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Проектот на Националната мрежа против насилство врз
жените и семејно насилство „Застапување за обезбедување
на одржливост на специјализираните сервиси за жртви на
семејно насилство на територијата на Република
Македонија“, е имплементиран со поддршка на Проектот на
УСАИД за граѓанско општество и Фондација Отворено
Општество Македонија.
Општата цел на проектот е координирана акција на
женските граѓански здруженија за прашањата на родово
базирано насилство и семејно насилство, а во насока на
креирање на ефективни политики, подобрени сервиси и
зголемена институционална и јавна свест. Покрај тоа,
проектот е насочен кон зајакнување на внатрешните
капацитети на мрежата за поефективно застапување за
унапредување на политиките и обезбедување оддржливи
специјализирани сервиси за жртви на семејно насилство,
остварување на соработка помеѓу граѓанските организации
и локалната самоуправа на регионално ниво и јакнење на
свеста кај општата популација за постоењето на различни
форми на насилство врз жените вклучувајќи го и семејното
насилство.

Скопје, 2016 година
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Оваа анализа е овозможена со поддршка од американскиот
народ преку Агенцијата на САД за меѓународен развој
(УСАИД) во рамките на Проектот на УСАИД за граѓанско
општество. Содржината на студијата е одговорност на
авторите и на Националната мрежа за борба против
насилство врз жените и семејно насилство „Глас против
насилство“ и не ги изразува ставовите на УСАИД или на
Владата на Соединетите Американски Држави.
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Вовед
Ширум светот, процената на трошоците од семејното
насилство1 се актуализира во 80-тите години на минатиот
век и бројни студии се занимаваат со дефинирање на
видовите трошоци, методологијата на пресметка на
трошоци, ефектите од пресметката на трошоците, како и
недостатоците на различните методологии.
Во Република Македонија единствениот обид за
пресметка на трошоците од семејно насилство е направен
во 2006 година. За таа цел се користени податоци кои се
собрани со истражување, односно примарни податоци. Со
дистанца
од
десетина
години,
заклучоците
од
Истражувачкиот извештај „Трошоци од семејно насилство
врз жените во РМ – Обид за пресметка на трошоците за 2006
година“, се подеднакво актуелни (Ганчева, Петрова,
Секулоска, Стојановиќ-Алексоска, 2008). Предизвикот е на
две нивоа: отсуство на систематско собирање и водење
расчленети статистички податоци за семејно насилство и за
цената на чинење на различните трошоци што
произлегуваат од семејно насилство; и отсуство на редовни
истражувања за семејно насилство со употреба на
компатибилни единици на истражување. Оваа состојба
оневозможува анализа и следење на состојбата со
семејното насилство, распространетоста, трошоците,
1

Иако авторката на овој труд се согласува со терминот домашно
насилство бидејќи јасно имплицира дека домашното насилство не
мора да се случува само меѓу актуелни сопружници или членови
на семејството кои се во крвно сродство и живеат заедно, туку и
меѓу поранешни или невенчани партнери, односно не е нужно
постоење врска со традиционалното сфаќање на семејството,
сепак се користи терминот семејно насилство. Ваквата определба
произлегува од препознатливоста и употреба на терминот семејно
насилство во националната легислатива.
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последиците и бројни други аспекти поврзани со семејното
насилство.
Цел на овој труд е да го актуализира прашањето за
пресметка на трошоците на семејно насилство во Република
Македонија и да фрли светло на видовите трошоци од
семејно насилство и нивната дистрибуција во општеството,
на нужноста од пресметка на трошоците и импликациите
врз градењето политики за спречување и заштита од
семејно насилство. Воедно, трудот има за цел да даде
преглед на различните методологии за процена на
трошоците кои се применуваат ширум светот за да понуди
платформа за создавање услови за процена на трошоците
од семејно насилство во Република Македонија. Појдовна
основа е дека процената на трошоците од семејно насилство
што се на товар на државата, на товар на индивидуата која
претрпела семејно насилство и на товар на заедницата и
нивното разбирање, овозможува правилно одредување на
приоритетите при буџетското планирање и трошење.
Дефинирање и разбирање на семејното насилство
Претходно прашање за пресметка на трошоците од
семејно насилство е како се дефинира и се разбира
семејното насилство. Националните процени на трошоците
од семејно насилство вообичаено поаѓаат од тоа како е
дефинирано семејното насилство на национално ниво. Но,
основата за националните дефиниции, вклучително и на
македонската, е содржана во меѓународните документи,
пред сè, во Конвенцијата на Обединетите нации за
елиминација на сите форми на дискриминација врз жените
(ЦЕДАВ, 1979) и Факултативниот протокол на Конвенцијата
(1999), Општата препорака бр.19 од Комитетот на ЦЕДАВ за
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насилство врз жените, како и Декларацијата за
елиминирање на насилството врз жената од 1993 година.
Според член 2, од Декларацијата на ООН за елиминирање
на насилството врз жената, насилството врз жените, меѓу
другото, опфаќа „физичко, сексуално и психичко насилство
што се јавува во семејството, вклучувајќи тепање,
сексуална
злоупотреба
на
женските
деца
во
домаќинството, насилство во врска со мираз, брачно
силување, осакатување на женските гениталии и други
традиционални практики штетни за жените“. На ниво на
Советот на Европа бројни документи се од особено значење
за спречување на семејното насилство врз жената, но
најсеопфатната дефиниција на семејно насилство е
содржана во Конвенција на Советот на Европа за
спречување и борба против насилството врз жените и
домашното насилство (Истанбулска конвенција). Според
член 3 од Истанбулската конвенција:
„домашно насилство“ ги означува сите акти на
физичко, сексуално, психичко, односно економско
насилство што се случуваат во рамките на семејството
или домаќинството, односно помеѓу поранешни или
сегашни сопружници или партнери, без оглед дали
сторителот го дели или го делел истото живеалиште со
жртвата или не.
Најсеопфатна национална дефиниција на национално
ниво содржи Законот за превенција, спречување и заштита
од семејно насилство (во понатамошниот текст ЗСН)
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 138/2014,
33/2015 и 150/2015). Според член 3, „Под семејно насилство
се подразбира малтретирање, навредување, загрозување
на сигурноста, телесно повредување, полово или друго
психолошко, физичко или економско насилство со кое се
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предизвикува чувство на несигурност, загрозување или
страв, вклучувајќи и закани за такви дејствија, спрема
брачен другар, родителите или децата или други лица кои
живеат во брачна или вонбрачна заедница или заедничко
домаќинство, како и спрема сегашен или поранешен
брачен другар, вонбрачен партнер или лица кои имаат
заедничко дете или се наоѓаат во блиски лични односи, без
оглед дали сторителот го дели или го делел истото
живеалиште со жртвата или не“.
Покрај усвојување на дефиниција на семејно
насилство како основа за процена на трошоците, исто толку
важно за процената на трошоците е разбирањето на
семејното насилство. Имено, дали семејното насилство се
разбира како доминантно родово засновано насилство врз
жени, иако и мажи може да бидат жртви. Препознавањето
на семејното насилство врз жената како родово прашање и
поставувањето на семејното насилство во контекст на
односите на доминација и врската меѓу индивидуалната и
колективната моќ на мажите вклучува родово сензитивен
пристап. Овој пристап подразбира дека во фокусот е
индивидуалната потреба на жената-жртва и соодветно на
потребата е давањето услуга на поддршка и заштита.
Наспроти е родово неутралниот пристап заснован на
разбирањето дека и мажите подеднакво се жртви на
семејно насилство, со што „се разводнуваат уникатниот
карактер и сосема индивидуализираните последици и
искуства од случаите на семејно насилство, а со тоа и
мерките насочени кон поддршка и помош на жените кои
несразмерно повеќе се жртви на семејно насилство“
(Мирчева, Чачева, Кениг, 2014:26). Во оваа смисла е
детерминирано и алоцирањето на финансиски средства за
спречување и заштита од семејно насилство. Имено, дали
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финансиски средства се одвојуваат за адресирање на
семејното насилство доминантно како родово засновано
насилство врз жени или како кон насилство кое подеднакво
е застапено и врз мажите.
Родово заснованото насилство врз жените е многу
поширока категорија од семејно насилство врз жените.
Истовремено, семејното насилство врз жени претставува
вид родово засновано насилство врз жени (Towers, Walby
and Francis, 2014). Покрај бројните референци од
истражувања ширум светот, истражувањата во Република
Македонија упатуваат дека семејното насилство има
„изразени карактеристики на родово засновано насилство
врз жените“. Имено,
-

-

-

93% од пријавените и од осудените сторители на
кривични дела при вршење семејно насилство во
истражуваниот период се мажи, а 82% од жртвите се
жени.
Од сите жртви на кривични дела при вршење семејно
насилство, само 4% се мажи кои се жртви на жени
сторители. Од друга страна, 76% од сите жртви се
жени кои се жртви на мажи.
Најчестото својство на сторителот со жртвата
според полициските статистики со учество од 65%
припаѓа на сопруг/а вклучително на поранешен/на и
вонбрачни, а 95% од жртвите во својство на сопруг/а се
жени (ибид, 2014:15).

Според друго истражување, полот има значење на
релевантен фактор на ризик за насилство врз стари лица,
односно постарите жени се најчесто изложени на сите
видови насилство само поради тоа што се жени. (Марковиќ,
Јорданова, Сети, Кишман и Серафимовска, 2013).
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Истанбулската конвенција го дефинира „родово
заснованото насилство врз жените“
како „насилство
насочено против жената затоа што е жена или коешто
несразмерно ја погодува. Во поглед на примената на
одредбите од Конвенцијата во врска со домашно насилство
(чл.2,т.2) оставено е на државите-членки да одлучат во која
мера ќе ги применуваат одредбите за мажи-жртви, постари
лица и деца-жртви на домашно насилство. Оваа дефиниција
во целост е преземена во Законот за превенција,
спречување и заштита од семејно насилство, но не ја
сочинува дефиницијата туку е поместена во поимникот, каде
што „родово засновано насилство врз жените означува
насилство насочено против жената затоа што е жена
или коешто несразмерно ја погодува“ (чл.4, ЗСН). Иако
законодавецот експлицитно не го дефинира семејното
насилство како родово засновано насилство врз жените,
сепак го препознава и во други две одредби бара постоење
на знаење за родово засновано насилство кај
професионалците кои постапуваат во случаи на семејно
насилство. Разбирањето на семејното насилство како
насилство со изразити карактеристики на родово засновано
насилство е релевантно за процена на трошоците бидејќи
обемот и влијанието на семејното насилство според полот
на жртвата различно се одразува на видот и на висината на
трошоците. Процена на висината на трошоците од семејно
насилство како родово засновано насилство врз жените и на
трошоците од семејно насилство врз мажите е важен
податок за креирањето политики за соодветна распределба
на ресурсите. Во оваа смисла е податокот за учеството на
трошоците од насилството од интимен партнер врз жените
во вкупните трошоци од насилство од интимен партнер во
Велика Британија, односно 86% од вкупните трошоците од
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насилство од интимен партнер се трошоци од насилство од
интимен партнер врз жени, додека во ЕУ трошоците од
родово засновано насилство врз жени учестуваат со 87% во
вкупните трошоците од родово засновано насилство
(Walby& Olive, 2014:132).
Каква е ползата од процена на трошоците од семејно
насилство?
Семејното насилство врз жените е родова
дискриминација и кршење на цел корпус на човекови права
на жената, вклучително правото на живот, достоинство,
физички интегритет, слобода. Воедно претставува и
здравствено прашање, економско прашање, социјално,
образовно, односно влијае врз сите сегменти на човековото
живеење. Семејното насилство остава долготрајни
последици и врз жртвата и врз општеството. Еден од
аспектите или последиците од семејното насилство се и
трошоците кои паѓаат на товар на индивидуалната жртва, на
социјалното опкружување на жртвата, но и за општеството
во целина.
Следното прашање поврзано со пресметка на
трошоците од семејно насилство е зошто е потребна
процената на трошоците и за која цел, односно за што може
да послужи.
Финансиската димензија на семејното насилство
овозможува да се согледа обемот на неговите последици
врз општеството изразени во пари, но и да се увидат
потенцијалните
придобивки
од
намалувањето
и
елиминирањето на семејното насилство. Односно да се
пресмета колку чини отсуството на дејствување, а колку
чинат мерките и активностите содржани во политиките за
елиминирање на семејно насилство (Ибид, 2014). Исто така,
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процената на трошоците од семејно насилство може да
понуди увид во која мера преземените мерки и активности и
алоцираниот буџет за тоа се сразмерни на штетата од
семејното насилство. Иако трошоците од семејното
насилство сами по себе не се клучниот фактор за да се
преземат активности за негово спречување, односно
елиминирање, сепак имаат значајно влијание.

Процената на трошоците овозможува:



разбирање на обемот на трошоците од семејното
насилство за општеството во целост, но и по различни
сектори и влијанието врз економијата;



пресметување колку чини отсуството на дејствување,
а колку чинат мерките и активностите содржани во
политиките за елиминирање на семејно насилство;



зголемување на видливоста на семејното насилство
како родово засновано насилство врз жените преку
финансиско квантификување на последиците од
семејно насилство врз жртвата и врз општеството;



јакнење на јавната свеста за нулта толеранција кон
семејното насилство;



креирање на емпириски засновани политики за
спречување и заштита од семејно насилство преку
доделување монетарна вредност на последиците од
семејното насилство;



евалуација на политиките за спречување семејно
насилство што овозможува поставување приoритети
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и насочување на ресурсите кон политиките кои имаат
најголемо влијание врз штетите предизвикани од
семејното насилство;


идентификување нови трошоци од семејно насилство
и потреба од податоци и индикатори за нив;



укажување на можните економски заштеди од
намалување на семејното насилство;



споредување на придобивките од политиките за
спречување семејно насилство со придобивките од
другите национални политики според алоцираните
финансиски ресурс, и



насочување на поголеми ресурси во политиките и
програмите за спечување семејно насилство (Walby
2004; Villagómez 2010; Walby and Olive 2013).

Какви трошоци?
За да се процени трошокот од семејно насилство
потребно е да се направи процена и на обемот и на
последиците од семејното насилство. Имено, број на жртви
и број на случаи, но и во која мера и колку се користени
различните услуги и какви, но и колкави други последици
има насилството врз жртвата и нејзините блиски. Не
помалку значајно прашање за процената на трошоци од
семејно насилство е кои трошоци, односно категории на
трошоци се земаат предвид при процената. Клучно е
постоењето достапни податоци од систематско собирање на
расчленети статистички податоци, но и податоци од
истражувања
на
општата
популација.
Заедничка
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карактеристика на постојните студии за трошоци од
семејното насилство, односно насилство врз жени е дека
процените на трошоците се конзервативни, односно ги
потценуваат вистинските трошоци (Council of Europe, 2012).
Како што истакнува Вилагомез, сè уште не можат целосно да
се документираат сите односи меѓу насилството и
општествените институции, особено за долготрајните
последици (Villagоmez, 2010).
Постојните студии за процена на трошоците од
семејно насилство се разликуваат според видот на трошоци
што ги земаат предвид за процената и нивното сместување
во категории. Дел од истражувањата за процена на
трошоците се засегнати само со специфични трошоци, како
што се здравствени трошоци, или трошоци за услуги,
вклучувајќи го социјалниот, правниот и здравствениот
сектор (Heiskanen and. Piispa, 2002), потоа студии кои
вклучуваат поширока анализа на определени јавни услуги
(Stanko et al.,1998), па сѐ до студии кои се занимаваат со
процена на трошоци од услуги, изгубена продуктивност и
болка и страдања (Walby, 2009).Но, многу малку студии ги
опфаќаат сите трошоци, а особено дополнителните трошоци
за продуктивност, долгорочните ефекти од насилството врз
децата, односно трошоци на следната генерација.
Овие разлики најчесто се должат на ограничувања во
достапноста и валидноста на податоци, но и концепциски
разлики во дефинирањето на трошоците. Често прифатена
рамка при процена на трошоците е поделба на директни и
на индиректни трошоци од семејното насилство, односно
насилството врз жени. Директните трошоци се однесуваат
на трошоците за услуги и мерки за спречување и борба со
семејното насилство врз жените кои паѓаат на товар на
јавниот сектор. Индиректните трошоци ги опфаќаат
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трошоците што настануваат како последица на физичката и
на психолошката траума и долготрајните последици што
насилството го има врз жртвите. Исто така и намалувањето
на квалитетот на животот на лицата кои претрпеле семејно
насилство и нивните блиски може да претставува
индиректен трошок (Duvvury et al., 2013). Во овие две
категории најчесто се пресметуваат трошоци поврзани со
функционирањето на правниот систем, граѓанскиот,
кривичниот
и
административниот,
трошоци
за
обезбедување здравствена услуга и третман, трошоци за
давање социјална услуга на жените жртви и нивните деца,
трошоци како последица на повреди и изгубена заработка,
намалена продуктивност и вработеност што резултира со
намалено плаќање на даноци, како и трошоци од
влијанието на насилството врз оформувањето на личноста
на децата, односно трошоци на следната генерација.
Истражувањата покажале дека семејното насилство има
негативни ефекти врз заработувачката на жените која е
изразена преку изгубена заработувачка поради отсуство од
работа односно пропуштање на работа (Duvvury et al. 2012).
Понатаму, трошоците може да се поделат на краткорочни и
на долгорочни трошоци.
За да се направи процена на трошоците, во
литературата се сугерира разликување меѓу опипливи
(трошоци што може да се монетизираат) и неопипливи или
нематеријални трошоци (трошоци што не може едноставно
да се монетизираат, односно немаат импутирана парична
вредност). Според Деј, Мекена и Боули, видовите трошоци
може да се комбинираат во четири групи, директни
опипливи трошоци, индиректни опипливи трошоци,
директни неопипливи трошоци и индиректни неопипливи
трошоци. „Првата категорија ја претставуваат потрошените
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пари, на пример, платен превоз до болница или платата на
персоналот во шелтер ценатот. Исто така во оваа категорија
влегуваат трошењата за спречување и давање услуги од
страна на различни сектори, како што се правен систем,
социјален систем, здравство, образование
итн. Овие
трошоци може да се пресметаат преку мерење на
консумираните добра и услуги и потоа да се помножат по
цената за единица услуга или добро. Индиректните
опипливи трошоци имаат парична вредност во економијата,
но се мерат како загуба на потенцијал. На пример, помала
заработка и профит како резултат на намалената
продуктивност. Овие трошоци се мерливи, но се однесуваат
на процена на опортунитетните трошоци наместо процена
на реалните трошоци. Директните неопипливи трошоци се
директна последица од насилството, но немаат парична
вредност. На пример болка и страдање, емотивна загуба.
Овие трошоци може да се проценат преку мерките за
квалитет на живот, иако постои дебата дали е соодветно
овие трошоци да се вклучат при мерењето на економските
трошоци од насилството врз жени. Индиректните
неопипливи трошоци се индиректна последица од
насилството и немаат парична вредност. На пример,
негативните психолошки ефекти од насилството врз децата
кои присуствуваат на насилството (Day, McKenna, Bowlus,
2005:6) “.
Покрај идентификувањето на видовите трошоци од
семејно насилство односно насилство врз жени, потребно е
нивно организирање во категории на трошоци.
Сместувањето на видовите трошоци во категории го
овозможува разбирањето на обемот на трошоците и
последиците од насилството. Исто така, овој метод упатува
каде да се бараат извори на податоци за трошоците. Во
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различни студии се користат различни извори на податоци
во зависност од тоа како и според кои критериуми се
дефинирани категориите на трошоци. Најчесто користени
критериуми за дефинирање на категории на трошоци се
последиците од насилството и услугите кои се користат
поради претрпеното насилство.
Во литературата за процена на трошоци од семејно
насилство, односно насилство врз жени може да се
идентификуваат генерално пет категории на трошоци,
правни, здравствени, специјализирани услуги на поддршка,
бизнис/трошоци за економијата и трошоци за болка и
страдање (Walby,2004). Сите трошоци за услуги во правниот
систем, во здравствениот систем, социјалните услуги,
понатаму се групирани во категорија трошоци за услуги. Во
оваа категорија се опфатени трошоците во казнено-правниот
и граѓанско-правниот систем (полиција, обвинителство,
судови, затвори), трошоците во здравствениот систем
(здравствена услуга и третман, болничко лекување,
препишување лекарства, итна помош) и трошоците на
специјализираните услуги на поддршка на жртвите како што
се трошоци за засолништа, кризни центри, советување,
правна помош. Покрај категоријата трошоци за услуги,
другите трошоци се групирани во две категории, трошоци за
изгубен економски оутпут (lost economic output) и
трошоци за болка и страдања на жртвите (Walby& Olive,
2013). Трошоците за изгубениот економски оутпут
претставуваат последица на повредите од насилството што
водат кон отсуство од работа, односно намалена
продуктивност. Трошоците за болка и страдање се најмалку
застапени и од понови време се застапени во
истражувањата заради размислувањата како да се вклучи
сума што го означува страдањето. Меѓу истражувачите се
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пробива и терминот „ подготвеност за плаќање или
прифаќање“ за да се избегнат штетите и повредите, што се
користи во анализата на трошоци и продобивки при
креирањето политики во различни области. Процените
ориентирани кон здравствените трошоци вклучуваат и
загуба според DALY методот, односно пресметка за
„приспособен на попреченоста животен век во години“
(Dolan et al 2005; WHO 2013).
Во овој контекст се наметнува и прашањето за тоа какви
податоци е нужно да постојат и да се достапни и валидни за
да може да се направи пресметка на трошоците од СН.
 Податоци за обемот и карактерот на семејното
насилство (број на жртви и број на случаи) на
годишно ниво
 Податоци за мерење на обемот и природата на
влијанието на СН врз животот на жртвата и врз
општествотo во целина (користење услуги, прашања
од работен однос и изгубена заработка,
предизвикана болка и страдање)
 Податоци за трошоците за услугите во различни
сектори, податоци за процена на економските загуби
од СН и јавната свест за плаќање за да се избегнат
трошоците од болка и страдање
 Податоци за пресметка на трошоците од криминалот
и рамка за пресметка на специфичните трошоци од
семејно насилство (СН)
 Податоци за пресметка на цена на услуга по
корисничка
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Методологија за процена на трошоците од семејно
насилство
Методологијата за процена на трошоците од семејно
насилство, односно насилство врз жени има за цел да го
процени влијанието на насилството преку процена на
трошоците. За да се постигне оваа основна цел неопходно е
претходно да се одговорат неколку прашања. Имено,
постоење на доволни, валидни и достапни податоци за
обемот на семејното насилство, постоењето и обемот на
користење на услугите од жртвите, цената на чинење на
услугите, податоци за процена на паричната вредност на
последицата од насилството врз вработувањето и
продуктивноста, како и парична вредност на човечката
болка и страдање. Во светски рамки развиени се бројни
методологии за процена на трошоците од семејно
насилство, односно насилство врз жени кои, меѓу другото, се
во релација со достапноста на податоци и видовите трошоци
што се предмет на анализа. Различните методологии
користени за процена на трошоците од семејно насилство,
односно насилство врз жени постојано се развиваат и
менуваат, но анализите на користените методологии
генерално разликуваат пет пристапи, односно методологии.
Тоа се: дирекетна сметководствена метода, пристапот
на сегашна вредност на добивки за животниот век,
тенденција на поклопување на резултатите на
трендовите, методологија на подготвеност за плаќање
или прифаќање/неизвесна вредност, и DALY методот,
односно пресметка за „приспособен на попреченоста
животен век во години“ (Morrison and Orlando, 2004; Day, et
al., 2005; и Duvvury, et al., 2013).
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Секоја од наброените методологии има свои предности
и недостатоци и е ориентирана кон процена на определени
специфични трошоци. Најчесто користена методологија за
пресметка на директните трошоци од услуги е директното
сметководство (Heiskanen and Piispa, 2001). Овој пристап
употребува цена на единица, а за пресметката се потребни
податоци за преваленцата на насилството врз жени, за број
на случаи на годишно ниво, за изгубени денови работа по
случај и за просечна плата. Овој метод овозможува груба
процена врз основа на достапни податоци, а исто така
овозможува утврдување на опортунитетни трошоци на ниво
на домаќинство. Овој метод бара постоење на примарни
податоци, а особено е важно да се има предвид дека не
овозможува процена на долгорочните трошоци и има
потенцијал за двојно пресметување (Walby and Olive, 2014).
Пристапот на сегашна вредност на добивки за животниот
век наоѓа примена во мерење на индиректните трошоци во
смисла на загубена продуктивност и изгубено време на
пазарот на трудот поради насилство врз жени. Овој пристап
бара детални податоци за траекториите на животниот век,
податоци за работна сила и учество на жените, работни
часови и заработувачка. Токму условот за огромен број
детални податоци во врска со работната сила ја ограничува
примената на овој пристап бидејќи бара редовно и
систематско собирање на потребните податоци. Исто така,
овој во суштина економетриски пристап не може да ја
утврди каузалната насока, и затоа овој пристап е корисен за
процена на определени трошоци, но не на сите трошоци во
врска со насилство врз жени (НВЖ). Методот на тенденција
на поклопување на резултатите на трендовите
најголема примена наоѓа во утврдување на влијанието на
НВЖ врз општеството и здравјето, а особено за процена на
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влијанието врз вработувањето, заработувачката, врз децата
и врз здравствените трошоци. Овој метод е фокусиран на
резултатот и бара огромни примероци за да се добијат
значајни усогласени групи за споредба. Овој пристап не
може да се применува за да се пресметаат различните
категории на трошоци. „Методологија на подготвеност за
плаќање или прифаќање/неизвесна вредност се применува
за процена на директни неопипливи трошоци што
произлегуваат од долгорочна болка и страдање. DALY
методот, односно пресметка за „приспособен на
попреченоста животен век во години подразбира употреба
на комплексна методологија и се користи за утврдување на
влијанието на НВЖ врз здравјето“ (Duvvury, et al., 2013:19).
Заедничка карактеристика на секоја од методологиите
која се стреми да го идентификува влијанието на НВЖ преку
додавање парична вредност е дека применуваат анализа и
на секундарни и на примарни податоци што бара користење
комбинирани извори на податоци. Методологиите за
процена на трошоците користат некаков вид истражување
за преваленцата и инциденцата на семејно насилство,
виктимолошки анкети и интервјуа за виктимизација,
административни и статистички податоци, стручни мислења
и претходни или паралелни истражувања за слични теми
(Walby and Olive, 2013).
Идентификувањето на извори на податоци е исто толку
релевантно колку и избраниот пристап. За да се дефинираат
видовите трошоци потребно е да се идентификува каде се
содржани податоците за тие трошоци или каде можат да се
соберат. Генерално, потребните податоци треба да се
содржани во административните статистики на давателите
на услуги од сите сектори, и во извештаите од анкети за
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виктимизација спроведени на општата популација кои се
спроведуваат во редовни интервали. .
Извори на податоци: При процена на трошоците од семејно
насилство се користат анкети, административни статистики
од давателите на услуги и пресметката на чинењето на
услугите што ги даваат, статистики за криминал, како и
податоци од претходни истражувања.
Идна перспектива
Системската реакција и спротивставувањето на
семејното насилство претпоставува определување на
доволни буџетски средства. Како и колкав буџет ќе се одвои
за спречување и заштита од семејно насилство е во тесна
врска со постоење пресметка на трошоците од семејно
насилство. Официјалната статистика во Македонија дава
многу скромни податоци за семејното насилство. Иако
институциите рутински собираат податоци за своето
работење, многу мал број институции од различни сектори
собираат податоци за семејно насилство.Оттука примарен
приоритет на политиката за спречување и заштита од
семејно насилство е инвестирање во собирањето податоци
и развивање на постојните системи за собирање податоци.
Особено е важно да се воспостави систематско собирање
податоци од различни сектори за секоја дадена услуга
поради семејно насилство и нејзината цена. Главниот
предизвик е собирањето фрагментарни податоци што може
да се надмине со воспоставување индикатори за собирање
податоци за семејно насилство според различни сектори
(казнено-правен
систем,
граѓанско-правен
систем,
здравство, социјални услуги, специјализирани услуги,
образование, економија) и редовно собирање и воодење
статистички евиденции.
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Оттука идната перспектива е насочена кон:


систематско собирање расчленети статистички податоци
во различни сектори и водење статистички евиденции за
СН расчленети според релевантни индикатори, а особено
пол на сторител и на жртва, место на извршување,
релација меѓу сторител и жртва, претходни изречени
привремени мерки на заштита, вид на насилство, вид на
повреда, боледувања и отсуство од работа, вид на
користена услуга, времетраење на користење на услугата;



спроведување студии за виктимизација на населението
на годишно ниво финансирани од буџет и според
однапред изготвена методологија што опфаќа и семејно
насилство;



развивање национална методологија за мерење на
трошокот од криминал;



развивање методологија за мерење на специфичните
трошоци од семејно насилство;



пресметка на цената на чинење на видови услуги по
сектор;



пресметка на цена на секоја услуга по корисничка;



систематско собирање податоци за пресметка на стапката
на преваленца од семејно насилство;



систематско собирање податоци за пресметка на стапката
на инциденца од семејно насилство по жена за секои 12
месеци;



вклучување индикатори за собирање статистички
податоци за семејно насилство врз жени од аспект на
влијание врз пазарот на труд, работната сила и животен
стандард;



собирање податоци за влијанието на семејното насилство
врз жените врз здравјето и економскиот пораст.
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