ши про фе си о нал-
ни од но си итн.)?“ 
 
Е ден од два на е сет те клуч ни чи ни те ли 
у чес ни ци во ин тер вју то од го во ри де ка мо-
же би ќе би дат пот реб ни и не ко и до пол ни-
тел ни из ме ни во за ко но дав ство то:
 
Мо же би за кон ска та рам ка тре ба по на та му 
да се из ме ни... Има праз ни ни во ре чи си си те 
об лас ти кои што ту ку ги по со чив. Нај го лем 
проб лем би бил не дос та то кот на вла де е ње 
на пра во то. (у чес ник се дум) 

Се пак, мно гу по чес то у чес ни ци те во ин тер-
вју а та се по ви ку ва а на (ка ко што нап ра ви ја 

шес тми на) раз ли ка та ме ѓу она што се сме-
та за до бар за кон (т.е. што тре ба да се слу-
чу ва во прин цип) и кол ку доб ро за ко ни те 
всуш ност се спро ве ду ва ат (од нос но, што 
се слу чу ва во прак са). 
 
Ако збо ру ва ме за за ко нот и стра те ги ја та во 
до ку мен ти те за прав на та стра те ги ја – со
се ма сме доб ри. Ме ѓу то а, ако збо ру ва ме од 
глед на точ ка на им пле мен та ци ја, има по ве ќе 
пре диз ви ци, а им пле мен та ци ја та не е на о че
ку ва но то или са ка но то ни во. (у чес ник е ден) 

Ба рем во од де лот во кој ние [Mi nis ter stvo to] 
сме вклу  че  ни, мо же ме да ви ди ме де ка се при
ме ну ва [za ko no dav stvo to]. Но, на на ци о нал но 
ни во, це ло то за ко но дав ство не се при ме ну ва 
це лос но. За то а мо же ме да ви ди ме де ка и ма ме 
не ко е от ста пу ва ње од ова [na ci o nal no] пра
ша ње за заш ти та на де ца та  де ка ние [ka ko 
na ci ja] не го спро  ве  ду  ва  ме це лос но. (у чес ник 
три)

Доб ро, пос то и на ци о на лен ак ци о нен план за 
дет ски пра ва, тоа е точ но; пос то и за кон 
за заш ти та на де ца та, за ко ни за ос нов но и 
сред  но об ра зо ва ни е. Но, ге не рал но мис лам 
де ка сис те мот за заш ти та на де ца та е доб
ро зас но ван; пос то и доб ра ос но ва, но тре ба 
да се над гра ди, се раз би ра, и да се при ла го ди 
и а дап ти ра на но ви те трен  до  ви  на при мер , 
сај бер на сил ство то, што е мно гу важ но во 
пос лед ни ве го ди ни. Спо ред на ци о нал ни от за
кон, ко га ед но де те е жрт ва или сто ри тел на 
кри вич но де ло, тие тре ба да да дат ис каз два 
или мак си мум три па ти. Пр ви от пат е пред 
по ли цис ки от служ  бе  ник, а вто ри от пат е во 
су дот; и во ис клу чи тел ни слу ча и, мо же да има 
трет или четвр  ти пат. На ша та ор га ни за ци
ја ло би ра за де те то да да ва са мо е ден ис каз и 
тој ис каз да се ко рис ти во ис тра га та  се ко е 
пов то ру ва ње или се ќа ва ње е вик ти ми за ци ја, 
се кун дар на вик ти ми за ци ја на де те то. (у чес
ник пет)

Всуш ност пос то и фор ма што ја ко рис ти
ме за при ја ву ва ње на на сил ство, а ис то та
ка има и про то кол што го под гот вив са мо 
за У НИ ЦЕФ; тоа е про то кол за ак тив нос та 
што тре ба да ја пре зе мат здрав стве ни те 
ра бот ни ци. Се пак, и пок рај о ви е фор ми и про
то ко ли и дру ги слич ни до ку мен ти  и пок рај 
пос тој ни те и пос то еч ки те  тие ед нос тав
но не се ко рис тат, не се дис три бу и ра ат, ни
ту се пре зен ти ра ат пра вил но. (у чес ник де
вет)

Те о рет ски, и ма ме за ко ни, но им пле мен та
ци ја та на вис ти на не се слу чу ва во прак са. 
Зна чи на сил ство то е заб ра не то  заб ра не то 
е спо ред го ре на ве де ни те за ко ни  но во прак
са, тоа не е сан кци о ни ра но, не е каз ну ва но. 
[Во ед но ис тра жу ва ње пред не кол ку go di ni] 
ги пра шав ме у че ни ци те од ос нов ни те у чи
лиш та да ни ка жат по ве ќе за на сил ство то... 
Сфа тив ме де ка де ца та не се ох раб ру ва ат 
да при ја ву ва ат на сил ство; не ко и од нив ду
ри и го гле да ат ка ко нор ма лен чин или неш
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то што нас тав ни кот има пра во да го пра ви 
во у чи лиш те, и мис лат де ка ако го при ја ват 
тие ќе би дат сан кци о ни ра ни, а не нас тав ни
ци те. (у чес ник де сет)

Вло жив ме мно гу на по ри за за ко ни те и под за
кон ски те ак ти, и од дру га стра на, во пра ве
ње то про то ко ли за ме ѓу сек тор ска со ра бот
ка во слу ча и на зло у пот ре ба на де ца. Но, о ви е 
про то ко ли до се га не се пос та ве ни е фи кас но. 
Има ог ра ни че ни ре сур си, о со бе но во здрав
стве ни от сек тор , но тие не фун кци о ни ра ат 
доб ро. (у чес ник два на е сет)

Пет ми на од два на е сет те клуч ни чи ни те ли 
у ка жа а де ка ра бо та та во о ни е об лас ти ка-
де што е пот реб на ме ѓу сек тор ска со ра бот-
ка во спро ве ду ва ње на за ко но дав ство то 
или на ци о нал ни те по ли ти ки, или о без бе ду-
ва ње на ус лу ги, е важ на и ба ра до пол ни-
тел но вни ма ни е:

Би са кал да спо ме нам де ка о ни е сер ви си кои 
ба ра ат ме ѓу сек тор ска со ра бот ка се нај
теш ки за спро ве ду ва ње. (у чес ник е ден) 
Свес ни сме за пот ре ба та од по доб ру ва ње на 
ме ѓу сек тор ска та со ра бот ка, би деј ќи тоа е 
клуч но за заш ти та на де ца та. (у чес ник два)

[I ma {e проб ле ми so] ме ѓу сек тор ска та со ра
бот ка ко ја тре ба да пос то и ме ѓу ин сти ту ци
и те кои тре ба да се вклу че ни во заш ти та та 
на де ца та – во ми на ти те го ди ни се зго ле ми
ја о бу ки те за вра бо те ни те во Цен та рот за 
со ци јал на ра бо та за да се по доб рат нив ни
те про фе си о нал ни веш ти ни и ка па ци те ти. 
(у чес ник че ти ри)

Се се ќа вам пред 29 го ди ни... ду ри и во тоа вре
ме, со ра бот ка та со об ра зов ни от сис тем, 
збо ру вам за ос нов ни те и сред ни те у чи лиш
та, и цен три те за со ци јал на ра бо та – со ра
бот ка та бе ше од лич на, о со бе но ко га и мав ме 
де ца кои беа жрт ви на на сил ство. Мо же би 
во тоа вре ме тер ми ни те „ме ѓу сек тор ска“ 
или „ме ѓу од де лен ска со ра бот ка“ не пос то е ја 
– мо же би не мав ме про то ко ли, но ра бо тев ме 
за ед но за ин те ре си те на де ца та... Ко га ста
ну ва збор за о ва а ме ѓу сек тор ска со ра бот ка, 
ве ру вам де ка таа пос то и и тре ба да пос то и, 
но она што мис лам де ка е уш те по ре ле ван
тно е е дин ствен на чин на де лу ва ње. И о вој 
е дин ствен на чин на де лу ва ње не тре ба да се 
при ме ну ва са мо на да ден ре ги он, ни ту да ден 
град, ту ку тре ба да би де во др жа ва та, на на
ци о нал но ни во. (у чес ник шест) 

До пол ни тел но, двај ца од два на е сет те 
клуч ни чи ни те ли у чес ни ци во ин тер вју а та 
ја ис так на а пот ре ба та од фи зич ки ре сур си 
на без бед ни ку ќи или за сол ниш та за про-
цен ка и трет ман на де ца-жрт ви на на сил-
ство:

Мо ра ме да би де ме свес ни за мож нос та од 

пов тор но тра у ма ти зи ра ње на де ца та, би деј
ќи ова е мно гу чув стви тел на об ласт... Пок рај 
за јак ну ва ње то на ка па ци те ти те на струч
ни те ли ца, што е пот реб но, пот реб ни ни се 
ре сур си  вклу чу вај ќи фи нан си ра ње на до пол
ни тел ни служ би за поддр шка на жрт ви те. 
Струч ни те ли ца кои ра бо тат во цен три те 
за со ци јал на ра бо та мо же да о без бе дат и ни
ци јал на пси хо со ци јал на поддр шка, но нам ни 
се пот реб ни спе ци ја ли зи ра ни цен три за со
ве ту ва ње, ка де што на жрт ви те ќе им би де 
о без бе де на по мош за да мо жат да се вра тат 
во нив ни от нор ма лен жи вот... Ни тре ба за
сол ниш те, без бед ни ку ќи, ка де што ќе мо же
ме да згри жу ва ме и тре ти ра ме. Да, пот реб на 
им е со ци јал на заш ти та, но во ис то вре
ме пот реб на им е и здрав стве на заш ти та. 
За то а тре ба о ва а ус лу га да би де дос тап на. 
(у чес ник два)

И ма ме са мо о сум „при јат ни со би“, ка ко што 
ги на ре ку ва ме, за ин тер вју и ра ње на де ца та 
кои би ле жрт ви на на сил ство  и тие се на
о ѓа ат во по ли цис ки те ста ни ци. Спо ред ин
фор ма ци и те од из веш та јот што го до бив ме, 
тие се не до вол ни во спо ред ба со бро јот на 
де ца кои се из ло же ни на ри зик. Во Цен та рот 
за со ци јал на ра бо та и мав ме три так ви прос
то ри и, но се га има са мо ед на. И ма ше ед на 
так ва со ба во Скоп је, но згра да та бе ше ур на
та. Тие тре ба да ги и ма ат си те со од вет ни 
а у ди о, ви зу ел ни и тех нич ки сред ства за да 
мо жат да ја ис пол нат сво ја та цел. (у чес ник 
че ти ри)

Ко неч но, двај ца од два на е сет те чи ни те-
ли ис пи та ни ци се освр на а на е фек ти те од 
по ли тич ка та вол ја (или не дос ти гот од неа) 
врз ко ор ди ни ра но то о без бе ду ва ње на сер-
ви си за де ца-жрт ви на на сил ство:

Ве ру вам де ка во из ми на ти те три го ди ни сис
те мот не фун кци о ни ра тол ку доб ро ка ко 
што тре ба да фун кци о ни ра, а тоа мо же да е 
ре зул тат на по ли тич ка та си ту а ци ја. Не са
мо во од нос на си ту а ци ја та на заш ти та на 
де ца та од се меј но на сил ство, ту ку ге не рал
но, во си те сфе ри на оп штес тво то... Ова е 
она што се слу чу ва  та ка о ди ме, три че ко ри 
нап ред, пет че ко ри на зад! (у чес ник о сум) 

Пре зе мав ме мно гу и ни ци ја ти ви за да се здру
жи ме, да сед не ме за ед но и да дис ку ти ра ме, да 
раз го ва ра ме за тоа што фун кци о ни ра и што 
не фун кци о ни ра. Но, тоа за ви си од и ни ци ја ти
ва та на У НИ ЦЕФ, на не ко ја ме ѓу на род на ор га
ни за ци ја, на СЗО  а по то а на ши от сек тор , 
на ши те ин сти ту ци и не пре зе ма ат вод ство. 
Ду ри и на ше то Ми нис тер ство за труд и со
ци јал на по ли ти ка пре зе де мно гу и ни ци ја ти ви 
за ме ѓу сек тор ска со ра бот ка, но то гаш, зна е
те, тоа тра е ед на го ди на; се ме ну ва чо век на 
ни во на ми нис тер или за ме ник ми нис тер , кој 
е за дол жен за о ва а и ни ци ја ти ва, а по то а до
а ѓа дру го ли це кое не мо ра да про дол жи  не е 
тол ку важ но на а ген да та на од ре ден Ми нис
тер . И са ми те ми нис тер ства не со ра бо ту
ва ат мно гу доб ро. (у чес ник два на е сет)
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ВЛИЈАНИЕТО НА РОДОТ И ДРУГИТЕ 
ФАКТОРИ НА РАМНОПРАВНОСТ

Во след ни от дел ќе се до ку мен ти ра ат и 
раз гле ду ва ат од го во ри те на у чес ни ци те во 
ин тер вју а та на след ни те пра ша ња (ви ди 
го ре, „Ме то до ло ги ја“, дел за „Ма те ри ја ли“, 
под дел „И ден ти фи ку ва ни клуч ни чи ни те-
ли“; ис то та ка, При лог 1 (В)): „Ка ко мис ли-
те де ка пра ша ња та на род и дру ги фак то ри 
на ед нак вост вли ја ат на и ден ти фи ка ци ја та, 
при ја ву ва ње то и у па ту ва ње то на слу ча и на 
на сил ство врз де ца оп што и слу ча и на на-
сил ство врз де ца во сис те мот за заш ти та на 
де ца и ка ко тие слу ча и се пре ве ни ра ат и ре-
ша ва ат?“

Пет ми на од два на е сет те клуч ни чи ни те ли 
у чес ни ци во ин тер вју а та из ја ви ја де ка ро-
до ви те и дру ги те фак то ри на ед нак вост не 
вли ја ат врз тоа ка ко се и ден ти фи ку ва ат и 
ре ша ва ат слу ча и те на на сил ство врз де ца, 
на пр.: 

Не. Се о си гу ру вам де ка не ма раз ли ка. Се ко гаш 
де те то е тоа кое се тре ти ра, а нај доб ри
от ин те рес на де те то е нај важ но то неш то. 
(у чес ник два) 

Не, не би ре кол. Струч ни те ли ца ги тре ти ра
ат си те де ца ис то. До се га не сме за бе ле жа ле 
ни как ва ак тив ност ко ја би ла неп ра вил но нап
ра ве на по ра ди ед на од о ви е ос но ви. (у чес ник 
че ти ри)

Мис лам, од мо ја глед на точ ка, тие [rod и дру ги 
фак то ри на ed nak vost] не пра ват раз ли ка  се
ко е де те е де те. Ние ка ко ор га ни за ци ја не сме 
за бе ле жа ле ни как ви раз ли ки во прис та пот 
ако де те то е Ром че или има по и нак ва сек су
ал на о ри ен та ци ја, но мо же би тие раз ли ки [vo 
сек су ал на та o ri en ta ci ja] се по за бе леж ли ви кај 
воз рас ни те. (у чес ник пет) 

Тие пет ис пи та ни ци го спо ме на а пос то е ње-
то на за кон ски рам ки кои ја пот кре пу ва ат га-
ран ци ја та за ед нак вост во вак ви слу ча и, на 
пр.:

За ко нот за со ци јал на заш ти та има од ред ба 
за заш ти та од дис кри ми на ци ја врз ос но ва на 
род, ра са, бо ја на ко жа, на ци о нал ност, ет нич
ка при пад ност, со ци јал на, по ли тич ка, вер ска, 
кул тур на, ја зич на, фи нан сис ка и со ци јал на по
за ди на, поп ре че ност, не по вол на по лож ба во 
од нос на дру ги ко рис ни ци на со ци јал ни заш ти
та. (у чес ник е ден)  
  
Е ден од о ви е пет ис пи та ни ци, ис то та ка, се 
освр на и на кон крет ни ак тив нос ти од стра
на на Ми нис тер ство то за об ра зо ва ни е за за

јак ну ва ње на о ви е за ко ни пре ку раз ви ва ње на 
ком пле мен тар ни про то ко ли во у чи лиш та та: 

Пр во, Ми нис тер ство то за об ра зо ва ни е из
гот ви на со ки  о ви е у пат ства се од не су ва
ат на ан ти дис кри ми на ци ја во рам ки те на 
у чи лиш та та, а на со ки те им се дос тап ни на 
у чи лиш та та. У пат ства та беа из гот ве ни во 
со ра бот ка со нев ла ди ни те ор га ни за ци и, о со
бе но о ни е кои ра бо тат со ран ли ви те цел ни 
по пу ла ци и. У пат ства та им се дос тап ни, у чи
лиш та та мо жат да ги и ден ти фи ку ва ат о ви
е слу ча и на дис кри ми на ци ја... Зна чи, мо е то 
мис ле ње е де ка и ма ме сил ни ре сур си и и ма ме 
над леж ни струч ни служ би за да ги и ден ти фи
ку ва ме и да ги тре ти ра ме о ви е слу ча и. (у чес
ник е ди на е сет) 

Се пак, и пок рај тоа што на по ме на а де ка 
рам ноп рав нос та е на вод но за га ран ти ра на 
во за кон ска та рам ка, се дум ми на од два-
на е сет те клуч ни чи ни те ли ис пи та ни ци из-
ра зи ја мис ле ње де ка ис кус тво то во прак са 
мо же да би де мал ку раз лич но за од ре де ни 
гру пи. Чет во ри ца од два на е сет те ис пи та-
ни ци кон крет но се освр на а на слу ча јот со 
ет нич ки те мал цин ства во зем ја та, при што 
двај ца од нив у ка жу ва а де ка глав ни те по-
теш ко ти и се на о ѓа ат во о ви е за ед ни ци, на 
пр.: 

Ко га ста ну ва збор за дру ги те за ед ни ци  да 
ре че ме, ал бан ска та за ед ни ца  на вис ти на е 
теш ко да се ви ди ка де за пи ра ат о би ча и те и 
тра ди ци ја та и за поч ну ва на сил ство то. Ис
то то ва жи и за ром ско то на се ле ни е. Не е де
ка су ди и те не се о би ду ва ат да ги заш ти тат 
о ви е де ца, но во не ко и слу ча и тие са ка ат да 
се вен ча ат на че ти ри на е сет го ди ни. Во не
ко и слу ча и, тие се про да ва ат од стра на на 
нив ни те ро ди те ли, а тоа е нор мал на ра бо та 
во таа за ед ни ца; и тоа зна чи де ка на вис ти на 
е теш ко да се до ка же ка ко чин на на сил ство, 
и тн. (у чес ник де вет)  
  
Тие [Албанците и Ромите] жи ве ат во сре ди
ни што се по зат во ре ни  и за то а, на при мер , 
не ма при ја ви од со се ди; сре ди на та во ко ја 
жи ве ат не го доз во лу ва тоа. Зна чи, тре ба да 
ги пот тик не ме гра ѓа ни те да при ја ву ва ат 
слу ча и на на сил ство – без раз ли ка да ли тоа 
вклу чу ва де те кое е со се ма здра во или де
те кое има не как ва 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 
од нос на о ви е мал цин ства, на пр.:  
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Ко га ста ну ва збор за де ца та од ром ска та 
за ед ни ца, ка ко ран ли ва гру па на де ца, тие сè 
уш те не ги у жи ва ат ис ти те пра ва. Зна чи, го 
не ма те тој ас пект на ед нак вост. Спо ред на
о ди те што ги и ма ме, 90 про цен ти од де ца та 
кои пи та чат на у ли ци те, пи та чи те, се при
пад ни ци на ром ско то на се ле ни е и се из ло же ни 
на се как во на сил ство. Тие се из ло же ни на при
нуд на ра бо та и ек спло а та ци ја, ко ја, ка ко што 
зна е ме, е заб ра не та, спо ред ме ѓу на род ни те 
дек ла ра ци и и стан дар ди... За жал, др жа ва та 
не нај де со од ве тен ин стру мент за заш ти та 
на о ви е де ца. (у чес ник де сет) 

Мно гу ра бо там со де ца кои би ле сек су ал но 
зло у пот ре бе ни. Ако де те од ром ска та по пу
ла ци ја е сек су ал но зло у пот ре бе но, тоа нап
ре ду ва мно гу, мно гу бр зо. Ако де те од дру га 
ет нич ка при пад ност е сек су ал но злос та ву ва
но то гаш, нап ро тив, има од дол жу ва ње на це
ли от про цес. Об ви ни тел ство то мо ра да има 
мно гу, мно гу сил ни до ка зи со цел да нап ре ду ва 
е ден слу чај, а по не ко гаш и че ка ме со ме се ци да 
се раз ви е слу чај. На на ши те су ди и им е по лес
но да ка жат, да прог ла си не кој за ви но вен, ко
га тоа ли це до а ѓа од ром ско то мал цин ство. 
Зна е те [ov de, у чес ни кот поч на да збо ру ва со 
и ро ни чен тон, ка ко да е тре та stra na], „тоа 
е дел од нив на та кул ту ра, мно гу го ле ми се меј
ства кои жи ве ат за ед но во ед на прос то ри ја, 
де ца та се из ло же ни на сек су ал ни от жи вот на 
ро ди те ли те, све до ци се на тоа, а ро ди те ли
те се ра зуз да ни ко га се пи ја ни и лес но мо же да 
се вклу чат во сек су ал ни ак тив нос ти со сво и
те де ца“. (у чес ник два на е сет) 

Трој ца од два на е сет те клуч ни чи ни те ли 
кон крет но у па ту ва а на слу ча јот со де ца та 
со поп ре че ност. Двај ца од нив у ка жа а де ка 
проб ле мот е во не дос та ток на свес ност и 
о бу ка на о ни е кои ра бо тат со де ца со поп-
ре че ност, на пр.: 

Ко га ста ну ва збор за те лес на поп ре че ност  
де ца та кои и ма ат проб ле ми со фи зич ки от 
раз вој или дру ги проб ле ми  не си те прет став
ни ци кои до а ѓа ат од раз лич ни ин сти ту ци и се 
со од вет но о бу че ни за ра бо та со о ви е де ца, 
зна е те, де ца та со по себ ни пот ре би... Ве ру вам 
де ка не е проб лем тоа што се тре ти ра ат по
и на ку  и тие не се тре ти ра ат по и на ку, ту ку 
са мо за ра ди поп ре че нос та, тре ба да се ос но
ва по се бен тим. (у чес ник шест) 

Она што е дос та чес то од про фе си о нал ци те 
во ин сти ту ци и те е не ка ков от пор  от пор 
што го по ка жу ва ат кон о ви е де ца, де ца та со 
поп ре че ност. Ка ко тие да се о бе ле жа ни, на 
не кој на чин... Ве ру вам де ка о ви е де ца со поп ре
че ност кои ста ну ва ат дел од ре дов но то у чи
лиш те... та му и ма те нас тав ни ци, но нас тав
ни ци те не се доб ро о бу че ни да ра бо тат со 
о ви е де ца со поп ре че ност. И та му има мно гу 
мал тре ти ра ње, мал тре ти ра ње што се слу
чу ва во у чи лиш те то, и о ви е де ца се ед нос тав
но из ло же ни на се то ова. (у чес ник о сум)
      

И дру ги от од трој ца та у чес ни ци кои се освр
на а на де ца та со поп ре че ност по со чи де ка 
проб ле мот ле жи во не га тив ни те оп штес
тве ни ста во ви кон лу ѓе то со поп ре че ност: 
Де ца та со поп ре че ност.... за жал, свес та во 
оп штес тво то не е на за до во ли тел но ни во... 
Она што по ве ќе е пред ви де но со за ко нот е 
ин тег ра ци ја, а не ин клу зи ја... Од ед на стра на, 
и ма ме слу чај на ро ди те ли кои го по ви ку ва ат 
На род ни от пра воб ра ни тел да пре зе ме мер
ки за о ви е де ца со поп ре че ност да би дат дел 
од ре дов ни те у чи лиш та. Но, од дру га стра на, 
и ма ме та ка на ре че ни „нор мал ни“ ро ди те ли 
кои ни се ја ву ва ат и ба ра ат тие де ца да би
дат из ва де ни од у чи лиш та та, би деј ќи о ви е 
де ца „се ме ша ат“ во об ра зов ни те про це си во 
у чи лиш те то! (у чес ник де сет)

Ко неч но, е ден од два на е сет те клуч ни чи-
ни те ли ис пи та ни ци кон крет но се освр на 
на ро дот, ве леј ќи де ка де вој чи ња та се по-
себ но заг ро зе ни во од нос на тоа ка ко се 
и ден ти фи ку ва ат и ре ша ва ат слу ча и те на 
на сил ство врз де ца и де ка ко ре ни те на ова 
мо же да се нај дат во оп шти те ста во ви на 
оп штес тво то кон ро до ви те у ло ги и од гле ду-
ва ње то на де ца та:

Она што се слу чу ва на хар ти ја и што се слу
чу ва во прак са е со се ма по и нак во, би деј ќи 
и ма ло слу ча и ка де што де вој ки те кои би ле 
жрт ви претр пе ле по ве ќе прег ле ди, не кол ку 
прег ле ди про тив де вој чи ња та... се кој днев но 
го гле дам скри ен пат ри ар ха тот, па мо рам 
се кој днев но да се бо рам со ова. Би деј ќи, ос вен 
ако не би де тре ти ра на од стра на на др жа ва
та, тоа всуш ност е про цес кој пре диз ви ку ва 
мно гу, мно гу на сил ство. Зна чи, не ве лам де ка 
де вој ки те тре ба да се фа во ри зи ра ат, ту ку 
де ка тре ба да се про мо ви ра ед нак вос та ме ѓу 
мом чи ња та и де вој чи ња та  тре ба да се поч
не од мно гу ра на воз раст, од гра дин ки те. Би
деј ќи де вој чи ња та не мо ра се ко гаш да би дат 
об ле че ни во ро зо во, а мом чи ња та не мо ра да 
би дат об ле че ни во си но! (у чес ник се дум) 

ПРО ЦЕН КИ НА „ДОБ РИ“ И „НАЈ ДОБ
РИ“ ПРАК СИ ВО СЛУ ЧА И НА НА СИЛ
СТВО ВРЗ ДЕ ЦА ОП ШТО 

Во след  ни  от дел ќе се до ку мен ти ра ат и 
раз гле ду ва ат од го во ри те на у чес ни ци те во 
ин тер вју а та на след  ни  те пра ша ња (ви ди 
го ре, „Ме то до ло ги ја“, дел за „Ма те ри ја ли“, 
под дел „И ден ти фи ку ва ни клуч  ни чи ни те-
ли“; ис то та ка, При лог 1 (В)): „Кои мис ли-
те де ка мо же да се „доб ри“ или „нај доб ри“ 
прак  си во слу ча и на на сил ство врз де ца 
оп што? Има ли неш то што сме та те де ка 
тре ба да се вос пос та ви (за ко ни, по ли ти-
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ки, про то ко ли, ис тра жу ва ње)?“ Во нив ни-
те од го во ри на ова пра ша ње, два на е сет те 
клуч  ни чи ни те ли да до а дос та раз но вид ни 
пред  ло  зи. На при мер , за е ден у чес ник при-
о ри тет е де ин сти ту ци о на ли за ци ја та: 

Во од нос на де ин сти ту ци о на ли за ци ја, до
го во ре на е на ци о нал на стра  те  ги  ја. Мо ја та 
ви зи ја би би ла да не ма по ве ќе ин сти ту ци и 
за де ца  за да и ма ме ин сти ту ци и слич  ни на 
Дет ско то се ло, кое да ва од лич ни ре зул та ти 
и да мо же да се по доб рат згри  жу  вач  ки  те се
меј ства и згри  жу  ва  ње  то. О вој сис тем го и ма
ме во зем ја ва од 1960ти те и не мав ме проб 
ле  ми да ре ин тег ри ра ме згри  же  ни де ца на зад 
во оп штес тво то. (у чес ник е ден) 

Друг ис пи та ник ја ис так на на ци о нал на та 
пот ре ба за за ко но дав ство пот кре пе но со 
ис тра жу ва ње: 

Пр во, тре ба да го зна е ме бро јот и ви до ви
те на слу ча и на на сил ство врз де ца та. Пот
реб на е а на ли за и по спро  ве  ду  ва  ње  то на ова 
ис тра жу ва ње или а на ли за, тре ба да пред 
ло  жи  ме со од вет но за ко но дав ство за да се 
спро  тив  ста  ви  ме на о вој фе но мен на на сил
ство врз де ца та. (у чес ник три) 

Дру ги ис пи та ни ци се освр  на  а на пот ре ба та 
од по доб ру ва ња во спро  ве  ду  ва  ње  то на за-
кон ски те про це ду ри и нив но то прос  ле  ду  ва -
ње со дет ски те и се меј ни те служ  би: 

Нај доб ра прак  са е да се има по е фи ка сен про
цес на го не ње и до ка зи во су до ви те  да се 
завр  ши слу ча јот. За де цажрт ви на на сил
ство, за се ка ков вид на сил ство, за за дол жи
тел на ре ха би ли та ци ја или трет  ман – ус лу ги 
на со ве ту ва ње, а по доц на, врс нич ка поддр 
шка во у чи лиш та та, а ис то та ка и ра бо та 
со се меј ства та. Ра бо та со се меј ства та со 
не на сил ни от ро ди тел, или со двај  ца  та ро ди
те ли, ако зло у пот ре ба та е над вор од се меј
ство то; или од ед на стра  на да се ра бо ти со 
не на сил ни от ро ди тел и де те то, а од дру га 
стра  на со на сил ни от ро ди тел, ако мо же  
мис лам, ако има до вол но у вид и до вол но си ла 
кај ро ди те лот да ра бо ти на над ми ну ва ње на 
ова на сил но од не су ва ње. (у чес ник два на е сет)

Пок рај о ви е ин ди ви ду ал ни су гес ти и, пос то-
е ше сог лас ност, од нос но бе ше за ед нич ко 
во од го во ри те на чет во ри ца од два на е сет-
те ис пи та ни ци, де ка тре ба да има по го ле ма 
свес  ност во оп штес тво то во оп што во од нос 
на фе но ме нот на на сил ство врз де ца та и 
де ка про це сот на е ду ка ци ја на по ши ро ка та 
јав ност би бил ко ри сен, на пр.: 

Пред сè, тре ба да ра бо ти ме на по ди га ње 
на свес  та кај на се ле ни е то, вклу  чу  вај  ќи ги и 
ро ди те ли те, со цел да се за јак нат ка па ци
те ти те за ро ди тел ство  без раз ли ка да ли 
ста ну ва збор за ком плет ни се меј ства, се меј
ства со е ден ро ди тел, згри  жу  вач  ки се меј ства 
 со цел да се на ма ли на сил ство то што се 
слу чу ва во се меј ства та. За то а, ве ру вам де ка 
со по диг ну ва ње на свес  та на јав нос та, ќе ги 
по доб ри ме и ра бо ти те за про фе си о нал ци те 
кои ра бо тат во о ва а сфе ра... Ка ко ре зул тат 
на зат во ре ни се меј ства, тие ос та ну ва ат 
од да ле че ни од цен три те за со ци јал на ра бо
та, ги ста ва ат ра бо ти те „под те пих“... и во 
мо мен тов при до не су ва ме за пос то е ње на 
е ден ма ѓеп сан круг. (у чес ник че ти ри)

Мо де лот де ка де вој ки те тре ба да се прин 
це  зи, а мом чи ња та да по ка жу ва ат си ла  ова 
тре ба да се от ка же; о вој мо дел по на та му ге
не ри ра на сил ство. (у чес ник се дум)

Ако ме пра шу ва те за мо и те со ниш та и ка
ко ова на сил ство тре ба да се спре  чи и пре
ки не  пр вен стве но се од не су ва на е ду ка ци ја. 
Е ду ка ци ја на ро ди те ли; е ду ка ци ја на де ца та, 
од нај ра на воз раст... Ако уш те ка ко де те ги 
знам мо и те пра ва, уш те од ра на воз раст, де
ка слу ча и те ка ко што се пов ле ку ва ње на не
чи ја ко са, нав ре да или ко рис те ње лош ја зик 
не се неш то што тре ба да се то ле ри ра, ту
ку да се при ја ви, без ог лед на мес то то ка де 
што се слу чу ва,  без раз ли ка да ли тоа е во 
се меј ство то или во у чи лиш те то... И штом 
ќе знам де ка от ка ко ќе го при ја вам тоа, де
ка ќе би де со од вет но пос та пе но  то гаш ќе 
и ма ме на ма лу ва ње на на сил ство то врз де ца
та. Во спро  тив  но, мо же да и ма ме мно гу за ко
ни, мо же да и ма ме мно гу стра  те  ги  и со кои се 
заб ра ну ва ат ин ци ден ти те на на сил ство врз 
де ца та, но са мо во те о рет ска смис  ла. (у чес
ник де сет)

Двај  ца од о ви е чет во ри ца чи ни те ли ис пи-
та ни ци кои го во ре а за при до бив ки те од 
по го ле ма та свес  ност во оп штес тво то во 
це ли на, кон крет но се освр  на  а на о лес ну ва-
ње то на при ја ву ва ње то на на сил ство то врз 
де ца та: 

Ис то та ка, тре ба да ја над ми не ме пред ра су
да та де ка при ја ву ва ње то на на сил ство то е 
ло шо; мно гу е по ло шо да се би де све сен за не
кој вид на сил ство и да се мол чи за тоа. Тоа, 
ис то та ка, се слу чу ва и со про фе си о нал ци те 
кои ра бо тат со де ца  тие чес то па ти мис
лат на пос ле ди ци те, вклу чу вај ќи и по ја ву ва
ње на суд или как ви би ло дру ги деј ства кои би 
мо же ле да сле дат. (у чес ник че ти ри)

Дру га та и де ал на си ту а ци ја би би ла де ка си
те воз рас ни ќе би дат е ду ци ра ни да го пре поз
на ат на сил ство то и да го при ја ву ва ат  да 
не мол чат за тоа. Ако не збо ру ва те за на сил
ство, тоа зна чи де ка го поддр жу ва те  вие 
сте со у чес ник. (у чес ник пет)
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Е ден ис пи та ник про дол жи да го во ри за 
важ нос та на гла сот на де те то при при ја ву-
ва ње на на сил ство: 

Мис ле ње то на де те то е мно гу важ но. Чес то, 
ние воз рас ни те сме та ме де ка зна е ме што е 
нај доб ро за де те то, но тоа не е се ко гаш слу
чај. Ве ли ме де ка у чес тво то на де ца та е мно
гу важ но, но ние не се ко гаш го прак ти ку ва ме 
тој на чин. Ако ка же ме де ка дет ски от глас е 
ва жен, тре ба да соз да де ме ме ха низ ми за слу
ша ње на тој глас. (у чес ник пет)

Во од нос на ши ро ка вклу че ност, уш те двај-
ца од клуч ни те чи ни те ли у чес ни ци во ин-
тер вју а та се освр на а на при до бив ки те од 
по го ле мо ни во на вклу че ност на ло кал на та 
са мо уп ра ва: 

Це лос но ак ти ви ра ње на оп штин ски те со ве
ти. На ма лу ва ње на ма ло лет нич ка та де лик
вен ци ја [значи] спре чу ва ње на вме ша ност во 
би ло ка ков вид на по ро ци или би ло как ва кри
ми нал на ак тив ност  спре чу ва ње на за вис
нос ти, ка ко за вис ност од дро га, за вис ност 
од ци га ри... ква ли тет но сло бод но вре ме  
у чес тво во кре и ра ње и ди зај ни ра ње на об ра
зов ни от про цес, вклу чу ва ње, у чес тво во раз
ни клу бо ви по завр шу ва ње то на у чи лиш те то 
или раз лич ни ак тив нос ти, ор га ни зи ра ње на 
де ба ти  вклу чу ва ње на о ви е де ца во де ба та
та. Де ца та тре ба да се вклу чат во си те сфе
ри на оп штес тве ни от жи вот. Тие се де ца, но 
ние ка ко воз рас ни, мо же ме мно гу да на у чи ме 
од де ца та. Тие тре ба да би дат и на ши те нас
тав ни ци. (у чес ник о сум)

У чи лиш та та во др жа ва та се де цен тра ли зи
ра ни, та ка што тие се во над леж ност на со
ве тот, оп шти ни те. Та ка мо же да се дис ку ти
ра за из веш та и те и о цен ки те за ус пе хот на 
у чи лиш те то, а пос то и мож ност за су гес ти и 
во врс ка со од ре де ни по доб ру ва ња кои мо жат 
да се нап ра ват во у чи лиш ни те по ли ти ки, ка
ко и во сис те мот. Ова е до бар про цес и јас би 
са кал да го ви дам по ши ро ко  пос то и, но не 
е ши ро ко при фа тен. Раз ме на та на ис кус тва 
во рам ки те на оп шти ни те мо же да по мог не 
во трет ма нот на на сил ство то. Зна чи тре
ба да спом не ме де ка си те о ви е оп шти ни се 
глав но мул ти ет нич ки; во др жа ва та пос то и 
чув стви тел ност на фор ми на на сил ство кои 
се пре диз ви ка ни на ет нич ка ос но ва, би деј ќи 
ди рек тно вли ја е и врз со ци јал на та ос но ва. 
Зна чи ова е од при мар на важ ност за нас во 
рам ки те на Ми нис тер ство то и во рам ки те 
на оп шти ни те; и ме ди у ми те тре ба да го наг
ла сат ова. (у чес ник е ди на е сет)

Трој ца од клуч ни те чи ни те ли у чес ни ци во 
ин тер вју а та се освр на а на пра ша ња од 
про фе си о нал на та прак са. Е ден од нив 
дис ку ти ра ше за стра теш ки наз на чу ва ња и 
по доб ру ва ње на мер ки те за от кри ва ње и 

о це ну ва ње: 

Пр во, ќе и ма ме ква ли фи ку ва ни пси хо ло зи кои 
ра бо тат во у чи лиш та та, кои ќе мо жат да 
и ден ти фи ку ва ат де ка од ре де но де те е жрт
ва на не как ва зло у пот ре ба. То гаш струч но то 
ли це ќе го ин фор ми ра Цен та рот за со ци јал на 
ра бо та, а по то а ќе се вклу чат про фе си о нал
ци од Цен та рот за со ци јал на ра бо та за да ги 
спро ве дат не оп ход ни те про цен ки. Ова ќе би
де нап ра ве но во рок од 24 ча са. (у чес ник два)

Уш те е ден од трој ца та чи ни те ли у чес ни ци 
во ин тер вју а та кои се освр на а на пра ша-
ња та за про фе си о нал на прак са ис так на 
де ка има пот ре ба од о бу ка ме ѓу про фе си о-
нал ни те прак ти ча ри: 

Ќе за поч нам со здрав стве ни те ра бот ни ци 
– го не ма ат пот реб но то зна е ње и не се за
поз на е ни со о ва а те ма за да мо жат да пре зе
мат как ва би ло ак тив ност  ни кој не пре зе ма 
ак ци ја, та ка што не ма да го при ја ват на сил
ство то, ја да дат о фи ци јал на бе леш ка, или да 
ја за поч нат це ла та про це ду ра... Се о би дов ме 
да спро ве де ме мно гу о бу ки во раз ни у чи лиш
та, дет ски гра дин ки  ис то та ка и о бу ки со 
здрав стве ни те ра бот ни ци, со со ци јал ни те 
ра бот ни ци, со по ли ци ја та  и се о би дов ме да 
го во ве де ме ова зна е ње [од ме ѓу на род ни о бу
ки, ис кус тва и контакти] во зем ја та, но се 
чи не ше де ка е мно гу теш ко. (у чес ник де вет)

Во ис то вре ме, ис пи та ни кот од гру па та на 
клуч ни чи ни те ли кој се освр на на пра ша ња-
та за про фе си о нал на прак са не го во ре ше 
за не дос та ток на зна е ња ту ку за пот ре ба та 
струч ни те ра бот ни ци да би дат пос вес ни за 
нив ни те лич ни и про фе си о нал ни од го вор-
нос ти:  

Па ри те мо жат да ги ре шат проб ле ми те, 
но не се ко гаш. Лич на та од го вор ност и ин
сти ту ци о нал на та од го вор ност мо жат да 
нап ра ват по го ле ма раз ли ка од па ри те. Ако 
мо рам да до не сам од лу ка, да вли ја е на суд би
на та на де те то, мо рам да го тре ти рам тоа 
де те ка ко да е мое. Мо рам да раз мис лам за 
тоа што го пра вам за де те то  да ли и јас ќе 
го сто рам тоа за мо е то де те. И мис лам де ка 
о вој општ прис тап тре ба да фун кци о ни ра за 
си те про фе си о нал ци  раз би ра ње де ка со ва
ша та од лу ка, вие вли ја е те на суд би на та на 
де те то. (у чес ник пет)

Пра ша ње то за по доб ру ва ње на ме ѓу сек-
тор ска та со ра бот ка што прет ход но бе ше 
прет ста ве но во од го во ри те на клуч ни те чи-
ни те ли (ви ди од го во ри на вто ро пра ша ње, 
од нос но пра ша ње то што се од не су ва на 
е фек тив нос та на пос то еч ки те мер ки, по го-
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ре), бе ше пос та ве но од двај ца од два на е-
сет те клуч ни чи ни те ли: 

Зна чи, ко га ста ну ва збор за на сил ство, на
сил ство то не пре поз на ва вре ме или мес то 
ка де што се слу чу ва. Па, ко га има слу чај на 
на сил ство и от ка ко ќе се из вес ти по ли ца ец, 
то гаш по ли цис ки от служ бе ник тре ба да деј
ству ва... Ко га и ма ме де те, де те кое е жрт ва 
или кое би ло под ло же но на тра у ма, то гаш 
она што е на вис ти на важ но е да се со бе рат 
си те клуч ни за сег на ти стра ни на ед но мес
то, во ис то вре ме. Цел та е да се о би де ме да 
спре чи ме по на та мош на вик ти ми за ци ја на 
де те то... Ка ко што ре ков, за поч ну ва ме со по
ли ци ја та, и ма ме по ли цис ки служ бе ник, а од 
дру ги те ин сти ту ци и и ма ме прет став ник 
од Цен та рот за со ци јал ни ра бо ти, зна е те, 
да раз го ва ра со де те то. И во слу чај на как ви 
би ло здрав стве ни пос ле ди ци, тре ба да и ма ме 
прет став ник од здрав стве ни от сек тор  мо
же би пси хо лог. И мо же би прет став ник од су
дот. Но, она што е на вис ти на важ но е да ги 
има си те за сег на ти стра ни на ед но мес то, 
та ка што да не ма од ло жу ва ње, за вед наш да 
се де лу ва, би деј ќи и на ку тоа мо же да до ве де 
до по на та мош на вик ти ми за ци ја на де те то. 
(у чес ник шест)

Ко га мис ли ме на о вој мул ти сек тор ски прис
тап, из гле да ка ко проб ле ма тич но пра ша ње, 
има мно гу сла бос ти во сис те мот, а се пак 
тре ба да би де на пот реб но то ни во ако са
ка ме да пос тиг не ме неш то. Ин сти ту ци и те 
зна ат што тре ба да пра ват, но не дос та су
ва повр зу ва ње и не как ва ко ор ди на ци ја. И а ко 
че ко ри те и за да чи те се јас но оз на че ни во 
про то ко ли те  тие се јас но утвр де ни. Та ка, 
на при мер , и ма ме проб ле ми ко га се о че ку ва да 
о ди ме на суд  се кој ги зна е сво и те че ко ри, се
кој зна е што тре ба да пра ви, но не ка ко заг ла
ву ва ат во сво ја та сфе ра и не из гле да ка ко да 
се о би ду ва ат да повр зат сè. (у чес ник де вет)

Бе ше да ден и пред лог во од нос на и де-
ал на та ло ка ци ја на так ви от ко ор ди ни ран 
мул ти сек тор ски од го вор . Пов тор но, ка ко 
што прет ход но бе ше слу чај во од го во ри те 
на вто ро то пра ша ње од ин тер вју то (што се 
од не су ва на е фек тив нос та на пос тој ни те 
мер ки, ви ди по го ре), двај ца од два на е сет-
те клуч ни чи ни те ли ја ис так на а пот ре ба та 
од фи зич ки ре сур си на без бед ни ку ќи или 
за сол ниш та за про цен ка и трет ман на де ца 
жрт ви на на сил ство:

Ис кус тво то од Хр ват ска ни по ка жа де ка 
и ма ат спе ци ја ли зи ра ни без бед ни ку ќи за ра
бо та со де ца кои се жрт ви на на сил ство, 
та ка што струч ни те ли ца не тре ба да раз
мис лу ва ат ка де ќе се срет нат со де те то. 
Ку ќи те и ма ат мно гу у ба ва ат мос фе ра. Тре
ба да има цен три за со ве ту ва ње со дет ски 
пси хи јат ри и пси хо ло зи и тоа тре ба да би де 
по долг трет ман  ту ка, кај нас, трет ма нот 

е о бич но пок ра ток ко га ра бо ти те се слу чу ва
ат. (у чес ник че ти ри)

Спо ред мое мис ле ње, би би ло доб ра и де ја да 
има без бед на ку ќа, за сол ниш те  зна е те на 
што мис ли ме  та ка што от ка ко ќе ги и ма
ме, би би ло доб ро де те то да се од не се та му, 
за ед но со клуч ни те за сег на ти стра ни, та ка 
што та му тие ќе мо же да се пог ри жат за сѐ. 
За то а што е важ но де те то да не би де во по
ли цис ка ста ни ца; мно гу чес то тие мо же да 
би дат зап ла ше ни ве ќе на вле зот на по ли цис
ка та ста ни ца, за то а би би ло доб ро да се има 
о ва а по себ на ку ќа, со де те то и о ви е прет
став ни ци. (у чес ник шест)

ПРО ЦЕН КИ НА „ДОБ РИ“ И „НАЈ ДОБ
РИ“ ПРАК СИ ВО СЛУ ЧА И НА НА СИЛ
СТВО ВРЗ ДЕ ЦА ВО СИС ТЕ МОТ ЗА 
ЗАШ ТИ ТА НА ДЕ ЦА

Во след ни от дел ќе се до ку мен ти ра ат и 
раз гле ду ва ат од го во ри те на у чес ни ци те во 
ин тер вју а та на след ни те пра ша ња (ви ди 
го ре, „Ме то до ло ги ја“, дел за „Ма те ри ја ли“, 
под дел „И ден ти фи ку ва ни клуч ни чи ни те-
ли“; ис то та ка, При лог 1 (В)): „Кои мис ли-
те де ка мо же да се „доб ри“ или „нај доб ри“ 
прак си во слу ча и на на сил ство врз де ца во 
сис те мот на заш ти та на де ца (за ко ни, по-
ли ти ки, про то ко ли, ис тра жу ва ње)?“
Чет во ри ца од два на е сет те клуч ни чи ни те ли 
у чес ни ци во ин тер вју а та се освр на а на сис
тем ски те фак то ри, во од нос на пот ре би те 
за за јак ну ва ње на на ци о нал на та ко ор ди на ци
ја и ме ѓу сек тор ска та со ра бот ка. 

Наш сле ден че кор ќе би де от во ра ње то на 
о ви е со ци јал ни сер ви си, ка ко што спо ме нав. 
Пла ни ра ме да ги вклу чи ме со ци јал ни те сог
лас нос ти или со ци јал ни те до го во ри. Но, ова 
зна чи де ка пр во ќе тре ба да го под гот ви ме 
сис те мот, да во ве де ме по зи тив ни стан
дар ди за сер ви си и ли цен ци за нев ла ди ни от 
сек тор , но и кон тро ла на сис те мот на сер
ви си. Ние ве ру ва ме де ка на о вој на чин ќе го 
по доб ри ме ква ли те тот на сер ви си те за ди
рек тни те ко рис ни ци... И ма ме доб ри прак си, 
и ма ме мно гу зна е ње, ни тре ба са мо по доб ра 
ор га ни за ци ја. (у чес ник е ден)

Си те до а ѓа ме од раз лич ни ин сти ту ци и и си
те и ма ме раз лич ни фа зи и раз лич ни на чи ни 
на ра бо та, но ин те ре си те тре ба да би дат 
ис ти  за ед нич ки те ин те ре си тре ба да bi de 
заш ти та на де ца та... Има го лем број чи ни
те ли, тре ба да ра бо ти ме за ед но, но и ма ме 
сво и соп стве ни обвр ски и дол жнос ти. Зна
чи ова е она што јас би ре кол е нај доб ра та 
прак са  ако си те за ед но ра бо ти ме на ед но 
мес то, не ма да има од ла га ње, вре ме то ќе се 
скра ти и, се раз би ра, ќе би де по мал ку тра у
ма тич но за де те то. (у чес ник шест)
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Има на ци о нал но ко ор ди на тив но те ло кое ги 
о бе ди ну ва си те, но би ре кол де ка е це лос но 
не е фи кас но. Мо же би тре ба да раз мис ли ме за 
друг мо дел на ко ор ди на ци ја на так ви те на ци
о нал ни ак тив нос ти... и нај важ но, пос то е ње 
на по ли тич ка вол ја. Ако не ма те вла да, ако 
не ма те ми нис три, кои се под гот ве ни, кои са
ка ат да го нап ра ват тоа, тоа ед нос тав но 
ќе про пад не. (у чес ник се дум)

Пред сè, тре ба да зна е ме ка ко да вос пос та ви
ме со од вет ни врс ки по ме ѓу раз лич ни те сек
то ри, ка ко да се ко ор ди ни ра ат и ка ко да се 
пре зе ме ко ор ди ни ра на ак ци ја. Ова е на чи нот 
на кој мо же ме да ја спре чи ме се кун дар на та 
вик ти ми за ци ја... Ко га ста ну ва збор за слу ча и 
на сек су ал на зло у пот ре ба, на при мер , мо же 
да би де слу чај из ја ва та на де те то да е е дин
стве ни от до каз што го и ма ме на суд и за то а 
тре ба да би де ме со од вет но ко ор ди ни ра ни. 
И на ку, тоа е ка ко да збо ру ва ме на раз лич ни 
ја зи ци. (у чес ник де вет)

Чет во ри ца од два на е сет те клуч ни чи ни те
ли ис пи та ни ци се освр на а на фак то ри те на 
е ки пи ра ње. Двај ца се освр на а на фак то ри те 
на прет ход на ус лу га, од нос но на пот ре ба та 
од вни ма тел но то из би ра ње и вра бо ту ва ње 
на пер со на лот за гри жа за де ца: 

Цен три те за со ци јал на ра бо та и ма ат мно
гу ком пе тен ци и, но тоа не е се ко гаш прид ру
же но со доб ри про це ду ри за рег ру ти ра ње на 
стру чен ка дар . (у чес ник е ден)

Не са мо нив на та би ог ра фи ја, ту ку и пред 
тоа, до са ми те по че то ци  да доз на ат по
ве ќе за се меј на та зад ни на на ли це то кое се 
вра бо ту ва, дет ски от пе ри од. За то а што 
не зна е ме што се кри е зад ова ли це, зад таа 
лич ност... и от ка ко ќе би дат вра бо те ни во 
ин сти ту ци ја та, тие мо же да про дол жат со 
она што е нап ра ве но во ми на то то. (у чес ник 
о сум)

Os ta na ti te двај ца од чет во ри ца та ис пи та ни-
ци кои се освр на а на фак то ри те на кад ров-
ско е ки пи ра ње ка ко фак тор на при до нес ги 
на ве до а вра бо те ни те, од нос но прак ти ка та, 
ос нов ни те ста во ви, мо ти ва ци ја и пот тик на 
пер со на лот за гри жа за де ца та:

Струч ни те ли ца тре ба да ги за јак нат нив
ни те ка па ци те ти, би деј ќи по не ко гаш ду ри и 
мо жат да би дат све до ци на слу чај на не как ва 
зло у пот ре ба или на сил ство врз де те и мо же 
да го за не ма рат по ра ди страв од од маз да од 
ро ди те ли те или од дру ги те  мо же би не ма да 
го при ја ват би деј ќи се пла шат од не ко и пос
ле ди ци. Ова е, всуш ност, нај лош вид на вик
ти ми за ци ја во рам ки те на сис те мот за заш
ти та на де ца та, за то а што то гаш де те то 
не ма друг ко му да се об ра ти... де те то про
дол жу ва да стра да од вак ва вик ти ми за ци ја и 
зло у пот ре ба. (у чес ник два)

Мис лам де ка де те то тре ба да би де згри же
но, да го до би е трет ма нот што таа или тој 
би го до бил/а во се меј ство то. Но, во прак са, 
слу ча јот, си ту а ци ја та е по и нак ва. Би деј ќи 
ова се вра ќа на она што ве ќе го ре ков... де
ка вра бо те ни те се та му за ра бо та, са мо за 
да ги завр шат о сум те ча со ви, а не за де ца та. 
(у чес ник де сет)

Е ден од два на е сет те клуч ни чи ни те ли ис-
пи та ни ци се освр на на пот ре ба та да се на-
ма ли или да се за ме ни пот пи ра ње то на по-
го ле ми те ин сти ту ци и за де ца: 

Јас всуш ност не ја по чи ту вам ин сти ту ци о
нал на та заш ти та. Ве ру вам де ка ин сти ту
ци о нал на та заш ти та тре ба да би де пос лед
но сред ство ко га сè дру го ќе се ис про ба... Ко га 
ста ну ва збор за ин сти ту ци и те  збо ру ва ме 
за го ле ми те ин сти ту ци и, со го лем број де ца 
кои до а ѓа ат од раз лич ни се меј ства, со раз
лич но по тек ло, а не ко и и ма ат ан тисо ци јал
но од не су ва ње  во о ви е слу ча и и ма ме мно гу 
врс нич ко на сил ство. (у чес ник че ти ри)

Ис та та ис пи та нич ка се освр на на пред нос-
ти те на ма ли те до мо ви за де ца во спо ред-
ба со по го ле ми те ин сти ту ци и за де ца, а 
неј зи ни те ста во ви беа поддр жа ни (и про-
ши ре ни) во о вој пог лед со од го во рот на 
друг ис пи та ник: 
О вој фо рум се по ка жа ка ко мно гу до бар . Та му 
има по ме ѓу пет и се дум де ца, па це ла та ат
мос фе ра е ка ко се меј ство, а де ца та у чес тву
ва ат во си те ак тив нос ти ка ко се меј ство. 
Тие и ма ат про фе си о нал на поддр шка од пе да
го зи и пси хо ло зи и о дат на у чи лиш те, а сло
бод но се дви жат во гра дот – при фа те ни се 
од со сед ство то и од оп штес тво то. И тие 
по ка жу ва ат по доб ре но од не су ва ње, не са мо 
во до мо ви те, ту ку и во привр за но то од не су
ва ње. (у чес ник че ти ри)

Ма ли те за ед ни ци се на вис ти на по доб ри во 
пог лед на гри жа та за де ца та од стра на на 
пер со на лот; ис то та ка, пос ве тен пер со нал; 
по ве ќе пос та ве ност ка ко во се меј ство... Мис
лам де ка пос то јат ре сур си  на при мер , има 
тол ку мно гу сту ден ти кои у чат со ци јал на 
ра бо та... тие мо же да се ко рис тат во ра на
та или доц на та... или во вто ра та по ло ви на 
од нив но то об ра зо ва ни е; ре дов но вклу че ни 
во так ви те ак тив нос ти и та ка [ti e] би мо же
ле да го гра дат сво јот про фе си о на лен од нос 
и про фе си о нал но ис кус тво  жи ве еј ќи со о ви е 
де ца. Тре ба да има не ко и про фе си о нал ци кои 
ќе го во дат ова, но мно гу поддр шка мо же да 
дој де од сту ден ти, во лон те ри. (у чес ник два
на е сет)   
 
Е ден од два на е сет те клуч ни чи ни те ли ис-
пи та ни ци се освр на на пот ре ба та од пре-
ли ми нар ни ис тра жу ва ња за да се о без бе-
ди ос но ва за ид ни те ре фор мски мер ки во 
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сис те мот за заш ти та на де ца та:

Она што е нај пот реб но во мо мен тов е ба
за на по да то ци. Ба за та на по да то ци тре ба 
да се зас но ва на ис тра жу ва ње... Она на што 
нај мно гу тре ба да ра бо ти ме е мул ти сек тор
ски от прис тап, из гот ву ва ње на ци о нал ни по
ли ти ки на со че ни кон пре вен ци ја  ова ис то 
та ка ќе ре зул ти ра со прог ра ми за о бу ка за 
фор ми на згри жу ва ње или ед нос тав но тре
ти ра ње на де ца та на со од ве тен на чин. (у чес
ник е ди на е сет)

Се пак, е ден од два на е сет те клуч ни чи ни те ли 
у чес ни ци во ин тер вју а та на по ме на де ка ре
ше ни е то на ова пра ша ње е во по кон зис тен
тна та при ме на на пос тој ни те мер ки:  
И ма ме ле гис ла ти ва  таа е дос тап на. Мо же
би тре ба да се по доб рат од ре де ни сег мен ти, 
но нај важ но е об ра зо ва ни е то на на се ле ни е
то и про фе си о нал ни те ин сти ту ци и... и по
кон зис тен тно спро ве ду ва ње на за кон ски те 
од ред би. (у чес ник три)

Е ден од два на е сет те клуч ни чи ни те ли 
(у чес ник пет) не да де кон кре тен од го вор на 
ова пра ша ње би деј ќи во ед но од прет ход-
ни те пра ша ња збо ру ва ше на о ва а те ма. 

НАВРАЌАЊЕ НА ИСТРАЖУВАЧКИТЕ 
ПРАШАЊА

От ка ко ги из ло жив ме и ги раз гле дав ме 
глав  ни  те ре зул та ти, се га мо же да ви ди ме 
кол ку е фи кас но (или не е фи кас но) сме ги 
од го во ри ле ис тра жу вач ки те пра ша ња. 

ИП1. Што би тре ба ло, или би мо же ло, да 
се слу чу ва во од нос на пос то еч ки те за кон-
ски, по ли тич ки и прак  тич  ни рам ки?

Прег  лед на „За кон ски и по ли тич ки од ред-
би во врс ка со на сил ство то врз де ца та во 
зем ја та“ е да ден во де лот со тој нас лов, во 
де лот „Во вед“. Раз гле ду вај ќи ги за ед но со 
ин фор ма ци и те во де лот за „На сил ство врз 
де ца во зем ја та“ и „На сил ство врз де ца во 
сис те мот за заш ти та на де ца та во зем ја та“ 
во де лот „Во вед“, и ма ме јас на сли ка за тоа 
кои за кон ски, по ли тич ки и прак  тич  ни рам-
ки се пос та ве ни и зош то так ви те мер ки се 
спро  ве  де  ни. 

ИП2. Ка ко фун кци о ни ра ат пос тој ни те за-
кон ски, по ли тич ки и прак  тич  ни рам ки во 

од нос на ин фор ми ра ње и на со чу ва ње на 
про фе си о нал на та прак  са на ра бот ни ци те 
во сис те мот за заш ти та на де ца та во оп-
ре де ле ни те сек то ри, поддр  жу  вај  ќи го мо-
ни то рин гот и над зо рот (во смис  ла на дос-
тап ност, нај доб ри прак  си и вклу  чу  ва  ње на 
На род ни от пра воб ра ни тел) на таа про фе-
си о нал на прак  са? 

ИП3. Ка ко пос тој ни те за кон ски, по ли тич ки 
и прак  тич  ни рам ки ја о лес ну ва ат или прет -
ста  ву  ва  ат преч  ки за ме ѓу сек тор ска та со ра-
бот ка? 

ИП4. Кол ку пос тој ни те за кон ски, по ли тич ки 
и прак  тич  ни рам ки вли ја ат врз пра ша ња та 
за ро дот и ед нак вос та повр  за  ни со слу ча и-
те на на сил ство врз де ца?

ИП5. Ка ко прак  ти  ча  ри  те во сис те мот за 
заш ти та на де ца та го раз би ра ат она што 
всуш  ност се слу чу ва во нив на та прак  са 
(на пр., во од нос на нив но то раз би ра ње и 
чув ства за по ја ва та на на сил ство врз де ца, 
нив ни те лич ни ис кус тва од нив на та про фе-
си о нал на прак  са, нив ни те и де и за доб ра 
или нај доб ра прак  са; пси хо лош ко, со ци јал-
но и про фе си о нал но вли ја ни е на нив на та 
ра бо та врз нив)?

Пре ку спо ред ба та на при мар но то ис тра жу-
ва ње со ос нов ни те фа зи на ис тра жу ва ње-
то (ви ди го де лот „Глав  ни ре зул та ти и дис-
ку си ја за на о ди те“, по го ре, дел за „Струч  ни 
ра бот ни ци во сис те мот за заш ти та на де-
ца та“ и „Вра бо те ни во ин сти ту ци и за де-
ца“), да дов ме кра ток прег  лед на ис кус тва та 
струч  ни  те ли ца вра бо те ни во рам ки на сис-
те мот за заш ти та на де ца (во здрав  стве  ни -
от, со ци јал ни от, об ра зов ни от, по ли цис ки от 
и прав  ни  от сек тор ) во од нос на нив на та 
ра бо та во об лас ти те на на сил ство врз де-
ца и на сил ство врз де цат во сис те мот за 
заш ти та на де ца та. Бев ме во мож ност да 
ги до ку мен ти ра ме, спо ре ди ме и ко мен ти-
ра ме нив ни те раз мис ли и раз би ра ње на 
на сил ство то врз де ца та; нив ни те ис кус тва 
за тоа ка ко фун кци о ни ра ат пос тој ни те за-
кон ски, по ли тич ки и прак  тич  ни рам ки (или 
ка ко не фун кци о ни ра ат), во ин фор ми ра ње-
то и во де ње то на про фе си о нал на та прак -
са; нив ни те ис кус тва (или не дос та то кот од 
ис кус тва) со про це ду ри те на мо ни то ри ра-
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ње и над зор ; нив ни те ис кус тва и раз мус-
лу ва ња та за тоа ка ко пра ша ња та на род 
и дру ги фак то ри на рам ноп рав ност вли ја-
ат за на сил ство врз де ца та, ка ко и доб ри-
те и нај доб ри те прак  си; нив ни те кон так ти 
(или не дос та то кот од кон так ти) со На род-
ни от пра воб ра ни тел; нив ни те ис кус тва во 
ме ѓу сек тор ска со ра бот ка во так ви слу ча и; 
и ка ко ра бо та та вли ја е врз нив пси хич ки и 
со ци јал но.  

ИП6. Ка ко клуч  ни  те чи ни те ли во зем ја та ги 
раз би ра ат (i) пос то еч ки те за кон ски, по ли-
тич ки и прак  тич  ни рам ки, и (ii) про фе си о-
нал на та прак  са во сис те мот за заш ти та на 
де ца та? 

Пре ку споредбата на при мар но то ис тра-
жу ва ње со и ден ти фи ку ва ни те клуч  ни чи-
ни те ли (ви ди го де лот „Глав  ни ре зул та ти 
и дис ку си ја за на о ди те“, по го ре, де лот за 
„И ден ти фи ку ва ни клуч  ни чи ни те ли“), сме-
та ме де ка мо же да се из вле че јас на сли ка 
во од нос на ова пра ша ње. 

По го ре на ве де ни те пос тиг ну ва ња, сме та-
ме де ка мо же да од го во ри ме на фи нал но то 
ис тра жу вач ко пра ша ње:

ИП7. Спо ред од го во ри те на прет  ход  ни  те 
пра ша ња, мо же ли да се да дат пре по ра ки 
за за јак ну ва ње на сис те мот за заш ти та на 
де ца та и за по доб ру ва ње на заш ти та та на 
де ца та-жрт ви на си те фор ми на на сил ство 
во зем ја та?

Од го во рот на ова пра ша ње ќе сле ди во де-
лот по до лу („Пре по ра ки“).
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ПРЕПОРАКИ
ОПШТИ ПРЕПОРАКИ

Врз ос но ва на прет ход но то прет ста ву ва ње 
и дис ку си ја та за на о ди те (ви ди го тој дел, 
по го ре), сме та ме де ка е со од вет но да се 
да дат след ни ве оп шти пре по ра ки:

(i) тре ба да пос то јат кон крет но де фи ни ра
ни сис те ми за уп ра ву ва ње со слу ча и во си
те од го вор ни ин сти ту ци и, фо ку си рај ќи се 
на ин ди ви ду ал ни те ка рак те рис ти ки на се
кој слу чај и ин ди ви ду ал ни те пот ре би на се
ко е де те кое е жрт ва на на сил ство;

(ii) внат реш ни те про то ко ли кои се спро
ве ду ва ат во рам ки на од го вор ни те ин сти
ту ци и тре ба да се фор му ли ра ат, им пле
мен ти ра ат и о це ну ва ат во сог лас ност со 
на ци о нал ни от за ед нич ки про то кол за на
сил ство врз де ца;

(iii) тре ба да се нап ра ват по доб ру ва ња во 
ме ха низ ми те за у па ту ва ње, најпр во пре ку 
о без бе ду ва ње на јас ни ин струк ци и за у ло
ги те и од го вор нос ти те на се кој од го во рен 
сек тор ; 

(iv) тре ба да се нап ра ват по доб ру ва ња во 
ме ѓу сек тор ска та со ра бот ка, пре ку кон ти ну
и ра на о бу ка на од го вор ни те про фе си о нал
ци, им пле мен та ци ја на сис тем на ре дов ни 
ра бот ни сос та но ци на вклу че ни те ти мо ви и 
спо де лу ва ње на доб ри и нај доб ри прак си 
за заш ти та на де ца та жрт ви на на сил ство;    

(v) тре ба да има и раз вој на кри те ри у ми и 
вос пос та ву ва ње на спе ци ја ли зи ра ни, стан
дар ди зи ра ни сер ви си за де цажрт ви на на
сил ство; и

(vi) тре ба да се раз ви јат и при ме нат сек
тор ски тар ге ти ра ни прог ра ми за о бу ка за 
спра ву ва ње со слу ча и на на сил ство врз 
де ца за ид ни те струч ни ра бот ни ци кои сè 
уш те се во об ра зов ни от про цес (т.е. о бу
ка пред вра бо ту ва ње), ка ко и за струч ни те 
ра бот ни ци кои ве ќе се вра бо те ни и и ма ат 
прак тич ни зна е ња (т.е. о бу ка за вре ме на 
ра бо та).

(vi i i) тре ба да се раз ви е на ци о на лен ме ха
ни зам за сле де ње на ин сти ту ци о нал ни от 
од го вор при слу ча и на на сил ство врз де
ца, вклу чу вај ќи фор ми ра ње на спе ци ја ли
зи ран тим кој ќе ги раз гле ду ва си те ак тив
нос ти пре зе ме ни од ин сти ту ци и те во так ви 
слу ча и. 

СПЕ ЦИ ФИЧ НИ ПРЕ ПО РА КИ ЗА 
СТРУЧ НИ РА БОТ НИ ЦИ 

Врз ос но ва на прет ход но то прет ста ву ва ње 
и дис ку си ја та за на о ди те (ви ди го тој дел, 
по го ре), сме та ме де ка е со од вет но да се 
да дат след ни ве спе ци фич ни пре по ра ки по 
сек то ри:

ПРЕ ПО РА КИ ЗА ЗДРАВ СТВЕ НИ 
РА БОТ НИ ЦИ

(i) ка ко пра ша ње на ит ност, зна е ња та на ра
бот ни ци те во здрав стве ни от сек тор во од нос 
на и ден ти фи ка ци ја та на раз лич ни те фор ми 
на на сил ство врз де ца та, со од вет ни те пос
тап ки за при ја ву ва ње и у па ту ва ње и нив но то 
поз на ва ње на ин сти ту ци и те кои о без бе ду ва
ат ус лу ги за заш ти та и трет ман на де ца жрт ви 
на на сил ство тре ба да се по доб рат. Тоа тре
ба да се слу чи пре ку:

→  треба да се утврди минимален број 
часови поминати во обука поврзана со 
идентификација, пријавување, упатување 
и заштита на децатажртви на насилство, 
а овој минимум треба да се спроведе како 
задолжителна мерка за да се добијат или 
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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 
назначи лице кое е одговорно за информирање 
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) струч ни ра бот ни ци од дру ги сек то ри (ка
ко што се со ци јал ни ра бот ни ци, пе да го зи, 
пси хо ло зи и/или пси хо те ра пев ти) тре ба да 
би дат ан га жи ра ни или вра бо те ни во си те 
здрав стве ни ус та но ви, со цел да о без бе дат 
поддр шка за де ца та жрт ви на на сил ство и 
чле но ви те на нив ни те се меј ства; 

(iii) пе ди јат ри, се меј ни ле ка ри, ле ка ри во 
ур ген тни од де ле ни ја и ме ди цин ски сес три 
тре ба да би дат о бу че ни за и ден ти фи ка ци ја 
на зло у пот ре ба на де ца и за про то ко ли те 
за у па ту ва ње и при ја ву ва ње на зло у пот ре
ба на де ца; 

(iv) Ми нис тер ство то за здрав ство тре ба 
да ги и ден ти фи ку ва про фе си о нал ци те (на 
пр., пси хи јат ри, пси хо те ра пев ти и пси хо
ло зи) кои ра бо тат на по ле то на на сил ство 
врз де ца и о без бе ду ва ат мож нос ти (на пр., 
др жав ни сти пен ди и) да ги зго ле мат сво и те 
зна е ња за трет ма нот на де ца та жрт ви на 
на сил ство и над ми ну ва ње на тра у ми те; и 

(v) си те ра бот ни ци во здрав стве ни от сек
тор тре ба да би дат ин фор ми ра ни и вклу че
ни во мул ти сек тор ска со ра бот ка ко га ра бо
тат на слу ча и на на сил ство врз де ца.

ПРЕПОРАКИЗАСОЦИЈАЛНИ
РАБОТНИЦИ

(i) тре ба да се фор ми ра ат ин тер дис цип
ли нар ни ти мо ви на про фе си о нал ци (на 
при мер , пси хо ло зи, со ци јал ни ра бот ни ци, 
пе да го зи) со ек спли цит на на ме на за спра
ву ва ње со слу ча и на на сил ство врз де ца, 
во се кој ста тис тич ки ре ги он на зем ја та. Се 
пре по ра чу ва, ка ко прак тич на мер ка, ти мо
ви те да се на о ѓа ат во цен три те за со ци јал
на ра бо та. Ра бо та та на о ви е ин тер дис цип
ли нар ни ти мо ви тре ба да вклу чу ва:

• раз вој и им пле мен та ци ја на прог ра ми за 
о бу ка за спе ци фич но то пра ша ње за на сил
ство врз де ца та, вклу чу вај ќи о без бе ду ва
ње на по чет на поддр шка, ин тер вен ци ја во 
кри за и од го вор тре ти ра ње на тра у ма та;  
• раз вој и им пле мен та ци ја на мо дел на 
поддр шка на се меј ство то чие де те е жрт ва 
на на сил ство;
• по се та (од си те про фе си о нал ци кои се 
чле но ви на о ви е ти мо ви) на по себ ни о бу ки 
за пос то ја но по доб ру ва ње на нив но то зна
е ње и прак тич ни веш ти ни во ра бо те ње то 
со де цажрт ви на на сил ство и нив ни те се
меј ства; и 
• над зо рот од по ис кус ни те ко ле ги или мен
то ри мо ра да би де дос та пен и ор га ни зи ран 
на ре дов на ос но ва. 

(ii) тре ба да се раз ви јат прог ра ми за о бу ка 
за и ден ти фи ка ци ја, при ја ву ва ње, у па ту ва
ње и заш ти та на де цажрт ви на на сил ство 
и да се спро ве ду ва ат нај мал ку ед наш го
диш но за си те со ци јал ни ра бот ни ци; и

(iii) тре ба да се раз ви е прог ра ма за про фе
си о на лен над зор на да ва те ли те на ус лу ги, 
со цел да се спре чи „пре го ру ва ње“ [„burn 
out“] и дру ги фак то ри кои ја на ма лу ва ат ра
бот на та е фи кас ност и да им се о воз мо жи 
на чле но ви те на пер со на лот да на у чат но
ви и е фек тив ни стра те ги и за спра ву ва ње 
со цел да се по доб ри нив на та про фе си о
нал на и лич на бла го сос тој ба. 
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ПРЕПОРАКИЗАНАСТАВНИЦИИ
ДРУГОБРАЗОВЕНКАДАР

(i) тре ба да се за јак нат ка па ци те ти те на 
пси хо лош ко-пе да гош ка та служ ба во ос-
нов ни те и сред ни те у чи лиш та за раз би ра-
ње на проб ле мот на на сил ство врз де ца и 
нив ни те зна е ња за и ден ти фи ка ци ја, у па ту-
ва ње и поддр шка на де ца жрт ви на на сил-
ство пре ку:
• ре дов ни о бу ки и ра бо тил ни ци на те ми 
повр за ни со пра ша ње то на на сил ство врз 
де ца;
• спе ци фич на о бу ка за поддр шка на де ца-
жрт ви на на сил ство, ор га ни зи ра на нај мал-
ку ед наш го диш но; и
• над зо рот од по ис кус ни те ко ле ги или мен-
то ри мо ра да би де дос та пен и ор га ни зи ран 
на ре дов на ос но ва. 

(ii) спе ци фич ни нас тав ни содр жи ни за пра-
ша ње то на на сил ство врз де ца тре ба да 
би дат вклу че ни во о бу ки те за ид ни те нас-
тав ни ци; 

(iii) Ми нис тер ство то за об ра зо ва ни е тре ба 
да наз на чи ли це кое е од го вор но за нав ре-
ме но ин фор ми ра ње на ра ко во ди те ли те на 
си те у чи лиш та и дру ги об ра зов ни ин сти ту-
ци и за но во то на ци о нал но за ко но дав ство 
(или из ме ни на пос тој но то за ко но дав ство), 
про то ко ли, у пат ства и дру ги до ку мен ти. 
Ра ко во ди те ли те по то а ќе ги дис три бу и ра-
ат о ви е ин фор ма ци и до си те вра бо те ни; ќе 
ор га ни зи ра ат ра бо тил ни ци; и ќе се о си гу-
ра ат де ка се кој ја раз би ра сво ја та у ло га; 

(iv) тре ба да се раз ви јат и им пле мен ти ра ат 
пре вен тив ни прог ра ми спе ци фич ни за пра-
ша ње то на на сил ство врз де ца та на се ко е 
ни во на об ра зов ни от сис тем, вклу чу вај ќи 
ги си те ос нов ни и сред ни у чи лиш та;

(v) нас тав ни ци те и дру ги те вра бо те ни во 
пси хо лош ко-пе да гош ка та служ ба тре ба да 
би дат ин фор ми ра ни и вклу че ни во мул ти-
сек тор ска со ра бот ка ко га ра бо тат со слу-
ча и на на сил ство врз де ца.

ПРЕПОРАКИЗАПОЛИЦИСКИ
СЛУЖБЕНИЦИ

(i) Ка ко ит но пра ша ње, тре ба да се по доб-
ри зна е ње то на си те по ли цис ки служ бе ни-
ци во од нос на и ден ти фи ка ци ја та на раз-
лич ни те фор ми на на сил ство врз де ца та; 
со од вет ни те пос тап ки за при ја ву ва ње и 
у па ту ва ње; и поз на ва ње то на ин сти ту ци-
и те кои о без бе ду ва ат ус лу ги за заш ти та и 
трет ман на де ца жрт ви на на сил ство. Тоа 
тре ба да би де пре ку у чес тво во ре дов ни 
ра бо тил ни ци и о бу ки за о ви е те ми; 

(ii) тре ба да се раз ви е прог ра ма за про фе-
си о на лен над зор на по ли цис ки те служ бе-
ни ци, со цел да се спре чи „пре го ру ва ње“ 
[„burn out“] и дру ги фак то ри кои ја на ма-
лу ва ат ра бот на та е фи кас ност и да им се 
о воз мо жи на по ли цис ки те служ бе ни ци да 
на у чат но ви и е фи кас ни стра те ги и за спра-
ву ва ње со цел да се по доб ри нив на та про-
фе си о нал на и лич на бла го сос тој ба; и

(iii) пси хо лош ко со ве ту ва ње за по ли цис-
ки те служ бе ни ци кои ре дов но ра бо тат на 
слу ча и на слу ча и на на сил ство врз де ца 
тре ба да би де или за дол жи тел но или ши-
ро ко дос тап но.   

ПРЕПОРАКИЗАПЕРСОНАЛОТНА
ИНСТИТУЦИИТЕЗАДЕЦА

(i) тре ба да се за јак нат ка па ци те ти те на 
вра бо те ни те, пре ку вра бо ту ва ње на до во-
лен број струч ни ра бот ни ци за ра бо та со 
де ца за спре чу ва ње и заш ти та од на сил-
ство;

(ii) тре ба да се по доб рат зна е ња та на вра-
бо те ни те за раз лич ни те фор ми на на сил-
ство, со ек спли ци тен фо кус на ин сти ту-
ци о нал но то на сил ство и на сил ство то кое 
про из ле гу ва од пред ра су ди и дис кри ми на-
ци ја; 

(iii) тре ба да се раз ви е прог ра ма за про фе-
си о на лен над зор на вра бо те ни те, со цел да 
се спре чи „пре го ру ва ње“ [„burn out“] и дру ги 
фак то ри кои ја на ма лу ва ат ра бот на та е фи-
кас ност и да им се о воз мо жи на вра бо те ни-
те да на у чат но ви и е фи кас ни стра те ги и за 
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справувањесоцелдасеподобринивната
професионалнаиличнаблагосостојба;

(iv) требадапостоипоголемавклученост
на вработените во програмите за обука,
работилницитеијавнитедебатикоисеод
несуваатнапрашањетонанасилствоврз
деца,соцелдасезапознаатсоработата
надругитерелевантниинституциииорга
низацииидасеолесниразменатанадоб
риинајдобрипракси;

(v)програмитезаненасилноразрешување
конфликтизадецатасместенивоинститу
циитетребадасеразвијатидасеимпле
ментираатвоситеинституциизадеца;и
(vi)требадасеразвиеблискасоработкасо
невладините организации кои работат на
насилствоврздецаилисличнитеми(како
штоесемејнотонасилство),соцелдоби
вањеподдршкавонивнатаработа.

ПРЕПОРАКИЗАКЛУЧНИТЕ
ЧИНИТЕЛИ

Какоштобешепретходнонаведено(види
дел „Методологија“, поддел „Обработка и
анализанаподатоци“),онаштоќесепону
дивоовојделезбирнапрепоракизаклуч
ните чинителиопшто, врзосновананао
дитедобиениодинтервјуатасодванаесет
клучничинителиспроведениодстранана
меѓународниотконсултант(погледнетево
делот„Методологија“,поддел„Клучничи
нители“).Секако,овиепрепораки,истота
ка,ќепослужаткакодополнувањенаони
екоисевеќедадениводеловите„Општи
препораки“ и „Специфични препораки за
практичари“ (види погоре) во овој дел од
извештајот.

Разбирањенанасилствотоврздецата

Однаодитеможедасевиди(погледнетего
тојделпогоре)декаклучнитечинителиис
питаницивоистражувањетопокажаасвес
ностзамултифакторијалнатаприродана
насилствотоврздецатаидадоаодговори
коигорефлектираатоаразбирање.Семеј
нитефакторибеаспоменатиодстранана
мнозинствотоодиспитаниците некоисе
осврнаа на присуството на насилство во

потеснотосемејствонадетето,какоштое
сведочењеилитрпењесемејнонасилство.
Делодиспитаницитесеосврнаанапробле
митепредизвиканиоддисфункционалните
семејниврскиираспаѓањетонабраковите
иразводот, какоиемоционалнатанедос
тапност на родителите и како тие можат
(баремпотенцијално)дабидатфакторина
ризикзанасилствоврздецата.Тешкоеда
севидикоиконкретнипрепоракиможеили
биможеледасенаправаттука,вооднос
натоаиспитаницитедагодокументираат
своето знаење и да ги разберат тажните
реалностивоживототнамногудеца,без
разликадаливсушносттиедецаќедожи
веат(илиможебиќенаучатдаизвршуваат)
насилство.Онаштоможедасезаклучие
дека важноста на улогата на социјалната
работаидругитевидовинасемејниуслуги
во справувањетои спречувањето на слу
чаи на насилство врз децата неможе во
никојслучајдасепотцени.
Идејата за онашто психолозите го наре
куваат „социјално учење“ на агресивно
однесување, односно потенцијалната ме
ѓугенерациска репродукција на моделите
нанасилство,еуштееднатемакојабеше
присутна.Возраснитевоопштеството,осо
бенородителите,имаатпосебнаодговор
ностдаразмислуваатнесамозаонашто
децатагоучатсвесно,тукуизаонаштоде
цатаможатдагонаучатпрекуследењена
однесувањетонавозрасните.Некоиодис
питаницитекоисеосврнаанадисфункцио
налнитесемејниодносирекоадекатиесе
поверојатни кога образовните нивоа, или
можебинивоатанасвесностизнаење,се
понискикајодреденитиповинасемејства.
Предлоготнаиспитаникотшестдека„Тре
бадазапочнемесовозрасните–повторна
таедукацијанавозрасните“можебитреба
да се разгледа како директна препорака.
Влијанието на пошироките општествени
моделинанасилствотоврздецатаистота
кабешеспоменатоодчетворицаодиспи
таниците.Традиционалнитепатријархални
ставовикондевојкитеиженитесесметаа
запроблематични;тоабибилопотенцијал
наклучнаобластнафокусзасекојапрог
рамазаподигањенасвестаиедукацијана
родителитеивозраснитекојатребадасе
спроведе.
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Она што мо же би е по теш ко да се пос та ви 
во рам ки на ди рек тни пре по ра ки се два та 
ко мен та ри за по тен ци јал ни те не га тив ни 
е фек ти од не о дам неш на та по ли тич ка нес
та бил ност во зем ја та. Ме ѓу то а, мо же да се 
твр ди де ка ако воз рас ни те во оп што, а по
себ но ро ди те ли те, тре ба да се е ду ци ра ат 
или на друг на чин да им се по диг не свес та 
за од ре де ни ка рак те рис ти ки повр за ни со 
на сил ство то врз де ца та, то гаш тоа мо ра 
да ва жи и за о ни е воз рас ни кои се, или кои 
и ма ат на ме ра да ста нат, по ли тич ки ли де
ри. Си гур но тре ба да се раз мис лу ва о ко лу 
мож нос та де ца та да на у чат за аг ре си ја та и 
на сил ство то од воз рас ни те, а о со бе но од 
о ни е воз рас ни кои се моќ ни при ме ри.  
До де ка е ден ис пи та ник се освр на на про
мен ли ви те оп штес тве ни вред нос ти во те
кот на из ми на ти те две или три де це ни и 
кои и ма а а по зи тив ни е фек ти во од нос на 
у чи лиш на та прак ти ка, т.е. те лес но то каз ну
ва ње по ве ќе не е при фа те но ка ко нор мал
но или ко рис но, ко мен та ри те во врс ка со 
не дос та то кот на при мен ли ви сан кци и и не
е фек тив нос та на ин сти ту ци и те кои и ма ат 
од го вор нос ти за заш ти та на де ца та, не беа 
при јат ни за чи та ње. Ка ко што бе ше на ве
де но во де лот „На о ди“, клуч ни те чи ни те ли 
и ма а од ре де ни гле диш та за тоа што мо же 
да се сме та за „доб ра“ или „нај доб ра“ прак
са во спре чу ва ње то и спра ву ва ње то со на
сил ство то врз де ца та, а не ко и пре по ра ки 
врз ос но ва на о ви е ко мен та ри ќе би дат да
де ни по до лу. 
 
Од на о ди те (ви ди го тој дел по го ре) мо же 
да се ви ди де ка по го ле ми от дел од клуч
ни те чи ни те ли кои да до а кон крет ни ко мен
та ри за слу ча и те на на сил ство врз де ца 
во сис те мот за заш ти та на де ца та (се дум 
од е ди на е сет ис пи та ни ци) во нив ни те од
го во ри се по ви ка а на пос то е ње то на за
кон ски рам ки, про то ко ли, мо ни то ринг и 
ко ор ди на ци ја на сис те ми те кои се ве ќе 
вос пос та ве ни во сис те мот за заш ти та на 
де ца та во зем ја та. Ме ѓу то а, до де ка е ден 
од се дум те ми на ис пи та ни ци из ра зи мис
ле ње де ка ре ша ва ње то на ова пра ша ње е 
во по кон зис тен тна при ме на на пос тој ни те 
мер ки, чет во ри ца го пок ре на а пра ша ње то 
да ли доб ро то за ко но дав ство и про то ко ли
те, ка ко и пос тој ни те сис те ми за сле де ње 
и над зор , нуж но о без бе ду ва ат доб ра прак

са, о со бе но во ин сти ту ци и те. „Се кун дар на 
вик ти ми за ци ја“ бе ше спо ме на та од стра на 
на е ден од ис пи та ни ци те кој ка ко при мер 
го да де пос то е ње то (во не ко и сли ча и) на 
прак ти ка та на по ве ќек рат но ин тер вју и ра
ње на де цажрт ви на на сил ство. До пол
ни тел но, уш те е ден од о ви е се дум ис пи
та ни ци го пок ре на пра ша ње то за тоа ка ко 
по доб ру ва ња та во так ви те сис тем ски мер
ки мо же да би дат ог ра ни че ни во нив на та 
е фи кас ност по ра ди дла бо ко вко ре не ти те 
оп штес тве ни мо де ли на за не ма ру ва ње. 
Пок рај о ви е се оп фат ни сис тем ски пра ша
ња, не дос та то кот на о бу ки или на не оп ход
на та свес ност за про фе си о нал на та у ло га 
на вра бо те ни те во сис те мот за заш ти та 
на де ца та, беа спо ме на ти од чет во ри ца од 
е ди на е сет ис пи та ни ци кои да до а кон крет
ни ко мен та ри за на сил ство то врз де ца та во 
сис те мот за заш ти та на де ца та. За ед но, се 
чи ни де ка од стра на на по ве ќе то ис пи та ни
ци клуч ни чи ни те ли бе ше и ден ти фи ку ван 
јаз по ме ѓу за ко но дав ство то и про то ко ли те 
(оп што гле да ни по зи тив но) и спро ве ду ва
ње то на ис ти те во прак са  со дру ги збо ро
ви, по ме ѓу она што тре ба да се слу чи и она 
што всуш ност се слу чу ва. Се чи ни де ка е 
не воз мож но да се раз бе ре ка ко у ни вер зал
ни те пра ва што им се га ран ти ра ни на си те 
де ца спо ред ус тавот би мо же ле да би дат 
при ме не ти од стра на на вра бо те ни те кои 
„...и не ја раз би ра ат по зи ци ја та на ко ја се 
наз на че ни“ и „...та му се са мо за да ги по
ми нат о сум те ра бот ни ча са“ (ка ко што ги 
ка рак те ри зи ра ше ис пи та ни кот број де сет). 
От ту ка, не оп ход но е да се су ге ри ра ја зот 
во свес нос та и о бу ки те кон крет но на ве де
ни од стра на на клуч ни те чи ни те ли тре ба 
да би дат ад ре си ра ни пре ку ит но о без бе ду
ва ње на ак тив нос ти на на ци о нал но ни во за 
о бу ки пред вра бо ту ва ње, ан га жи ра ње (т.е. 
кри те ри у ми за вра бо ту ва ње, јас ност на 
о че ку ва ња та од про фе си о нал ни те у ло ги, 
на до мес ток) и ни во а на о бу ка на ра бот но то 
мес то, ка ко и по доб ру ва ње на е фи кас нос
та и од го вор нос та на мер ки те за сле де ње и 
над зор во сог лас ност со на ци о нал но то за
ко но дав ство и про то ко ли те. 
По на та му, пос то е ње то на о вој прет ход
но спо ме нат „јаз“ ме ѓу за ко но дав ство то / 
по ли ти ки те и прак са та ис то та ка се чи не
ше им пли ци тен во ко мен та ри те на два та 
ис пи та ни ка кои ек спли цит но у па ту ва а на 
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потребатаоддеинституционализација ка
ко заштитна мерка противфеноменот на
насилствоврздецатавосистемотзазаш
титанадецата.Еденодовиеиспитаници
се осврна на националната стратегија за
деинституционализација која, за жалн е
фокусиранаисклучивонаинституциитеза
возрасниидецатасопопреченост.Доколку
навистинаетака,тогашдостаеедностав
нодасеследидиректнатаимпликацијана
коментаротнаовојиспитаникидаседаде
предлогдекатребадасеразмислидасе
направат мерки за деинституционализа
ција пошироко во различните сектори за
обезбедувањенанега.

За е фек тив нос та на пос то еч ки те мер ки 

Од наодите (види го тој дел погоре) мо
жедасевидидекасамоеденодклучни
те чинители учесници во истражувањето
го изразил ставот дека можеби ќе бидат
потребниинекоидополнителниизменина
националнотозаконодавство(дасепотсе
тиме (види го делот „Методологија“ пого
ре,подделотза„Учесници“)декапетмина
од овие дванаесет испитаници рекле де
капрофесионално се занимаваат сопра
во.Какоштобешезабележановонаоди
те (видипогоре), онашто се чинидекае
многу почесто (шестмина од дванаесетте
испитаницидадоаваквикоментари)епо
зитивно гледиште кон законската рамка,
адекапроблемиодразличнаприродасе
појавуваатприимплементацијанатаквото
законодавство, односно како се преведу
ваправната теорија вопрофесионалната
пракса.Примеритештобеададенивклучу
ваатипретпоставенонамалувањенабро
јотнаиспитувањанадететосторителили
жртвананасилство;формулариипротоко
ликоисеразвиени,аедноставнонесеко
ристат;разликикоиочигледнопостојатво
некоиучилиштамеѓузабранатананасил
ство и 4казнувањето; и општи ограничу
вањавоодноснаресурсите.Јасноедека
стручнитеработницитребадасеподдржат
во нивната работа.Се чини дека е соод
ветнодасесугерирадекаовааподдршка
треба да биде дадена и пред вработува
њетоивотекотнаработата.Најпрво,се
како, новообучените и новоименуваните
практичаритребадагизнаатзаконскитеи

политичкитерамкикоиќејаводатнивната
иднаработа.Истотакапрактикатанапос
тојнитестручниработнициморадасево
ди;соогледнарелативноновитезаконски
рамки и рамки на национални политики,
серазбирадекаголембројпрактичариќе
работатзначителенбројнагодиниспоред
нивното(можебирелативно)разбирањена
постарите системи и практики. Накратко,
постоијаснапотребазаправилнокоорди
ниранисистеминаобукипредвработува
њеи континуирана професионалнаобука
вотекотнаработниотвекзапрактичарите
восистемотзазаштитанадецата,соцел
дасерефлектираатновитепроменивоза
конскатарамкаирамкатананационалните
политикиипрофесионалнатапраксадасе
усогласисонив.

Онашто(повторно)епотешкоедиректно
дасеизвлечатпрепоракиодкоментарите
за потенцијалните негативни ефекти врз
насилствотоврздецатаоднеодамнешната
политичканестабилноствоземјата,какои
проблемитекоипроизлегуваатодпостоја
нитепроменивоминистрите(асотоаисо
приоритетите на министерствата). Сепак,
двајцаодучесницитезборуваазапотреба
таодбезбедникуќиилизасолништавокои
бисеправелапроценкаибисетретирало
дететожртвананасилство,аовааконкрет
наидиректнапрепорака(направенаодис
кусни клучни чинители) сигурно треба да
серазгледаподлабоко.

Петминаодучесницитесеосврнаанадруг
„јаз“, односно дека иако меѓусекторската
соработкасесметазаклучназасоодвет
на работа на сервисите за децата жртви
нанасилство,тааактивноствообластите
кадештомеѓусекторскатасоработкаепот
ребнаенанекојначинранлива.Нивните
препоракивоовојпогледможебиможеби
се карактеризираат со гледиштето и пре
поракатадекатребадасепосветидослед
новниманиенаодржувањеиподобрување
намеѓусекторскатасоработка.
Вли ја ни е то на ро дот и дру ги те фак то ри 
на ед нак вост

Однаодите(видиготојделпогоре)можеда
севидидекаклучнитечинителибеасвес
низа,ичестогонаведуваа,постоењетона
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законскитерамкикоијаподдржуваатгаран
цијатазаеднаквоствоодноснапрашања
тазародотидругитефакторинаеднаквост
вотоакакосеидентификуваатслучаитена
насилствоврздецаикакосеспречуваати
решаваат.Значајноетоаштониеденучес
никнезборувашезапотребаоддополни
телни законски одредби. Сепак, треба да
се забележи дека седуммина од клучните
чинителизборуваазатоадекаискуството
вопраксазаодреденигрупиможедабиде
поинакво, при што етничките малцинства
(албанскотоиромскотонаселение),децата
сопопреченостидевојкитесеидентифику
ваакакоранливигрупи.Двајцаиспитаници
се залагаа запонатамошниобуки заоние
коиработатсодецасопопреченост;сепак,
гледиштетоштопроизлезевоодноснаоп
штественитеставовиконлуѓетоодетнички
темалцинства,лицатасопосебнипотреби,
родовитеулогииодгледувањетонадецата
потешкоможедасепоставиворамкинаод
реденапрепорака.Сепак,приизготвување
на понатамошни протоколи и програми за
обуказапрактичаривосистемотзазаштита
надецата,какоиприедукацијанаопштес
твотовоцелина(воодноснакампањитеза
подигнувањенасвестаинаставнитеплано
ви),тиефакторисекакотребадасеземат
предвид.

Проценкина„добри“и„најдобри“прак
си во случаите на насилство врз деца
општо

Додекаводелотзанаоди(видипогоре)бе
шеутврденодекадванаесеттеклучничи
нителиучесницивоистражувањетодадоа
достаразновиднисугестиивонивнитеод
говоринаоваинтервјувоврскасонивни
тепроценкина„добри“и„најдобри“пракси
вослучаинанасилствоврздецавоопшто,
во некои случаи беше можно да се види
проширувањето и развојот на идеите кои
тиегипредложијавонивнитеодговориво
врскасоефективностанапостојнитемер
ки. До извесен степен, ова беше сосема
предвидливоибешеземенопредвидпри
структурирањето и формулирањето на
прашањата; сепак, кристализацијата на
препоракизаиднитемеркиодпретходните
идентификации на празнините во постој
нитемеркибешекорисна.Воодноснасу
гестиитеодстрананапоединечниклучни

чинителиважностанадеинституционали
зацијата,улогатанаистражувањетовоод
редувањетоприоритетизаделување(овој
пат,конкретносеоднесуваназаконодав
ството)ипотребатадасеследиспроведу
вањетонасудскитепостапкиикакотиесе
проследуваатсодетскиисемејнисервиси
– сите се конкретни предлози од искусни
клучничинителииситетребавнимателно
дасеразгледаат.

Какоштоможедасевидиодделотзана
оди(видипогоре),постоешеодреденасог
ласностзаважностанапоголемасвесност
воопштествотовоопштовоодноснафено
менотнанасилствоврздецата.Беададе
нидиректнипредлозивоврскасопотреба
таодпроцеснаедукацијанапошироката
јавност,соочекуванипридобивки,вклучи
телноиолеснувањенапријавувањетона
насилството врз децата (дадено како об
ласткадештосепотребниподобрувања).
Во однос на обезбедување потенцијални
можностизапроширувањенанапоритево
овојпоглед(односно,одпотесенфокусна
давателитенапрофесионалниуслугикон
општествотовоцелина)кориснибеапред
лозитенадвајцаодклучнитечинителиво
врскасоможнитепридобивкиодпоголема
тавклученостналокалнитевласти.

Повторно, некои од клучните чинители
(тројцавоовааприлика)сеосврнаанапра
шањаодпрофесионалнатапракса,какои
напотребитезаподобрувањавознаењата
ичувствотонапрофесионалнаодговорност
баремкајделодвработенитевосистемот
задетска заштита.Прашањето за подоб
рувањенамеѓусекторскатасоработкакое
истотакабешепретставенопретходно(во
одговоритенавторотопрашање,односно
она кое се однесува на ефективноста на
постојнитемерки,погоре),бешепоставено
одстрананадвајцаоддванаесеттеклучни
чинители.Истотака,и потребатазабез
бедникуќиилизасолништавокоиќеможе
да се врши проценка и третман на деца
тажртвинанасилство.Какоштонагласив
претходно, оваа директна препорака (да
денаодстрананаискусниклучничините
ли)сигурнотребапонатамудасеразгледа.
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Проценкина„добри“и„најдобри“
праксивослучаитенанасилствоврз
децавосистемотзазаштитанадецата

Во од нос на да ва ње пре по ра ки за „доб ри“ 
или „нај доб ри“ прак си во слу ча и на на сил
ство врз де ца во сис те мот за заш ти та на 
де ца та, е ден у чес ник ре че де ка ре ше ни
е то на ова пра ша ње е во по кон зис тен тна 
при ме на на пос тој ни те мер ки. Се пак, неј
зи ни от од го вор не бе ше ти пи чен за дру ги те 
клуч ни чи ни те ли во о вој пог лед; де сет ми на 
од е ди на е сет те клуч ни чи ни те ли кои да до а 
кон кре тен од го вор на ова пра ша ње (е ден 
не од го во ри), ја из ра зи ја пот ре ба та вни ма
ни е то да се пос ве ти на фак то ри те на ор
га ни за ци ја, кад ров ско е ки пи ра ње и смес
ту ва ње (чес то па ти си те или дел од о ви е 
во ком би на ци ја). Чет во ри ца се освр на а на 
пот ре ба та за за јак ну ва ње на на ци о нал на
та ко ор ди на ци ја и ме ѓу сек тор ска та со ра
бот ка, при што двај ца од нив ја повр за а 
о ва а пот ре ба кон крет но со на ма лу ва ње на 
штет ни те пос ле ди ци за де ца та жрт ви на 
на сил ство (тра у ма и се кун дар на вик ти ми
за ци ја), ка де што о ви е сис тем ски проб ле
ми пре ов ла ду ва ат и пос то јат. Чет во ри ца 
дру ги у чес ни ци се освр на а на фак то ри те 

на е ки пи ра ње; пот ре ба та од ис пи ту ва ње 
и про мо ви ра ње на вни ма тел на се лек ци
ја и рег ру ти ра ње на пер со на лот за дет ска 
гри жа беа спо ме на ти од двај ца од нив, а 
пот ре ба та да се пос ве ти вни ма ни е на прак
са та и ос нов ни те ста во ви и мо ти ва ци и кај 
пер со на лот за гри жа на де ца бе ше спо
ме нат од двај ца дру ги ис пи та ни ци. Двај ца 
дру ги у чес ни ци се освр на а на пот ре ба та од 
за ме на на по го ле ми те ин сти ту ци и за де ца 
со по ма ли до мо ви, ек спли цит но повр зу вај
ќи го ова со до ка зи за по доб ре ни ре зул та ти 
за де ца та. До де ка ова бе ше ис то та ка е ден 
пред лог (а со тоа и ста тис тич ки рет ка по
ја ва ка ко и го рес по ме на ти от у чес ник кој го 
из не се сво е то гле диш те де ка она што пос
то и, со ма ли про ме ни, е ве ро јат но е до вол
но), у чес ни кот кој го во ре ше за у ло га та на 
ис тра жу ва ња та во о без бе ду ва ње то на ос
но ва за ид ни те ре фор мски мер ки, се чи ни 
де ка из не се важ на по ен та.  
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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                                 Датум

Име и презиме/ потпис на истражувач                                 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                                 Датум

Име и презиме/ потпис на истражувач                                 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                                 Датум

Име и презиме/ потпис на истражувач                                 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 
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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?

• До кол ку е од го во рот Не, ве мо ли ме про дол же те со пра ша ње 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

Не 
многу

делумно да многу

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.



113112

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 5 - 9 години 10 - 14 години 15 - 19 години 20 години и 
повеќе
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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 15 - 19 години 20 години и 
повеќе

7. Која е Вашата моментална позиција?



119118

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 ПОЛИ ТИКИТЕ ЗА 
НАСИЛСТВО ВРЗ ДЕЦА ВО ЗЕМЈАТА

ВИД ИМЕ НА ДОКУМЕНТ

Закони 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

Подзаконски 
акти и стратешки 

документи

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)

Протокол за семејно насилство, 2010

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

Истражувачки 
извештаи / 
документи

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
Рома СОС Детски бракови
http://romasosprilep.org/wp-content/uploads/2016/05/Roma-SOS_Sivata-zo-
na_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_diference.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%20deca-
2012%20PFormat.pdf

http://ombudsman.mk/upload/Istrazuvanja/2016/Informacija%20VPD%20
Tetovo-Ohrid-mk.pdf 
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