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Електронската публикација „Децата и младите во ризик во Република
Македонија – рамноправни членови на социјалната држава или категорија за
креирање фиктивни политики?“ е овозможена со финансиска поддршка на
Европската Унија во рамки на проектот „Социјално зајакнување на млади во
ризик“ што го спроведуваат Јувентас (Црна Гора), Асоцијација Маргина (Босна
и Херцеговина), Лабиринт (Косово), АРСИС (Албанија), Превент (Србија) и
ХОПС (Македонија). Содржината на оваа публикација е одговорност на авторот
и не ги одразува секогаш гледиштата на Европската Унија.
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1. Вовед
Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје како партнер на
здружението Јувентас (Црна Гора) спроведе истражување за состојбата на
децата и на младите во ризик од социјално исклучување. Истражувањето е дел
од регионалниот проект „Социјално зајакнување на млади во ризик“ со кој се
истражува положбата на младите во ризик од социјално исклучување и
степенот на нивната исклученост во државите во Западен Балкан (Црна Гора,
Македонија, Косово, Албанија, Србија и Босна и Херцеговина).
За да се постигне регионално зајакнување на граѓанските здруженија кои се
грижат за социјално вклучување на младите во ризик, што е главна цел на
проектот, најпрво е неопходно да се испита моменталната состојба на младите
во ризик во засегнатите држави. Прва активност од проектот е утврдување на
фактичката состојба на децата и на младите кои се во посебен ризик од
социјално исклучување, во земјите од регионот, во следниве области:
 социјална и здравствена заштита,
 образование,
 вработување и
 безбедност.
Истражувањето има цел да ги идентификува проблемите на младите во
ризик и да поттикне процес за операционализирање на можните решенија, да
ја анализира нивната положба, како и сервисите за поддршка и услугите кои
им се овозможени.
Резултатите од ова истражување треба да помогнат во процесот на
креирање поединечни прирачници за испорака на социјални услуги за секоја
од групите. Прирачниците треба да содржат минимални стандарди за испорака
на социјални сервиси кои ќе бидат унифицирани за сите здруженија.
Стандардите треба да кореспондираат со потребите на групите.
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2. Методологија
Методологијата применета во ова истражување е утврдена од носителот на
проектот и е изедначена за сите земји во кои се спроведува истражувањето,
односно за Црна Гора, Македонија, Косово, Албанија, Србија и Босна и
Херцеговина.
Според предвидената методологија групите млади кои се во посебен ризик
од социјално исклучување, а кои се опфатени со ова истражување се следниве:







деца и млади без родители и родителска грижа,
деца и млади Роми,
деца и млади во конфликт со законот,
деца и млади кои употребувале или сè уште употребуваат
психоактивни супстанции,
деца и млади од улица и
млади кои потекнуваат од семејства кои имаат историја на користење
психоактивни супстанции и/или се во конфликт со законот.

Преку применетата методологијата треба да се утврди дали овие групи
млади во ризик се застапени во институционалните политики и на кој начин.
Анализата опфаќаше три сегменти. Најпрво се спроведе испитување на
политиките преку кабинетско истражување кое опфати анализа на стратегии,
на акциски планови, на закони, на правилници итн. Потоа беа подготвени
барања за слободен пристап до информации од јавен карактер кои беа
дистрибуирани до институциите, а се однесуваа на застапеноста на
категоријата млади во ризик во институционалната документација. Опфатените
институции се наведени во прилогот за изворите. Третиот сегмент опфати
дистрибуирање прашалници за мапирање услуги и сервиси за социјална
заштита, наменети за институции и здруженија, за да се добијат податоци за
услугите кои се нудат на национално и на локално ниво. Прашалниците беа
изготвени според претходно утврдена методологија која е изедначена во сите
земји во кои се спроведува истражувањето.
Мапирањето на сите постоечки услуги за младите во ризик е надвор од
целите и од можностите на ова истражување. Како институции кои имаат
збирни информации за услугите кои се нудат за младите во ризик во Република
Македонија беа препознаени Министерството за здравство и Министерството за
труд и социјална политика и до нив беа испратени прашалниците за мапирање
услуги за социјална и здравствена заштита. Конкретни информации за услугите
кои ги нуди Министерството за здравство преку своите подрачни единици не
беа добиени, па затоа информациите се обезбедени преку системот за
слободен пристап до информации од јавен карактер, од досегашни сознанија и
искуства на ХОПС во соработката со ова Министерство, како и од објавени
извештаи и од документите достапни на интернет.
Според изедначената методологија беше предвидено да бидат опфатени
најмногу 10 здруженија. Во услови на голема хетерогеност на граѓанскиот
сектор во Република Македонија навистина беше предизвик да се спроведе
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предложената методологија за прибирање податоци преку дистрибуција на
прашалник до 10 здруженија кои работат со младите во ризик на територијата
на целата држава. Селекцијата на здруженијата е направена врз основа на
нивните области на дејствување, на нивната географска покриеност и на
нивните услуги наменети за младите во ризик. Секако, еден од главните
критериуми за селекција беше сите опфатени здруженија да спроведуваат
барем една услуга или сервис наменети за која било група млади во ризик.
Прашалникот беше испратен до 10 здруженија, а беше пополнет и прашалник
за услугите кои ги нуди ХОПС за младите во ризик. Одговор на прашалникот
беше добиен од 6 здруженија, и тоа од здружение кое работи со млади, две
здруженија кои работат со Роми (од различни градови во Македонија), едно
здружение кое работи со деца на улица, едно здружение кое работи со деца
без родители и родителска грижа и едно здружение кое работи со лица кои
употребуваат дроги. Сите опфатени институции и здруженија се наведени во
прилогот за изворите.
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3. Законска
рамка

и

институционална

Во последниве 10 години, во Република Македонија во неколку наврати се
направени измени на политиките за заштита на децата и на младите во ризик.
Најпрво беше донесен Закон за малолетничка правда1 во 2007 година каде што
за првпат се споменува терминот „дете во ризик“. Овој поим е сместен во
областа на казненото законодавство за децата, меѓутоа во својата дефиниција
препознава и малку поширок контекст. Во таа смисла дефиницијата за дете во
ризик во Законот за малолетничка правда е следнава: „дете во ризик е секое
дете кое наполнило седум, а не наполнило 18 години со телесна попреченост
или пречки во менталниот развој, жртва на насилство, воспитно и социјално
запуштено, кое се наоѓа во таква состојба во која е отежнато или е
оневозможено остварувањето на воспитната функција на родителите/или/от,
односно старателите/или/от, кое не е вклучено во системот на образованието и
воспитувањето, вовлечено во питање, скитање или проституција, кое
употребува дроги и други психотропни супстанции и прекурзори или алкохол, а
кое поради ваквите состојби е или може да дојде во допир со закон како жртва
или како сведок на дејствие кое со закон е предвидено како прекршок или
дејствие кое со закон е предвидено како кривично дело2“.
Во областа на социјалната заштита, пак, се користи поразлична
терминологија каде што поимот „социјален ризик“ е содржан во одредбите од
Законот за социјална заштита3, кои се однесуваат подеднакво на децата, на
младите и на возрасните. Во таа смисла, во поимот „социјален ризик“ се
содржани ризиците по здравјето, ризиците на старост и на стареење, ризиците
на еднородителските семејства, ризиците од невработеност, губење приход за
издржување врз основа на работа и слично, ризиците од сиромаштија и
ризиците од друг вид социјална исклученост.
Во 2008 и во 2010 година беше донесен Закон за измени и дополнување на
Законот за малолетничка правда4 (ЗМП) за потоа во 2013 година да се донесе
нов закон насловен Закон за правда на децата5 (ЗПД). Во сите измени од ЗМП
до ЗПД единствено не е променет членот кој ги дефинира поимите опфатени во
овие закони каде што е содржана и дефиницијата на поимот „дете во ризик“.
Законот за заштита на децата6, кој иако директно не е посветен на децата
во ризик, во своите одредби содржи мерки за социјална заштита кои ги
опфаќаат сите деца, па следствено на тоа и децата во ризик.
Иако не се дефинирани како деца и млади во ризик, дел од групите кои се
предмет на ова истражување се препознаени во пишаните документи на
1

Службен весник 87/07.
Службен весник 87/07: член 19.
3
Службен весник 148/13.
4
Службен весник 87/07.
5
Службен весник 148/13.
6
Службен весник 23/13.
2
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надлежните министерства. Децата и младите на улица се препознаени како
посебна категорија во документите на Министерството за труд и социјална
политика. Децата без родители и родителска грижа се препознаени од
истото Министерство и за нив се води делумна евиденција на податоци. Што се
однесува до законските регулативи, оваа категорија е содржана во Законот за
семејство7 каде што се уредува должноста на државата за грижа. Децата и
младите кои користат психоактивни супстанции се препознаени во мал
број документи од Министерството за труд и социјална политика (Национална
стратегија за намалување на сиромаштијата и социјалната исклученост во РМ
2011 – 2021 година, Акциски план за деца на улица 2013 – 2015), но
недостасува каква било евиденција за нив. Во Законот за контрола на дроги и
психотропни супстанции8 се споменати во описот на надлежностите на некои
министерства, а се посочува и потребата за заштита и едукација на оваа
категорија деца и млади. Во Националната стратегија за дрога на Република
Македонија9 се издвоени во областа намалување на побарувачката на дрога
каде што се предвидени мерки на превенција, на рана детекција и на
советување. Во областа здравство од Националната стратегија за млади 2016 –
2025 година, една од целите е ресоцијализација и рехабилитација на младите
во ризик каде што се посебно истакнати потребните мерки насочени кон
малолетните лица кои употребуваат ПАС за постигнување на оваа цел.

Децата и младите чии семејства се во конфликт со законот и/или
имаат историја на болести на зависност воопшто не се препознаени во

ниеден од достапните документи на истражуваните институции, а само едно од
контактираните здруженија во своите проектни извештаи ги вклучува услугите
понудени кон оваа категорија. За децата и младите во конфликт (судир)
со законот постојат две дефиниции во Законот за правда на децата, едната ги
дефинира децата во судир со законот на возраст од 14 до 16 години, а другата
децата во судир со законот постари од 16 години. Податоците за оваа
категорија се достапни во меѓуопштинските центри за социјална работа,
Заводот за социјални дејности и Министерството за правда на РМ. Додека, пак,
за децата и младите Роми постојат низа документи изработени од страна на
Мнистерството за труд и социјална политика, Министерството за образование,
Министерството за здравство и Агенцијата за вработување на РМ. За оваа
категорија делумно се води евиденција во посочените институции, додека
здруженијата кои работат со Роми располагаат со повеќе информации. Се
добива впечаток дека достапноста на податоците за оваа група млади во ризик
се должи на препознавањето на групата од аспект на етничката припадост во
државните институции, а не како група во ризик.
Во областа образовни политики постојат неколку закони10 кои се
однесуваат на основното, на средното и на високото образование за сите
ученици и студенти. Достапните програми, стратегии, акциски планови и

7

Службен весник 153/14.
Службен весник 103/08.
9
Министерство за здравство 2014.
10
Службен весник 103/08; Службен весник 52/02.
8
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правилници кои се изработени во оваа област се однесуваат на сите ученици и
студенти и не постојат посебни програми за младите во ризик.
Најзначаен документ за спроведување активности на национално ниво во
областа социјална заштита е Годишната програма за остварување на
социјалната заштита11 која секоја година се усвојува од Владата на Република
Македонија. Во рамките на оваа програма се дефинирани подрачјата за
социјална заштита и е наведен начинот на реализирање на програмата преку
обезбедување услуги и мерки за социјална превенција, вонинституционална
заштита и институционална заштита за граѓаните кои се изложени на
основните социјални ризици. Како корисници на социјална заштита кои ќе
бидат опфатени со услуги и мерки за социјална заштита преку оваа програма12
се наведени децата во ризик, а посебно се издвоени лицата без родителска
грижа, лицата сместени во дневен центар за деца на улица, корисниците на
дрога и малолетните лица со воспитно-социјални проблеми.
Друг значаен документ е Националната програма за развој на социјалната
заштита 2011 – 202113 година во согласност со Законот за социјална заштита,
која ја изготвува Владата на Република Македонија. Во неа се утврдуваат
целите, приоритетите и правците на развој на социјалната заштита на
граѓаните на Република Македонија со мерки на активна социјална политика,
на среден рок до 5 години и на долг рок до 10 години.
Како посебен документ за работа со децата на улица е усвоен Акцискиот
план за деца на улица 2013 – 201514 година каде што се содржани
надлежностите на сите државни институции во врска со социјалната заштита
на оваа група.
Уште еден значаен документ е Националната стратегија за намалување на
сиромаштијата и социјалната исклученост во Република Македонија 2010 –
202015 каде што се споменати децата без родители и без родителска грижа,
децата на улица, децата кои употребуваат психоактивни супстанции, децата
Роми и децата во социјален ризик.
Во областа здравствена заштита отсуствуваат документи во кои посебно
би се регулирале здравствените права на младите во ризик, освен за Ромите.
Министерството за здравство, во одговорите на барањата за пристап до
информации од јавен карактер, посочува дека активностите во областа
здравствена заштита од специфични ризици (за луѓето кои употребуваат
психоактивни супстанции, програми за здравствена проверка за деца на улица
итн.) се содржани во Програмата за здравствена заштита на лица со болести на
зависности16, меѓутоа не се посебно издвоени за групите млади во ризик, туку
дека програмата се однесува на целокупното население. Ова укажува на
недостаток од развиени специфични програми за одделните заедници (пр.
жени, деца, етнички заедници итн.) кои би ги пресретнале специфичните
потреби на овие групи луѓе.
11

Службен весник 202/14: 2-3.
Службен весник 202/14: 2-3.
13
МТСП 2010.
14
МТСП 2012б.
15
МТСП 2013.
16
Службен весник 17/14; 196/14.
12
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Како извор на информации за превентивни програми за дроги и сексуално и
репродуктивно здравје за младите во ризик, Министерството за здравство во
одговорите на барањата за слободен пристап до информации од јавен карактер
ги наведува Програмата за рана детекција на малигни заболувања – скрининг
на рак на грло на матка, Програмата за заштита на населението од ХИВ/СИДА и
Превентивната програма за активна здравствена заштита на мајките и децата
во Република Македонија. И овие програми не се специфично креирани за
младите во ризик, туку се однесуваат на целокупното население во Република
Македонија. Вака креираните програми кои се однесуваат на целокупното
население не се во можност да одговорат на специфичните потреби на одделни
заедници.
Во областа вработување постојат Национален план за вработување на
Република Македонија 2014 – 2015 година17, Акциски план за вработување на
младите за 2015 година18 и Акциски план за врабтотување на млади лица 2016
– 2020 година19 во кои се споменуваат младите во неповолна положба и се
предвидени активности за младите во ризик, иако не е специфицирано за кои
млади во ризик станува збор. Во Оперативниот план за активни мерки за
вработување20 за 2014 година, изготвен од МТСП, се предвидени мерки за
субвенционирање на вработувањето на младите воопшто, но не се поделени
младите во групи.
Во областа безбедност значајните документи во кои се следи состојбата на
младите во ризик се изготвени од Државниот совет за превенција од детско
престапништво и од Народниот правобранител. И двете институции во своите
годишни извештаи21 ги вклучуваат информациите за младите во ризик.
Годишните извештаи на Народниот правобранител се транспарентни и
достапни во електронска форма на нивната интернет-страница22. Народниот
правобранител има пракса на известување за состојбите во областа на правата
на детето при што една од поткатегориите се однесува на правата на децата
припадници на ранливи и на маргинализирани групи. Во овој дел се бележат
актуелните потреби и проблеми на децата на улица, децата кои употребуваат
дроги, децата Роми итн.
Националната стратегија за млади 2016 – 2025 претставува документ кој ги
поставува основните принципи и насоки за акција на сите чинители во
општеството кои водат кон подобрување на социоекономската положба на
младите. Во оваа стратегија се препознаени одредени групи млади во ризик, а
во Акцискиот план за млади се предвидени конкретни активности 23.
Недостатокот на буџет за спроведување на оваа стратегија покажува
несериозност во пресретнувањето на потребите и на проблемите на младите во
Република Македонија.
17

МТСП 2014в.
МТСП 2012а.
19
МТСП 2015.
20
МТСП 2013.
21
Народен правобранител 2015; Народен правобранител 2016; Државен совет за превенција од детско
престапништво 2015; Државен совет за превенција од детско престапништво 2016.
22
Народен правобранител 2015; 2016.
23
Агенција за млади и спорт 2016.
18
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За младите Роми постои клучен национален документ – Стратегија за
Ромите во Република Македонија 2014–2020 во која се опфатени приоритетните
областите на дејствување, и тоа: вработување, образование, домување,
здравство и култура. Во спроведување на оваа стратегија се вклучени
државните институции и здруженијата кои работат со или за Ромите. Од оваа
стратегија се произлезени низа документи за секоја од областите поединечно.
Земајќи ги предвид податоците за овие групи кои се достапни и со кои
располагаат институциите и здруженијата во Република Македонија може да се
забележи дека некои од нив воопшто не се препознаени како заедници од
посебен интерес на Република Македонија која уставно24 е дефинирана како
социјална држава, додека пак за други се изготвени посебни документи и
регулативи. Со оглед на тоа што станува збор за повеќе групи млади кои се во
посебен ризик од социјално исклучување со најразлични потреби и проблеми,
очекувано е отсуството на подеднаква застапеност на групите во сите области
кои се предмет на истражувањето. Заедничко за сите групи е отсуството на
унифицирано национално дефинирање во службената документација на
институциите.
И покрај недостатокот од водење евиденција за сите посочени групи, сепак
може да се добие општа слика за положбата на овие групи во Република
Македонија во областите на социјалната и здравствената заштита, на
образованието, на вработувањето и на безбедноста.

24

Службен весник 52/91.
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4. Институционална
пракса
во
нудење услуги за младите во ризик
Кога станува збор за услуги за деца во Законот за семејството пропишани се
правата и должностите на родителите и на децата25. Во член 46 кој гласи
„родителите имаат право и должност да ги издржуваат своите малолетни деца,
да се грижат за нивниот живот и за нивното здравје, да ги подготвуваат за
самостоен живот и работа, да се грижат за нивното воспитание, школување и
стручно оспособување“ се особено истакнати правата и должностите на
родителите, па оттука за да може малолетно лице – дете под 18 години да
користи услуга од институција или здружение треба да има дозвола од родител
или старател. За услугите кои се нудат од институциите се обезбедува таква
дозвола во писмена форма или со лично присуство на родителот или на
старателот.
Во областа образование, преку системот за слободен пристап до
информации од јавен карактер, беа побарани податоци во однос на бројноста
на децата и на младите во ризик (за секоја група одделно) во основното, во
средното и во високото образование; бројноста на писмени деца и млади во
ризик; бројноста на деца и млади во ризик кои добиваат државни стипендии;
бројноста и видовите специфични програми според потребите на различните
групи деца и млади во ризик.
Според вестите објавени на официјалната интернет-страница на Владата на
26
РМ , преку електронската програма на податоци Лирикус, МТСП води
евиденција27 за лицата во ризик кои користат услуги од меѓуопштинските
центри за социјална работа на територија на цела Република Македонија.
Преку програмата Лирикус достапни се податоци за децата без родители, за
децата без родителска грижа и за децата на улица. Евиденцијата се води
според видот на образование. Иако програмата ја нуди можноста за детално
внесување на податоците, што може да се види од доставената табела од
страна на МТСП, сепак за децата без родители и за децата без родителска
грижа колоната „без одговор“ е најчесто пополнувана.
Табела 128: Активни досиеја на ден: 31.12.2014 и 31.12.2015 година;
Категорија: Ризик – дете без родителска грижа; Деца во ЦСР накрсно по степен
на образование, филтер (возраст): меѓу 0 и 18
Година

Без
одговор

Без
образование

Основно
училиште

Специјално
основно
училиште

25

Средно
училиште

Специјално
средно
училиште

Вкупно

Службен весник 80/92: чл. 46-49.
Стефановска 2012.
27
МТСП, Правилник за начинот на водење и содржина на евиденцијата за корисниците на правата од
социјална заштита и документацијата за стручната работа, Сл. весник на РМ бр. 171/11.
28
Писмена кореспонденција со МТСП, архивски бр. 14 – 5990/4 од 2.10.2016 година.
26
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2014
2015

1105
1156

3
3

5
3

4
5

23
14

1
2

1141
1183

Сличен е случајот и со податоците за децата на улица каде што сите
информации во табелата се сместени во колоната „без одговор“29.
За останатите групи млади во ризик, иако беше побарано преку
доставување барања за пристап до информации од јавен карактер, не беа
доставени информации од МТСП. Во комуникација со службено лице од МТСП
беше укажано дека најсоодветна институција за генерирање збирни податоци
од електронската програма Лирикус претставува Заводот за социјални дејности
и дека МТСП по службена должност го доставила барањето за податоците до
Заводот.
Во однос на побараните податоци од Министерството за образование и
наука добиен е одговор дека за групите млади во ризик не се води евиденција.
Евиденцијата која ја врши ова Министерство преку базата на податоци ЕМИС ЕСАРУ се однесува на личните податоци на учениците од основно и од средно
образование кои вклучуваат и национална припадност. Соодветно на тоа
постојат податоци за деца и млади Роми според категориите прикажани во
табела 2.
Табела 230
Година

Вкупен број
на
Роми
вклучени во
основно
образование

Вкупен број
на Роми кои
го завршиле
основното
образование

Вкупен број
на Роми кои
завршиле
тригодишно
средно
стручно
образование

Вкупен број на
Роми
кои
завршиле
четиригодишно
средно
образование

Вкупен број
на Роми кои
го
напуштиле
средното
образование

9506
8737

700
614

18
35

118
110

13
3

2014
2015

Вкупен број
на Роми кои
се корисници
на државни
стипендии
во процесот
на
образование
603
582

Интересен е фактот што од вкупниот број корисници на државни стипендии
во процесот на средно образование, кој за 2014 година изнесува 621 корисник,
повеќе од 97 % од стипендиите се доделени на ученици Роми. За 2015 година
вкупниот број изнесува 627 корисници, а речиси 93 % повторно се доделени на
Роми. Ова укажува на функционалност во спроведувањето на Стратегијата за
Ромите во Република Македонија 2014 – 2020 година во областа на
образованието. Во Годишниот извештај31 на Народниот правобранител постои
забелешка за начинот на спроведување на конкурсот за доделување
стипендии. Забелешката се однесува на дискриминирање на Конкурсот за МОН
за стипендирање бидејќи се ограничува правото на пријавување на ученици со
официјално место на живеење во само 4 општини од територијата на
Република Македонија.
За користењето средношколски државни стипендии, МОН бележи податоци
и за деца и млади без родители и без родителска грижа како дел од шесте
29

Писмена кореспонденција со МТСП, архивски бр. 14 – 5990/4 од 2.10.2016 година.
Писмена кореспонденција со МТСП, архивски бр. 14 – 5990/4 од 2.10.2016 година.
31
Народен правобранител 2016: 15.
30
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категории ученици за кои е предвидено стипендирање. За останатите групи не
се бележат податоци. Во 2014 година биле доделени 20 стипендии на ученици
без родители или без родителска грижа, додека во 2015 година бројот на вакви
стипендии се зголемил на 30.
Во областа социјална заштита, преку системот за слободен пристап до
информации од јавен карактер, беа побарани податоци за бројноста на децата
и младите во ризик (за секоја група поединечно) како приматели на социјална
помош (еднократна, постојана парична помош, детски додаток итн.), бројноста
на децата и младите во ризик вклучени во системот на социјална заштита и
бројноста на услугите и сервисите за деца и млади во ризик кои ги нуди
Министерството за труд и социјална политика преку своите подрачни единици
– центрите за социјална работа.
МТСП информира дека не располага со голем број од побараните
информации од оваа област, ниту пак посочува која институција би можела да
ги поседува бараните информации. Побараните информации за децата и
младите во ризик се однесуваа на услугите од областа на социјалната парична
помош, детски додаток, социјалната заштита, достапност на сервиси и услуги
за групите млади во ризик, достапност на центри за советување, поддршка,
едукација и превенција, злоупотреба на деца, децата како жртви на трговија со
луѓе, сексуална експлоатација, економска експлоатација. Делумни одговори беа
доставени до ХОПС, а се однесуваа на вкупниот број деца на улица, кој во 2014
година изнесувал 92, а во 2015 изнесувал 125 деца.
Во областа на здравствената заштита, преку системот за слободен
пристап до информации од јавен карактер, беа побарани податоци за бројноста
на децата и младите во ризик (за секоја група поединечно) вклучени во
системот на здравствено осигурување, бројноста на децата и младите во ризик
на кои им е пропишана мерка задолжително психијатриско лекување, бројноста
и видот програми за здравствена заштита на деца и млади во ризик и бројноста
на советувалишта, центри за поддршка, центри за едукација и превенција
специфични за децата и младите во ризик.
Во Фондот за здравствено осигурување на Македонија и во Фондот за
пензиско и инвалидско осигурување на Македонија не се води евиденција за
групите млади во ризик. Министерството за здравство за деца и млади во ризик
води евиденција само за бројот на лица кои се испратени на психијатриско
лекување како резултат на психолошки стрес. Вкупниот број хоспитализирани
адолесценти во 2014 година изнесувал 20 деца, а во 2015 година 13 деца,
меѓутоа не е наведено за што се хоспитализирани32.
Во областа вработување, преку системот за слободен пристап до
информации од јавен карактер, беа побарани податоци за бројноста на
младите во ризик (за секоја група поединечно) кои се вработени, бројноста на
невработени (краткорочно и долгорочно) млади во ризик, бројноста на мерки
за вработување на младите во ризик и бројноста на специфични програми за
вработување на младите во ризик.
Во Агенцијата за вработување на Република Македонија не се бележат
групите млади во ризик. Во нивната евиденција се бележи етничката
32

Писмена кореспонденција со МЗ, со бр. 11-6228 на ден 6.9.2016 година.
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припадност на корисниците на нивните услуги, па оттука во оваа институција
можат да се најдат податоци за млади Роми. Отсуството на подетална
евиденција на АВРМ го отежнува процесот на следење на Акцискиот план за
вработување на младите33.
Во областа безбедност, преку системот за слободен пристап до
информации од јавен карактер, беа побарани податоци за бројноста на децата
и младите во ризик (за секоја група поединечно) кон кои се применети мерки
на помош и на заштита, воспитни мерки, дисциплински мерки и казнени мерки,
бројноста на деца и млади кои се жртви на насилство или трговија со луѓе,
бројноста на деца на улица, бројноста на деца чии родители се во затвор и
бројноста и видот мерки за деца и млади кои прекршиле закони.
Министерството за правда не бележи податоци за младите во ризик, а како
орган кој работи во областа деца и млади го посочува Државниот совет за
превенција од детско престапништво. Државниот совет укажува на фактот дека
својата работа ја заснова на Законот за правда на децата34 и за своето
дејствување изготвува годишни извештаи каде што се содржани сите податоци
кои се бележат и кои се од значење за системот на правда за децата. Во
известувањето35 од Државниот совет е наведено дека податоците кои се
евидентираат се собираат од 63 институции во системот на правда за децата, и
тоа од: 8 сектори за внатрешни работи, 30 центри за социјална работа, 12
основни јавни обвинителства во Република Македонија и едно Основно јавно
обвинителство за гонење на кривични дела од организиран криминал и
корупција. Годишните извештаи за 2014 и 2015 година за работата на
Државниот совет за превенција на детско престапништво и состојбите во
областа на правата на детето и детското престапништво беа доставени до
ХОПС во електронска и во печатена форма. Од извештајот се забележува дека
5 од 32 индикатори се однесуваат на децата во ризик (според дефиницијата од
Законот за правда на децата). Првиот индикатор од овој извештај го бележи
бројот на деца упатени во Центарот за социјална работа и бројот на
известувања од Министерството за внатрешни работи до Центарот за социјална
работа, по пол. Следен индикатор значаен за овој извештај е индикаторот со
реден број 3 – деца во судир со законот. Во овој индикатор се мери бројот на
деца кои биле повикани во полициска станица на вкупното население на деца
заради добивање информации, а за кои постојат основи на сомнение дека
сториле дејствија кои со закон се предвидени како кривични дела. Понатаму се
мерат индикаторот бр. 7 – деца во ризик спрема кои се применети мерки на
помош и заштита во Центарот за социјална работа, индикаторот бр. 8 –
применети мерки на помош и заштита на деца во ризик во Центарот за
социјална работа и индикаторот бр. 10 – деца во ризик вклучени во постапка
за посредување во центрите за социјална работа. Државниот совет е една од
институциите чии вкупни податоци се прегледно вклучени во годишните
извештаи и лесно достапни.

33

МТСП 2014 година.
Службен весник на РМ 148/13.
35
Писмена кореспонденција со ДСПДП, со бр. 14-190/89 на ден 23.9.2016 година.
34
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Народниот правобранител нуди услуги во областа на заштита на правата на
детето и во таа насока располага со податоци за поднесени претставки и
самостојни иницијативи. Па така, во Годишниот извештај за 2014 година36 на
Канцеларијата на Народниот правобранител е наведено дека во соработка со
ХОПС иницираше Тркалезна маса на тема „Третманот и грижата за децата кои
употребуваат дроги“. Во истиот извештај е наведена и состојбата на децата на
улица како дел од областа права на децата припадници на ранливи и на
маргинализирани групи. Додека, пак, во Годишниот извештај за 2015 година е
забележана информација за дискриминација во конкурсот за доделување
стипендии за ученици Роми37.
Механизмите за слободен пристап до информации од јавен карактер за
потребите на ова истражување укажуваат на недостаток на одговорност кај
институциите за обработка и примена на информациите со кои располагаат. На
голем број од барањата за слободен пристап до информации од јавен карактер
Министерството за труд и социјална политика одговори дека не ги поседува
бараните информации, иако има донесено и усвоено Правилник за начинот на
водењето и содржината на евиденцијата за корисниците на правата од
социјална заштита и документацијата за стручната работа38, а покрај овој
правилник има воспоставено и електронска база на податоци. Министерството
за образование и наука одговори дека не располага со податоци за вкупниот
број млади кои завршиле високо образование, иако е релевантна инстититуција
за прибирање на овој податок. Преку овие примери може да се забележи
незаинтересираноста и инертноста на институциите во начинот на располагање
со податоците кои ги поседуваат.
Иако, генерално, сите контактирани институции малку располагаат со
конкретни податоци за групите млади во ризик, постојат исклучоци во
бележењето и примери за добра пракса. За пофалба е работата на Државниот
совет за превенција од детско престапништво кој е меѓуресорско тело кое ги
следи состојбите во областа на правата на детето и детското престапништво и
во своите годишни извештаи бележи податоци од различни институции врз чија
основа креира политики во областа на дејствување. Советот заедно со
Народниот правобранител претставуваат пример на добра пракса за
располагање со податоци и нивно користење во креирање и менување
национални и локални политики.

36

Народен правобранител 2015 година.
Народен правобранител 2016: 15.
38
Службен весник на РМ 171/11.
37
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5. Услуги и поддршка наменети за
младите во ризик
5.1. Институции посветени на младите во ризик
Од постоечките институции во РМ кои нудат или треба да нудат услуги за
младите во ризик, во ова истражување беа препознаени Министерството за
здравство и Министерството за труд и социјална политика и од нив беа
побарани информации за услугите за социјална заштита. Кај двете институции
се забележува непрепознавање на надлежностите за давање информации. Во
отсуство на конкретен одговор од МТСП, прашалникот за мапирање услуги и
сервиси за социјална заштита беше испратен до Заводот за социјални дејности
како релевантна институција за политики за социјална заштита на младите во
ризик. Од Министерството за здравство немаше никаква повратна
информација. Поради недостаток на конкретни информации за услугите кои ги
нуди Министерството за здравство преку своите подрачни единици,
информациите се обезбедени преку системот за слободен пристап до
информации од јавен карактер, од досегашни сознанија и искуства на ХОПС,
како и од достапните документи на електронски страници и објавени извештаи.
Во рамките на надлежностите на Секторот за социјална заштита при МТСП
функционираат 30 центри за социјална работа. Во согласност со законската
регулатива, центрите за социјална работа функционираат како стручни
установи со јавни овластувања заради вршење работи од областа на
социјалната заштита. Центрите се стратешки распоредени на територија на
цела Република Македонија со цел да се обезбеди пристапност до услугите на
сите граѓани. Според овластувањата овие центри се надлежни за правата од
социјалната заштита, за работите утврдени со семејно - правните односи и за
постапување по работите утврдени со кривично - правните прописи. Во својата
работа водат електронска евиденција на сите корисници на услуги и сервиси.
Во областа детска заштита за младите во ризик, МТСП спроведува „Проект за
користење услуга за одмор и рекреација на деца од семејства во социјален
ризик“. За децата на улица се воспоставени и функционални два дневни центри
во Скопје, додека пак за децата без родители и родителска грижа постои Јавна
установа Детски дом „11 Октомври“ како установа за згрижување, воспитување
и образование. За младите кои се во конфликт со законот постојат Јавната
установа за згрижување на деца со воспитно - социјални проблеми – Скопје,
Воспитно - поправен дом и Малолетнички затвор. Во 2015 година во Прилеп е
отворен и Дневен центар за згрижување на деца во социјален ризик, меѓутоа
повеќе детали за овој центар не се достапни во веста од интернет-страницата
на Министерството.
Сепак, во областа социјална и здравствена заштита најдостапни се
документите и информациите за Ромите. Во активностите за спроведување на
Стратегијата за Ромите во Република Македонија 2005 – 2015 година, како
сервиси за Роми се воспоставени ромски информативни центри. Ваквите центри
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започнале да функционираат во 2007 година и до 2013 година се формирале
вкупно 12 центри на територијата на земјава. Главната цел на овие центри
била да се обезбеди информациска врска меѓу ромските заедници и
институциите на локално ниво насочени кон побрза интеграција во
општеството. Последната јавно достапна информација за центрите преку
интернет-страницата на МТСП е информацијата за спроведени активности за
2013 година каде што, меѓу другото, е наведено дека се одржала работилница
за подготовка на оперативен план за работата на овие центри за 2014 година.
И покрај ваквата информација, во текот на следните две години не се достапни
јавни информации за спроведувањето на тој оперативен план.
ЗСД известува дека во евиденцијата која ја води Заводот и меѓуопштинските
центри за социјална работа се бележат сите групи млади во ризик. Услугите за
младите во ризик се нудат преку МЦСР, установите за социјална заштита и
вонинституционалните механизми за социјална заштита. За децата и младите
без родители и без родителска грижа постојат услуги за самостоен живот,
сместување, социјално-едукативни и советодавно-терапевтски услуги. За
децата и младите Роми достапни се услугите: сместување, дневен центар,
услуги за самостоен живот, социјално-едукативни и советодавни-терапевтски
услуги. Децата и младите во конфликт со законот можат да ги користат
услугите за сместување, услуги за поддршка за самостоен живот, социјално-едукативни и советодавно-терапевтски услуги. За децата и младите на улица
достапно е сместување, дневен центар, услуги за поддршка за самостоен
живот, социјално-едукативни и советодавни услуги. Најмалку достапни услуги
има за децата и младите кои употребуваат психоактивни супстанции. За нив се
овозможуваат само социјално-едукативни и советодавни услуги. За децата и
младите кои живеат во семејства со историја на болести на зависност и/или се
во конфликт со законот постои можност за сместување, социјално-едукативни и
советодавни услуги. Сите податоци добиени од ЗСД се содржани во
прашалникот за мапирање на услуги.
За разлика од МТСП, Министерството за здравство располага со мал опсег
на документи кои се достапни за јавноста преку електронските медиуми. За
младите во ризик не се обезбедени посебни услуги, различни од оние за сите
граѓани. И во областа на здравствената заштита се издвојуваат сервисите за
Ромите. Овие сервиси на МЗ произлегуваат од областите и активностите
предвидени во Стратегијата за Ромите во Република Македонија 2005 – 2015,
па така Министерството во соработка со здруженија го спроведува проектот
„Ромски здравствени медијатори“39.

39

МЗ 2016а.
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5.2. Здруженија на граѓани посветени на младите
во ризик
Информации за услугите кои ги нудат здруженијата се добиени од 6
здруженија, и тоа ХОПС – Опции за здрав живот Скопје, Здружение за заштита
на правата на детето, Асоцијација за здравствена едукација и истражување
Х.Е.Р.А., КХАМ Делчево, Рома СОС Прилеп и СОС Детско село Скопје. Овие
здруженија доставија целосни или делумни одговори на прашалникот за
мапирање услуги.
Во табелата која следува детално е прикажан видот услуги кои
здруженијата ги нудат за посебните групи деца и млади во ризик. Табелата е
дел од прашалникот кој беше доставен до здруженијата.
Деца и млади во ризик
од социјално
исклучување

Деца и млади без
родителска грижа

Деца и млади Роми

Деца и млади во
конфликт со законот

Видови услуги

Број на
здруженија кои
ги нудат
услугите

Дневен центар

1

Дроп ин центар

0

Услуги за поддршка за самостоен живот

1

Социјално-едукативни услуги

2

Советодавно-терапевтски услуги

1

Сместување

1

Дневен центар

1

Дроп ин центар

1

Услуги за поддршка за самостоен живот

1

Социјално-едукативни услуги

5

Советодавно-терапевтски услуги

3

Сместување

1

Дневен центар

0

Дроп ин центар

0

Услуги за поддршка за самостоен живот

0

Социјално-едукативни услуги

1

Советодавно-терапевтски услуги

1
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Деца и млади на улица

Деца и млади кои
употребуваат
психоактивни
супстанции

Деца и млади кои
живеат во семејства со
историја на болести на
зависност и/или се во
конфликт со законот

Сместување

0

Дневен центар

1

Дроп ин центар

0

Услуги за поддршка за самостоен живот

0

Социјално-едукативни услуги

2

Советодавно-терапевтски услуги

1

Сместување

0

Дневен центар

1

Дроп ин центар

1

Услуги за поддршка за самостоен живот

0

Социјално-едукативни услуги

2

Советодавно-терапевтски услуги

2

Сместување

0

Дневен центар

1

Дроп ин центар

1

Услуги за поддршка за самостоен живот

0

Социјално-едукативни услуги

3

Советодавно-терапевтски услуги

3

Сместување

0

Покрај наведениве услуги, едно здружение нуди и здравствени услуги за
деца и млади Роми и деца и млади на улица кои опфаќаат: прегледи од
гинеколог и дерматолог, имунизација на деца на улица, прегледи и советувања
од општ лекар за деца кои се без документација и здравствено осигурување.
Едно здружение кое работи со млади кои употребуваат дроги на возраст од
18 до 29 години нуди медицински сервис кој опфаќа примарно третирање на
рани кои настануваат како последица од инјектирање. Истото здружение нуди
правен сервис, услуги од психијатар, психолог и педагог.
Двете споменати здруженија нудат бесплатно ХИВ советување и тестирање
за сите млади во ризик.
Од добиените податоци може да се заклучи дека услугата сместување е
достапна само за младите без родители и без родителска грижа и за Ромите.
Услугите за поддршка за самостоен живот се достапни само за младите без
родители и без родителска грижа. Најмалку достапни се услугите за деца и
млади во конфликт со законот, а најмногу се достапни услугите за Ромите.
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Причината за ваквата достапност на услуги делумно е во законските
ограничувања на здруженијата во однос на надлежности поврзани со децата и
младите. За да можат децата да ги користат услугите во здруженијата, исто
како и во институциите, потребна е дозвола од родител или старател, која
здруженијата не се секогаш во можност да ја обезбедат поради специфичноста
на групите. Уште една причина е и начинот на бележење на личните податоци
за корисниците на услуги во здруженијата, кој се заснова на принципите на
анонимност и на доверливост, па оттаму во здруженијата се достапни делумни
лични податоци.
Кога станува збор за услугите кои ги нудат здруженијата важно е да се
истакне дека сите опфатени здруженија со анализата располагаат со добро
обучени тимови кои работат директно со децата и младите во ризик. Во делот
од прашалникот кој се однесува на бројот и на стручноста на ангажираните
лица, во сите здруженија има ангажирани стручни работници и стручни
соработници, помошен персонал и волонтери. Во долгогодишното искуство во
своето работење, овие тимови имаат развиено механизми за препознавање на
потребите и на проблемите со кои се соочуваат. Соодветно на препознаените
потреби здруженијата ги креираат програмите за работа, кои постојано се
надоградуваат.
Во однос на начините за финансирање, едно здружение не одговорило на
прашањето, а другите најчесто се финансирани од донации, што подразбира
финансирање од проекти на меѓународни фондации или здруженија. Четири
здруженија за дел од своите услуги добиваат средства од локалните
самоуправи, а само едно здружение добива средства од Буџетот на РМ.
Видливо е дека локалната самоуправа започнува да финансира услуги за деца
и млади кои живеат на нејзината територија преку поддршка на здруженијата,
а со тоа покажува грижа за своите жители, особено за маргинализираните
групи. Истовремено, со ваквата поддршка, локалните самоуправи го
препознаваат граѓанскиот сектор како важен партнер во унапредување на
состојбата на сите граѓани.
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6. Заклучоци
Младите во ризик во Македонија претставуваат категорија за која не постои
унифицирано документирање во склоп на работата на владините институции.
Според законските прописи и начинот на дефинирање може да се забележи
отсуството на усогласеност на институциите во препознавањето на младите во
ризик. Од добиените информации од институциите, кои во својот домен на
работа вклучуваат работа со млади во ризик, се забележува неконзистентно
бележење на услугите, а тоа укажува на несериозен пристап во работата и на
слабост при давањето услуги.
Од друга страна, пак, здруженијата кои работат со млади во ризик ги
бележат услугите кои ги нудат, но се соочуваат со предизвици во
спроведувањето на услугите за деца во ризик поради ограничените законски
овластувања.
Предност на голем број од институциите е што имаат пишани документи каде
што се дефинирани или опфатени младите во ризик, но отсуството на податоци
за реализација на сите акции предвидени во тие документи го попречува
следењето и го попречува оценувањето на спроведувањето на зацртаните
политики.
Недоследноста при евидентирањето на податоците во институциите укажува
на предизвици во спроведувањето на политиките.
Постои добра пракса за бележење на податоците за младите во ризик која
може да се види во документацијата и работата на Државниот совет за
превенција од детско престапништво и на Народниот правобранител.
Според податоците од прашалникот за мапирање услуги за млади во ризик
кои ги нудат здруженијата, заедничко за сите здруженија е што за својата
работа во областа услуги за млади во ризик се финансираат од меѓународни
извори, а малку се поддржани од буџетите на државните институции.
Здруженијата располагаат со обучен и искусен кадар во нудењето услуги за
деца и млади во ризик, а локалните самоуправи веќе започнале да ги
препознаваат како партнери во обезбедувањето услуги на локално ниво преку
обезбедување финансиска поддршка за здруженијата. Секој пример на добра
пракса за ваквата соработка е од клучно значење за обезбедување сеопфатни
услуги на локално ниво.
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7. Препораки
Неопходно е воспоставување општа меѓуресорска дефиниција за младите во
ризик, што ќе овозможи соодветна координација во давањето услуги, а
соработката ќе резултира во сеопфатност на услугите.
Со координирана употреба на воспоставените електронски бази на податоци,
државните инстититуции ќе имаат поголем увид во работата на своите
подрачни единици и ќе се зголеми ефикасноста на користење на податоците за
креирање соодветни политики.
Потребно е добрите практики на одделни институции за располагање со
податоците да се воспостават како системско решение во сите органи на
државата.
Воведувањето систем за набљудување, оценување и известување за
услугите кои ги нудат институциите ќе овозможи отчетност за работењето и ќе
придонесе за подобрување на резултатите од работењето. Истовремено ќе
овозможи увид во спроведувањето на зацртаните политики и следење на
нивната ефикасност.
Здруженијата кои веќе работат со младите во ризик треба да бидат
финансирани преку државните буџети. Со креирање соодветни политики на
локално и на национално ниво, и воспоставување услуги и сервиси, државните
органи ќе покажат грижа за своите граѓани, а ќе обезбедат и отченост во
располагањето со средствата од граѓаните.
Со поголема институционална флексибилност ќе се овозможи проширување
на постоечките капацитети за нудење услуги и креирање нови услуги во
согласност со потребите на младите во ризик и ќе започне процес за
оспособување и активно вклучување на младите во создавање општество по
мерка на сите граѓани.
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Анекс А
ПРАШАЛНИК ЗА МАПИРАЊЕ УСЛУГИ И СЕРВИСИ
ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

Почитувани,
Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје како партнер на Јувентас (Црна
Гора) спроведува истражување за вклученоста на младите во ризик од социјално исклучување
во работата на граѓанските организации. Групите млади кои се во посебен ризик од социјално
исклучување, а кои се опфатени со овој прашалник се следниве: деца и млади без родителска
грижа, деца и млади Роми, деца и млади во конфликт со законот, деца и млади кои
употребувале или сè уште употребуваат психоактивни супстанции, деца и млади од улица и
млади кои потекнуваат од семејства кои имаат историја на користење психоактивни супстанции
и/или конфликт со законот.
Истражувањето е дел од регионален проект со кој се истражува положбата на младите
во ризик од социјално исклучување и степенот на нивната исклученост во државите во Западен
Балкан (Црна Гора, Македонија, Косово, Албанија, Србија и Босна и Херцеговина).
Истражувањето има цел да ги идентификува и да ги операционализира проблемите на младите
во ризик, да ја анализира нивната положба, како и сервисите за поддршка и услугите кои им се
овозможени. Методологијата е утврдена од носителот на проектот и е изедначена за сите земји
кои го спроведуваат истражувањето.
Сите податоци добиени во прашалникот ќе бидат претставени статистички во
регионална публикација и јавно нема да бидат објавени поединечните одговори кои
единствено ќе им бидат достапни на истражувачите.

Ви благодариме на одвоеното време!
Истражувачки тим на ХОПС – Опции за здрав живот Скопје
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1. Општи информации за институцијата/организацијата:
Назив:
Адреса:
Телефон:
E-пошта:
2. На кој сектор припаѓа Вашата институција/организација?
a)
b)
c)
d)
e)

Јавен сектор
Приватен сектор
Јавно-приватно партнерство
Граѓански сектор (НВО)
Друго (Ве молиме наведете)__________________________________________

3. Кои сервиси на поддршка ги овозможува Вашата институција/организација?
(Во табелата се прикажани сервисите на поддршка. Ве молиме покрај наведените
услуги/сервиси заокружете еден од наведените одговори.)
Заокружете ДА (доколку ги овозможувате
наведениве сервиси) или НЕ (доколку не ги
овозможувате наведениве сервиси)

Сервиси за поддршка
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.

Дневен престој

ДА

НЕ

Помош во домот

ДА

НЕ

Јавна кујна

ДА

НЕ

Поддршка за домување

ДА

НЕ

Лична асистенција

ДА

НЕ

Советувалиште

ДА

НЕ

Прифатилиште

ДА

НЕ

ДА

НЕ

3.8.

Дроп ин центар

3.9.

Друго (наведете)
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4. Дали некоја од наведените групи спаѓа во лицата кои се корисници на услугите и
сервисите на поддршка која Вашата институција/организација ги нуди?
Заокружете ДА (доколку ги овозможувате
наведените сервиси за наведената група) или
НЕ (доколку не ги овозможувате наведените
сервиси)

Целна група
4.1.

Деца и млади без родителска грижа

ДА

НЕ

4.2.

Деца и млади Роми

ДА

НЕ

4.3.

Деца и млади во конфликт со
законот

ДА

НЕ

4.4.

Деца и млади на улица

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

4.5.
4.6.

Деца и млади кои употребуваат
психоактивни супстанции
Деца и млади кои живеат во
семејства со историја на болести на
зависности и/или конфликт со
законот

5. Водите ли евиденција за бројот на корисници на Вашите услуги и сервиси на
поддршка кои припаѓаат на наведените групи?
Заокружете ДА (доколку водите евиденција)
или НЕ (доколку не водите евиденција)

Целна група
5.1.

Деца и млади без родителска грижа

ДА

НЕ

5.2.

Деца и млади Роми

ДА

НЕ

5.3.

Деца и млади во конфликт со законот

ДА

НЕ

5.4.

Деца и млади на улица

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

5.5.
5.6.

Деца и млади кои употребуваат
психоактивни супстанции
Деца и млади кои живеат во
семејства со историја на болести на
зависности и/или конфликт со
законот

6. Дали овозможувате некои услуги и сервиси на поддршка за конкретна група деца
и млади кои се во ризик од социјално исклучување наведени во табелата?
(Доколку не сте сигурни дали некоја услуга спаѓа во наведените услуги и сервиси на поддршка,
ви даваме примери на можни услуги: Дневни центри: дневен престој, услуги на дневно ниво,
дневен оброк или јавна кујна итн.; Социјално едукативни услуги: програми за зајакнување,
програми за ресоцијализација, асистенција, медијација, креативни работилници, посебни
едукативни и советодавни програми за наведените групи; Советодавно-терапевтски:
овозможување различни социјални и психотерапевтски услуги, семејна терапија, индивидуален
третман, рехабилитација, психоанализа, гешталт итн.; Сместување: прифатилишта за деца и
млади на улица, прифатилишта за жртви на насилство (СОС телефони, прифатилишта за деца
и млади во конфликт со законот итн.)
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Деца и млади во ризик од социјално
исклучување

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Дневен центар

ДА

НЕ

Дроп ин центар

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

Сместување

ДА

НЕ

Дневен центар

ДА

НЕ

Дроп ин центар

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

Сместување

ДА

НЕ

Дневен центар

ДА

НЕ

Дроп ин центар

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

Сместување

ДА

НЕ

Дневен центар

ДА

НЕ

Дроп ин центар

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

Услуги за поддршка за
самостоен живот
Социјално-едукативни
услуги
Советодавно-терапевтски услуги

Деца и млади без родителска грижа

Услуги за поддршка за
самостоен живот
Социјално-едукативни
услуги
Советодавно-терапевтски услуги

Деца и млади Роми

Деца и млади во конфликт со законот

Деца и млади на улица

Видови услуги

Заокружете ДА
(доколку ги
овозможувате
некои од
наведениве услуги)
и НЕ (доколку не ги
овозможувате)

Услуги за поддршка за
самостоен живот
Социјално-едукативни
услуги
Советодавно-терапевтски услуги

Услуги за поддршка за
самостоен живот
Социјално-едукативни
услуги
Советодавно-терапевтски услуги
Сместување
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6.5.

6.6.

Дневен центар

ДА

НЕ

Дроп ин центар

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

Сместување

ДА

НЕ

Дневен центар

ДА

НЕ

Дроп ин центар

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

Услуги за поддршка за
самостоен живот
Социјално-едукативни
услуги
Советодавно-терапевтски услуги

Деца и млади кои употребуваат
психоактивни супстанции

Деца и млади кои живеат во семејства
со историја на болести на зависност
и/или се во конфликт со законот

Услуги за поддршка за
самостоен живот
Социјално-едукативни
услуги
Советодавно-терапевтски услуги
Сместување

Ве молиме наведете услуги/сервиси на поддршка кои ги овозможувате за некоја од наведените
групи, а кои не се наведени во табелата:
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7. Колкав е вкупниот број деца и млади во ризик од социјално исклучување кои ги
користеле Вашите услуги и сервиси на поддршка во 2015 година?
Група деца и млади во ризик
од социјално исклучување

Вид услуга

Број на корисници во
2015 година по пол
Машко
Женско

Дневен центар
Дроп ин центар
7.1. Деца и млади без
родителска грижа

Услуги за поддршка за самостоен
живот
Социјално-едукативни услуги
Советодавно-терапевтски услуги
Сместување

Група деца и млади во ризик
од социјално исклучување

Вид услуга

Број на корисници во
2015 година по пол
Машко
Женско

Дневен центар
Дроп ин центар

7.2. Деца и млади Роми

Услуги за поддршка за самостоен
живот
Социјално-едукативни услуги
Советодавно-терапевтски услуги
Сместување

Група деца и млади во ризик
од социјално исклучување

Вид услуга

Број на корисници во
2015 година по пол
Машко

Женско

Дневен центар
Дроп ин центар
7.3. Деца и млади во
конфликт со законот

Услуги за поддршка за самостоен
живот
Социјално-едукативни услуги
Советодавно-терапевтски услуги
Сместување

Група деца и млади во ризик
од социјално исклучување

Вид услуга
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Број на корисници во
2015 година по пол

Машко

Женско

Дневен центар
Дроп ин центар
7.4. Деца и млади на
улица

Услуги за поддршка за самостоен
живот
Социјално-едукативни услуги
Советодавно-терапевтски услуги
Сместување

Група деца и млади во ризик
од социјално исклучување

Вид услуга

Број на корисници во
2015 година по пол
Машко
Женско

Дневен центар
Дроп ин центар
7.5. Деца и млади кои
употребуваат
психоактивни супстанции

Услуги за поддршка за самостоен
живот
Социјално-едукативни услуги
Советодавно-терапевтски услуги
Сместување

Група деца и млади во ризик
од социјално исклучување

Вид услуга

Број на корисници во
2015 година по пол
Машко
Женско

Дневен центар
Дроп ин центар
7.6. Деца и млади кои
живеат во семејства со
историја на болести на
зависност и/или се во
конфликт со законот

Услуги за поддршка за самостоен
живот
Социјално-едукативни услуги
Советодавно-терапевтски услуги
Сместување

8. Дали спроведувате одредени програми кои се прилагодени на специфичните
групи деца и млади во ризик? Доколку спроведувате, Ве молиме наведете кои
програми.
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9. Според Вас која е најголемата/најзначајната причина за непостоењето одредени
услуги соодветно на групите деца и млади во ризик?
(Ве молиме внесете во табелата една од понудените опции 1 – 6)
1–

Нема потреба за таква услуга/ мал е бројот на корисници

2–

Голема оддалеченост на населението во кое живеат потенцијални корисници

3–

Недостаток на финансиски средства

4–

Недостаток на професионален/стручен кадар

5–

Непостоење евиденција за бројот на корисници кои припаѓаат на одредена
група деца и млади во ризик и недоволно познавање за услугите кои се
овозможуваат за овие групи

6–

Не ни се прилагодени услугите

7–

Друго (Ве молиме наведете)

Деца и млади во
ризик од социјално
исклучување

Вид услуга

Дневен центар
Дроп ин центар

9.1.

Деца и млади без
родителска грижа

Услуги за поддршка за самостоен
живот
Социјално-едукативни услуги
Советодавно-терапевтски услуги
Сместување
Дневен центар
Дроп ин центар

9.2.

Деца и млади Роми

Услуги за поддршка за самостоен
живот
Социјално-едукативни услуги
Советодавно-терапевтски услуги
Сместување
Дневен центар

9.3.

Деца и млади во
конфликт со законот

Дроп ин центар
Услуги за поддршка за самостоен
живот
Социјално-едукативни услуги
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Ве молиме да напишете
една од наведените
опции 1 – 7 за секоја
услуга
(1, 2, 3, 4, 5, 6 или 7)

Советодавно-терапевтски услуги
Сместување
Дневен центар
Дроп ин центар
9.4.

Услуги за поддршка за самостоен
живот

Деца и млади на
улица

Социјално-едукативни услуги
Советодавно-терапевтски услуги
Сместување
Дневен центар

9.5.

Дроп ин центар

Деца и млади кои
употребуваат
психоактивни
супстанции

Услуги за поддршка за самостоен
живот
Социјално-едукативни услуги
Советодавно-терапевтски услуги
Сместување
Дневен центар

9.6.

Деца и млади кои
живеат во семејства
со историја на
болести на зависност
и/или конфликт со
законот

Дроп ин центар
Услуги за поддршка за самостоен
живот
Социјално-едукативни услуги
Советодавно-терапевтски услуги
Сместување

10. Ве молиме да го оцените моменталниот обем на услуги кои се овозможуваат
споредено со проценката за потребите на овие групи деца и млади (имајте предвид
дека со пополнувањето на оваа табела се оценува обемот на постоечки услуги, а не
и нивниот квалитет).

Деца и млади во
ризик од социјално
исклучување

Ве молиме да заокружите една од
наведените оценки од 1 до 5, каде што 1
претставува минимален обем на услуги, а 5
максимален обем на услуги

Видови услуги
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10.1. Деца и млади
без родителска грижа

10.2. Деца и млади
Роми

10.3. Деца и млади
во конфликт со
законот

10.4. Деца и млади
на улица

Дневен центар

Минимален 1

2

3

4

5 Максимален

Дроп ин центар

Минимален 1

2

3

4

5 Максимален

Услуги за поддршка за
самостоен живот

Минимален 1

2

3

4

5 Максимален

Социјално-едукативни услуги

Минимален 1

2

3

4

5 Максимален

Советодавно-терапевтски
услуги

Минимален 1

2

3

4

5 Максимален

Сместување

Минимален 1

2

3

4

5 Максимален

Дневен центар

Минимален 1

2

3

4

5 Максимален

Дроп ин центар

Минимален 1

2

3

4

5 Максимален

Услуги за поддршка за
самостоен живот

Минимален 1

2

3

4

5 Максимален

Социјално-едукативни услуги

Минимален 1

2

3

4

5 Максимален

Советодавно-терапевтски
услуги

Минимален 1

2

3

4

5 Максимален

Сместување

Минимален 1

2

3

4

5 Максимален

Дневен центар

Минимален 1

2

3

4

5 Максимален

Дроп ин центар

Минимален 1

2

3

4

5 Максимален

Услуги за поддршка за
самостоен живот

Минимален 1

2

3

4

5 Максимален

Социјално-едукативни услуги

Минимален 1

2

3

4

5 Максимален

Советодавно-терапевтски
услуги

Минимален 1

2

3

4

5 Максимален

Сместување

Минимален 1

2

3

4

5 Максимален

Дневен центар

Минимален 1

2

3

4

5 Максимален

Дроп ин центар

Минимален 1

2

3

4

5 Максимален

Услуги за поддршка за
самостоен живот

Минимален 1

2

3

4

5 Максимален

Социјално-едукативни услуги

Минимален 1

2

3

4

5 Максимален

Советодавно-терапевтски
услуги

Минимален 1

2

3

4

5 Максимален
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10.5. Деца и млади
кои употребуваат
психоактивни
супстанции

10.6. Деца и млади
кои живеат во
семејства со историја
на болести на
зависност и/или
конфликт со законот

Сместување

Минимален 1

2

3

4

5 Максимален

Дневен центар

Минимален 1

2

3

4

5 Максимален

Дроп ин центар

Минимален 1

2

3

4

5 Максимален

Услуги за поддршка за
самостоен живот

Минимален 1

2

3

4

5 Максимален

Социјално-едукативни услуги

Минимален 1

2

3

4

5 Максимален

Советодавно-терапевтски
услуги

Минимален 1

2

3

4

5 Максимален

Сместување

Минимален 1

2

3

4

5 Максимален

Дневен центар

Минимален 1

2

3

4

5 Максимален

Дроп ин центар

Минимален 1

2

3

4

5 Максимален

Услуги за поддршка за
самостоен живот

Минимален 1

2

3

4

5 Максимален

Социјално-едукативни услуги

Минимален 1

2

3

4

5 Максимален

Советодавно-терапевтски
услуги

Минимален 1

2

3

4

5 Максимален

Сместување

Минимален 1

2

3

4

5 Максимален

11. Ве молиме рангирајте ги категориите дадени во следната табела за ставот
„Треба да се прошири обемот на услуги и сервиси на поддршка за децата и млади во
ризик од социјално исклучување“.
(Ве молиме за секоја група деца и млади во ризик да изберете еден одговор од 1 до 5 каде
што 1 значи дека воопшто не се согласувате, 2 значи дека главно не се согласувате, 3 значи не
сте сигурни, 4 значи главно се согласувам и 5 значи целосно се согласувам.)

Групи деца и млади во ризик од
социјално исклучување

Треба да се прошири обемот на услуги и сервиси на
поддршка за децата и млади во ризик од социјално
исклучување
1
2
5
3
Воопшто Главно не
4
Потполно
Не сум
не се
се
Главно се
се
сигурен /
согласусогласусогласувам
согласусигурна
вам
вам
вам

11.1. Деца и млади без родителска
грижа
11.2. Деца и млади Роми
11.3. Деца и млади во конфликт со
законот
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11.4. Деца и млади на улица
11.5. Деца и млади кои употребуваат
психоактивни супстанции
11.6. Деца и млади кои живеат во
семејство со историја на болести на
зависност и/или конфликт со законот
12. Дали планирате да ги проширите постоечките услуги или да воведете нови
услуги и сервиси за поддршка за групи од интерес за оваа анализа? Доколку
одговорот е Да, Ве молиме наведете кои и во кој временски период.

13. Од кои извори се финансирани Вашите услуги во претходната година и колкава
е висината на средствата за поединечна услуга?

Државен
буџет
(вклучувајќи ги
средствата од
игрите за среќа,
донации од
министерствата
итн.)

Буџет на
локалната
самоуправа

Донации
(на пр.
финансирање од
проекти на
меѓународни
организации)

13.1. Дневен
престој

Сума

Сума

Сума

Партиципација
(доколку
некоја од
услугите се
финансира
дополнително
преку
партиципација
од
корисниците)
Сума

13.2. Помош во
домот

Сума

Сума

Сума

Сума

Сума

Сума

Сума

Сума

Сума

Сума

13.4. Поддршка
за домување

Сума

Сума

Сума

Сума

Сума

13.5. Лична
асистенција

Сума

Сума

Сума

Сума

Сума

13.6.
Советувалиште

Сума

Сума

Сума

Сума

Сума

Видови сервиси
за поддршка

13.3. Јавна кујна
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Други извори
(Ве молиме
наведете кои
извори)

Сума

13.7.
Прифатилиште

Сума

Сума

Сума

Сума

Сума

13.8. Дроп ин
центар

Сума

Сума

Сума

Сума

Сума

13.9. Друго (Ве
молиме
наведете)

Сума

Сума

Сума

Сума

Сума

14. Дали во Вашата институција/организација се спроведува мониторинг на
работата и давањето услуги и колку често се прави тоа во текот на годината?
(Ве молиме заокружете или дополнете по еден од понудените одговори. Одговорете
само на еден од понудените одговори.)
Месечно
14.1.
14.2.

14.3

14.4.

Квартално

Не
Да, за
целокупната
работа
Да, ама само
за давањето
услуги
Да, ама само
за
поединечни
услуги за кои
сме обврзани

Полугодишно

Годишно

Друго

0
Допишете
1

2

3

4

1

2

3

4

Допишете

Допишете
1

2

3

4

15. Дали во Вашата институција/организација се спроведува евалуација на работата
и давањето услуги и колку често се прави тоа во текот на годината?
Месечно
15.1.
15.2.

15.3

15.4.

Квартално

Не
Да, за
целокупната
работа
Да, ама само
за давањето
услуги
Да, ама само
за
поединечни
услуги за кои
сме обврзани

Полугодишно

Годишно

Друго

0
Допишете
1

2

3

4
Допишете

1

2

3

4
Допишете

1

2

3

4

16. Како е организирано работното време во Вашата институција/организација?
Видови сервиси на

Број на работни
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Дали имате

Просечна

поддршка

часови во
неделата

организирана
работа во повеќе
смени?

16.1.

Дневен престој

ДА

НЕ

16.2.

Помош во домот

ДА

НЕ

16.3.

Јавна кујна

ДА

НЕ

16.4.

Поддршка за домување

ДА

НЕ

16.5.

Лична асистенција

ДА

НЕ

16.6.

Советувалиште

ДА

НЕ

16.7.

Прифатилиште

ДА

НЕ

16.8.

Дроп ин центар

ДА

НЕ

16.9.

Друго (Ве молиме
наведете)

ДА

НЕ

пополнетост на
капацитетот
(изразена во %)

17. Дали постои партиципација на корисниците во финансирање на услугите и
сервисите на поддршка кои ги овозможува Вашата институција/организација?

Видови сервиси на поддршка

Корисниците
партиципираат
(заокружете ДА кај
услугите кај кои
постои партиципација)

17.1. Дневен престој

ДА

НЕ

17.2. Помош во домот

ДА

НЕ

17.3. Јавна кујна

ДА

НЕ

17.4. Поддршка за домување

ДА

НЕ

17.5. Лична асистенција

ДА

НЕ

17.6. Советувалиште

ДА

НЕ

17.7. Прифатилиште

ДА

НЕ

17.8. Дроп ин центар

ДА

НЕ

17.9. Друго (Ве молиме
наведете)

ДА

НЕ

Број на корисници кои
плаќаат
партиципација

18. Колкав е бројот на ангажирани лица кои овозможуваат услуги/сервиси за
поддршка во Вашата институција/организација?

Видови сервиси на
поддршка

Вкупен број
на
ангажирани
лица (без
волонтери)

Број на
стручни
работници и
стручни
соработници

Број на
соработници

18.1. Дневен
престој
18.2. Помош во
домот
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Раководење
(координација)

Помошен
персонал

Број на
волонтери

18.3. Јавна кујна

18.4. Поддршка за
домување
18.5. Лична
асистенција
18.6.
Советувалиште
18.7.
Прифатилиште
18.8. Дроп ин
центар
18.9. Друго (Ве
молиме наведете)

19. Дали во Вашата институција/организација постои програма за следење на
корисниците на услуги откако ќе престанат да ги користат сервисите за поддршка
кои ги овозможувате? Доколку постојат, Ве молиме наведете кои програми.

ИСКРЕНО ВИ БЛАГОДАРИМЕ НА СОРАБОТКАТА!
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