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2 ВОВЕД 

Стандардните Оперативни Процедури, изработени од страна на претставници на 

институциите/организациите  наведени подолу, јасно ги опишуваат процедурите, 

улогите и обврските на секој сектор којшто е инволвиран во превенцијата и одговорот на 

Родово базирано насилство (РБН) и Сексуалното и родово базирано насилство (СРБН), 

како итни и кризни состојби и катастрофи, така и во состојба на мир.  

Со СОП, се изработуваат и адресираат прашањата на РБН и СРБН кои произлегуваат од 

бегалската криза која настана во 2015-2016 година, и детално ги наведуваат основните 

процедури за превенција и справување со СРБН во Република Македонија, вклучувајќи го 

и тоа, кои институции/организации ќе бидат одговорни за активностите во четирите 

главни сектори за справување со РБН – здравствен сектор, психо-социјален сектор, 

правен  сектор и сектор за безбедност. 

СОП се изработени да се користат заедно со постоечките национални и меѓународни 

инструменти и ресурси кои се однесуваат на превенција и справување со РБН. Тука 

особено се нагласува поврзаноста на СОП со начелата на УНХЦР за заштита на ранливи 

категории на лица,   како и со националните протоколи, капацитети и системи за 

спроведување на примарна и превентивна здравствена заштита и нега на сексуалното и 

репродуктивно здравје.    

Одговорот кон РБН/СРБН во СОП ја одразува состојбата во заедницата, и е базиран на  

пристапот ориентиран кон жртвата и почитување на човековите права. 

Напомена: За целите на овој документ, се користи женскиот род (таа, неа), но СОП се 

однесуваат на сите жртви – жени, девојчиња, мажи или момчиња. 

2.1 Справување со Родово базирано насилство во кризни состојби 

Родово базираното насилство е широко распространето, животозагрозувачко, 

безбедносно и  здравствено прашање поврзано со човековите права.  

Во состојба на хуманитарна криза, голем број фактори ја влошуваат ранливоста и 

ризиците поврзани со РБН. Фактори на ризик вклучуваат но и не се ограничени на 

зголемена милитаризација, недостаток на заштита од општеството и државата, 

недостаток на основни ресурси, нарушување на општествените услуги, промена на 

културолошките и родови норми и правила, нарушување на односите и ослабена 

инфраструктура.  

Најголем број на жртви и поранешни жртви на родово насилство се жени и девојчиња, и 

на глобално ниво е документирано непропорционалното влијание на конфликти, 

хуманитарни кризи и природни катастрофи врз жените и девојчињата. Сепак, родовото 

насилство врз мажите и момчињата, сексуалното родово насилство, се повеќе се користи 

во ситуации на конфликт, за да се потврди родовата нееднаквост на мажественост и 

женственост.    
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Хуманитарните организации имаа обврска да ги анализираат разните родови 

ранливости со кои мажите, жените, момчињата и девојчињата се изложени на поголем 

ризик од насилство како и да обезбедат грижа и поддршка за сите поранешни жртви. 

2.2 Мигрантската и бегалска криза во 2015-2016 година во Европа и заканите од 
РБН  

Само во 2015 година, преку еден милион мажи, жени и деца кои ги напуштија своите 

земји заради војна и насилство, мораа да го поминат долгиот и напорен пат кон Европа. 

Околу 80% од овие лица поминаа преку Грција, и голем број од нив ја поминаа 

Балканската рута на патот кон Северна и Западна Европа.  

Извештајот за проценката „Безбедносните ризици за жените и девојчињата во 

европската бегалска и мигрантска криза“ подготвен заеднички од УНФПА, УНХЦР и 

Women Refugee Council (WRC) во ноември 2015, идентификуваше жени кои патуваа сами 

или со деца, трудници или доилки, малолетни девојчиња, деца без придружба, деца во 

брак – многу често заедно со новороденчиња – лица со инвалидитет и возрасни мажи и 

жени кои особено се изложени на ризик и за кои е потребен координиран и проактивен 

одговор за да се заштитат. Исто така, Извештајот ги нагласува главните закани и 

инциденти на насилство, според кажувањата на бегалците и мигрантите со коишто се 

разговарало во текот на нивното патување, меѓу кои и случаи на изнудување, силување, 

секс за размена на материјални добра и услуги, трговија со луѓе и човечки органи. 

Жените и девојчињата, особено оние кои патуваат сами без придружба, се соочуваат со 

исклучителен ризик од одреден вид на насилство, особено сексуално и родово насилство 

од страна на криумчарите, криминалните групи и поединци во земјите на бегалската 

рута. 

Фактот што несоодветно се известува за инцидентите и заканите на родовото базирано 

насилство претставува предизвик за секое општество, дури и е нагласено во контекст на 

население кое се соочило со конфликт или раселување. Овој феномен ја поткрепува 

перцепцијата кај владите и хумантарните организации дека здравјето на жените, 

благосостојбата и безбедноста како такви не претставуваат проблем,  и затоа може да 

бидат решени во рамките на основните услуги. Општо гледано, безбедноста, здравјето и 

добросостојбата на жените и девојчињата  не се идентификувани како прашања за 

коишто е потребна итна заштита, и затоа не е оправдано давањето приоритет на 

одредени одговори. При утврдување на горенаведеното, Министерството за здравство на 

Република Македонија, заедно со УНФПА, УНХЦР и релевантните национални и 

меѓународни партнери, ја утврди и потребата од развивање на стандардизиран и 

конкретен одговор со цел да се осигура спроведување на итна и ефективна заштита на 

здравјето, безбедноста и благосостојбата на жените и девојчиња – бегалци и мигранти, 

додека истовремено се разговара за спречување на закани од родово базирано  насилство 

во рамките на кризата и да се најде сеопфатен одговор за случаите на РБН.  

Краткорочната природа на протокот на мигранти и бегалци на Балканот помеѓу 2015 и 

2016 година, создаде досега невиден предизвик во однос на спроведување на 

заштитните мерки. На 18ти март 2016 година, Европската Унија и Турција постигнаа 

договор, со кој се затвори балканската бегалска рута и при тоа се смени сценариото и 

рутата на бегалската криза. Меѓутоа, препораките, начелата и насоките содржани во овие 
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СОП се уште се валиден и релевантен инструмент за спроведување на ефективна 

заштита од РБН кај раселени или лица кои транзитираат.  

2.3 Развивање на Стандардни Оперативни Процедури за Родово базирано 
насилство во контекст на криза 

Следствено на зголемениот број на бегалци и мигранти кои транзитираат низ Република 

Македонија од јули 2015 година, како и наодите на заедничката проценка во ноември 

2015 година, спроведена од страна на УНФПА, УНХЦР, WRC која се однесува на закани за 

РБН и инциденти кои се случиле долж Евро-балканската рута, Министерството за 

здравство формираше официјална, мултисекторска работна група во која учествуваат 

повеќе институции и организации а се однесува на родово базирано насилство. Оваа 

Работна група институционално е предводена од страна на министерство за здравство. 

Работната група ги користеше  техничките капацитети на УНФПА и започна еден мулти-

секторски процес за изработка на конкретни СОП за спречување и справување со 

инциденти на РБН и закани во контекст на бегалската криза. Со поддршка на УНФПА, 

клучните национални институции за заштита од РБН беа обучени за Минимум 

иницијален пакет на услуги (МИСП)  за интегрирани услуги од областа на сексуалното и 

репродуктивно здравје и РБН во кризни состојби1. Обуката за МИСП како и следствениот 

национален план за МИСП го зголемија нивото на подготовка на владините институции 

за обезбедување на заштита од РБН во состојба на национална криза. 

Процесот на изработка на клучниот СОП за РБН кој конкретно се однесува на бегалската 

криза во 2015-2016 година беше спроведен од ноември 2015 година до март 2016 година 

и на истиот сеопфатно соработуваа сите засегнати страни. Работната група за РБН се 

состануваше еднаш во месецот со висока посетеност. Во текот на состаноците на 

работната група за РБН, високите претставници на институциите членки беа поддржани 

од страна на УНФПА со цел да се стекнат со клучни информации за глобалните текови во 

однос на РБН во кризни состојби, како и за конкретни ранливи точки и ризици за РБН во 

рамките на постоечката бегалска криза. Истовремено, членките добија поддршка при 

обработката на главните здравствени и безбедносни прашања поврзани со РБН, при 

дефинирањето на наменските секторски одговори и упатувања на случаите на РБН.  

Сите сектори и институции коишто имаат претставник во работната група за РБН во 

голема мера го дадоа својот придонес кон идентификувањето на остварливи мерки за 

справување истите се ангажираа за зголемување на институционалниот капацитет за 

ефективно спроведување на СОП. УНФПА дополнително ги поддржа институциите да го 

зајакнат капацитетот за прва помош со цел да се осигура дека на терен ќе бидат 

понудени минимален пакет на животоспасувачки услуги, но и во Транзитните центри и 

други локации каде бегалците и мигрантите се пречекуваат или пак транзитираат, но и 

во спроведувањето на конкретни насоки за работа на терен и интегрирани пакети за 

прва помош.  

Со овие СОП, се воочува дека постигнувањето на de jure и de facto еднаквост помеѓу 

мажите и жените е клучен елемент во спречувањето на насилството против жените.  

                                                           
1
 УНФПА, Минимални стандарди за превенција и одговор за РБН во кризни состојби - 2015 
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3 ДЕЛОКРУГ 

Овие мулти-секторски стандардни оперативни процедури во кризни состојби (СОП) 

првично се изработени да бидат спроведени во Транзитните центри воспоставени  од 

страна на Владата на Република Македонија, како и на други локации во земјата, каде 

може да се најдат бегалците, мигрантите или внатрешно раселените лица. Во случај на 

акутна вонредна состојба, ќе биде изработена кратка верзија на СОП, во којашто јасно ќе 

се наведат местата каде лицата ќе бидат упатени и контакт информациите или 

релевантните одговорни институции и организации 2.  

Овие СОП исто така ќе го содржат и следното: 

a) Водечките начела и процедури за справување со РБН и прва помош во вонредни 

ситуации  

b) Водечките начела и процедури на национална стратегија за справување со РБН 

коишто може да се прилагодат и применат од страна на Владата на Република 

Македонија и нејзините национални и меѓународни партнери во други кризни 

состојби во земјата.  

4 ПРИДРУЖНИ НАСОКИ И КЛУЧНИ РЕСУРСИ  

Сите релевантни засегнати страни коишто придонеле кон изработката на овие СОП се 

информирани за следните Протоколи и истите ги користат како клучни ресурси:   

 Национална СОП за постапување со непридружувани– странци  

 Национална СОП за постапување со жртви на трговија со лица 

 Национална СОП за постапување со лица од ранливи категории  

 Протоколи за интервенција на родово насилство во хуманитарна рамка: 

фокусирање на спречување на и справување со сексуално насилство во вонредни 

ситуации. Женева, Постојан меѓуагенциски комитет (IASC), 2015 година  

o http://www.humanitarianinfo.org/iasc/content/subsidi/tf_gender/gbv.asp  

 Минимум стандарди за спречување и одговор на РБН во кризни ситуации. УНФПА 

(UNFPA), 2015 година 

 Сексуално и родово насилство кон бегалци, лица кои се враќаат во земјата, и 

внатрешно раселени лица: протоколи за спречување и одговор. Женева, УНХЦР, 

2003 година 

o  http://www.unhcr.org/protect/PROTECTION/3f696bcc4.pdf 

 Етички и безбедносни препораки на СЗО за истражување, документирање и 

следење на сексуално насилство во вонредни состојби. Женева, Светска 

Здравствена Организација (WHO), 2007 година. 

http://www.who.int/gender/documents/EthicsSafety_web.pdf 

Дополнително, за здравствените работници: 

 Клиничко менаџирање со жртви на силување: изработка на протоколи кои ќе се 

применуваат за бегалци и внатрешно раселени лица, ревидирано издание, 

Женева, Светска Здравствена Организација (WHO) /УНХЦР (UNHCR), 2004 година. 

                                                           
2
 Во април 2016 година, беа изработени скратени верзии за Винојуг, Табановце и Визбегово.  

http://www.humanitarianinfo.org/iasc/content/subsidi/tf_gender/gbv.asp
http://www.unhcr.org/protect/PROTECTION/3f696bcc4.pdf
http://www.who.int/gender/documents/EthicsSafety_web.pdf
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http://www.who.int/reproductive-

health/publications/clinical_mngt_rapesurvivors/clinical_mngt_rapesurvivors.pdf 

 Релевантни национални правни инструменти3: 

 Кривичен законик 

 Закон за семејство 

 Закон за спречување, борба и заштита против семејно насилство  

 Закон за спречување и заштита од дискриминација  

 Закон за еднакви можности за жените и мажите  

 Закон за азил и привремена заштита  

 Закон за странците  

 Закон за социјална заштита  

 Закон за бесплатна правна помош за семејно насилство  

 Закон за правда за децата; 

 Закон за кривична постапка; 

 Закон за полиција; 

 Закон за здравствена заштита 

НАЦИОНАЛНИ СТРАТЕШКИ ДОКУМЕНТИ  

 Национален акциски план за родова еднаквост 2007-2012 

 Национална стратегија за семејно насилство 2008-2011 

 Национална стратегија за спречување и заштита од семејно насилство 2012-2015 

 Национална стратегија за еднаквост и недискриминација по основ на етничка 

припадност, возраст, ментална или телесна попреченост 2012-2015 

 Национална стратегија за намалување на сиромаштијата и социјална инклузија 

2010-2020 

  

5 ЗАСЕГНАТИ ЛИЦА 

Во однос на услуги за прва помош, целните групи на овие мулти-секторски стандардни 

оперативни процедури во вонредна состојба за спречување и одговор со родово 

насилство, се жени и мажи, девојчиња и момчиња коишто се затекнале во хуманитарна 

криза и/или природни катастрофи – вклучувајќи и баратели на азил, бегалци, мигранти 

и внатрешно раселени лица (ВРЛ) – во ситуации на раселување, транзитирање, 

привремен/траен прием и центри за прва помош и грижа. Како приориет се сметаат 

жените и девојчињата затоа што кај нив постои највисок ризик за РБН, како поранешни 

жртви на РБН но и како сведоци.  Следните категории на корисници треба да се земат во 

предвид како главна целна група:  

Баратели на азил 

                                                           
3
 Повикување на одредени членови во Прилог 3 

http://www.who.int/reproductive-health/publications/clinical_mngt_rapesurvivors/clinical_mngt_rapesurvivors.pdf
http://www.who.int/reproductive-health/publications/clinical_mngt_rapesurvivors/clinical_mngt_rapesurvivors.pdf
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Барател на азил е лице кое има поднесено барање за азил во Република Македонија, но 

чие барање се уште се процесуира. Националните системи за азил се воспоставени со цел 

да одлучат кои баратели на азил всушност се квалификуваат за меѓународна заштита. 

Државите имаат меѓународна обврска да ги земат предвид барањата за азил и да не ги 

вратат барателите на азил во матичните земји без да го разгледаат барањето. 

Меѓународните закони и стандарди, вклучувајќи ја и Конвенцијата за бегалци од 1951 

година4 (во натамошниот текст Конвенцијата) наведува дека лицата мора да имаат 

пристап до фер и ефикасни процедури и мерки на азил со цел да се осигура дека тие ќе 

живеат достоинствено и безбедно додека нивното барање се процесуира. 

Бегалци 

Бегалецот е дефиниран во Конвенцијата5 како ‘лице кое, заради основан страв од прогон 

заради расата, религијата, националноста, членство во одредена социјална група или 

политичко мислење, се наоѓа надвор од неговата матична земја и не е во можност или 

заради страв не сака да се стави во заштита на таа земја; или лице кое нема 

националност и се наоѓа надвор од земјата каде што претходно престојувал како 

резултат на тие настани, и не е во можност или, заради страв, не сака да се врати во таа 

земја.’ Конвенцијата исто така ги содржи правата на бегалците да бидат заштитени од 

наметнато враќање (non-refoulment): Ниту една  земја договорничка нема да протера или 

со сила да врати (“refouler”) на било каков начин бегалец на граници на територии каде 

неговиот (или нејзиниот) живот или слобода би биле загрозени врз основа на неговите 

(или нејзините) раса, вера, националност, припадност на одредена социјална група или 

политичко уверување’6. 

Лицата кои ги напуштиле своите земји заради конфликт или други опасни ситуации, во 

Република Македонија може да стекнат посебна супсидијарна заштита или хуманитарен 

статус. 

Мигранти 

Мигрант е лице кое по сопствен избор се решило да замине од матичната земја, не заради 

непосредна закана за прогон или смрт, туку да го подобри својот животен стандард 

преку работа, или во друг случај образование, повторно соединување со семејството или 

од други причини. За разлика од бегаците кои не можат на безбеден начин да се вратат 

во своите матични земји, мигрантите не се соочуваат со тој проблем, без оглед на други 

околности кои може да им ја отежнат успешната реинтеграција во општеството. Ако тие 

изберат да се вратат дома, тие повторно би добиле заштита од нивните влади. Државите 

                                                           
4 Конвенцијата се темели врз Член 14 Универзалната декларација за човекови права од 
1948 година (UDHR), којашто го воочува правото на лице во други земји да бара азил од прогон. 
Конвенцијата е основа за меѓународниот закон за бегалци, но бегалците исто така се 
заштитени од други национални и меѓународни инструменти за човекови права, како што е 
Протоколот од 1967 година.  
5 Член  1 од Конвенцијата  
6
 Член  33(1) од Конвенцијата 
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се справуваат со мигрантите во согласност со сопствените национални закони и 

процедури за имиграција. 

Внатрешно раселени лице (ВРЛ) 

Внатрешно раселените лица биле принудени да ги напуштат сопствените домови како 

резултат на природна/неприродна катастрофа, но сепак живеат во рамките на 

територијата на својата земја – односно се заштитени од својата влада. Многу често се  

нарекувани како бегалци, иако не спаѓаат во постоечката правна дефиниција за бегалец, 

и не можат да добијат меѓународна заштита. ВРЛ, особено жените и девојчињата, се 

сметаат за најранливите лица на светот.  

6 ДЕФИНИЦИИ И ПОИМИ  

6.1 Родово базирано насилство – Меѓународна рамка 

 

Родово базирано насилство (РБН) се однесува на заштита против закани по живот, 

здравје и човекови права кои може да имаат деструктивно влијание особено врз жените 

и децата, како и семејствата и општеството. Насилството врз жените, значи секој акт на 

родово базирано насилство кое резултира со, или веројатно би резултирало со, физичка, 

сексуална или психолошка штета или страдање, вклучувајќи и закани за такви акти, 

принуда или лишувања од слобода, без разлика дали се случуваат во јавниот или 

приватниот живот. 7 

 

Сексуално родово базирано насилство (СРБН) е вид на и следствено под-категорија на 

РБН. Во овие СОП се применува поширока категорија на РБН (вклучувајќи го и СРБН) 

освен ако ситуацијата конкретно се однесува само на СРБН. 

 

Родовото базирано насилство и Сексуалното родово базирано насилство нарушуваат 

голем број на начелата на човековите права вградени во меѓународните инструменти за 

човекови права. Тука се вклучени и следните: 

• Правото на живот, слобода и безбедност на лицето. 

• Правото на највисоките стандарди на физичко и ментално здравје. 

• Правото на слобода од тортура или сурово, нехумано, понижувачко 

однесување или казнување. 

• Право на слобода на движење, мислење, изразување или здружување. 

• Правото на слобода на склучување брак, со слободна потполна согласност, 

со еднакви права  во текот на бракот и по неговото раскинување. 

• Право на образование, социјално осигурување и личен развој. 

• Право на културно, политичко и јавно учество, еднаков пристап до јавни 

услуги, работа и еднаков надомест за еднаква работа. 

 

                                                           
7
 IASC, Guidelines for Integrating Gender-Based Violence Interventions in Humanitarian Action, pg. 5 
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Според Глобалниот информативен систем за РБН  (GBVIMS)8, се смета дека 

долунаведените категории на насилство се најчеста појава во кризни услови: 

1. СИЛУВАЊЕ: присилна пенетрација во вагината, анусот, или устата со предмет 

или дел од тело.   

2. СЕКСУАЛЕН НАПАД : било кој облик на несакан сексуален контакт /допир кој не 

резултира со пенетрација, вклучувајќи и обид за силување, непожелно бакнување, 

милување, или допирање на половите органи или задникот. 

3. Генитално обрежување кај жените /Сечење (ГОЖ/С) е насилство кое се однесува 

на половите органи и треба да се класифицира како сексуален напад.  

4. ФИЗИЧКИ НАПАД: физичкото насилство кое не е од сексуална природа. Како 

примери се дадени удирање, плескање, сечење, буткање, палење, давење, употреба на 

огнено оружје, напади со употреба на киселина, или друго дело кое резултира со 

болка или повреда. Тука не се вклучени ГОЖ/C; 

5. ПРИНУДЕН БРАК: стапување на лице во брачна заедница против своја волја. Тука 

исто така се вклучени и Малолетни бракови, односно стапување во брачна заедница 

под 18 годишна возраст; 

6. ЗАБРАНА ЗА КОРИСТЕЊЕ РЕСУРСИ, МОЖНОСТИ ИЛИ УСЛУГИ: забраната за 

користење односно пристап до економски ресурси /средства, или животни 

можности, образование, здравствени или други општествени услуги. Како примери 

се наведуваат вдовици кои се спречени да го остварат правото на наследство, 

одземена заработка од страна на партнерот или член на семејството, жена спречена 

да користи контрацепција, девојче кому му е забрането да посетува училиште, итн. 

Тука не треба да се земат во предвид пријави за општа сиромаштија; 

7. ПСИХОЛОШКА И ЕМОТИВНА ЗЛОУПОТРЕБА: нанесување на психолошка или 

емотивна болка или повреда. Како примери се наведуваат: закани за физичко или 

сексуално насилство, застрашување, понижување, наметната изолација, демнење, 

малтретирање, непожелно внимание, коментари, гестикулации или пишани зборови 

од сексуална и/или заканувачка природа, уништување на предмети од 

сентиментална вредност, итн.  

8. ТРГОВИЈА СО ЛИЦА И СЕКСУАЛНА ЕКСПЛОАТАЦИЈА: тие се воочени како 

комбинација на различни видови РБН, кои ескалираат во вонредни услови.  

 

 

6.2 Други релевантни дефиниции и термини  

 ЧИНИТЕЛИ/АКТЕР(И): поединци, групи, организации и институции кои се 

инволвирани во спречувањето и справувањето со РБН. Актерите може да бидат и 

бегалци, мигранти, локално население, вработени или волонтери во некоја од 

организациите на ОН, НВОи, институции од земјата домаќин, донатори или други 

членови на меѓународната заедница9 

 ПРИТВОР, ЗАКАНА ЗА ПРИСИЛНО ВРАЌАЊЕ, ПОТРЕБА ОД КАУЦИЈА: сите 

случаи каде лицето е уапсено или пак добило закана за затвор, или закана за 

                                                           
8
 За повеќе информации види www.gbvims.com 

9
 IASC Насоки за интегрирање на интервенција за РБН во хуманитарни кризи IASC. 2005г. 
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репатријација (односно враќање во матичната земја против сопствена волја) или 

кауција заради ранливост; 

 ЗАЕДНИЦАТА: терминот се користи за населението односно заедницата која е 

погодена од кризната состојба, односно бегалците, мигрантите, локалното 

население - домаќин; 

 ДОВЕРЛИВОСТ: етичко начело поврзано со здравствените и социјални области и 

професии. Одржувањето на доверливоста значи дека службите треба да ги 

заштитат информациите кои ги стекнале во врска со нивните клиенти и да се 

согласат дека истите ќе ги споделат единствено доколку клиентот даде своја 

согласност. Сите писмени информации при евидентиран случај на РБН/СРБН се 

чуваат во заклучени фиоки и истите содржат само информации кои не го 

откриваат идентитетот на жртвите. Со цел одржување на доверливоста во врска 

со злоупотреба, службите не смеат да ги дискутираат деталите од предметите со 

своите семејства или пријатели, или колеги за кои е утврдено дека нема потреба 

да знаат за случајот на злоупотреба. Постојат и ограничувања на доверливоста 

кога станува збор за работа со деца10. 

 ПОПРЕЧЕНОСТ: Лица со попреченост се оние кои имаат долгорочна физичка, 

ментална, интелектуална или сензорна попреченост, која во соочувањето со 

различни бариери, може да го отежни нивното целосно и рамноправно учество во 

општеството11;  

  ИНФОРМИРАНА СОГЛАСНОСТ: доброволна согласност на лицето кое има правен 

капацитет да даде согласност. Со цел да се добие информирана согласност, лицето 

мора да има капацитет и зрелост да биде запознаено и да ги разбере услугите кои 

му се на располагање и да има правна можност да ја даде согласноста. Вообичаено, 

родителите/старателите се одговорни да дадат согласност во име на своето дете 

за истото да стекне пристап до услугите, се додека детето не наполни 18 години. 

 ИНФОРМИРАНА ДОЗВОЛА: изразена волја да учествува во услугите. Кога станува 

збор за помалите деца кои се премногу млади да дадат информирана согласност а 

сепак имаат капацитети да разберат и да учествуваат во услугите, се бара 

информирана дозвола. Целосната дозвола ја изразува волјата на детето да 

учествува во услугите12. 

 ЗАДОЛЖИТЕЛНО ПРИЈАВУВАЊЕ: државните закони според кои се раководат 

одредени институции/организации и/или лица кои се вклучени при давање на 

услугите во стручните служби (наставници, социјални работници, здравствени 

работници, итн.) за  да пријават сериозни кривични дела против животот на едно 

лице. На пример, Законот за превенција, справување и заштита од семејно 

насилство (Службен Весник на РМ бр. 138, 17/09/201413) ги обврзува физичките и 

                                                           
10

 Грижа за деца - жртви на сексуално насилство - ИРЦ/УНИЦЕФ- 2012 
11

 Конвенција за права на лица со инвалидност Член 1.2 
12

 Ibid 
13 Член 12 (пријави од физички лица), и Член 13 (пријави од власти/правни лица) 
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правните лица да пријават случаи на насилство до владините институции – 

особено ЦСР.  Во Република Македонија, задолжителното пријавување на РБН се 

однесува и на фактичките случаи и за оние за кои постои сомнеж за злоупотреба 

на деца; физичко и сексуално насилство каде жртвата пријавува тешка телесна 

повреда (ТТП).  

 ВРШИТЕЛ НА ДЕЛО: Лице, група, или институција која непосредно нанесува или 

поддржува насилство врз друго лице против негова волја14 

 ПСИХОЛОШКО-СОЦИЈАЛНА ПОДДРШКА: поддршка наменета да ја заштити или 

промовира психолошката благосостојба и/или да спречи или третира ментално 

нарушување15. 

 ЖРТВА/ПОРАНЕШНА ЖРТВА: лице кое било предмет на РБН. Овие СОП, врз 

основ на меѓународните стандарди, познавање на добри практики, ги 

применуваат овие два термини “жртва” и “поранешна жртва” во однос на 

важноста од постоењето на овие два термини за аспектите на виктимизација 

(исто така за медицински и правни цели) и истрајност (за психолошко-социјална 

поддршка и зајакнување); 

 ТОРТУРА: дело со кое намерно се нанесува исклучителна болка или страдање, без 

разлика дали станува збор за физичко или ментално страдање,  на лице со цел да 

се стекне од него или трето лице информации или признание, казнувајќи го 

лицето или третото лице за дело или сомнеж за сторено дело, застрашување или 

присилување, или од причина на дискриминација, кога болката или страдањето 

се нанесува од страна на или поттикнато од или со дозвола од јавен службеник 

или друго лице кое делува во име на јавна должност. Тоа не опфаќа само болка 

или страдање кое произлегува, е поврзано или подлежи на законски санкции 16. 

6.3 Родово базирано насилство – национална рамка на Република Македонија  

 

РБН не е покриено со македонското законодавство. Главните национални правни 

инструменти за справување со насилство во земјата се следните17: 

 

 Закон за превенција, спречување и заштита од семејно насилство  

 Кривичен законик 

 Закон за кривична постапка 

 Национално законодавство за трговија со лица  

 Закон за семејство 

 Закон за социјална заштита 

 

                                                           
14 IASC Насоки за интервенција за РБН во хуманитарна средина-  IASC 2005 година 
15

 IASC Насоки за ментално здравје и психолошка поддршка во кризни состојби – IASC 2007 година 
16

Конвенција на ОН против тортура, други сурово нечовено или понижувачко постапување или 
казнување, 1984 година 
17

 Се однесува само доколку кривичното дело е сторено на територијата на РМ. Види и Прилог 3 
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Дефинициите во продолжение се покриени со Законот за превенција, спречување и 

заштита од семејно насилство, Кривичниот законик и Законот за кривична постапка:  

 

 СИЛУВАЊЕ: присилна пенетрација во вагината, анусот, или устата со предмет или 

дел од тело.   

 СЕКСУАЛЕН НАПАД: било кој облик на непожелен сексуален контакт /допир кој 

не резултира со пенетрација (односно обид за силување). Силувањето не е дел од 

овој вид на напад, затоа што тоа вклучува пенетрација. 

 ТЕЛЕСНО/ФИЗИЧКО НАСИЛСТВО: секој вид на употреба на физичка сила која го 

нарушува здравјето на жртвата;  

 ПСИХОЛОШКО НАСИЛСТВО: секој акт кој предизвикува страв, опасност, 

вознемиреност или повреда на достоинството и интегритетот на жртвата; 

 СЛЕДЕЊЕ: промислени, постојани закани упатени кон жртвата, резултирајќи 

истата да живее во страв и да се плаши за својата безбедност; 

 СЕКСУАЛНО НАСИЛСТВО: секој вид на сексуален однос или сексуална злоупотреба 

врз лице без дадена согласност; 

 ЕКОНОМСКО НАСИЛСТВО: секој чин на спречување или ограничување на 

користењето на сопствените средства или заработка, за одржување на 

домаќинството или грижа за децата, којшто создава економска зависност на 

жртвата; 

 РОДОВО БАЗИРАНО НАСИЛСТВО ПРОТИВ ЖЕНИ: насилството против жена само 

заради тоа што е жена или што има непропорционално влијание врз неа. 

 

Легалната возраст за склучување брачна заедница согласно Законот за семејство е 16 

годишна возраст, со дозвола на родителите или старателите.  

 

6.4 Примери на родово базирано насилство на терен: во контекст на бегалската 
и мигрантската криза од 2015-16 година на Балканот 

Случаите на РБН кои се пријавени од страна на стручните НВОи кои работат во 

транзитните  центри и чии вработени имаат сознанија за РБН (работа на терен), ги 

наведуваат следните видови на РБН кај мигрантите и бегалците: 

 Силување и обид за силување 

 Сексуален напад  

 Сексуална злоупотреба, вклучувајќи и допир на голо  

 Физички напад, вклучувајќи и тепање 

 Присилна проституција 

 Сексуални услуги со цел да се преживее (пр. секс во замена за транспорт, пари, 

храна, преноќиште...)  

 Присилна порнографија 

 Присилно склучување брак и брак помеѓу деца 

 Киднапирање 

 Сексуално ропство и/или трговија со луѓе. 
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7 ВОДЕЧКИ НАЧЕЛА 

7.1 Водечки начела за сите мерки 

 

1. Разберете ги и придржувајте се кон етичките и безбедносни препораки на 

наведени во Етичките и безбедносни препораки за истражување, документирање и 

следење на сексуално насилство во криза на СЗО (СЗО 2007 година). Персоналот и 

волонтерите кои се инволвирани во спречувањето и справувањето со РБН во 

хуманитарна средина треба да имаат познавање за и да го потпишат Кодексот на 

однесување или сличен документ кој ги поставува истите стандарди на однесување 

и истовремено ги одразува горенаведените препораки на СЗО.  

2. Не нанесувајте штета 

 Фокусирајте се на прва помош која треба да ја стабилизира здравствената и 

психо-социјалната состојба на лицето и да ја адресира непосредната заштита;  

 Пред да побарате повеќе информации и да воведете нови мерки за интервенција, 

осигурајте се дека ги знаете приоритетите од гледна точка на жтрвата ; 

 Надградувајте ги механизмите за постоечката поддршка (како и само-поддршка)– 

јакнење на отпорноста на жртвата ; 

3. Утврдете и одржувајте внимателно координирани мулти-секторски и интер-

организациски интервенции за спречување и одговор за РБН (мулти-

агенциски и мулти -секторски пристап); 

 Нагласете ја целосната соработка и помош помеѓу организациите и институциите 

кои работат на спречување и одговор за РБН. Тоа значи споделување на анализа 

на ситуацијата и проценка на информации со цел да се избегне дуплирање на 

работата и да се оптимизира споделеното познавање на ситуацијата; 

 Интегрирање и втемелување на интервенциите за РБН во сите програми и во сите 

сектори; 

 Секогаш промовирајте го сеопфатното остварување на правата на корисникот, 

истовремено поврзувајќи ги институциите/организациите  при координираното 

обезбедување на интегрирани услуги кои ќе обезбедат стабилна психо-социјална 

состојба и неодложна заштита за корисниците, како и конкретни заштитни 

механизми;  

4. Осигурајте се дека сите стручни лица кои работат на спречувањето и 

справувањето на РБН во кризни услови имаат стекнато стручно знаење и 

вештини за РБН и учествувале во иницијативите за градење на капацитетите 

со цел да се зголеми подготвеноста за вонредни услови, вклучувајќи ја и 

заштитата од РБН; 

5. Осигурајте еднакво учество и пристап до услугите: 



16 

 

 Осигурајте еднакво и активно учество на жените и мажите, момчињата и 

девојчињата при проценката, планирањето, спроведувањето, следењето и 

евалуацијата на програмите преку систематска употреба на методите на учество; 

 Ангажирајте ја зедницата целосно да ја разбере и промовира родовата еднаквост 

и релациите на моќ кои ги штитат и почитуваат правата на жените и 

девојчињата; 

 Обезбедете помош за жените, мажите, девојчињата и момчињата да ги остварат 

своите права и пристап до потребните услуги, врз основ на нивните конкретни 

потреби и приоритети; 

6. Осигурајте пристап до непристрасна помош; 

 Осигурајте дека хуманитарната помош ќе биде на располагање за сите оние кои 

имаат потреба од истата; 

 Осигурајте дека дадената помош ќе биде спроведена без дискриминација и ќе 

биде на располагање на лицата кои најмногу имаат потреба и нивните семејства, 

и пристапот до хуманитарните агенции е овозможен согласно потребите со цел 

исполнување на стандардите; 

 Заштитните интервенции за РБН треба да се искористат на иновативен и 

креативен начин за да се допре до лицата кои се изложени на ризик или кои се 

виктимизирани и се соочуваат со безброј бариери при барањето помош, 

вклучувајќи и стигма и закани/страв од повторна виктимизација; 

 професионалците за заштита од РБН, треба навремено да реагираат при 

воочување на случај на дискриминација или исклучување. 

7.  Да се осигурате дека постои разбирање за потеклото, културата и други 

релевантни услови и карактеристики;  

8. Осигурајте одговорност на сите нивоа. 

 Осигурајте формален ангажман на клучните институции со приклучување кон 

овие СОП, утврдување на механизмите за спроведување, и обезбедување на 

релевантните нормативни рамки во согласност со националното законодавство и 

системи, и ако е потребно, потпишување на Меморандум за соработка .   

 Осигурајте континуирано спроведување на професионален надзор и поддршка 

(исто така преку набљудување или обука) за хуманитарните работници кои 

работат за воочување односно справување со РБН;  

7.2 Водечки начела за работа со поранешни жртви 

 Осигурајте ја постојаната безбедност на жртвата и нејзиното семејство. 

 Почитувајте ја доверливоста на погоденото лице(а) и нивните семејства 

целосно и континуирано: 
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o Ако жртвата се согласи18, тогаш можете да споделите релевантни 

информации со други лица само со цел да и помогнете на жртвата, на 

пример да ја упатите кај некоја од службите. Тоа треба да биде во 

согласност со договорот за споделување на основни информации за 

упатување на жртви кај некоја од службите; 

o Сите писмени информации за жртвите, треба да се чуваат на безбедно 

место и предметот да биде заклучен. 

 Почитувајте ги желбите, правата, изборите и достоинството на жртвата: 

o Консултирајте се со жртвата за тоа дали тој/таа сака да побара помош и 

почитувајте ја неговата/нејзината желба. Не инсистирајте, не 

предложувајте или не ја насочувајте жртвата во друг правец (да 

размислува и следствено да постапува поинаку); 

o Бидете активни во комуникацијата, разговорите и испитувањата со 

лица/жртви кои се изложени на ризик, секогаш во приватна средина 

(посебна просторија); 

o Доколку е применливо, ангажирајте вработен кој е од ист пол како и 

жртвата, но и преведувачите, за општа комуникација, советување, 

интервјуа и испитувања со лица / жртви кои се изложени на ризик; 

o Однесувајте се со почит и не судете. Не се смејте и имајте почит кон 

лицето, или неговата/нејзината култура, семејство или ситуација; 

o Бидете трпеливи; не настојувајте да добиете повеќе информации ако 

жртвата не е подготвена да разговара и сподели информации за нејзиниот 

случај; 

o Никогаш не настојувајте целосно да се обелодени случајот на насилство – 

поставувајте само релевантни прашања  (на пример, сексуалната историја 

на жртвата не е релевантна и не треба да се дискутира); 

o Избегнувајте ја потребата жртвата да ги повторува информациите во 

неколку наврати и различни интервјуа. 

 Осигурајте услови на недискриминација во секоја комуникација со жртвите и при 

спроведувањето на сите услуги. 

8 Патеки за упатување 

Важно е да постои јасна комуникација и разбирање за безбедноста за сите упатувања и 

трансфери на случаи на РБН. Откако ќе се изработат опциите за безбедност во секоја 

област, треба да се утврди јасен систем за упатување во врска со овие опции, со цел 

                                                           
18

 Во случај кога кај лицата има недостаток на капацитет, како на пример адолесценти или лица со 

ментална попреченост, информираната согласност ќе се бара од назначениот старател – Центар за 

социјална работа 
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жртвите на РБН и актерите да знаат каде треба да се пријават и да го насочат 

упатувањето. Патеките за упатување треба континуирано да се проверуваат за секоја 

област. Патеките за упатување  треба да ги специфицираат :  

1. Кои агенции или институции даваат безбедносни услуги; 
2. Конкретните контакт информации (име и телефонски број) на еден од 

клучните лица во рамките на таа институција; 
3. Конретните услуги кои ги обезбедува институцијата; 
4. Сите поврзани трошоци за услугата, доколку е тоа релевантно; 
5. Каде треба жртвите да се упатат со цел да стекнат пристап до овие 

услуги; 

 

Ургентното упатување треба да биде утврдено со следните фактори: 

 Нивото на ризик  

 Желбите и согласноста дадена од жртвата на РБН 

 Препораките на тимот за првостепено упатување  

 Желбите на други релевантни заинтересирани страни, на пример, семејството, 

пријателите или придружникот;  

 

Првостепено ниво на упатување (итен одговор): Во случај на РБН во којшто е 

инволвиран мигрантот или бегалецот, треба да се обезбедат основни услови од страна на 

службите на терен, во транзитните центри. Доколку релевантната служба не е на 

располагање во транзитниот центар, (на пример мобилното комбе за гинеколошки 

услуги коешто работи според претходно утврден распоред), истите услуги ќе бидат 

побарани од страна на друга служба. Службите кои се соодветно екипирани и подготвени 

да се справат со РБН во транзитните центри се социјалните работници од ЦСР, Ла Страда, 

СОС Селото, медицинските работници од Министерството за здравство, вработените во 

Црвениот Крст, полицијата и вработените од МТСП. Патеките за упатување  кои се 

релевантни за секој транзитен центар се наведени во Прилозите 4 и 5 на крајот на СОП 

документот.  

Второстепено упатување (среднорочен одговор): Доколку на жртвата на РБН и е 

потребна поддршка која не е во рамките на првостепеното упатување на службите, 

жртвата треба да биде упатена на други служби кои може да и обезбедат 

специјализирана нега и помош. Овие служби најверојатно се лоцирани надвор од 

транзитните центри, и меѓу другото може се вклучат: хоспитализација, специјализирана 

здравствена нега или терапија за ХИВ. Тука исто се вклучени и дополнителните услуги 

како на пример превоз од/до транзитниот центар, ангажирање на преведувач, лекови, 

или прибирање дополнителна документација.  Откако жртвата на РБН ќе биде згрижена, 

таа ќе биде вратена назад во транзитниот центар. За поконкретни информации и 

релевантни детали, види Прилог 4 и 5 на крајот на СОП документот.  

Третостепено упатување (долгорочен одговор): Третостепеното упатување е 

применливо ако на жртвата на РБН и е потребна долгорочна помош како на пример 
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посета на советувалиште или терапија, поддршка при подготовките за судска постапка 

против сторителот и постигнување согласност за старателски права и видување на 

детето или пак барање за дополнителни релевантни докази од друга земја. Меѓутоа, 

третостепеното упатување значи и продолжен престој на жртвата на РБН во земјата, и во 

текот на престојот државата треба да и обезбеди на жртвата пристап до основни услуги 

како на пример сместување, други услуги и право на работа.  

9 ОСНОВEН ПАКЕТ НА УСЛУГИ ВО СОП ЗА РБН  

Во ова поглевје се наведени насоките за справување со РБН во кризни состојби, особено 
за поддршка при: 

 Идентификување  на Критериумите за ранливост и факторите на ризик;  

 Обезбедување на Теренска работа 

 Обезбедување на Прва помош; 

Усвојувањето на мерки за Превенција исто така се смета за суштински дел од основните 
услуги за РБН.  

Главниот принцип во основата на  ова поглавје е потребата да се обезбеди брза , мобилна 
и проактивна реакција при првична комуникација со погоденото население без разлика 
каде е раселено или каде транзитира, преку обезбедување на минимален пакет на услуги 
земајки ги во предвид  безбедносни прашања, вклучувајќи и животоспасувачки  
интервенции. 

Критеримумите за ранливост и факторите на ризик за РБН за воочување на случаи кои се 
подложни на ризик се составени од комбинација на начелата на Заштита од РБН и 
заштита на деца во вонредни услови и истите се изработени од страна на УНФПА и 
УНИЦЕФ заедно. 

 

10 КРИТЕРИУМИ ЗА РАНЛИВОСТ И ФАКТОРИ НА РИЗИК 

 

10.1 Ранливост во однос на РБН 

лицето од ранлива категорија, е во поголем ризик  од физичка, емотивна или ментална 

повреда, лесно може да биде нападнато и потпаѓа под туѓо влијание. Последиците на 

конфликти се катастрофални за сите сфери на населението кое го поминало конфликтот. 

Бегалците и мигрантите кои бараат заштита во трети земји со себе носат неподносливи 

трауми и повреди, за нив се изгубени сите механизми на заштита и се мошне ранливи 

односно подложни да бидат предмет на насилство и злоупотреба на нивните права во 

текот на нивното патување.  

Сепак, меѓу нив постојат поединци кои се изложени на повисок ризик од дополнителна 

виктимизација, особено на инциденти и закани за РБН и СРБН. 

Лицата кои се изложени на РБН, најчесто жени, девојчиња и момчиња, се оние чии 

карактеристики се поврзани со нивниот идентитет - пол, возраст, етничка припадност, 
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верска припадност, попреченост, здравствена состојба, социјален статус или политичка 

наклонетост – и кои во минатото биле изложени на висок ризик во однос на закани и 

инциденти на РБН во нивните матични земји, транзитните  центри, центри за бегалци 

или  центрите за внатрешно раселени лица.  

10.2 Фактори на ризик од РБН 

Под фактори на ризик се сметаат сите оние карактеристики кои поединецот го 

изложуваат на ситуации за кои има голема веројатност од инцидент односно повреда. 

Во однос на РБН и СРБН, како фактори на ризик се сметаат постојаните услови кои ја 

утврдуваат високата веројатност за инцидент на РБН. Таквите услови може да се 

разликуваат и да бидат поврзани во контекст на индивидуални или надворешни средини 

односно влијанија. Идентификувањето на постоечките ризици е релевантно за 

формирање на мерките за спречување кои ќе ја намалат веројатноста од постојана 

виктимизација во постоечкиот контекст.  

10.3 Категории кои се сметаат за ранливи на РБН/СРБН 

Според меѓународното искуство и стандарди, и повратните информации кои 

потекнуваат од хуманитарните организации во однос на европската бегалска криза од 

2015-2016 година, лицата кои веќе имале искуство со виктимизација заради РБН, може 

да бидат изложени на дополнителна виктимизација: 

 Малолетни девојчиња 

 Вдовици, разделени или невенчани жени 

 Раздвоени или девојчиња без придружба  

 Домаќинства на чие чело стои жена  

 Возрасни жени и мажи  

 Деца од семејства на чие чело стои жена  

 Лица кои припаѓаат на етнички или верски малцинства   

 Лица со физичка или ментална попреченост  

 Лица чија здравствена состојба е сложена (сериозни болести, СПБ/ХИВ-СИДА, 
трудници и доилки)  

 Лица кои имаат искуство со сексуално насилство (како жртви или сведоци)  

 Лица кои биле политички активни во својата матична земја или во други земји 
каде што живееле 

10.4 Фактори на ризик кои се релевантни за изложеност на РБН/СРБН  

 

(a) Фактори на ризик од РБН во контекст на поединецот: 
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 Недостиг на присуство на машко лице кое би обезбедило заштита, право на 
правна заштита и општествено прифаќање 

 
 Недостаток на семејство или мрежи за поддршка во заедницата  

 
 Недостаток на финансиски средства 

 
 Немање пристап до основните потреби: храна, вода, хигиена, снабденост, сон 

 
 Недостаток и/или губење на правните документи кои се однесуваат на лична 

идентификација, родителство или имот 
 

(б) Фактори на ризик од РБН поврзани со надворешната околина: 

 

 Недостаток  на пристап до информации  

 Небезбедни средства за транспорт: 

o Јавен превоз кој е преполн со патници и без супервизија како на 

пример возови и автобуси;  

o Приватен превоз без надзор, како на пример такси возила; 

o Нелегален превоз, како криумчарење  

o Минување на одредени делови пешки, без надзор 

 

 Злоупотреба од страна на властите (нелегално задржување, недостиг на 

обезбедување правна помош, итн.)  

 Недоволна безбедност во транзитните  центри за бегалци, вклучувајќи ги и 

следните: 

o Преполни места  

o Темни и изолирани места  

o Недостаток на посебни услови за мажи, жени, деца, инвалиди: тоалети, 

простории за спиење, дистрибуција на храна, регистрација)  

o Непостоење на супервизија насекаде  

o Несоодветно однесување од страна на вработените во хуманитерните 

организации, вклучувајќи и сексуално вознемирување и злоупотреба; и 

не само овие  

 

Ранливите и факторите на ризик од РБН се суштински во однос на првичната 

комуникација со бегалците и мигрантите како и за идентификацијата на оние на кои им 

е потребна помош во однос на: 

o Забрзана процедура за намалување на ризикот (спречување); 

o Служби за прва помош за цели на спасување на живот.   

 

Ранливите лица може и да не се изложени на факторите на ризик во голема мера, и во 

тие случаи потребно е да се овозможат превентивни мерки како забрзана постапка и 

помош при процедурите за транзит. Сепак, постојат и други лица кои можеби не ги 
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исполнуваат критериумите на ранливост, но тие може да бидат изложени на ризик, и 

затоа кај овие лица не само што се потребни превентивни мерки, туку служби за прва 

помош, дури и дополнителни национални и транснационални упатувања.  

Комбинацијата на критериуми на ранливост и фактори на ризик им овозможуваат на 

хуманитарните работници да идентификуваат случаи според опасноста и веројатноста 

да се случи инцидент на РБН, и со тоа да го дефинираат видот на превентивната мерка 

која е потребна.  

 

→
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 РАНЛИВОСТ ФАКТОРИ НА 

РИЗИК 

ВИД НА РИЗИК НИВО НА 

РИЗИК19 

1 НИСКА 

Ранливост 

НИЗОК СТЕПЕН 

на изложеност на 

фактори на 

ризик  

Мала веројатност 

на претходна и 

постоечка 

виктимизација 

НИСКО 

2 ВИСОКА 

Ранливост  

НИЗОК СТЕПЕН 

на изложеност на 

фактори на 

ризик 

Голема 

веројатност од 

претходна 

виктимизација 

СРЕДНО 

3 НИСКА 

Ранливост 

ВИСОК СТЕПЕН 

на изложеност на 

фактори на 

ризик 

Голема 

веројатност на 

постоечка 

виктимизација  

ВИСОКО 

4 ВИСОКА 

Ранливост 

ВИСОК СТЕПЕН 

на изложеност на 

фактори на 

ризик 

Голема 

веројатност на 

претходна и  

постоечка 

виктимизација 

МНОГУ 

ВИСОКО 

 

професионалците и ангажираните лица кои работат односно обезбедуваат услуги за 

бегаците и мигрантите во Транзитните центри за бегалци и вработените во 

националните институции треба да бидат свесни за ранливоста кон и факторите на 

ризик од РБН и да имаат сознанија за истите, да се обучени и подготвени да ги 

спроведуваат  потребните мерки за спречување, и заштита од РБН согласно овие СОП.  

Сите хуманитарни работници треба да бидат подготвени да спроведат забрзана постапка 

за ранливите лица, додека професионалците и ангажираните лица  

                                                           
19

 За повеќе информации види Насоки за идентификација на зголемен ризик на УНХЦР:   

http://unhcr.org/4aa76c279.pdf 
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 кои не се директно вклучени во спроведувањето на прва помош, треба да го знаат 

начинот на којшто се упатуваат идентификуваните случаи до релевантните служби.  

 

11 ТЕРЕНСКА РАБОТА  

Теренската работа значи да се направи напор за да се приближуваар услугите и 
информациите до лицата кадешто тие живеат или го поминуваат времето. 

Жртвите на РБН и ранливите лица се соочуваат со голем број пречки при пријавувањето 
на инциденти и закани од РБН, и при барање на помош. Покрај веќе добро познатите 
пречки поврзани со РБН во секаков контекст – како на пример чувството на вина и 
стигма, недоверба во службите, страв од повторна виктимизација и закани по живот, 
временски ограничувања заради транзитната природа на миграцијата создаваат 
дополнителни и сложени бариери. Затоа, службите треба да направат исчекор и да ги 
приближат информациите до потенцијалните жртви на РБН и СРБН.  

Минимално што треба да се обезбеди е простор за безбедна комуникација со жртвата 
каде што ќе може таа да побара помош .Ако се изрази барање за помош, службите за 
помош треба да дадат приоритет на следните итни и живото спасувачки интервенции: 

 Итни здравствени и СРЗ интервенции;  

 Психолошка прва помош;  

 непосредна  заштита. 

Теренската работа може да биде спроведена од страна на здравствените работници, 
социјалните работници, психолозите, активисти за женски права кои секогаш се 
придружувани од страна на обучени по можност културни и јазични медијатори. 
Релевантните инститции и организации се согласни околу улогите и одговорностите на 
теренската работа и истите се практично применети преку координиран план за 
теренска работа. 

Напомена: Жртвите на РБН и оние кои имаат потреба од психолошка прва помош, 
најверојатно нема да побараат помош воопшто.  

12 ИНТЕГРИРАНИ УСЛУГИ ЗА ПРВА ПОМОШ  

 
Да се обезбедат минимални стандарди за безбедност, здравје и благосостојба на 
населението кое е  зафатено од вонредната состојба и за кое постои ризик од РБН. 
 
Прва помош значи пружање ургентна помош на лице кое боледува или кое е повредено, 
со цел истото да се одржи во живот и да се спречи влошување на неговата состојба, се 
додека не се обезбеди целосна стручна помош и лекување.  

Во однос на справување со РБН во вонредни услови, прва помош се однесува на седното:  

a) Итна медицинска интервенција за СРЗ; 
б)  Психолошка прва помош; 
в)  Специјални заштитни мерки; 

 



24 

 

Бегаците и мигрантите кои транзитираат низ Балканот, континуитетот на своето 
патување го ставаат на прво место и времето за престој коешто им е дозволено во 
транзит-земјите е многу ограничено. Истовремено, жртвите на РБН, особено жртвите на 
СРБН може да се најдат во критични физички и психолошки услови, како и изложеност 
на висок ризик од повторна виктимизација. Ако тие ризци не се адресираат навремено, 
жртвите може да се соочат со сериозни закани по нивните животи. Следствено на тоа, 
ургентните интервенции се приоритет за службите за помош од различни сектори.  

Интервенциите за прва помош за РБН се круцијални затоа што можат да спасат човечки 
живот и хуманитарните работници имаат одговорност истите да ги спроведат на терен 
на професионален, навремен начин земајки ги во предвид културните разлики.  

Прва помош за РБН треба да биде спроведена од страна на: 

 Итнамедицинска интервенција за СРЗ: спроведена од страна на здравствени 
работници кои се обучени за РБН, вклучувајќи и матични лекари, гинеколози и 
медицински сестри, распределени од страна на Министерството за здравство, 
како и невладините оганизации стручни во областа на здравство. 
 

 Психолошка прва помош: спроведена од страна на психолози психотерапевти 
или социјални работници кои се обучени за РБН и распределени од страна на 
Министерството за здравство, Министерството за труд и социјална политика, 
стручни НВО или регрутирани на индивидуална основа, согласно конкретните 
потреби и барања; 

 Специјални заштитни мерки: спроведени од страна на било која служба; има за 

цел да изврши проценка на специјалните потреби, грижи и барања на бегалците и 

мигрантите, да ги утеши потенцијалните и утврдените жртви на РБН за тие да се 

чувствуваат смирено, да им помогне тие да се информираат, да добијат пристап 

до услуги и социјална поддршка20, и да ги заштити од нанесување на 

дополнителна повреда. 

Специјални заштитни мерки: спроведени во координација со УНХЦР, Центарот за 
управување со кризи, релевантни НВО-и и националните власти кои имаат мандат да 
обезбедат заштита за ранливи лица, како на пример МТСП, ЦСР, МЗ и МВР.  

Присуството на медијатори – жени кои се обучени за РБН, кои имаат познавање на јазици 
и се свесни за културните разлики во сите мерки поврзани со прва помош е од суштинско 
значење. Учесниците во спроведувањето на прва помош за РБН се во блиска меѓусебна 
координација и соработка, според наведеното во овие СОП. За повеќе информации за 
прва помош, види Прилог 2.    

Специјални заштитни мерки  
 

Специјалните заштитни мерки се однесуваат на мерките за кои се постигнува согласност 
на терен (на лице место) и истите конкретно се однесуваат на секој случај поединечно со 
цел да се одалечат Заштитените Лица од идентификуваните непосредни закани и ризици 
од виктимизација од РБН. Општи земено, за спроведувањето на овие мерки потребна е 
координација на терен помеѓу сите засегнати страни, но и во земјата и регионот. Исто 
така, жртвите и Заштитените Лица може да бидат заштитени заедно со членови на 

                                                           
20

 Треба да се напомене, статусот на ЗЛ на кои им треба помош треба да се регулира, инаку тие не можат 

да ја користат помошта што ја пружа државата.  
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семејството во случај кога тоа би значело поголема заштита за жртвите и нејзините / 
неговите најблиски.  

Лицата одговорни за зштита од релевантните засегнати организации и институции 
треба да осигураат дека случајот соодветно ќе биде разгледан, при тоа секогаш земајќи 
го предвид најдобриот интерес на жртвата, како и решение за отстранување на лицето 
од непосредната закана.  

Во продолжение следуваат неколку специјални заштитни мерки против РБН:  

o Алтернативен – превоз со придружба преку сегменти на мигрантската рута; 
o Забрзана постапка; 
o Отстранување на жртвата од групата со којашто патува (додека се одложува 

заминувањето на групата или лицето се чува во одвоено засолниште); 
o Преместување на жртвата во одвоено засолниште под надзор; тоа може да 

биде Транзитниот центар или препораки да се упати жртвата во засолниште 
во друга земја (т.e. засолништа за жртви на трговија со лица или семејно 
насилство, приемни центри за баратели на азил, здравствени домови, итн); 

o Да се алармираат колегите во соседната земја за обезбедување алтернативни 
заштитни мерки /забрзани постапки; 

o Олеснет пристап и помош во однос на процедурите за барање азил во земјата. 
 

Првите три области за прва помош за РБН секогаш треба да бидат спроведени на 
интегриран начин.  

a) Во случај кога влезот е преку медицинскиот пункт – ако жртвата или лицето 
изложено на ризик пред се побараат медицинска помош, обучен психолог треба 
да оствари блиска соработка со докторите, гинекологот и медицинските сестри за 
да обезбеди помош. Се овозможува посебна просторија во непосредна близина на 
мобилната гинеколошка клиника или здравствениот пункт. Обучениот психолог е 
присутен во просторијата, и придонесува кон создавањето на средина во којашто 
лицето ќе се чувствува дека може да побара помош, и е подготвен да ги спроведе 
мерките на прва психолошка помош доколку истата се побара и е потребна. Во 
случај на клиничко справување со силување и воочување на акутен стрес кај 
пациентите, здравствените работници треба да информираат дека постои прва 
психолошка помош и дека на располагање има специјални заштитни мерки и да 
помогнат при воспсоставувањето на контакт.  
 

b) Во случај кога влезот е преку пункт кој дава психолошка подршка – ако 
жртвата или лицето изложено на ризик пред се побара психолошка помош, 
обучениот психолог (или социјален работник) како приоритет ја поставува 
потребата за комуникација во непосредна близина на мобилната гинеколошка 
клиника или здравствениот пункт (види точка 1). Психологот секогаш ја 
нагласува тесната поврзаност помеѓу психолошкото и физичкото здравје и и дава 
поддршка на жртвата да побара помош и за двете со цел да се осигура дека 
безбедно ќе го продолжи патувањето. Психологот е запознаен со услугите за СРЗ 
во кризни состојби кои се на располагање и остварливите заштитни мерки и ги 
споделува релевантните информации со жртвата или лицето изложено на ризик. 
Психологот може да го придружи лицето во текот на медицинската проверка и на 
состанокот со обезбедувањето од релевантните организации и институции, 
доколку тоа е потребно и побарано.  
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c) Кога влезот е преку активности поврзани со заштита – ако жртвата или лицето 
изложено на ризик пред се побара специјални заштитни мерки, обезбедувањето 
односно персоналот задолжен за заштита од релевантните организации и 
институции кои се запознаени со случаи или ризици од РБН секогаш ја 
нагласуваат важноста за навремено барање на интегрирани итни живото 
спасувачки здравствени услуги, вклучувајќи ги и ургентните услуги за СРЗ и 
психолошка прва помош. Сите заштитни мерки за кои постои согласност 
овозможуваат доволно време за да се побара итна медицинска и психолошка 
поддршка. Во случај на упатување во земјата, се продолжува со примената на 
заштитните мерки, доколку тоа е потребно.  

 

13 КЛУЧНИ АКТИВНОСТИ ЗА ПОСТАПУВАЊЕ СО СЛУЧАИ  

13.1 Генерални принципи и активности 

Целта на постапувањето во случаи за жртвите на РБН е да се зајакне личноста со тоа што 

ќе и се зголеми свеста за изборот и поддршката кои и се на располагање кога треба да 

донесат информирани одлуки, и да се запознаат со услугите кои исто така им се на 

располагање. Управувањето на случаи за поранешни жртви на РБН е фокусирано на 

сеопфатен одговор  на здравствените, безбедносните, психолошките и правните потреби 

на поранешната жртва, по настанатиот инцидент(и).  

Основата на управување со случаи е вградена во Глобалниот информативен систем за 

РБН во меѓу-агенцискиот формулар за психолошка проценка, додека за деца – жртви, 

истата е вградена во меѓу-агенцискиот формулар за проценка на најдобрите интереси 

кои се пополнуваат од страна на професионалецот задолжен за случајот откако ќе прими 

случај на РБН (http://www.gbvims.com/gbvims-tools/intake-form/)  

Во текот на целиот процес, раководителот на случајот и институциите/организациите 

треба да го осигураат следното: 

 целата хартиена документација да се чува во посебна папка и истата да е 

заштитена со лозинка; 

 Сите упатувања и информации поврзани со случајот кои се споделени преку 

електронска пошта треба да се заштитени со лозинка за пристап во документите 

и компјутерите; 

 Мора да се одржува доверливоста и безбедноста на информациите. Изворните 

примероци на првично пополнетите формулари треба да се чуваат во 

соодветните канцеларии во канцелариски фиоки под клуч. Сите формулари 

коишто содржат информации со лични податоци, вклучувајќи и формулари за 

одобрување се чуваат одвоено од формуларите со првичните информации, 

коишто се заштитени со посебни лозинки и содржат детали за инцидентот. 

Пополнетите првични формулари не смеат да се пренесуваат или да се 

споделуваат помеѓу агенциите со цел да се задржи безбедноста и доверливоста на 

информациите; 

http://www.gbvims.com/gbvims-tools/intake-form/


27 

 

 Сите хартиени папки треба да се чуваат на безбедно место, во канцелариска 

фиока под клуч. Просториите каде се чуваат електронски и отпечатени 

информации треба да бидат заклучени по заминувањето на вработените. Сите 

вработени треба да знаат дека е исклучително важно да се биде претпазлив и да 

се внимава на тоа кој влегува во просторијата каде тие работат и за која цел. 

 Доколу е можно, раководителот на случајот треба да се осигура дека ЗЛ ќе 

продолжи да соработува со истата служба (назначениот социјален работник или 

психолог). Ако тоа не е можно заради смените на социјалниот работник, тогаш 

назначениот социјален работник секогаш треба да го информира ЗЛ кога ќе биде 

на работа,  или да го упати ЗЛ кај некој од колегите; 

13.2 Откривање 

Жртвата има слобода и право на обелоденување на инцидентот пред секого. Таа може да 

го раскаже својот случај на некој член на семејството или пријател.  Таа може да побара 

помош од лице од доверба или организација во средината каде што живее. Таа може да 

побара некој вид на правна заштита и/или исправка со тоа што службено ќе го пријави 

случајот кај некоја од агенциите на ОН, полицијата или друга локална власт. 

Истовремено, откако жртвата на РБН ќе го обелодени нејзиниот случај пред службата по 

сопствен избор, раководителите на случајот треба да осигураат дека истиот нема да се 

обелодени пред членови на семејството, или пријателот, или пак било кое лице без 

целосно одобрение од страна на жртвата.  

Лицето на коешто жртвата ќе се довери за нејзиниот случај има обврска да даде целосни 

и верни информации за службите кои се на располагање, да ја охрабри да побара помош и 

да ја придружи и поддржи во текот на целиот процес, доколку е тоа можно. 

Предложените примарни точки за помош за жртвите/поранешните жртви кои бараат 

помош се од областа на здравството и/или психо-социјалниот сектор (национални, 

меѓународни, и/или инстанци кои работат во заедницата) кои се на располагање во 

транзитните центри/локации и во приемните центри. Примарните точки се пристапни, 

безбедни, приватни, доверливи и веродостојни.   

Обелоденувањето на случаи на РБН во вонредни услови со лица кои се раселени и/или 

транзитираат низ земјата не се однесува на целосно обелоденување на случај (случаите) 

на насилство: тоа не треба да биде примарна цел на хуманитарните и безбедносните 

работници, туку на оние служби кои обезбедуваат ургентни помош за лекување и 

безбедност.  Во вонредни случаи, обелоденувањето започнува кога лицето ќе реши да ги 

покаже физичките последици на насилството кои треба да се третираат и/или кога 

лицето ќе објави дека е повредено и му треба помош. Понатамошното обелоденување на 

информации поврзани со инцидент на РБН може да бидат релевантни кога жртвата – 

откако целосно ќе и се претстават сите опции кои и се на располагање за поддршка, 

заштита или правда – ќе покаже волја за дополнителни услуги, додека легално 

престојува во земјата (во случај на бегалци и мигранти).   



28 

 

13.3 Информирана согласност, споделување информации и пријавување 

Споделувањето на информации поврзани со инцидент на РБН може да има сериозни и 

потенцијално животно-загрозувачки последици за жртвата и сите оние кои и помагаат. 

Затоа кога се управува со информациите, потребно е исклучителна претпазливост: 

 Откако ќе се обелоденат информациите, жртвата на РБН има право да го 

контролира начинот на којшто информациите за нејзиниот/неговиот случај се 

споделуваат со други институции/организации  или лица; 

 На жртвата мора да и се укаже за можните ризици или импликации кои 

произлегуваат од споделувањето на информациите за нејзиниот случај; 

 Службите, со цел да обезбедат одобрување, треба да објаснат: 

o Сите опции кои се на располагање, вклучувајќи ги и ограничувањата; 

o Дека информациите (во договор со жртвата) ќе бидат споделени со други 

лица со цел да се стекне пристап до расположивите услуги; 

o Што точно ќе се случи како резултат на прифаќање на тие услуги; 

o Предностите и ризиците на услуги; 

o Дека жртвите имаат право да одбијат дел од некоја услуга; 

o Ограничувањата како последица на доверливост; 

 

 Жртвата има право да го ограничи видот на информациите кои се споделуваат, и 

да конкретизира со кои институции/организации може а со кои не може да се 

споделат информациите. Тој/таа исто така треба јасно да разбере и да одобри 

споделување на општи податоци поврзани со нејзиниот/неговиот случај со цел 

собирање податоци и следење на безбедноста; 

 Ако жртвата се согласи и побара упатување, тој/таа треба да даде целосно 

одобрување пред информациите да бидат споделени со трети лица. Пред некоја 

од институции/организации да сподели информации во врска со случајот или да 

направи упатување, на жртвата треба да и се дадат целосни и релевантни 

информации за можни упатувања, и импликациите и ограничувањата кои 

произлегуваат од тоа. Тоа ќе и овозможи на жртвата да донесе информирана 

одлука за тоа дали, и начинот на којшто би се споделила информацијата; 

 Системот за управување со информации за РБН во меѓу-агенцискиот формулар за 

психолошка проценка, и меѓу-агенцискиот формулар за проценка на најдобрите 

интереси (BIA) содржат формулар за согласност кој треба да биде потпишан од 

страна на жртвата (http://www.gbvims.com/gbvims-tools/intake-form/). Со тоа се 

овозможува избор, со согласност на жртвата за (1) споделување информации со 

селектирани институции/организации, во согласност со нејзините/неговите 

потреби и желби, и (2) споделување на вкупни информации за следење и 

собирање на податоци 

 Доверливоста и информираната согласност секогаш треба да има приоритет, 

освен во исклучителни околности: 

http://www.gbvims.com/gbvims-tools/intake-form/
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o Кога жртвата се заканува дека ќе посегне по сопствениот живот21 

o Кога жртвата се заканува дека ќе нанесе сериозни повреди на друго лице; 

o Кога постои сомнеж за злоупотреба или запостаување на дете и е во 

најдобар интерес на детето; 

o Кога се применливи задолжителните правила за известување. 

 

 Потенцијалните штети кои може да настанат како резултат на неоткривањето на 

доверливи информации секогаш треба да се споредат со потенцијалните штети 

предизвикани од откривањето на информациите; 

 

 За жртвите со попреченост, информациите треба да се споделат користејќи 

алтернативни средства за комуникација кои целосно може да се разберат: во 

зависност од случајот, знаковен јазик,  слики, писмена/вербална информација, 

итн. 

 

13.4 Проследување на случаи и состаноци поврзани со случаите 

 

За случаите на РБН кои се однесуваат на лица засегнати од кризата, но кои подолго 

време поминале во засолништа или други приемни центри,  се назначува одговорно 

лице од страна на Центарот за социјална работа  (ЦСР), некој од социјалните работници 

или стручно лице за психолошко-социјална поддршка вработено кај некој од партнерите 

на ЦСР (т.e. Ла Страда, Језуитскиот центар за бегалци, итн). 

Раководителот на случај е одговорен да подготви  нацрт план за интервенција за 

случајот, врз основ на потребите и во блиска соработка и консултација со жртвата. 

Раководителот на случај конкретно е одговорен за извршување на следните задачи:   

 

 Да спроведе набљудување и проследување со цел да обезбеди дека 

справувањето и одговорот ќе бидат ефективни и ефикасни, и да го провери 

акциониот план; 

 Да се осигура дека жртвата ја добива потребната помош и услуги за подобрување 

на нејзината/неговата ситуација и за решавање на нејзините/неговите проблеми; 

 Да ги воочи дополнителните потреби и мерки за преземање и истите, заедно со 

жртвата, да ги испланира. Доколку се проследува случај на дете-жртва, тогаш за 

акциониот план треба да се добие согласност од детето или негов старател. 

Акциониот план треба да содржи временска рамка и да биде составен согласно  

потребите на жртвата; 

 

 Следствено на проверка со жртвата, акциониот план дополнително ќе се следи, ќе 

се ревидира или ќе се затвори; 

                                                           
21

 Доверливоста може да се прекрши само кога постојат индикации дека лицето има намера да посегне по 
сопствениот живот. Суицидните мисли се често се јавуваат кај жртвите на насилство но сами по себе, не се 
доволни да укажат дека лицето планира да си го одземе сопствениот живот. Доколку постои сомнеж, 
раководителите на случај треба да се советуваат со стручно лице од областа на психијатријата. За сите 
случаи, каде лицето укажува дека има суицидни размислувања, тие треба да добијат пристап до 
расположивите услуги за ментално здравје. 
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 Доколку станува збор за дете-жртва и ако се потребни дополнителни упатувања, 

треба да се применат дополнителни процедури за коишти жртвата дала 

согласност; 

 

 Доколку е потребно, соодветно и по добиена согласност од жртвата и детето 

и/или старателот (ако се работи за дете-жртва), треба да се одржи состанок за 

случајот, со цел да се обезбеди точна координација со другите служби; 

 

 Може да се одржуваат редовни состаноци со цел да се проверат случаите 

поединечно за кои е потребна меѓу-секторска интервенција. Тука, фокусот треба 

да биде на адресирање на сите непосредни безбедносни проблеми и 

координирана реакција за секој случај поединечно, особено преку споделување 

на случај, мали, затворени состаноци во камповите, засолнишатата или 

административните единици, каде се дискутираат сензитивни информации за 

конкретни случаи. Дополнително на споделувањата на случаи: 

 

o Жртвата мора да даде согласност за споделување на информации со сите 

учесници кои ќе се состанат за случајот. Доколку жртвата не одобри, 

конкретниот случај не смее да се дискутира; 

o За учество на состаноците за случајот, потребна е покана; учество може да 

земат само оние кои имаат дозвола да добијат/споделат информации за 

конкретната жртва.  

o Информациите кои се споделуваат на овој состанок се исклучиво од 

доверлива природа и ќе се фокусираат на преземените мерки и 

потребните активности; 

o Споделувањето на информациите задолжително се однесува само на 

релевантни информации и не треба да содржи непотребни лични или 

други податоци за жртвата или за инцидентот; 

o Сите оние кои учествуваат на овој состанок се одговорни да го зачуваат 

достоинството и доверливоста на жртвата и да осигураат дека 

информациите кои се дискутираат во текот на состанокот се исклучиво 

оние кои се потребни за решавање на проблемот и за преземање на 

координативни активности; 

o Одговорните лица за случаите имаат обврска да се осигураат дека 

споделувањето на инфорации е овозможено со претходно добиена 

согласност  од страна на жртвата. Одговорното лице за случајот исто така 

мора да ја информира жртвата за сите донесени одлуки и постигнатиот 

напредок; 

 

 Одговорното лице за случајот го затвора истиот кога, следствено на проверка на 

случајот, тој/таа утврдува дека потребите се успешно исполнети и дека жртвата е 

подготвена повторно да се интегрира во општеството, без разлика дали е тоа во 

земјата или на друго место, или откако жртвата ќе ја напушти земјата.  
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14 СЕКТОРСКИ ОДГОВОРИ  

 

14.1 Општи начела и критериуми за сите дејствија 

 

 Сите учесници кои може да спроведат интервјуа или да имаат непосреден контакт 

со лицата кои се изложени на ризик од РБН, треба да имаат целосно познавање на 

водечките начела нагласени во овие СОП и истите практично да ги применат; 

 Ургентните интервенции и одржување на здравјето и благосостојбата на жртвите 

на РБН се сметаат за апсолутен и непосреден приоритет во секое време за сите 

стручни лица инволвирани во спречувањето и справувањето со РБН (здравствени 

работници, безбедносни сили, психолози, социјални работници, јавни 

обвинителни и други хуманитарни работници); 

 Медијатори – жени, обучени за справување со РБН со јазични способности и 

разбирање за културните разлики, се распределени на ургентните точки 24/7 во 

текот на бегалската и мигрантската криза. Тие се присутни во секое време да 

спроведат интервенции за спречување и справување со РБН со цел да осигураат 

воспоставување на правилна комуникација, спроведување на информации и 

помош од страна на службите за лицата во прашање; 

 Во рамките на Република Македонија, секое лице кое е жртва на РБН може да 

обезбеди пристап до заштита, грижа и поддршка, согласно националната 

законодавство. Но исто така, на располагање се и  дополнителни и специфични 

услуги за мигрантите и барателите на азил; 

 Лицето кое транзитира без да потпише формална изјава во врска со намерата за 

барање на азил, има ограничен престој во земјата од 72 часа без дозвола. Ако 

тој/таа има потреба да остане во земјата подолго од тие 72 часа со цел да изврши 

здравствен или психолошки преглед и третман, мора истото да го пријави во 

Центарот за социјална работа. Ако на лицето му е потребна среднорочна или 

долгорочна заштита од РБН, тогаш тој/таа се советува да поднесе барање за азил 

или со статус на бегалец, или друг вид во согласност со законот; 

 Главните институции кои се одговорни за секторските одговори, исто така се 

одговорни да изработат конкретни индикатори за следење на предвидените 

интервенции. Индикаторите потоа ќе бидат споделени и за истите ќе се постигне 

согласност во рамките на националната работна група за РБН.  

 

 

14.2 ЗДРАВСТВЕН ОДГОВОР 

 

14.2.1 Општи начела и услуги за здравствена грижа во услови на криза 

 

Здравствената грижа е основна компонента на спречувањето и справувањето со РБН. 

Здравствените работници треба да обезбедат доверлива, пристапна, сочувствителна и 

соодветна здравствена нега за лицата кои се изложени на ризик или се жртви на РБН. 
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Здравствените работници исто така треба да осигураат дека, при спроведувањето на 

соодветната здравствена заштита, ќе овозможат и емоционална поддршка на начин кој 

соодвествува со културата и навиките на лицето, како и навремено и точно 

информирање за здравствената состојба и расположивите опции за лекување и заштита, 

како можноста за услуги од областа на судска медицина. Здравствените работници кои се 

распределени во медицинските пунктови на терен треба да го документираат видот и 

бројот на направени дијагнози и овозможено лекување односно третмани.  

 

14.2.2 Медицински услуги на терен од доменот на прва помош за сексуално и 

репродуктивно здравје 

 

Здравствените работници се должни да обезбедат прва помош и други здравствени 

услуги со цел да овозможат непосредна помош за ургентни и неодложни случаи, за 

следствено да се стабилизира здравствената состојба. Ако работниците задолжени за 

контакт и информации на терен воочат случај на лице изложено на ризик и/или жртви 

на РБН, треба веднаш да го упатат лицето или жртвата кај интегрирана служба за прва 

помош каде може да се добие примарна здравствена нега, спроведена од страна на МЗ 

и/или вработените во Црвениот Крст, како и ургентна нега за сексуално и 

репродуктивно здравје спроведена од страна на мобилните гинеколошки клиники, 

раководени од страна на МЗ (во Гевгелија и Куманово) или НВО ХЕРА каде работат 

стручни лица – обучени гинеколози и медицински сестри.  

Мобилните гинеколошки клиники нудат ургентна нега за сексуално и репродуктивно 

здравје, во којашто се вклучени следните услуги: 

 

1. Одговор на сексуално насилство преку клиничко постапување при случаи на 
силување, вклучувајќи: 

 Лекување на повреди  
 Спречување на непожелна бременост 
 Спречување и лекување на СПИ/ХИВ  
 Медицинска документација 

Како и: 
 Здравствени услуги по абортус  

2. Пренатална нега; 
3. Советување за СРЗ вклучувајќи и дистрибуција на кондоми, доколку тоа е 

побарано.  

Изработка на конкретен протокол за оперативност на мобилната гинеколошка клиника 

е меѓу Анексите на СОП заедно со протокол за третман и лекување КПСС.  

 

Кога има недостиг на докази наменети за судски постапки (на пример, кога силувањето е 

сторено пред истекот на претходните 72 часа), и кога пациентот не сака отворено да 

пријави РБН или нема јасно изразена намера за преземање правни мерки против 

сторителот, здравствените работници треба внимателно да ги документираат сите 

физички или психолошки провреди од насилство кои ќе ги воочат во текот на прегледот.   
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Кога се воочува лице кое е изложено на ризик или жртва на РБН, здравствените 

работници секогаш треба да осигураат поврзаност помеѓу здравствената нега и 

психолошката прва помош и заштита, како дел од  интегрираните услуги за прва за РБН. 

За таа цел, мобилната гинеколошка клиника се надополнува со приватен простор 

(посебна просторија/шатор), со која ќе се заштити приватноста и ќе и овозможи на 

жртвата да побара помош. Првата помош за РБН е под капа на женското здравје со цел да 

се охрабрат и заштитат при барање помош. Таканаречениот простор за женското здравје 

околу мобилната гинеколошка клиника ќе ги промовира услугите за жените и 

сеопфатните здравствени услуги (вклучувајќи го и менталното здравје) каде ќе биде 

воспоставена заштитната компонента но не и јавно промовирана, со цел да се овозможи 

пристап до севкупните услуги и при тоа да се избегнат заканите и стигмата.        

 

14.2.3 Форензички медицински услуги во услови на криза  

 

Во случаи на РБН, каде жртвите и поранешните жртви изразуваат намера да ги 

документираат доказите преку форензички испитувања и/или би пријавиле тешка 

телесна повреда, документирањето на доказите ќе се изврши со употреба на форензички 

испитувања. Во овие услови, здравствените работници кои се на смена, задолжително 

треба да ја информираат полицијата за случајот на РБН и веднаш да стапат во контакт со 

Институтот за судска медицина и криминалистика, од каде ќе биде распределен на терен 

доктор – форензичар во рок од 1 до 3 часа 24/7, и докторот – форензичар, по можност 

жена да има искуство со сексуални кривични дела. Во оваа фаза исто така ќе биде 

информирано и Јавното обвинителство од страна на полицијата. Форензичкото 

испитување може да биде спроведено во мобилната гинеколошка клиника или на 

одделот за гинекологија во најблиската локална клиника. Форензичкиот извештај за 

случајот ќе биде доставен до релевантното јавно обвинителство веднаш по 

испитувањето (доколку не е побаран ДНК тест), или во рок од 48 часа (доколку се побара 

ДНК тест). Исходот на форензичкото испитување во рамките на форензичкиот извештај 

може дополнително да се сподели или да се искористи во тек на судска постапка само 

доколку жртвата го одобри тоа го одобри. Во случај кога жртвата на РБН е странец 

(бегалец, мигрант) и не сака да остане во земјата, јавното обвинителство ќе ја чува 

документацијата за извршеното форензичко испитување без дополнителни судски 

постапки. Форензичкиот извештај исто така може да биде побаран преку Интерпол во 

подоцнежна фаза во земјите-дестинации, доколку жртвата тогаш се реши да бара правна 

разврска на случајот.  Трошоците за форензичкото испитување се покриваат од страна на 

Институтот за судска медицина и криминалистика Скопје.  

 

14.2.4 Секундарно и терциерно упатување за дополнителни здравствени услуги во 

земјата 

 

Доколку се смета за потребно и во случај кога условите на терен не можат да се 

стабилизираат, здравствените работници за прва помош ќе ги упатат пациентите до 

најблискиот здравствен дом за понатамошно лекување и/или испитувања. Упатувањето 
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на секундарна здравствена нега се врши преку вработено лице во МЗ кое е на смена на 

терен. Здравствените работници на терен ќе можат да обезбедат превоз со амбулантно 

возило до најблиската здравствена установа. Министерството за здравство како и 

Црвениот Крст се екипирани со амбулантни возила.   

Кога станува збор за жртви или поранешни жртви на силување, Универзитетската 

Клиника за инфективни болести и фебрилни состојби Скопје овозможува 30 дневен ПЕП 

(постекспозициона профилактика) третман. Во случај на ПЕП за терапија на ХИВ, се 

овозможуваат контакти со соодветните центри во соседните земји. 

Во случај на потреба од здравствена услуга за жртви на РБН кои стапиле во присилен 

брак, согласно барање и дозвола од страна на жртвата, здравствените работници го 

упатуваат лицето кај психо-социјалните служби.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.2.5 Генерални принципи и услуги за психо-социјална поддршка во кризни состојби  

 

Психо-социјалната поддршка е основна компонента на спречувањето и справувањето со 

РБН. Психо-социјалната поддршка која се дава во услови на криза на лица кои се 

изложени на ризик и/или се жртви или преживеале РБН е достапна на терен во секое 

време, е сензитивна на културните разлики и секогаш сеопфатно одговара на 

потребните на корисниците, додека истовремено е во блиска координација со 

здравствените работници, службениците одговорни за заштита од релевантните 

организации и институции и правни советници, доколку тоа се смета за потребно. Психо-

социјалните услуги за лица кои се изложени на ризик /жртви на РБН ги содржат 

следните меѓу-поврзани видови актвиности:  

 

1) Емоционална поддршка при психолошкото закрепнување и лекување во услови на 

вознемиреност;  

2) Управување со случајот, поддршка и советување со цел да им се помогне на жртвите 

при проценката на потребните услуги; и 

3) Поддршка и помош при социјалната реинтеграција (за државјани и странци кои 

легално престојуваат во земјата). 

 

ГЛАВНИ СЕРВИСНИ ЛОКАЦИИ ЗА РБН ВО КРИЗНИ СОСТОЈБИ  

 

 Мобилната гинеколошка клиника и тим на НВО ХЕРА 

 Мобилни гинеколошки клиники и тимови на МЗ (2 клиники, во Гевгелија и 

Куманово) 

 Болниците во Гевгелија и Куманово и нивните оддели овозможуваат секундарна 

нега и упатување 

 Универзитетска клиника за гинекологија и акушерство овозможува терцијарна 

заштита  

 Универзитетската клиника за инфективни болести овозможува 30-дневен третман 

PEP (ARV) третман 

 Институтот за судска медицина во Скопје е одговорен за собирање и анализа на 

форензичките докази кои се однесуваат на крв и сексуални кривични дела. 
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Сите стручни лица кои се одговорни за спроведување на психо-социјалната поддршка, 

особено обучените социјални работници и психолози, треба да го обезбедат следното:  

 

 Да ја ислушаат поранешната жртва и да поставуваат само ненаметливи, 

релевантни и неосудувачки прашања; 

 Ако поранешната жртва се самообвинува, давателите на психо-социјална 

поддршка треба внимателно да ја успокојат и да ја разубедат дека за сексуалното 

насилство секогаш е виновен сторителот, никогаш жртвата; 

 Да дадат целосни и верни информации за услугите кои се на располагање; 

 Секогаш да дадат приоритет на безбедноста; 

 Социјалните работници, наместо да ја советуваат жртвата, треба да сторат се да и 

помогнат на жртвата да донесе информирана одлука. 

 

14.2.6 Психо-социјална прва помош на локација 

     

Давателите на психо-социјална поддршка кои работат во услови на криза имаат за цел 

веднаш да реагираат штом воочат сериозни знаци на вознемиреност како и неодвоиви 

безбедносни проблеми, во блиска соработка со Центарот за социјална работа, 

безбедносните сили и главните меѓународни хуманитарни и агенции за заштита (т.e. 

УНХЦР, УНИЦЕФ и УНФПА). Во случај кога теренските работници би идентификувале 

случај во ризик и/или жртви и поранешни жртви на РБН, потребно е итно упатување до 

интегрираните служби за прва помош на терен каде обучени психолози даваат прва 

помош за зајакнување на механизмите за справување како и обучени социјални 

работници, заедно со службениците за заштита од релевантните институции и 

организации, би ги воочиле и би се ангажирале во спроведувањето на мерките за 

отстранување на лицето кое е изложено на ризик/жртвата на РБН од непосредната 

опасност и да спречат виктимизација. Инволвираните психолози и социјални работници 

задолжени за психо-социјална прва помош во кризни ситуации треба да се осигураат 

дека корисниците ќе добијат навремени и точни информации за друга психо-социјална 

поддршка за РБН и дополнителни упатувања до безбедни засолништа и други услуги. 

Секоја комуникација со лица изложени на ризик/жртва на РБН се одвива во посебни 

односно доверливи простории кои се на располагање на терен, односно мобилната 

гинеколошка клиника; безбеден простор (контејнер/шатор) кој е поврзан со мобилната 

гинеколошка клиника како дел од “здравствениот дел за жени”; посебни делови 

наменети за деца ако истите не се преполни и доколку се обезбедени посебни простории. 

Во случај кога лицата изложени на ризик/жртви на РБН побараат здравствена нега или 

заштита, социјалните работници /психолозите секогаш треба да го придружат 

корисникот за комуникација со безбедносните сили и испитување/консултација со 

здравствените работници.  
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14.2.7 Второстепено и третостепено упатување за дополнителна психо-социјална 

поддршка во земјата 

 

Дополнителна психолошка поддршка  

 

Ако се утврди дека е потребна дополнителна психолошка поддршка и засегнатите лица 

изразат намера / волја да останат во земјата подолго од предвидените 72 часа и да 

побараат дополнителна помош, може да биде обезбедено психолошко советување и 

терапија од страна на обучени психолози кои работат во локалните болници (оддели за 

ментално здравје), или Универзитетската Клиника, Институтот за ментално здравје во 

Скопје ако лицето е згрижено во главниот град, исто така и фармацевтски третмани на 

симптоми на вознемиреност (анксиозност, несоница, депресија). 

Давателите на психо-социјална помош упатуваат до стручни институции за ментално 

здравје најчесто кога станува збор за дополнителна – но сепак ограничена – стручна 

помош и/или фармацевтски третман за стабилизација на симптомите на вознемиреност; 

тоа се смета за доволно за да се поттикнат механизмите за справување и поддршка за 

раселените лица или лица во движење кон посакуваните дестинации. Во случај на 

сериозни манифестации на вознемиреност  или пак безбедносна загрозеност, психо-

социјалните работници ги советуваат лицата да бидат згрижени на безбедни локации во 

земјите каде тие може да добијат интегрирани и долгорочни услуги.   

 

Засолништа 

 

 Доколку лицата изложени на ризик/жртви на РБН изразат потреба за среднорочна и 

долгорочна заштита и тие се подготвени да останат во земјата за подолг временски 

период, тие ќе бидат упатени до засолништа кои се управувани од страна на 

Министерството за труд и социјална политика, во соработка со специјализираните 

НВОи22. Упатувањето до овие установи се врши преку Центарот за социјална работа 

(ЦСРP). Упатувањето до засолнишатата се врши преку МТСП – Центар за социјална 

работа (ЦСР).  

 

Засолништата обезбедуваат интегрирана психо-социјална поддршка и заштита на 

подолг период. Тие услуги се: 

 

 Заштита преку сместување на лица изложени на ризик/жртви во заштитни 

установи; 

 Социјално и правно советување (за возрасни, деца и семејства); 

 Психолошка поддршка и терапија; 

 Олеснет пристап до релевантни и правни процедури; 

 Олеснет пристап до други услуги (вклучувајќи и здравствена нега и безбедност). 

 

Расположливи установи за заштита: 

 

                                                           
22

 Засолништата се на располагање само за жртви кои биле предмет на РБН насилство, особено семејно 

насилство, на територијата на РМ.   
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 Засолништа за жртви на семејно насилство (МТСП).  

 Безбедни домови за ранливи и лица изложени на ризик, особено сами жени, жени 

со деца и деца без придружба - мигранти, бегалци и/или баратели на азил. (МТСП 

во соработка со Језуитскиот центар за бегалци).  

 Засолниште за жртви на трговија со лица (МТСП во соработка со НВО Ла Страда). 

 

Други организации:  

 

 Центар за психо-социјална поддршка овозможува совети и помош за жртви на 

РБН, семејствата на жртвите, деца-сведоци на РБН и сторители на РБН (НВО 

ХЕРА). 

 Телефонска линија (0800 11111) за жртви на трговија со лица но исто така и 

ранливи групи. За непосредно советување и упатување – НВО Ла Страда. 
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УЛСУГИ ЗА ПСИХО-СОЦИЈАЛНА ПОДДРШКА ЗА РБН ВО КРИЗНИ СОСТОЈБИ 

 Психолошка прва помош за возрасни и деца спроведена од стран на НВО Ла Страда 

и Црвениот Крст на Град Скопје во транзитните центри во Винојуг (Гевгелија) и 

Табановце (Куманово)  

 Психо-социјална поддршка за деца спроведена од стрна  на СОС Детско село во 

транзитните центри Винојуг (Гевгелија) и Табановце (Куманово)  

 МЗ – Болниците во Куманово и Гевгелија – Оддели за ментално здравје  

 МЗ – Универзитетска Клиника Скопје – Институт за ментално здравје  

 МЗ – Универзитетска Клиника Скопје – Институт за гинекологија и акушерство / 

социјални работи 

 МТСП – Центар за социјални работи за возрасни и деца без придружба 

 МТСП – Засолниште за ранливи групи 

 МТСП/УНХЦР/ЈЦБ – Засолниште за ранливи лица - бегалци и мигранти  

 МТСП/ Ла Страда– Засолниште за жртви на трговија со лица  

 МВР – Центар за баратели на азил /психо-социјални услуги во Визбегово  

 

Центарот за странци при МВР во Гази Баба не е вклучен во оваа листа поради неговата 

природа - притвор за нелегални мигранти. Сепак, лицата изложени на ризик/жртви на 

РБН може да се најдат во оваа установа од различни причини. Затоа, МТСП е одговорно 

за да осигура пристап до психо-социјална поддршка во рамките на таа установа. МВР 

пак, е одговорно да гарантира пристап до правна помош и процедурите за барање азил 

за сите оние кои се задржани во установата. 
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14.3 БЕЗБЕДНОСЕН И ПРАВЕН ОДГОВОР  

14.3.1 Генерални принципи и услуги кои обезбедуваат безбедност и правда 

Безбедноста и правдата се основни компоненти за спречување и справување со РБН. Во 

кризни ситуации, ризикот од ескалација на криминалот и неказнувањето на истите е 

секогаш висок. Следствено на тоа, заканите од РБН во кризни ситуации се зголемуваат и 

инцидентите на сторителите на РБН најчесто поминуваат неказнети поради недостаток 

на навремени и ефективни заштитни мерки за жртвите. Од тие причини, безбедносните 

сили кои се распределуваат во кризни ситуации, покрај другите безбедносни ризици, 

веднаш треба да бидат информирани за конкретните ранливости и ризици од РБН на 

засегнатото население.  Безбедносните сили распоредуваат доволен број на обучени 

жени припаднички на безбедносните сили на локации каде се наоѓа засегнатото 

население (т.e. транзитни центри за мигранти и бегалци во Табановце и Винојуг), и со 

тоа да се осигура присуството на најмалку еден женски припадник на силите на овие 

локации 24/7. Безбедносните сили секогаш треба да одогворат на барањето за помош 

или откривањето на небезбедни услови на лицата и отстранувањето на лицето изложено 

на ризик/жртва на РБН од воочена опасност треба да биде приоритет, врз основ на 

барањето на жртвата и нејзина информирана согласност. За случаи на РБН, 

безбедносните службеници секогаш треба да дадат приоритет на непосредната и 

ефективна координација со здравствените работници и давателите на психо-социјална 

поддршка на терен, како и да осигураат навремено и точно доставување на правни 

информации и правна помош за лицата изложени на ризик/виктимизација. Во рамките  

на овие активности, безбедносните сили кај кои ќе се пријавуваат случаи на РБН, треба 

да бидат во комуникацијата со засегнатите лица заедно со социјален работник или 

психолог и адвокат на терен. УНХЦР овозможува поддршка во тој процес, доколку лицата 

се мигранти или бегалци. Службениците за заштита на деца на УНИЦЕФ треба да бидат 

консултирани доколку станува збор за деца изложени на ризик/жртви на РБН. 

 

Правните служби кои работат на сексуални кривични дела треба да се запознаени со РБН 

во услови на кризни состојби, да бидат запознаени со содржината на СОП и да им се дадат 

упатства за специфични закани во услови на криза.   

Правните служби кои работат со сексуални кривични дела во земјата (јавни обвинители 

и судии) треба да бидат запознаени со РБН во услови на криза, како и со содржината на 

СОП и да бидат упатени во однос на конкретна ранливост на РБН и закани во услови на 

криза.     

 

14.3.2 Прва помош на терен  

Безбедносните сили кои делуваат во кризни ситуации настојуваат веднаш да го 

отстранат лицето изложено на ризик или жртва на РБН од непосредни закани, како и да 

ги спречат заканите од РБН, како дел од нивните должности и во соработка со Центарот 

за социјална работа, Министерството за здравство, Црвен Крст, УНХЦР, и други 

релевантни хуманитарни актери. Ако теренските работници идентификуваат ризични 

случаи и/или жртви на РБН, додека ги приоритизираат здравствените услуги за 

спасување на живот (вклучувајќи и психолошка прва помош), тие ги упатуваат случаите 

до припадничка на безбедносните сили на терен на јасно барање на засегнатото лице, 
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и/или применуваат посебни мерки кога ќе воочат дека жртвата или друго лице во 

транзитниот центар се наоѓа во непосредна опасност. Специјалните безбедносни мерки 

вклучуваат – но не се ограничени на- следното: 

 Алтернативен–придружуван превоз за одредени делови на 

транзитната/мигрантската рута; 

 Отстранување на жртвата/лицето изложено на ризик од групата која ја 

придружува (додека се одложува заминувањето или лицето се задржува во 

посебно засолниште); 

 Лицето во ризик/жртвата се задржува во одвоено засолниште под надзор (во 

текот на ноќите или за време на чекање/одмор); тоа може да подразбира 

засолништа во Транзитните центри, како и безбедни засолништа во земјите (т.e. 

засолништа за жртви на трговија со луѓе или семејно насилство, приемни центри 

за баратели на азил, медицински установи, итн); 

 Алармирање на колегите преку границата за алтернативните заштитни 

мерки/забрзана постапка; 

 Олеснет пристап и помош до процедурите за барање азил во земјата; 

 Процедури за брзо пропуштање. 

 

Кога станува збор за безбедносна прва помош, клучно е навременото и точно 

информирање за законските права. Од јуни 2016 година, само социјалните работници од 

ЦСР, адвокати од МЗМП и вработените во Ла Страда се на располагање на терен 24/7. 

Понатаму, службениците за безбедност на УНХЦР, вработени во Информативниот 

шалтер, полицијата и вработени во МТСП се обучени да дадат јасни и веродостојни 

информации за лицата во ризик/жртви на РБН за процедурите, ограничувањата, 

предностите и недостатоците за сите постоечки правни опции.  Тоа вклучува: 

 

 Информации за постоечките безбедносни мерки наменети да спречат 

дополнителна повреда од страна на наводниот сторител;  

 Информации за процедурите, временската рамка, можностите, недостатоците и 

предизвиците при спроведување на заштитните мерки преку национални и 

традиционални правни решенија (т.е. правни механизми кои не ги исполнуваат 

меѓународните правни стандарди); 

 Информации за постоечката поддршка и ограничувања, како и очекуваната 

временска рамка доколку се иницираат формални правни постапки или решенија 

преку алтернативен правен систем, при тоа нагласувајќи дека услугите исто така 

се на расоплагање и во таа средина; т.е., превоз и придружба до судот, правна 

помош и поддршка во текот на целиот процес.       

 

Во случај кога корисниците на терен побараат здравствена услуга за сексуално и 

физичко насилство кое предизвикало тешка телесна повреда (вклучувајќи и случаи на 

силување), ќе биде информиран полицискиот службеник на смена но ќе се воздржи од 

второстепено упатување се додека жртвата – којашто е запознаена со услугите на 

располагање – тоа не го побара.  
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Ако лицето изложено на ризик/жртвата побара пристап до националните процедури и 

услуги за РБН, безбедносните сили на терен, доколку се соодветно  обучени, ќе го 

документираат извештајот на жртвата по стандардизираните процедури и формати 

доверлива просторија (види Психо-социјален одговор) во присуство на социјален 

работник/психолог и адвокат. Во отсуство на жена припадник на безбедносните сили на 

терен, службеното лице на смена ќе го упати случајот на обучено женско лице во 

најблиската полициска станица или друга релевантна установа. 

 

14.3.3 Второстепно и третостепено упатување за доплнителна безбедносна и правна 

поддршка 

 

Ако лицата кои се жртви или поранешни жртви на РБН изразат намера за службено 

пријавување на инцидент на РБН ро рамките на национален правен систем, со неа ќе 

разговара обучен полициски службеник од одделението за крвни и сексуални деликти 

или од одделението за нелегална трговија на луѓе – во зависност од случајот – по 

можност женско лице – службеник. Изјавата на жртвата ќе биде снимена во присуство на 

социјален работник (Центар за социјална работа, Ла Страда) и /или адвокат (МЗМП. 

МЗМП ќе обезбеди бесплатна правна помош и застапување, или бесплатна правна помош 

преку други институции. По документирањето на изјавата на жртвата, назначениот 

полициски службеник ќе поднесе извештај за случајот до надлежното јавно 

обвинителство. Јавниот обвинител ќе советува понатаму за видот на форензичките 

испитувања кои треба да се направат за случајот. Форензичкото испитување пак ќе биде 

извршено само со информирана согласност и документирана дозвола од страна на 

жртвата во согласност со Здравствениот одговор. По барање на жртвата, полицијата 

може да спроведе истрага во врска со случајот и кога сторителот (сторителите) ќе биде 

идентификуван, полицијата ќе го уапси насилникот и потоа ќе поднесе обвинение 

против него.  

Ако жртвата реши да поднесе барање за азил во земјата, случајот се упатува на Секторот 

за азил во рамките на МВР и до МТСП – Транзитниот центар за баратели на азил, да 

овозможи сместување. Правната помош и советување за процедурата за азил ќе биде 

обезбедена од страна на правницте од МЗМП. Во случај на активирање на националните 

судски и правни процедури, засегнатите лица ќе бидат упатени до безбедни засолништа 

во земјата, преку Центарот за социјална работа (види Психо-социјален одговор). 

 

 

 

 

15 ПРЕВЕНЦИЈА 

Превенцијата значи спречување на нешто да се случи или спречување некој да направи 

нешто. 

ГЛАВНИ БЕЗБЕДНОСНИ И ПРАВНИ ИНСТИТУЦИИ ВО КРИЗНИ СОСТОЈБИ 

 

 НВО МЗМП: правно советување, правна помош, правно застапување на 

локација и при судски процедури   

 НВО Ла Страда: правно советување за РБН, трговија со луѓе, на 

локација и во рамките на други приемни установи  

 МВР – Одделение за крвни и сексуални деликти (Гевгелија и Куманово) 

 МВР – Одделение за нелегална трговија и трговија со луѓе (Гевгелија и 

Куманово) 

 Јавно обвинителство 

 Институт за судска медицна: надлежна за собирање и анализа на 

форензички докази за крвни и сексуални деликти 
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Во случај на РБН во кризни услови, превенцијата се однесува на сите мерки и акции кои 

ги намалуваат или отстрануваат заканите и ризиците од виктимизација од РБН кај 

мигрантите и бегалците.  

На бегалците и мигрантите кои транзитираат преку Балканските земји им се овозможува 

ограничен престој во тие земји. Високиот број на лица кои дневно транзитираат како и 

јазичните и културните пречки, стравот, стигмата и засраменоста која ја чувствуваат 

лица во ризик/ жртви на РБН го отежнуваат пријавувањето на случаи на РБН и 

ангажманот за правилно справување со случајот. Од таа причина, од суштинска важност е 

националните и меѓународните засегнати страни да соработуваат и да се согласуваат за 

идентификацијата на главните ранливи страни и закани од РБН, како и за клучни 

активности кои треба да се преземат со цел да се адресира ранливноста и да се намалат 

или отстранат ризикот и заканата. Доколку средината во која престојуваат бегалците и 

мигрантите е побезбедна, особено за жените и девојчињата, може навистина да ја намали 

можноста за РБН кај бегалците и мигрантите и конечно да го намали ризикот од смрт 

или сериозни повреди во земјите каде тие престојуваат.    

Во однос на превенција на РБН во рамките на балканската бегалска и мигрантска криза, 

очекуваните резултати се следните: 

1. Отстранување на закани и ризици од РБН во контекст на миграцијата каде се 

релевантните:  

 

 Транзитни и бегалски центри– сите аспекти;  

 Сегменти од патувањето и превозни средства;  

 Правни/процедурални рамки применливи за бегалците и мигрантите;  

 Националниот капацитети кои е директно инволвиран во 

справувањето со кризата – вклучувајќи и подготвеност и одговор; 

 Локални заедници; 

 

1. Навремено спроведување на стандардизирана помош – вклучувајќи ги и 

суштинските информации– за ранливите и лица во ризик со цел да им се помогне 

при исполнување на процедурите поврзани со миграцијата на безбеден начин. 

Тоа вклучува но не е ограничено на: 

 

 Помогнато брзо-пропуштање;  

 Расположивост и пристапност до интервенции на прва помош во секое 

време.   

 

2. Зголемена свесност за “соодветно” и “несоодветно” однесување помеѓу мажите и 

жените– и тука особено се мисли на мажите и момчињата – бегалци и мигранти, и 

локалното население; 

Сите владини институции, агенции на ОН, НВО и МНВО кои се вклучени во спроведување 

на меѓународниот напор односно справување со мигрантите и бегалците се вклучени во 

мерките за превенција.  
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Релевантните засегнати страни кои се приклучени кон работните групи за РБН или 

координативните механизми во земјите, предводени од назначените тела, изработуваат 

мулти-секторски план за превенција, кој ги идентификува улогите и одговорностите, и 

ги нагласува мерките за: 

 Итен одговор – итно отстранување на главните закани и ризици, согласно 

планот и следствено на одлуките донесени од страна на релевантните тела; 

 Среднорочен одговор – градење на капацитет; свесност; отстранување на 

закани и ризици кои бараат дополнителни чекори, мобилизација на ресурси, 

ангажирање на други тела/власти освен оние кои веќе се инволвирани; 

Општи принципи и размислувања за превенција на РБН за бегалската и 
мигрантската криза:  

 Безбедноста нема исто значење за мажите и жените; потребно е исполнување 
на различни барања за да се гарантира безбедноста како на мажите така и на 
жените;  

 Безбедноста секогаш треба да биде приоритет, дури и по цена на приватноста 
и комфорот; 

 Треба да се одржуваат семејните врски и мрежи на поддршка, освен ако не 
постојат јасни индикатори на насилство во рамките на таа средина; 

 Бидете свесни како за профилот на жртвата така и на сторителот; 
 Заедниците домаќини може негативно да реагираат на хуманитарна криза; 

страв, потреба и чувство на неправда ја потхрануваат злоупотребата; нивното 
конструктивно учество е круцијално; 

 При информирањето за услугите за РБН во транзитните, мешаните и 
преполни места; 
 

o Завземете низок профил и дискреција; 
o Користете едноставни и концизни термини кога зборувате за здравјето 

на жената, нејзината безбедност и добросостојба, наместо исклучиво да 
нагласувате РБН;  

o Дадете приоритет на упатување на прва помош наместо екстензивна 
дисеминација на информации за РБН. 

 
Превентвните мерки може да варираат помеѓу земјите и истите се во зависност од 
ситуацијата. Меѓутоа, суштинските мерки за превенција на РБН се утврдени со 
меѓународни стандарди.  

Засолниште и хигиена (WASH) 

 Обезбедување на одвоени, добро осветлени, под надзор и централно лоцирани 

засолништа и места за обавување на лична хигиена, капење/ туширање за жени и 

девојчиња во транзитните и бегалските центри; 

 Обезбедување на надзор и добро осветлени засолништа за семејства; 

 Обезбедување на постојан надзор и доколку е можно, алтернативни места за чекање и 

одмор за жени и деца во пренаселени ситуации;  

Превоз  
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 Обезбедување на надгледување бесплатни средства за превоз за сите бегалци и 

мигранти; 

 Обезбедување на посебни вагони и кабини за жени и деца;  

 Патролирање на делови од патот кои се поминуваат пешки; 

Правна рамка 

 Потпишување на специјални договори, меморандуми помеѓу поврзаните институции 

со кои се адресираат и надминувааат специфичните правни или процедурални 

бариери со цел да се спроведе ефективна превенција на РБН; 

Капацитет  

 Обезбедување на ориентација за РБН– како надополнување на обуката за СОП за РБН 

кога тоа е можно и остварливо – за хуманитарните работници на терен, вклучувајќи 

ги и управителите на транзитните центри; 

 Утврдување и спроведување на конкретни мулти-секторски СОП за РБН; 

 Обезбедување на соодветен надзорен механизам за хуманитарните работници на 

терен од страна на засегнатите страни; 

 Обезбедување на ментори за РБН на терен од страна на специјализираните агенции, 

со цел да се осигура дека хуманитарните чинители ќе ги адресираат соодветно 

прашањата за РБН и ќе ги пренесат основните вештини со цел да остварат контакт и 

доколку е потребно да упатат случаи на РБН; 

Зголемување на свесноста на локалното население  

 Зголемување на свесноста на локалното население за реалноста на бегалците и 

мигрантите, како и граѓанската одговорност и релевантните правни рамки; 

 Ангажирајте го локалното население во меѓу-секторските  системи за поддршка и 

осигурајте се дека тие ќе бидат дел од корисниците на ресурсите активирани во 

текот на кризата; 

 Пренесете конкретна порака за мажите и момчињата (како мигрантите и бегалците 

така и локалното население) во врска со ‘соодветното’ и ‘несоодветното’ однесување 

помеѓу мажите и жените; 

 Јавно информирајте за пристапот кон здравствени услуги за жени кај жените и 

девојчиња - бегалците и мигрантите – однесувајте се дискретно. 

15.1 Национална одговорност за превенција (во Република Македонија) 

 

Здравствен сектор – предводен од Министерството за здравство  

 МЗ и други даватели на здравствена нега да го имплементираат Минималниот 

иницијален пакет за репродуктивно здравје во кризни состојби (MISP)23; 

                                                           
23

 За повеќе информации за МИСП, види www.rhrc.org 
 

http://www.rhrc.org/
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 МЗ да се осигура дека здравствените услуги секогаш ќе бидат достапни за жените 

и децата, со приоритет на здравствена нега на терен;  

 МЗ и други даватели на здравствена нега да обезбедат советување за СРЗ во исто 

време со услугата;  

 

Психо-социјален сектор – предводен од Министерството за труд и социјална политика 

 УНХЦР, Црвен Крст на Град Скопје и НВО Ла Страда – преку теренска работа и 

службениците за заштита од релевантите организации и институциите на терен – 

да обезбедат редовен надзор на движењето, особено на жените и девојчињата, на 

влезните точки во државата и во транзитните центри /области. Треба особено да 

се внимава на преполните места кај влезните точки, влез во возови итн.; 

 Националните власти (МВР и МТСП) треба да осигураат забрзана постапка на 

транзитните процедури за ранливите лица преку транзитни/заштитни 

процедури на влезните точки во засолништата (особено во преполните места); 

УНХЦР, Црвен Крст на Град Скопје и НВО Ла Страда треба да обезбедат поддршка 

во рамките на нивните конкретни мандати;  

 УНХЦР, УНФПА и УНИЦЕФ, заедно со партнерите за имплементација, треба да 

изработат сеопфатен опис на работни задачи за теренска работа во коишто ќе 

бидат инкорпорирани разните аспекти на заштита и ќе бидат спроведувани во 

секое време и од страна на сите работници на терен (РБН, заштита на деца, 

заштита на ранливи лица). Тоа ќе обезбеди поширок спектар на заштита од РБН, 

како и за други области на заштита.  

 ЦУК и МТСП треба да обезбедат безбедни засолништа за жените и децата; 

Бебзедност и правен сектор  

 Одржување на присуство на безбедносни сили во средината, како и одреден број 
на женски лица-службеници за безбедност; 

 Безбедносни сили во соработка со Црвен Крст на град Скопје патролираат и ги 

придружуваат жените, девојчињата и други лица ранливи на РБН во транзитот на 

необезбедените делови од рутата. За спроведување на оваа должност, 

националните полициски службеници може да се координираат со меѓународната 

полиција, доколку се распределени нејзини службеници.   

 Безбедносна и правна под-група за РБН составена од Министерството за 

правда/јавно обвинителство, Минстерството за врантрешни работи, 

Министерството за здравство, Институт за судска медицина, МЗМП заедно со 

УНХЦР, УНФПА и УНИЦЕФ, редовно да ги следат правните јазови и бариери за 

ефективен одговор на РБН, и да идентификуваат можни решенија кои ќе бидат 

предложени и дискутирани во рамките на поголемата работна група за РБН. 



46 

 

16 ДОКУМЕНТАЦИЈА, ПОДАТОЦИ И МОНИТОРИНГ 

16.1 Цел и водечки начела  

Родово базираното насилство во голема мера останува непријавено од бројни причини. 

Пристапот до квалитативните и квантитативните податоци е од суштинска важност со 

цел да се подобри планирањето на мерките за превенција и иницијативите за 

справување со РБН, и да се поттикнат напорите за застапување. Освен севкупната цел за 

зајакнување на информациите, и следствено на тоа подобрено разбирање на РБН во 

хуманитарни услови, целта на овој дел е: 

 Да ги поддржи клучните агенции и партнери на терен да прибираат основни и 

кохерентни податоци за РБН во кризни состојби;  

 Да ги интегрираат податоците поврзани со РБН во кризни состојби во 

националниот систем за прибирање податоци;  

 Да овозможат издавање на збирни податоци и тематски извештаи за РБН во 

кризни состојби. 

Податоците и информациите треба да се приберат, чуваат и споделат на начин на којшто 

ќе се почитуваат утврдените етички и безбедносни принципи, како на пример: 

 Безбедност и заштита  

• За корисниците, во секое време 

• За самите податоци, во секое време 

 Доверливост  

• Личните податоци и информации треба да се споделат со инволвираните 

организации во управување со случаите со согласност на корисниците и со цел 

да се исполнат потребите на корисниците во однос на заштита, здравствена 

нега и добросостојба 

 Анонимности и информирана согласност 

• Вкупните статистички податоци треба да се приберат во текот на давањето 

прва помош 

• Личните податоци и информации за случаи треба да се приберат во текот на 

советувањата и управување со случајот, следствено на информирана 

согласност дадена од страна на корисниците. 

16.2 Документација на пријавени инциденти  

Овој дел се однесува на податоци од кои не може да се идентификува лицето прибрани 

во текот на услугите за прва помош за РБН. 

Податоците и инфорамциите собрани преку советувањето и понатамошни чекори ќе 

бидат собрани и чувани од страна на релевантните институции во согласност со нивните 

системи и процедури во однос на горенаведените водечки начела. 
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Доследните дефиниции за случај, врз основ на глобалниот информативен систем 

(GBVIMS) ќе биде употребен да овозможи национална, регионална и глобална споредба и 

анализа. 

Лицата одговорни за собирање податоци и информации од жртвите треба соодветно да 

бидат обучени за тоа кои податоци треба да ги соберат и како да се однесуваат во 

согласност со главните принципи. Тие треба да ги извршат нивните обврски со сочуство, 

доверливост и почит кон поранешната жртва. Обуката за прибирање податоци треба да 

содржи и утврдување на соодветните дефиниции за случај за секој пријавен инцидент на 

РБН.  

Во Република Македонија, податоците ќе бидат прибрани од страна на обучени лица од 

следните организации:  

• Министерството за здравство (мобилни гинеколошки клиники) 

• Министерство за труд и социјална политика (социјални работници во 

транзитните центри или привремени приемни установи) 

• Високиот комесаријат за бегалци при ОН (УНХЦР) 

• Вработени на информативниот шалтер 

• Фондот за деца на (UNICEF) 

• НВО Ла Страда (простори адаптирани за семејствата/децата, различни објекти 

за заштита) 

• НВО ХЕРА (мобилни гинеколошки клиники) 

• НВО МЗМП (услуги за правна помош, вклучувајќи мобилни единици за правно 

советување) 

• Црвен Крст 

• Дански совет за бегалци (ДСБ) 

Со оглед на тоа дека идентификуваните организации веќе имаат воспоставено систем за 

собирање на податоци, се додаваат специфичните категории на информации за РБН во 

постоечките алатки за собирање податоци со цел да се овозможи компаративна анализа 

на основните и вкупните статистички податоци за РБН во контекст на криза.  

• Податоци разделени по пол  

• Податоци разделенипо возраст 

• Брачна состојба 

• Други демографски податоци 

• Статус на лицето: во транзит или барател на азил 

• Вид на инцидент (погледни GBVIMS дефиниција на случај) 

• Вид на последици 

• Место и време на инцидентот 

• Вид на обезбедени услуги (исто така да вклучи услуги од минатото)  

• Упатување. 

Секој пријавен инцидент на РБН ќе биде документиран на доследен и навремен начин.  

Во согласност со договорените вкупни податоци наведени погоре, секој чинител треба да 

поднесе целосен извештај за инциденти еднаш месечно (или согласно договореното) до 

координативната агенција. Таа агенција ќе состави целосен месечен извештај кој ги 
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содржи вкупните податоци за пријавените инциденти, преземените мерки и исходите во 

сите сектори.    

Месечниот извештај за инцидентите – кој содржи вкупните информации за конректни 

пријавени инциденти – ќе биде споделен со работната група за РБН.  Групата ќе ги 

спореди месечните извештаи од изминатиот период и ќе ги дискутира и анализира 

информациите за пријавените инциденти на РБН, општите исходи, безбедносни 

прашања, упатувања и координативни проблеми, и други фактори.  Информациите ќе 

служат како насока за континуираниот развој на превентивните и мерките за 

справување.    

Извештајот за податоците треба конкретно да ги наведе ограничувањата на податоците, 

затоа што тоа се податоци во врска со само-пријавени инциденти, кои претставуваат мал 

дел од инциденти на РБН кои всушност се случиле во средината. 

Секој сектор треба да собере и анализира квалитативни информации за инциденти на 

РБН кои не се пријавени, вклучувајќи и резултати од групните дискусии, гласини за 

инциденти на РБН, перцепцијата на заедницата во врска со ризичните области или 

сомнителни активности, и било кои други прашања кои се воочуваат и за кои постои 

сомнеж.  Информациите ќе бидат презентирани и дискутирани на состанокот на 

работната група за РБН и ќе бидат доставени до координативните тела за РБН.   

 

17 КООРДИНАЦИЈА 

Координацијата бара колективна, меѓу-агенциска и мулти-секторска работа за 

ефективен процес на ангажирање на сите релевантни чинителни, вклучувајќи ги и 

државните, агенции на ОН, меѓународни и локални невладини организации и заедници 

со цел да се постигне ефективно спречување и справување со РБН. Напорите треба да 

бидат насочени кон утврдување и јакнење на националниот систем и да обезбеди 

пристапни, доверливи и соодветни услуги за жртвите. 

17.1 Управување со криза и координација 

Севкупното управување со кризи во Република Македија е предводено од страна на 
Владата. Центарот за управување со кризи (ЦУК) е главната платформа за подготовка, 
превенција и справување со кризна ситуација. На оперативно ниво, ЦУК располага со 
регионални канцеларии кои ја координираат работата. На политичко ниво, ЦУК има 
советодавна улога за меѓу-министерското тело предводено од страна на Министерот за 
здравство. Затоа, воспоставената Работна група за Родово базирано насилство е под 
институционално лидерство на Министерството за здравство. 
 
Одговорноста за РБН, предводена од страна на УНФПА и УНИЦЕФ, и на глобално ниво ги 
координира спречувањето и справувањето со РБН во хуманитарни и кризни состојби. Во 
контекст на бегалска криза, координацијата ја предводи УНХЦР и е структуирана околу 
другите сектори  и работни групи. 
 

Во Република Македонија, Министерството за здравство претседава со РГ за РБН и 
истите се технички поддржани од страна на УНФПА и УНХЦР. УНХЦР и УНИЦЕФ имаат 
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взаемна блиска соработка во рамките на мандатот за превенција и спречување. 
Останатите агенции на ОН како УНДП и UN Women даваат техничка стручна помош. 
 

17.2 Мултисекторска работна група за РБН  

Во Република Македонија, Работната група за Родово базирано насилство (РГ за РБН) е 
националниот координативен механизам, кој работи за спречување и справување со РБН 
во услови на криза, и се фокусира на мигрантите/бегалците кои транзитираат низ 
земјата или во текот на процедурата за барање на азил, како и раселени лица. Улогата на 
работната група за РБН исто така се однесува на друго население погодено од кризата. Во 
РГ за РБН се вклучени и членови од националните агенции, агенциите на ОН и 
граѓанското општество кое го претставува здравствениот, психо-социјалниот, правниот 
и безбедносниот сектор. РГ за РБН одржува состаноци еднаш месечно во Скопје. 
Вонредните состаноци и ad-hoc работните групи може да се формираат од страна на 
претседавачот и на барање на членовите на работните групи, кога тоа се смета за 
потребно да се адресираат итните ситуации и проблеми. Информациите се споделуваат 
со групата барен еднаш во месецот преку споделување на записниците од состаноците со 
кои се воочуваат прашања и проблеми за кои се потребни мерки од друг член на 
работната група или други чинители. Соодветниот член на работната група ги превзема 
мерките и споделува последователни информации. Како дел од договорот за СОП, сите 
заинтересирани страни треба да ги превземат сите потребни мерки за спроведување на 
СОП. Секоја институција поединечно е посветена  да ги поддржи вработените при 
запознавањето со СОП и е подготвена истите практично да ги спроведе.  Во услови на 
криза, високото раководство на институциите треба да испрати официјално барање за 
спроведување на СОП во идентификуваната средина поврзана со кризата. Високото 
раководство исто така е одговорно да го следи спроведувањето и при тоа да 
идентификува можности, предизвици и добри практики кои треба да се споделат со РГ за 
РБН за поддршка и решенија. 
 

17.3 Координативно тело за прибирање податоци 

Според договорот на РГ за РБН, се назначува член на групата да ги прибира вкупните 
податоци на месечна основа и да објави целосен извештај за инцидентите којшто ќе биде 
споделен помеѓу членовите на РГ. 
 
 

17.4 Други механизми за споделување информации и механизми за координација  

 Информациите кои не се од доверлив карактере (како статистички податоци)од 
РГ за РБН се споделуваат со Координативното тело за кризи при Владата на РМ; 

 
 Се споделуваат релевантните информации и акциите се координираат со 

работната група за МИСП, предводена од страна на МЗ и подгрупите  

 

Листа на учесници/актери  

• Министерство за здравство;  

• Министерство за труд и социјална политика;  
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• Министерство за внатрешни работи;  

• Министерство за правда;  

• Центар за управување со кризи;  

• Клиника за гинекологија и акушерство Скопје;  

• Институт за јавно здравје;  

• Институт за судска медицина и криминалистика;  

• Здравствените домови во Гевгелија и Куманово; 

• Општите болници во Гевгелија и Куманово;  

• Национална НВО мрежа која работи со СРБН,  

• Јавно обвинителство;  

• УНФПА;  

• УНХЦР;  

• УНИЦЕФ;  

• УНДП; 

• UN Women;  

• Црвен Крст на Град Скопје;  

• НВО ХЕРА;  

• НВО Ла Страда;  

• НВО МЗМП (Македонско здружение на млади правници);  

• Дански совет за бегалци (ДСБ). 
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18 Прилог 1 - Процедури за теренска работа 

 Бидете постојано присутни на местата каде се собираат жени: простор 
наменет за семејства, за чекање итн. 
 

 Бидете препознатливи како лице што се грижи за добросостојбата на 
жените. Носете претпознатлив појас со лого и стилизирани слики за женското 
здравје (слика на бремена жена), репродуктивно здравје (слика на семејство), 
Родово базирано насилство/Заштита (слика на заштитена жена) 

 
 Систематски да се обратите на жените и девојчињата на терен со едноставни 

Да/Не прашања: 
 

o Како си? 
o Како се твоите деца? 
o Моето име е … Како се викаш ти? 
o Јас работам за здравјето на жените. 

 
o Дали се чувствувате добро?  
o Дали си повредена? 
o Дали ти е потребен доктор? 
o Доколку одговорот е да, присутна е докторка, јас можам да дојдам со тебе.  

Безбзедно е. Консултацијата со докторот е кратка, неколку минути. 
 

o Дали се чувствувате безбедно?  
o Дали има нешто/некој што предизвикува да не се чувствуваш безбедно? 
o Доколку одговорот е да, дали сакаш да разговарате со службено лице за 

безбедност? Јас можам да дојдам со тебе.  Безбедно е. Разговорот ќе биде 
краток. 
 

o Дали сакате да ве однесеме на безбедно место за одмор наменето само за 
жени и деца? 

o Дали може нешто да сторам да ви помогнам да се одморите? 
o Дали би сакале лек за смирување, да ви помогне да се одморите? 

 
 При контактот со женски лица, применете соодветен говор на тело, 

вклучувајќи и:   
 

 Контакт со очи 
 Насмевка 
 Завземете го истиот став како и жените со кои разговарате: т.e. седнете ако тие 

седат, стојте ако тие стојат.  
 Прилагодете се и бидете од корист: т.e. ако има премногу деца за згрижување, 

помогнете и вие; помогнете им на мајките при исхрана на бебињата; помогнете со 
торбите; итн. 

 
 Бидете подготвени да примите било какво барање од облас на вашиот 

ангажман и истото да го спроведете. Откако ќе го спроведете барањето за 
помош, повторете ја пораката за благосостојба и безбедност. Овие пораки треба да 
ги пренесете внимателно без никаков притисок.  
 

 Едноставни информации за:  
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 Здравствените услуги на располагање за женски лица;  
 Присуство на лица одговорни за заштита во кампот;  
 Можност за барање за политички азил.  

  
 Воочете акутен стрес и помогнете при барањето помош. 

 
o Жените и девојчињата кои одбиваат храна и вода; кои се чувстуваат 

понижено затоа што им се потребни хигиенски влошки или други средства 
за хигиена; инсистирајте на контакт со очи, затоа што голема е 
веројатноста жртвите на РБН и лицата во ризик да го вперат погледот  
надолу. Важно е да ги пренесете овие пораки, без оглед на недостигот на 
реакција од страна на лицата. 

 
o Жртвите на РБН кои се под акутен стрес и имаат потреба за психолошка 

прва помош, може да ги манифестираат следните симптоми или 
однесување: 

 

 Тресење, главоболка, голем умор, губење на апетит, општа болка; 
 Плачење, тага, депресија, жалење; 
 Анкциозност, страв; 
 Нервоза и претпазливост (“да се биде на готовс”); 
 Чувство дека нешто лошо ќе се случи; 
 Несоница, кошмари; 
 Надразливост, бес; 
 Вина, срам; 
 Збунетост, емоционална неосетливост, чувство на нереалност или 

зашеметеност; 
 Повлеченост или пак  целосна вкочанетост (не се движи); 
 Не одговара кога други и се обраќаат, не зборува воопшто, 

дизориентирана е (на пример не го знае своето име, од каде е или 
пак каде се наоѓаат); 

 Не  може да се грижи за себе или пак за децата (на пример, не може 
да пие или јаде, не може да донесе едноставни одлуки).  

 
 

o Од суштинска важност е способноста на оние кои нудат помош да ги 
препознаат симптомите на акутен стрес и следствено соодветно да 
реагираат. Во овие случаи, тие треба да ги идентификуваат итните 
потреби на жртвата – вклучувајќи ги и проблемите кои може се чинат како 
споредни, но за жртвата се итни – и навремено да одговорат на истите. Тоа 
ќе им помогне на жртвите да:  

 Ја зголемат довербата кон оние кои нудат помош;  
 Да ги препознаат вистинските потреби;  
 Да станат посвесни за околината и можните извори/видови на 

поддршка кои се на располагање.  
 

o Во случај кога може да се очекува позитивен резултат, давателите на 
помош може да ја упатат жртвата за медицински преглед или психолошка 
поддршка.  

 

o Бидете внимателни за тоа дека зборот ‘психолог’ во многу култури се 
поврзува со ментална болест, општествена стигма и чувство на вина. 
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Предлогот за разговор со психолог може и да биде одбивен за жртвата и 
таа да не побара помош. Психологот може да го претставите како ‘колега 
(или доктор) кој ќе те ислуша внимателно и ќе ти помогне да побараш 
помош’. Секогаш нагласете ја безбедноста и услугите жена-кон-жена. 

 

o За најпогодените и лицата кои не се подготвени да побараат помош, може 
да се преземат дополнителни чекори за да се “скрши мразот”: 

 ‘По долгото патување/лошо време, сигурно си жедна. Ајде да се 
напиеме чаша вода?’ Или ‘Сега ќе ти донесам лабело или хидрантна 
крема за лице?’ 

 ‘Дали би сакала нови алишта за тебе или твоите деца? Ајде да одиме 
да земеме нова облека.’ 

 Што чекате тука? Јас ќе дојдам со тебе…?’  

Ако со теренската работа се откријат барања за помош како последица на РБН/СРЗ, 
кои се следните чекори? 

 Упатување со придружба кај следните услуги на располагање на терен:  
 

o Мобилна гинеколошка клиника или медицински пункт на МЗ; 
o Психо-социјална прва помош (Ла Страда, СОС Детско село, преведувачи или 

други служби)  
o Персонал за заштита (УНХЦР/други хуманитарни актери) 

 
  Целта на ова почетно ниво на упатување е да се обезбеди помош на терен со цел 

да се даде поддршка на жртвата за таа да го продолжи своето патување до 
нејзината конечна дестинација, додека се елиминираат потенцијалните закани.  
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19 Прилог 2 - Давање прва помош 

Генерални принципи за давање на прва помош 

 Не целете кон откривање на приказната на жртвите; 
 Не ја поминувајте границата на давање прва помош; 
 Секогаш помагајте им на жртвите да ја прифатат интегрираната прва помош 

која се однесува на здравствени услуги, психо-социјална  поддршка и заштита; 
 Обезбедете информации за понатамошен третман и заштита (второстепено 

упатување) доколку е тоа побарано од страна на жртвите. 
 

Мерките предвидени со прва помош 

a) Итни медицински/СРЗ интервенции: 
 

o Третман на повреди 
o Преглед во случај на силување 
o Превенција на несакана бременост 
o Услуги по абортус 
o Превенција и третман за СПИ /ХИВ 

 

б) Итни медицински/СРЗ интервенции: 
в) Психо-социјална прва помош: 
 

 
ШТО ТРЕБА ШТО НЕ ТРЕБА 

 Најдете мирно место за 
разговор, без надворешни 
пречки – се претпочита место во 
близина на мобилната 
гинеколошка клиника / пунктот 
за женско здравје  

 Не иницирајте комуникација 
ако и на места каде лицето не 
се чувствува пријатно или 
безбедно  

 Јасно кажете дека не е потребно 
да ја слушнете целата приказна 
за да “верувате” – освен ако тоа е 
желба на лицето. 

 Не вршете притисок на лицето 
да ви ја каже неговата 
приказна. 

 Останете во близина на лицето 
но сепак одржувајте соодветно 
растојание, во зависност од 
возраста, родот и културата. 

 Не го допирајте лицето ако не 
сте сигурни дека тоа е 
соодветно. 

 Дајте и на знаење на личноста 
дека ја слушате; на пример, 
климнете со глава или кажете 
“хммммм….” 

 Не судете за она што лицето го 
сторило или не го сторило, или 
за начинот на којшто се 
чувствува. Не велете: “Не треба 
така да се чувствуваш,” или 
“Треба да сте среќни што сте 
преживеале.” 

 Почитувајте ја приватноста и 
доверливоста на споделените 
информации, доколку е тоа 

 Не се повикувајте на туѓа 
приказна. 
Не зборувајте за вашите 
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соодветно. проблеми. 

 

 Бидете трпеливи, срдечни и 
смирени. 

 Не го прекинувајте лицето 
додека зборува и не го брзајте 
додека ја кажува својата 
приказна (на пример, не 
погледнувајте во часовникот 
или не зборувајте брзо). 

 Воочете како лицето се 
чувствува; воочете жал, болка, 
бес итн. кажете “навистина ми е 
жал. Можам да замислам колку 
ви е тешко.” 
Воочете колку е тешко да се 

искажат тие чувства и да се 

споделат со други лица. 

 Не бидете пасивни или 
безчувствителни, не оставајте 
впечаток дека чекате само 
откривање на информацијата. 

 Дајте и на знаење на личноста 
дека сте свесни за постоењето на 
насилството и како ги погодува 
лицата кои се нашле во 
конфликтни ситуации и 
раселеност; кажете дека знаете 
колку е тешко – особено за жена.  

 Не мислете и не реагирајте 
како да треба да ги решите 
проблемите на лицето. 

 Секогаш поврзете го 
прифаќањето на насилството и 
тешкотијата со можноста да се 
чувствува подобро и да побара 
помош. 

 Не давајте лажни ветувања или 
лажни уверувања. 

 Фокусирајте ја дискусијата на 
расположивата помош и 
решенија за одговор на 
непосредните потреби.  

 Не зборувајте за луѓето во 
негативен контекст (на пример, 
не ги нарекувајте “луди” или 
“ненормални”) 

 Обезбедете вистински 
информации, доколку ги имате. 
Бидете искрени за тоа што го 
знаете и не го знаете. “Не знам, 
но ќе се обидам да дознаам.” 

 Не измислувајте работи кои не 
ги знаете. 

 Информациите кажете ги на 
начин на којшто лицето ќе го 
разбере– бидете едноставни. 

 Не користете термини кои се 
премногу технички.  

 Прифатете ги силните страни на 
лицето и начинот на којшто му 
помогнале да ја преживее 
ситуацијата. 

 Не предизвикувајте чувство на 
слабост кај лицето и неможност 
да се грижат сами за себе. 

 Овозможете му на лицето да се 
исплаче– направете и некаков 
физички контакт доколку е тоа 
соодветно (држете ја за рака, 
допрете ја за рамо итн.)  

 Не покажувајте засрамување и 
изненадување пред вербално и 
емоционално откривање на 
стрес, злоупотреба 
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Зборувајте за плачењето на 

позитивен начин, дел од 

надминувањето. 

 Секогаш нагласувајте ја 
“безбедноста” во текот на 
разговорот и бидете во можност 
да обезбедите ad hoc 
безбедносни мерки  

 Не притискајте за да се обави 
разговор или да се споделат 
информации доколку лицето 
јаснопокажува дека се 
чувствува небезбедно или 
неудобно.  

 Дозволете моменти на тишина.  Не ја брзајте вербалната 
комуникација 

 Придружете го лицето до 
местото каде што треба да добие 
дополнителна помош, доколку 
лицето тоа го побара – 
информирајте го за 
второстепените упатувања, 
доколку е тоа соодветно и 
побарано 

 Не го напуштајте лицето пред 
да се осигурате дека тоа е во 
стабилна психо-физичка 
состојба, и дека е упатено на 
дополнителна помош, кога тоа 
е итно побарано 
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20 Прилог 3 - Дефиниции за насилство во Националното 
законодавство  

Закон за превенција, спречување и заштита од семејно насилство (Службен Весник бр. 

138/14) 

 

Член 3 

Под семејно насилство се подразбира малтретирање, навредување, загрозување на 

безбедноста, телесни повреди, полово или други психолошко, физичко или економско 

насилство со кое се предизвикува чувство на несигурност, загрозување или страв, 

вклучувајќи и закани за такви дејствија, спрема брачен другар, родителите или децата 

или други лица кои живеат во брачна или вонбрачна заедница или заедничко 

домаќинство, како и спрема сегашен или поранешен брачен другар, вонбрачен партнер 

или лица кои имаат заедничко дете или се наоѓаат во блиски лични односи, без оглед 

дали сторителот го дели или го делел истото живеалиште со жртвата или не. 

Поимник 

Член 4 

Во овој закон се користат одделни поими и го имаат следното значење: 

- сторител на семејно насилство е секое лице кое врши дејствие на насилство од член 3 од 

овој закон;   

- жртва на семејно насилство ( во натамошниот текст: жртва) е секое лице кое на 

територија на Република Македонија трпи насилство од член 3 од овој закон;  

- блиски лични односи, се лични односи меѓу лица кои се или биле во партнерски односи; 

- дете е секое лице на возраст до 18 години; 

- телесно/физичко насилство, е секое дејствие на примена на физичка сила или дејствие 

со кое се нарушува здравјето на жртвата; 

-психичко насилство, е секое дејствие кое предизвикува чувство на страв,  загрозеност, 

вознемиреност или повреда на достоинството и итегритетот на жртвата 

- демнење, е намерно повторено заканување кон жртвата, кое предизвикува истата да се 

плаши за својата безбедност 

- сексуално насилство, е секое дејствие на сексуален акт и сексуално вознемирување врз 

лице без дадена согласност; 

- економско насилство, е секое дејствие на ограничување или спречување во располагање 

со лични приходи и финансиски средства, за одржување на заедничкото домаќинство и 

за грижа на детето, со што се предизвикува економска зависност на жртвата 
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- родово базирано насилство врз жените означува насилство насочено против жената 

затоа што е жена или коешто несразмерно ја погаѓа 

- - изразите, употребени во овој закон се однесуваат на лица од машки и женски пол.  

 Закон за семејство(службена консолидација на закон бр.153/14) 

Не може да склучи брак лице кое не наполнило 18 години од животот.  

Надлежниот суд може, во вонпроцесна постапка, да дозволи склучување на брак на лице 

кое наполнило 16 години од животот ако утврди дека тоа достигнало телесна и душевна 

зрелост потребна за вршење на правата и должностите што настануваат во бракот, а по 

претходно прибавено мислење од здравствена установа и укажана стручна помош во 

центарот за социјална работа.  

 

Предлогот за одлуката за одобрување на разкинување на бракот може да го поднесе 

лицето од став 2 од овој Член. 

Во постапката за одлучување за одобрување на брак од став 2 од овој Член, судот може да 

го слушне лицето кое го поднесува предлогот, родителите или старателите и лицето со 

кое малолетникот сака да стапи во брак. 

Кривичен законик (Службен Весник бр. 1502010) 

Член 21 

Точка 4. Жртва на кривично дело е лице кое претрпело штета, вклучувајќи и телесна и 

ментална повреда, еоционално страдање, материјална загуба или друга повреда или 

загрозување на неговите основни слободи и права како последица на сторено кривично 

дело; 

Точка 5. Оштетено, освен жртвата е и лицето чијашто лична сопственост или право на 

сопственост  е нарушена или под закана од кривично дело или учество во кривично дело 

преку здружување кон кривичното гонење или за реализација на сопственичко право; 

 

Кривичен законик (неофицијална консолидација на закон 17ти март 2015 година) 

(21) Под семејно насилство се подазбира малтретирање, грубо навредување, загрозување 

на сигурноста, телесно повредување, полово или друго психичко или физичко насилство 

со кое се предизвикува чувство на несигурност, загрозување или страв, спрема брачен 

другар, родителите или децата или други лица кои живеат во брачна или вонбрачна 

заедница или заедничко домаќинство, како и спрема поранешен брачен другар или лица 

кои имаат заедничко дете или се наоѓаат во блиски лични однос  

(22) Под жртва на кривично дело се подразбира секое лице кое претрпело штета, 

вклучувајќи физичка или ментална повреда, емотивно страдање, материјална загуба или 

друга повреда или загрозување на неговите основни слободи и права како последица на 
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сторено кривично  дело. 

Под дете како жртва на кривично дело се подразбира малолетно лице до 18 години.  

Силување 

Член 186 

(1) Тој што друг со употреба на сила или закана дека непосредно ќе нападне врз неговиот 

живот или тело или врз животот или телото на нему блиско лице, ќе го присили на 

обљуба, ќе се казни со затвор од три до десет години.  

(5) Тој што во случаите од ставовите 1, 2 и 3 ќе изврши само друго полово дејствие, ќе се 

казни за делото од став 1 со затвор од шест месеци до пет години, за делото од став 2 со 

затвор од една до десет години, а за делото од став 3 со затвор од три мессци до три 

години.  

Националното законодавство за трговија со луѓе е регулирано со Кривичниот Законик 

(неофицијална консолидација на закон, 17ти март 2015 година) 

Член 418-a Трговија со луѓе 

Член 418-б Криумчарење мигранти  

Член 418- в Организирање на група со намера да изврши кривични дела поврзани со 

трговија на луѓе, и криумчарење на малолетни лица  

Член 418-г Трговија со малолетни лица 
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21 Прилог 4 – СОП за Транзитен центар Табановце  

 

 СТАНДАРДНИ ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРЕВЕНЦИЈА И ОДГОВОР НА 

РОДОВО НАСИЛСТВО  

Во Транзитен Центар Табановце (ТЦТ) 

 

 

 

Република Македонија 

 

 

 

Изработено во соработка со: 
 
Министерство за здравство; Министерство за труд и социјална политика; 
Министерство за внатрешни работи; Министерство за правда; Центар за 
управување со кризи; Клиника за гинекологија и акушерство Скопје; Институт за 
јавно здравје; Институт за судска медицина; Здравствен дом Гевгелија и 
Куманово; Јавно Обвинителство; УНФПА; УНХЦР; УНИЦЕФ; УНДП; Тело на ООН за 
родова еднаквост и зајакнување на жените (UN Women); Црвен Крст на град 
Скопје; Невладината организација ХЕРА; Невладина организација “Ла Страда”; 
Невладина организација “МЗМП” (Македонско здружение на млади правници); 
Дански совет за бегалци (ДСБ). 
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Акроними: 

 

РБН: родово базирано насилство 

ТТП: Тешка телесна повреда 

ЦСР: Центар за социјална работа  

МОМ: Меѓународна организација за миграција  

ЈЦБ: Јесуитскиот центар за бегалци 

МЗ: Министерство за здравство 

МВР: Министерство за внатрешни работи 

МТСП: Министерство за труд и социјална политика 

НП: Непрехранбени производи 

ЛИ: Лица од интерес 

Ж: Жртва 

СЛ: Служби 

СРБН: Сексуално и родово базирано насилство 
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Вовед 

Овие СОП, изработени од страна на претставници на наведените организациите, 
јасно ги опишуваат процедурите, улогите и обврските на сите засегнати страни 
во спречувањето и одговорот со РБН и СРБН. СОП детално ги наведуваат 
основните процедури за спречување и справување со СРБН во Транзитниот 
Центар Табановце на македонско-српската граница, вклучувајќи ги и 
организациите кои се одговорни за преземањето мерки во главните четири 
сектори: здравство, психо-социјалниот сектор, правниот и безбедносниот сектор. 
 
Локација: Табановце, на македонско-српската граница 

Вид на средина: Транзитен центар со ограничени капацитети за престој и 
хигиена, во близина на селото Табановце, лоциран на железничката станица, 
делумно ограден. 
 
Лица од интерес: Бегалци и мигранти од Сирија, Авганистан и Ирак – најчесто 
жени и деца. 
 
Кратка историја: Во екот на кризата кога илјадници бегалци и мигранти 
транзитираа преку Македонија во 2015 година, Табановце послужи како точка на 
заминување со ограничени капацитети за престој и хигиена. Од март 2016 година 
по затворање на границите, бегалците и мигрантите беа спречени да го 
продолжат патот кон Западна Европа – нивната посакувана дестинација. Во исто 
време, тие беа спречени да се вратат во Грција, така што бегалците и мигрантите 
наместо да транзитираат, тие се населија – иако бројот се намалува, заради 
тивките заминувања. Населението што остана е помало во број и следствено 
планирањето и стратегиите добија олеснителни околности: продолжува 
подобрувањето на условите, услугите и инфраструктурата кај Табановце. 
 
Меѓутоа, засолништата и севкупно приемните услови се под соодветните 
стандарди, што може да го зголеми заштитниот ризик. На пример, самите жени 
или семејства на чие чело е жена, и раздвоени деца без придружба се подложни на 
поголем ризик од вознемирување, напад или експлоатација ако тие живеат во 
засолништата без соодветни прегради или можност за заклучување на вратите, 
или ако тие го делат сместувањето со непознати лица кои не се членови на 
нивните семејства. Ризикот од РБН може да се намали преку конкретна 
интервенција во сите области, вклучувајќи и хигиена, осветлување, здравје, 
засолништа, храна и дистрибуција на непрехранбени производи итн. 
 
Јакнењето на безбедноста на терен со цел да се спречи злоупотребата на алкохол 
и / или други недозволени супстанци како и асоцијално однесување е потребно 
за да се осигура безбедноста на другите жители на ТЦ, особено жените и децата.  
 
Учеството на бегалците и мигрантите во донесувањето на одлуки поврзани со 
прифатните услови во различни сектори е основен елемент за да се осигура дека 
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секоја спроведена интервенција ќе ги земе предвид нивните безбедносни 
потреби. 
 
Постои континуирана потреба за информирање на бегалското население во врска 
со сите услуги коишто им се на располагање на терен, особено оние од областа на 
здравството. Воспоставен е информативен шалтер во непосредна близина на 
Црвениот Крст токму за таа намена. 
 
 
 
 
Дефиниции: 
 
Родово базирано насилство (РБН) се однесува на заштита против закани на 
живот, здравје и човекови права кои може да имаат деструктивно влијание 
особено врз жените и децата, како и семејствата и општеството. Насилството врз 
жените, значи секој акт на родово базирано насилство кое резултира со, или е 
веројатно да резултира со, физичка, сексуална или психолошка штета или 
страдање, вклучувајќи и закани за такви акти, принуда или своеволно лишувања 
од слобода, без разлика дали се случуваат во јавниот или приватниот живот24. 
 
Сексуално базирано засновано насилство (СРБН) е под категорија на РБН. 
 
Ранливи категории25: жени и девојчиња – особено самохрани мајки, сами или 
жени без придружба, доилки, трудници, деца (девојчиња и момчиња – малолетни 
мајки / бремени девојчиња, раздвоени и деца без придружба, лица со сериозни 
здравствени проблеми, лица со попреченост, стари изнемоштени лица; 
 
Напомена: За целите на овие СОП се користи женскиот род (таа, неа), но СОП се 
однесуваат на сите жртви – жени, девојчиња, мажи или момчиња. 
 
Откривање и пријавување на случаи на СРБН 
 
Поранешни жртви (преживеани) имаат слобода и право да обелоденат случај 
пред било кое лице или службите (С). Следствено на тоа, службите/лицата имаат 
обврска да пружат целосни и верни информации за сите услуги кои се на 
располагање, да ја охрабрат да побара помош, и да ја придружат 26и поддржат во 
текот на целиот процес, кога ќе се појави за тоа можност. Почетните точки кон 
помошниот систем за жртви кои побарале помош се Ла Страда27 или 
здравствените пунктови на МЗ. 
 
Оние кои имаат сознанија за случаи на насилство или сторено кривично 
дело во кое се вклучени бегалците или мигрантите од ТЦТ, 

                                                           
24IASC,Насоки за интегрирање на РБН во хуманитарни акции, стр. 5 
25

Во рамките на TCC 
26

Доколку тоа не е можно, службеното лице има должност да назначи друго лице да ја придружува жртвата во текот на целиот 

процес  
27

Преку вработените на Ла Страда или кај контејнерот.  
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вработените/службите или од самото село Табановце, имаат обрвска да ги 
пријават тие случаи на Раководителот на ТЦТ Горан Стојановски, во  
полиција или претставник на ЦСР. 
 
Ако засегнатото лице одлучи формално да не пријави случај на СРБН, тогаш мора 
да се стапи во контакт со социјален работник од ЦСР. Социјалниот работник е 
обврзан да ги образложи последиците на непријавувањето на случај. Ако жртвата 
сепак се реши да не пријави случај, тогаш тој/таа потпишува изјава во присуство 
на преведувач и социјалниот работник. 
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Дефиниции на РБН кои се релевантни за ТЦТ 

Дефиниции за инциденти28,29: 

 

 
 

 

                                                           
28

Дефинициите дадени во овој документ не се правни дефиниции кои се користат во националните закони и 

политики. Постојат повеќе видови на РБН кои се сметаат за кривични дела; и правните дефиниции и услови 

варираат во зависност од земјата и регионот.   

29
Се однесува само на инциденти кои се случиле, или може да се случат, на територијата на Република Македонија. 

Други релевантни видови на РБН може да бидат и сексуално ропство, наметната проституција или наметната 
бременост.   



66 

 

1. Водечки начела за сите мерки  

 
Напомена: Медицинската помош СЕКОГАШ има приоритет над другите видови помош, и 

најчесто е временски важна, особено во случаи на силување, насилно силување (кое резултира 

со ТТП), и обид за силување кој резултира со ТТП. 
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2. Водечки начела за работа со индивидуални 
жртви:
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3. Водечки начела за спроведување разговори  
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4. Ранливост и фактори на ризик  

→
 З

Г
О

Л
Е

У
В

А
Њ

Е
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А
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И
З

И
К

О
Т

  →
 

 РАНЛИВОСТ ФАКТОРИ 
НА РИЗИК 

ВИД НА 
РИЗИК 

НИВО 
НА 

РИЗИК 

1 НИСКА 
Ранливост 

НИЗОК 
СТЕПЕН на 
изложеност 
на фактори 

на ризик  

Мала 
веројатност 

на претходна 
и постоечка 

виктимизација 

НИСКО 

2 ВИСОКА 
Ранливост  

НИЗОК 
СТЕПЕН на 
изложеност 
на фактори 

на ризик 

Голема 
веројатност 

од претходна 
виктимизација 

СРЕДНО 

3 НИСКА 
Ранливост 

ВИСОК 
СТЕПЕН на 
изложеност 
на фактори 

на ризик 

Голема 
веројатност 
на постоечка 

виктимизација  

ВИСОКО 

4 ВИСОКА 
Ранливост 

ВИСОК 
СТЕПЕН на 
изложеност 
на фактори 

на ризик 

Голема 
веројатност 

на претходна 
и  постоечка 

виктимизација 

МНОГУ 
ВИСОКО 
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7. Механизми на упатување  
НАСОКИ ЗА БАРАЊЕ ПОМОШ И УПАТУВАЊЕ ЗА СЛУЧАИТЕ НА РБН ЗА 

ТРАНЗИТНИОТ ЦЕНТАР ТАБАНОВЦЕ  

ПРИЈАВУВАЊЕ И БАРАЊЕ ПОМОШ 

Социјалните работници на терен се почетните точки на пријавување на 
сучаи на СРБН. Социјалните работници од ЦСР и вработените во МТСП кои се 

на терен 24/7 треба веднаш да бидат информирани на следниот број: 071 
210620. Раководителот на ТЦТ треба да биде целосно информиран во текот на 

целиот процес. 
Информации за помош: 075451082 

С: Служби; Ж: жртва 
Пријавување од трето лице: Ж ќе каже 

некому: член на семејството, пријателка или 
лицето со коешто патува; тоа лице ја насочува 
Ж до релевантните  служби, и ги информира 

социјалните работници од ЦСР и 
раководителот на ТЦТ 

Само -пријавување: Ж сама се пријавува кај 
некоја од службите на терен 

 

ВЕДНАШ ПО ПРИЈАВУВАЊЕТО  
Службите обезбедуваат преведувач за жртвата, безбедна и топла атмосфера и ја почитуваат 

доверливоста и желбите на жртвата; прашуваат дали жртвата има некои моментални потреби; 
јасно и верно ги наведуваат сите служби кои се на располагање – вклучувајќи ги и 

ограничувањата. Доколку жртвата се сложи да продолжи процедурата, тој/таа треба да потпише 
формулар за согласност, или да даде усна согласност која ќе биде снимена со аудио или видео 

запис, и тој/таа се упатува кон соодветната служба– најверојатно здравствен дом. Во случаи на 
агресивни сексуални напади како што се силување или повреди добиени од РБН, навременото 

упатување и помош се од клучно значење. 

Медицински пункт: 
Почетна точка за психолошка поддршка 

(вклучувајќи ги и преведувачите): 
 Мобилна гинеколошка клиника (бело комбе 

со логото на УНФПА и знак БРЗА ПОМОШ) е 
лоцирана во ТЦТ три пати во неделата, во 
непосредна близина на Црвениот Крст. Во 
другите денови, на располагање е 
амбулантно возило на МЗ 24/7 на терен, 
или може да биде повикано амбулантно 
возило од локалната болница. 
Контакт телефони: 

 Сања Саздовска–Национален координатор 
за сексуално и репродуктивно здравје во 
услови на криза  075268829 /Нермина 
Фаовиќ Координатор за РБН 075 237 806  

 Горан Стојановски 075317 724 CMC Центар 
за управување со кризи  

 Светлана Станковска Локален координатор 
за СРЗ за сексуално и репродуктивно 
здравје во услови на криза 
075295356/075501899 

 Весна Матевска НВО ХЕРА: 070 813 163 или 
032 90 395) 

 Амбулантни возила на МЗ на располагање 

ЛА СТРАДА: 076 333 070 
СОС ДЕТСТКО СЕЛО: 070 273024 
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24/7 на терен. 
 Црвен Крст/Прва помош: 070 257 994 или 

071 261 787 
 Броеви на локалната болница: 194 

 

 

АКО Ж САКА ДА ПРИЈАВИ ИНЦИДЕНТ ВО ПОЛИЦИЈА - ИЛИ – АКО ПОСТОИ НЕПОСРЕДЕН 
БЕЗБЕДНОСЕН РИЗИК КОН ТРЕТИ ЛИЦА, И АКО Ж ДАДЕ СОГЛАСНОСТ, 

Ж е упатена во полиција, со придружба /обезбедување од вработените од Ла Страда или – 
службени правни лица со упатување во полиција. Важно е да се провери дали Ж сака да испита 

други правни механизми кои се применуваат во нејзината/неговата земја. 

 

Правна помош: MYLA: 078 914 979 or 
080017777; или Вера Мартиновска /MYLA: 

077588350 
или 

Обезбедување во УНХЦР: 072 279572 
Гранична полиција: 071 314 260  

 

ВЕДНАШ ПО ПРВИОТ ПРЕВЗЕМЕН ЧЕКОР, СЛЕДАТ ВТОРОСТЕПЕНИТЕ УПАТУВАЊА  
Колку што дозволува времето и врз основ на желбите на Ж, некоја инстанца од долунаведените: 

Здравствена грижа: 
Болница во Куманово 

или Скопје  

Психолошка 
поддршка: ЛС, 

МТСП/ЦСР, ХЕРА, СОС, 
МОМ 

Заштита, безбедност, 
и правда: УНХЦР, 

MYLA, ЛС, 
МТСП/Безбедни куќи,  

Основни потреби: ЛС, 
МТСП/ЦСР 
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Прилог  1: Кој се треба да биде информиран за случај на РБН  
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Прилог 2: 

 
Водечки начела за текот на информациите: 
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22 Приолог 5 - СОП за Транзитен центар Винојуг 

СТАНДАРДНИ ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ И ОДГОВОР НА 

РОДОВО БАЗИРАНО НАСИЛСТВО  

Во Транзитен Центар Винојуг (ТЦВ) 

 

 

 

Република Македонија 

 

Изработено во соработка со: 

 

Министерство за здравство; Министерство за труд и социјална политика; 

Министерство за внатрешни работи; Министерство за правда; Центар за 

управување со кризи; Клиника за гинекологија и акушерство Скопје; Институт за 

јавно здравје; Институт за судска медицина; Здравствен дом Гевгелија и 

Куманово; Јавно Обвинителство; УНФПА; УНХЦР; УНИЦЕФ; УНДП; Тело на ООН за 

родова еднаквост и зајакнување на жените (UN Women); Црвен Крст на град 

Скопје; Невладината организација ХЕРА; Невладина организација “Ла Страда”; 

Невладина организација “МЗМП” (Македонско здружение на млади правници); 

Дански совет за бегалци (ДСБ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акроними: 
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РБН: родово базирано насилство 

ТТП: Тешка телесна повреда 

ЦСР: Центар за социјална работа  

МОМ: Меѓународна организација за миграција  

ЈЦБ: Јесуитскиот центар за бегалци 

МЗ: Министерство за здравство 

МВР: Министерство за внатрешни работи 

МТСП: Министерство за труд и социјална политика 

НП: Непрехранбени производи 

ЗЛ: Засегнати лица30 

Ж: Жртва 

СЛ: Служби 

СРБН: Сексуално родово базирано насилство 

 

                                                           
30IASC, Насоки за интегрирање на РБН во хуманитарни акции, стр. 5 
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Вовед 

Овие СОП, изработени од страна на претставници на организациите наведени на 

корицата, јасно ги опишуваат процедурите, улогите и обврските на сите страни 

вклучени во спречувањето и справувањето со РБН и СРБН. СОП детално ги 

наведуваат основните процедури за спречување и справување со СРБН во 

Транзитниот Центар Винојуг на македонско-грчката граница, вклучувајќи ги и 

организациите кои се одговорни за преземањето мерки во сите главни четири 

сектори: здравство, психо-социјалниот сектор, правниот и безбедносниот сектор. 

 

Локација: Винојуг, на македонско-грчката граница 

 

Вид на средина: Ограден транзитен центар, на 1 км од Гевгелија. 

 

Лица од интерес: Бегалци и мигранти од Сирија, Авганистан и Ирак – најчесто 

жени и деца. 

 

Кратка историја: Во екот на кризата кога илјадници бегалци и мигранти 

транзитираа преку Македонија во 2015 година, Винојуг послужи како точка на 

влез каде на мигрантите и бегалците им беше овозможено да се освежат пред да 

замина со воз кон Табановце. Во март 2016 година по затворање на границите, 

бегалците и мигрантите беа спречени да го продолжат патот кон Западна Европа 

– нивната посакувана дестинација. Во исто време, тие беа спречени / не сакаа да 

се вратат во Грција, така што бегалците и мигрантите наместо да транзитираат, 

тие се населија. 

 

Дефиниции: 

 

Родово базирано насилство (РБН) се однесува на заштита против закани на 

живот, здравје и човекови права кои може да имаат деструктивно влијание 

особено врз жените и децата, како и семејствата и општеството. Насилството врз 

жените, значи секој акт на родово базирано насилство кое резултира со, или е 

веројатно да резултира со, физичка, сексуална или психолошка штета или 
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страдање, вклучувајќи и закани за такви акти, принуда или своеволно лишувања 

од слобода, без разлика дали се случуваат во јавниот или приватниот живот31. 

 

Сексуално родово базирано насилство (СРБН) е под категорија на РБН. 

 

Ранливи категории32: жени и девојчиња – особено самохрани мајки, сами или 

жени без придружба, доилки, трудници, деца (девојчиња и момчиња – малолетни 

мајки / бремени девојчиња, разделени и деца без придружба, лица со сериозни 

здравствени проблеми, лица со попреченост, стари изнемоштени лица; 

 

Напомена: За целите на овие СОП се користи женскиот род (таа, неа), но СОП се 

однесуваат на сите жртви – жени, девојчиња, мажи или момчиња. 

 

 

 

Откривање и пријавување на случаи на СРБН 

 

Жртвата (Ж) има слобода и право да открие случај пред било кое лице или 

службите (СЛ). Следствено на тоа, службите/лицата имаат обврска да дадат 

целосни и верни информации за сите услуги кои се на располагање, да ја охрабрат 

да побара помош, и да ја придружат 33 и поддржат во текот на целиот процес, 

кога ќе се појави за тоа можност. Почетните точки кон помошниот систем за 

жртви кои побарале помош се Ла Страда 34 или здравствените пунктови на МЗ. 

 

Ако засегнатото лице од интерес одлучи формално да не пријави случај на СРБН, 

тогаш мора да се стапи во контакт со социјален работник од ЦСР. Социјалниот 

работник е обврзан да ги образложи последиците на непријавувањето на случај. 

Ако жртвата сепак се реши да не пријави случај, тогаш тој/таа потпишува изјава 

во присуство на преведувач и социјалниот работник. 

                                                           
31IASC, Насоки за интегрирање на РБН во хуманитарни акции, стр. 5 
32

Ро рамките на TCC 
33

Доколку тоа не е можно, службеното лице има должност да назначи друго лице да ја придружува жртвата во текот на целиот 

процес 
34

Преку вработените на Ла Страда или кај контејнерот.  
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Лицата кои имаат сознанија за случаи на насилство или сторено кривично 

дело во кое се вклучени бегалците од ТЦВ, вработените/службите или од 

самото село Винојуг, имаат обрвска да ги пријават тие случаи на 

Раководителот на ТЦВ Зоран Лазаровски, во  полиција или на претставник 

на ЦСР. 

 

 

5. Тековни35 предизвици и ранливи точки: 
 

Од 27ми април, 2016 година, бегалците и мигрантите се чувствуваат како во 

стапица – не можат да заминат и се уплашени за својата несигурна иднина. Тие 

имаат желба да излезат надвор и да купат овошје и храна какви што тие сакаат. 

Оваа фрустрација се одразува на нивните деца, кои се предмет на насилни 

инциденти, кое понекогаш резултира со крвава разврска.  

 

Меѓутоа, засолништата не се доволно соодветни за сите мигранти во 

транзитниот центар. На пример, самите жени или семејства на чие чело е жена, и 

раздвоени деца без придружба се подложни на поголем ризик од вознемирување, 

напад или експлоатација ако тие живеат во засолништата без соодветни 

прегради или можност за заклучување на вратите, или ако тие го делат 

сместувањето со непознати лица кои не се членови на нивните семејства. Ризикот 

од РБН може да се намали преку конкретна интервенција во сите области, 

вклучувајќи и хигиена, осветлување, здравје, засолништа, храна и дистрибуција 

на непрехранбени производи итн.  

 

 

                                                           
35

Од април 2016 година 
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Дефиниции за инциденти3637: 

 

 

 

 

Водечки начела за сите мерки 

 

Напомена: Медицинската помош СЕКОГАШ има приоритет над другите видови помош, и 

најчесто е временски важна, особено во случаи на силување, насилно силување (кое резултира 

со ТТП), и обид за силување кој резултира со ТТП. 

                                                           
36

Дефинициите на случај во овој документ не се стриктно правни дефиниции кои се користат во законите и 

политиките. Постојат повеќе видови на РБН кои не се сметаат за кривични дела; и правните дефиниции и поими се 

разликуваат помеѓу азлични земји и региони.   

37
Релевнатно само за инциднти кои се случиле или може да се случат, на територијата на РМ. Други релевантни 

видови на РБН може да бидат сексуално ропство, наметната проституција и наметната бременост.   
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Водечки начела за работа со индивидуални 

жртви:
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6. Водечки начела за спроведување разговори 
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7. Ранливост и фактори на ризик  

→
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К

О
Т  →

 

 РАНЛИВОСТ ФАКТОРИ 

НА РИЗИК 

ВИД НА РИЗИК НИВО 

НА 

РИЗИК 

1 НИСКА 

Ранливост 

НИЗОК 

СТЕПЕН на 

изложеност 

на фактори 

на ризик  

Мала 

веројатност на 

претходна и 

постоечка 

виктимизација 

НИСКО 

2 ВИСОКА 

Ранливост  

НИЗОК 

СТЕПЕН на 

изложеност 

на фактори 

на ризик 

Голема 

веројатност од 

претходна 

виктимизација 

СРЕДНО 

3 НИСКА 

Ранливост 

ВИСОК 

СТЕПЕН на 

изложеност 

на фактори 

на ризик 

Голема 

веројатност на 

постоечка 

виктимизација  

ВИСОКО 

4 ВИСОКА 

Ранливост 

ВИСОК 

СТЕПЕН на 

изложеност 

на фактори 

на ризик 

Голема 

веројатност на 

претходна и  

постоечка 

виктимизација 

МНОГУ 

ВИСОКО 
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8. Механизми на упатување  

НАСОКИ ЗА БАРАЊЕ ПОМОШ И УПАТУВАЊЕ ЗА СЛУЧАИТЕ НА РБН ЗА 

ТРАНЗИТНИОТ ЦЕНТАР ВИНОЈУГ 

ПРИЈАВУВАЊЕ И БАРАЊЕ ПОМОШ 

Социјалните работници на терен се почетните точки за пријавување на 

сучаи на СРБН. Социјалните работници од ЦСР и вработените во МТСП кои се 

на терен 24/7 треба веднаш да бидат информирани на следниот број: 071 

210620. Раководителот на ТЦВ треба да биде целосно информиран во текот на 

целиот процес. 

Информации за помош: 075451083 

С: Служби; Ж: жртва 

 

 

Пријавување од трето лице: Ж ќе каже 

некому: член на семејството, пријателка или 

лицето со коешто патува; тоа лице ја насочува 

Ж до релевантните  служби, и ги информира 

социјалните работници од ЦСР и 

раководителот на ТЦВ  

Само -пријавување: Ж сама се пријавува кај 

некоја од службите на терен 

 

ВЕДНАШ ПО ПРИЈАВУВАЊЕТО  

Службите/ЛС обезбедуваат преведувач за жртвата, и безбедна и топла атмосфера и ја 

почитуваат доверливоста и желбите на жртвата; прашуваат дали жртвата има некои 

моментални потреби; јасно и верно ги наведуваат сите служби кои се на располагање – 

вклучувајќи ги и ограничувањата. Доколку жртвата се сложи да продолжи процедурата, 

тој/таа треба да потпише формулар за согласност, или да даде усно одобрување кое ќе 

биде снимено со аудио или видео запис, и тој/таа се упатува кон соодветната служба– 

најверојатно здравствен дом. Во случаи на агресивни сексуални напади како што се 

силување или повреди добиени од РБН, навременото упатување и помош се од клучно 

значење.  

 

Медицински пункт: 
Почетна точка за психолошка поддршка 

(вклучувајќи ги и преведувачите; 

разговорите треба да бидат спроведени ви 
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присуство на вработен од МТСП 

 Мобилна гинеколошка клиника (бело 
комбе со логото на УНФПА и знак БРЗА 
ПОМОШ) е лоцирана во ТЦВ три пати во 
неделата, во непосредна близина на 
Црвениот Крст. Во другите денови, на 
располагање е амбулантно возило на МЗ 
24/7 на терен, или може да биде 
повикано амбулантно возило од 
локалната болница. 
Контакт телефони: 

 Сања Саздовска–Национален 
координатор за сексуално и 
репродуктивно здравје во услови на 
криза  075268829 /Нермина Фаовиќ 
Координатор за РБН 075 237 806  

 Горан Стојановски 075317 724 CMC 
Центар за управување со кризи  

 Светлана Станковска Локален 
координатор за СРЗ за сексуално и 
репродуктивно здравје во услови на 
криза 075295356/075501899 

 Весна Матевска НВО ХЕРА: 070 813 163 
или 032 90 395) 

  
 Амбулантни возила на МЗ на располагање 

24/7 на терен. 
 Црвен Крст/Прва помош: 070 257 994 

или 071 261 787 
 Броеви на локалната болница: 194 
   

ЛА СТРАДА: 076 333 070 

 

 

АКО Ж САКА ДА ПРИЈАВИ ИНЦИДЕНТ ВО ПОЛИЦИЈА - ИЛИ – АКО ПОСТОИ НЕПОСРЕДЕН 

БЕЗБЕДНОСЕН РИЗИК КОН ТРЕТИ ЛИЦА, И АКО Ж ДАДЕ СВОЈА СОГЛАСНОСТ, 

Ж е упатена во полиција, со придружба /обезбедување од вработените од Ла Страда или – 

службени правни лица со упатување во полиција. Важно е да се провери дали Ж сака да испита 

други правни механизми кои се применуваат во нејзината/неговата земја.. 

 

Правна помош:  

МЗМП: 078 914 979 or 077810943; 

080017777; или Вера Мартиновска /MYLA: 

077588350 

УНХЦР: Обезбедување 072269354 

Гранична полиција :071 314 260; телефон за  
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итни случаи: 070352646 

 

ВЕДНАШ ПО ПРВИОТ ПРЕВЗЕМЕН ЧЕКОР, СЛЕДАТ ВТОРОСТЕПЕНИТЕ УПАТУВАЊА  

Колку што дозволува времето и врз основ на желбите на Ж, некоја инстанца од долунаведените:: 

Здравствена грижа: 

Болница во Гевгелија 

или Скопје 

Психолошка 

поддршка:, 

МТСП/ЦСР, ЛС, МОМ,  

Заштита, безбедност, 

и правда: МВР, 

МТСП/Безбедни куќи, 

УНХЦР, MYLA,  LS 

Основни потреби: ЛС, 

МТСП/ЦСР 
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Прилог  1: Кој се треба да биде информиран за случај на РБН 
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Прилог 2: 

 

Водечки начела за текот на информациите: 
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