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Прирачникот е наменет главно за граѓанските организации (ГО) кои работат со децата и младите 
Роми и Египќани изложени на ризик, но исто така наменет е и за другите организации, институции 
или личности кои работат со децата и младите Роми и Египќани и го споделуваат чувството на 
одговорност за нивната интеграција и заштита од: дискриминација, насилство, злоупотреба, 
запуштеност и експлоатација. Прирачникот може да служи како инструмент на оние кои нудат или 
даваат услуги со тоа што ќе им покаже како да им помогнат и да ги поддржат децата и младите Роми 
и Египќани.  

Овој документ дава препораки за добрите стандарди, техники и процедури што треба да се применат 
во работата на ГО или слични организации со што би се овозможила подобра заштита на 
децата/младите Роми и Египќани преку обезбедување висок квалитет и стандард на услугите. 
Прирачникот има цел да ги развие овие стандарди и процедури и препорачливо е тие да бидат 
прифатени, следени и применувани од страна на ГО кои даваат услуги на децата и младите Роми и 
Египќани и на други деца и млади кои треба да бидат заштитени и интегрирани во општеството. 
Прирачникот става акцент врз оние добри практики што веќе се применуваат од страна на ГО и 
други организации на Ромите чија цел е да обезбедат заштита за децата и младите Роми и Египќани 
под ризик од социјално исклучување.  

Централниот принцип на овој Прирачник всушност е најдобриот интерес во корист на децата и на 
младите. Визијата на документот е да се создаде поволна средина за безбедно и здраво одгледување 
на децата и на младите, поттикнување на нивниот полн потенцијал за физички и психосоцијален 
развој, нивно активно учество во сите области од општеството што влијаат на нивните животи и 
загарантирана евалуација на напредокот во почитувањето на човековите права во главните области 
на јавните служби за услуги за деца/младинци.1 

Прирачникот ја добива својата вредност во рамките на проектот „Социјално зајакнување на млади 
под ризик“ (ARYSE) поддржан од Европската Унија и спроведен од страна на мрежата на ГО во 
Западен Балкан, која работи со деца и со млади изложени на ризик од социјално исклучување веќе 
со години. Проектот е координиран од страна на ГО Јувентас (Црна Гора), а партнерите во проектот 
се: АРСИС (Албанија), Асоцијација Маргина (Босна и Херцеговина), ХОПС (Македонија), Лавиринт 
(Косово), Превент (Србија) и Фондацијата СХЛ од Германија. Проектот се справува со 
проблематичните прашања што влијаат на децата и на младите кои се во контакт/конфликт со 
законите и со регулативите, кои употребуваат дроги, живеат во семејства што се во 
контакт/конфликт со правниот систем и/или употребуваат дроги, со деца со улично искуство, со 
децата и младите Роми и Египќани и со децата и младите без родителска грижа.  

 
1 Agjenda Kombëtare Për të Drejtat e Fëmijëve Shqipëri 2017-2020 (Албанската национална агенда за правата на децата 2017–
2020 на англиски јазик).  

1. ВОВЕД
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Прирачникот е составен од 8 поглавја кои ги дефинираат сите проблематични аспекти поврзани со 
децата и младите Роми и Египќани во регионот, како и иницијативите преземени од властите за 
нивно учество и интеграција во општеството. Прирачникот препорачува одредени процедури и 
техники при постапките и интервенциите што ГО можат да ги спроведат за да ги намалат 
дискриминацијата, нееднаквоста, експлоатацијата и социјалното исклучување на децата и младите 
Роми и Египќани.  

Прирачникот е производ на континуиран процес на советување и консултации со партнерите во 
рамките на мрежата и ги земаат предвид сите меѓународни документи, извештаи, студии, 
испитувања во регионот и националната легислатива за заштитата на децата и младите Роми и 
Египќани. Заснован е на најдобрите регионални и меѓународни практики за инклузија, за развој и за 
интеграција во општеството на децата и младите Роми и Египќани.  

Документот не ги исцрпува сите различни методи, техники и начини што различните ГО ги имаат 
развиено со тек на времето за да ја обезбедат заштитата на оние на кои им е потребна, особено на 
децата и младите Роми и Египќани. Овој документ дава одредени упатства што може да се користат 
од ГО за лесно да може да биде остварлива нивната мисија за заштита, за развој и за социјална 
инклузија на децата и младите Роми и Египќани и нивните еднакви права без да подлежат на каква 
било дискриминација, сегрегација или етикетирање.  
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Во Западен Балкан прашањето на Ромите и целокупната заштита на нивните права и нивното 
вклучување во општеството како еднакви се гледа како континуиран процес и сериозен обид за 
развивање на социјална демократија. Државите во регионот ги имаат ратификувано Меѓународната 
конвенција и другите документи за да обезбедат заштита за Ромите и другите групи изложени на 
ризик. Исто така земјите од Западен Балкан беа дел од Декадата за вклучување на Ромите 2005 – 2015 
година и Европската рамка на национални стратегии за интеграција на Ромите до 2020 година. 
Декадата за вклучување на Ромите е политичка иницијатива чија цел е искоренувањето на 
дискриминацијата и на сите пречки кои ги ставаат Ромите во понеповолна позиција во споредба со 
остатокот од општеството. Фокусот е врз образованието, вработувањето, здравствената заштита, 
домувањето, заштитата и социјалната инклузија. Во рамките на Декадата за вклучување на Ромите, 
сите држави од Западен Балкан прецизираа свои национални стратегии за интеграција на Ромите и 
акциски план за заштита, за социјална инклузија и за развој на Ромите и на другите групи изложени 
на ризик. Во оваа рамка, државите од Западен Балкан остварија добар напредок во адаптацијата и 
спроведувањето на легислативата во однос на заштитата и на социјалната инклузија на Ромите. Овие 
држави ги имаат изменето и дополнето и/или имаат донесено нови закони специјално за заштитата 
и социјалната инклузија на децата и младите Роми и Египќани. Постојат сериозни заложби во 
земјите од регионот за заштита, за развој и за интеграција во општеството на децата и младите Роми 
и Египќани, заедно со другите групи и поединци изложени на ризик преку имплементација на 
легислативата и на многу политики и социоекономски програми. Во споредба со една деценија 
претходно, сите држави во регионот покажуваат напредок. Сепак, овој процес и понатаму е кревок 
и лесно може да дојде до враќање на претходната состојба. Напредокот остварен досега бледнее во 
споредба со ширењето и влошувањето на феноменот на исклучување од општеството, што влијае на 
виталните сектори од ромската заедница, особено на децата и младите Роми и Египќани кои се 
најранливи и најмалку заштитени од исклучување од општеството. Тие и понатаму се запоставувани, 
се напаѓани и се експлоатирани од своите семејства, дискриминирани и незаштитени во социјалната 
средина и изложени на висок ризик живеејќи без можност за излез од улиците. Индикатори за оваа 
ситуација се лошите услови за живеење, недостигот од здравствена заштита, ниското ниво на 
пристап до образовниот систем, високата стапка на невработеност кај младите, дискриминацијата и 
ниската стапка на пристап до пазарот на труд, недостигот на професионална обука и квалификации, 
недоволната социјална и правна заштита.  

ГО играат важна улога во препознавањето, во обелоденувањето и во олеснувањето на социјалните 
прашања и проблематичните точки кои влијаат на децата и младите Роми и Египќани. Постои 
близок однос и соработка меѓу ГО, особено ромските ГО и ромската заедница. Овие организации 
имаат исклучително важна улога и се клучни чинители во борбата против дискриминацијата и 
социјалното исклучување на децата и младите Роми и Египќани.  

2. РЕЗИМЕ
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Постојат значителен број ромски и неромски организации во регионот на Западен Балкан кои 
работат на полето на човековите права. Нивниот фокус, меѓу другите аспекти, е на заштитата, на 
развојот и на интеграцијата на децата и младите Роми и Египќани во општествениот живот. ГО се 
клучните даватели на услуги во многу аспекти како што се: практичната поддршка, информациите, 
советувањето, здравствените и социјалните центри и правната помош. ГО имаат големо влијание 
поради што можат да ги применуваат најдобрите практики и модели за заштита на децата и младите 
Роми и Египќани. Нивните активности имаат поттикнато голем напредок во регионот за заштита на 
правата на децата воопшто и на децата и младите Роми и Египќани поконкретно. Нивната работа 
имаше големо влијание во намалувањето на нееднаквоста од аспект на човековиот и економскиот 
развој на ромската и египетската заедница и во премостувањето на сеприсутниот јаз меѓу животните 
услови и добросостојбата на ромските и неромските народи.2 

Заштитата на децата и младите и промовирањето на нивната добросостојба е заедничка одговорност 
и во процесот на донесување одлуки треба да ги вклучува сите структури и служби, 
децата/младинците и нивните семејства. Имајќи го предвид кажаното, секој кој е во контакт со 
детето треба да игра активна улога во идентификацијата на проблемот, изнаоѓањето на решение и 
обезбедувањето конкретна помош на координиран начин и со меѓусебна соработка. Сите соодветни 
институции и професионалци треба добро да ги познаваат своите улоги и улогите на другите 
професионалци за најефикасно да соработуваат.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 <http://ec.europa.eu/governance/social-ngos_en.pdf>   
3 Udhëzues i procedurave për identifkimin, ndihmën e menjëhershme& referimin e fëmijëve në situatë rruge, OSCE, Tiranë 2015.   



 11 

 

 

 

Листа на главните термини и нивните дефиниции поврзани со содржината на овој документ  

 

Дете – Конвенцијата го дефинира детето како ‘личност на возраст под 18 години, освен ако законите 
на одредена држава ја поставуваат правната граница кога се станува возрасен на помлада возраст’. 
(Конвенција за правата на детето на Организацијата на обединетите нации, член 1, 2 септември, 1990 
г.) 

Младинец – Обединетите нации ги дефинираат младинците како ‘лица на возраст меѓу 10 и 24 
години’. Сепак, според Европскиот совет, за младинци се сметаат и лица до возраст од 30 години. 
Повеќето од државите од Западен Балкан ги дефинираат младинците како возрасна група од 15/16 
до 30 години.  

Деца/младинци – во овој документ термините дете и младинец се споени во двојно именување затоа 
што Обединетите нации и Европскиот совет ги дефинираат возрасните групи 10–18 години и 15–18 
години како младинци, додека Конвенцијата за правата на детето, член 1, 2 септември 1990 г., 
споменатата возрасна група ја дефинира како група на деца.  

Дете изложено на ризик – е дефинирано како ‘дете кое страда од лишеност или повреда на правата 
и заштитата што му следуваат според важечката легислатива’. Детето не е во состојба да се грижи за 
себе или од различни причини има низок капацитет да се грижи за себеси.  

Младинец изложен на ризик – е дефиниран како ‘младинец кој страда од лишеност или повреда на 
правата и заштитата што му следуваат според важечката легислатива поради животните услови на 
младинецот: тој е бездомник, напуштен, зависен од наркотични средства, невработен или работи 
изложен на висок ризик или е во контакт/конфликт со законот’.  

Заштита на детето – е дефинирана како ‘постапка преземена против сите форми на насилство, 
злоупотреба, експлоатација и запуштање на дете, како на пр. киднапирање, сексуално 
искористување, детски труд, трговија со луѓе и други штетни традиционални практики како 
осакатување на гениталиите и детски брак’.  

Најдобар интерес на детето/младинецот – мора да е од примарна важност при донесувањето одлуки 
што можат да имаат влијание врз нив.  

Доверливост – целокупните информации собрани за време на давањето на услугите и управувањето 
на случајот се користат само за да се дефинираат потребите на детето/младинецот и да се заштитат 
од понатамошна штета или ризик. Доверливост е ‘практиката или состојбата информациите да се 

3. ПОИМНИК
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држат во приватност или во тајност и да не се шират или користат за различни причини, освен 
причината за која се добиени’.  

Злоупотреба на дете – злоупотребата или лошиот третман ги содржи сите форми на физички и/или 
емоционален лош третман, сексуална злоупотреба, запуштеност или небрежен третман или 
комерцијална или друга експлоатација, што резултираат во настаната или потенцијална штета на 
здравјето на детето, на неговиот живот, на развојот или на достоинството во контекст на врска или 
одговорност, доверба или моќ. (Светска здравствена организација, 1999 г.) 

Превенција – ‘актот или практиката на имплементација на политиките за заштита и социјална 
инклузија на децата/младинците преку зголемување на свеста за злоупотреба на децата/младите и за 
другите закани и ризици’.  

Дискриминација – се дефинира како ‘негативно неоправдано однесување кон група или 
идентификувани членови од групата’. 

Силеџиство – се смета одреден тип на континуиран агресивен нападен лош третман од страна на 
дете или група деца врз други деца кои се сметаат за ранливи или немоќни. 

Сегрегација – се смета за множество на постапки или состојба кога некој е издвојуван поради 
сиромаштија, етничка припадност, верувања и ставови.  

Социјално исклучување – се смета исклучувањето од доминантниот социјален систем и правата и 
привилегиите, типично како резултат на сиромаштија или припадност на малцинска социјална 
група.  

Напуштање – тоа е феноменот на повлекување на поддршката или помошта од некого, особено кога 
тоа му претставувало должност, обврска или одговорност.  

Запуштање – запуштање е ‘хроничниот неуспех да се задоволат потребите за развој на детето во сите 
области: здравје, образование, емоционален развој, исхрана, засолниште и безбедни услови за 
живеење, во контекст на ресурсите што се разумно достапни на семејството или задолжените за 
грижата на детето и ова доведува до висока веројатност дека ќе дојде до штета врз детското здравје 
или на неговиот физички, ментален, духовен, морален или социјален развој’.  

Експлоатација – комерцијалната или друга експлоатација на дете се однесува на ‘искористувањето 
на детето/младинецот за работа или други активности во корист на други. Тоа вклучува, но не е 
ограничено на детски труд или детска сексуална работа, задолжителна работа или услуги, ропство 
или слични практики, отстранување на органи’.  

Стандард – се однесува на ‘сите услови, нивоа на квалитет и карактеристики воспоставени како 
правило кога се нудат различни услуги’.  

Корисник – ‘личност, дете или возрасен, кој има право нешто да користи, како конкретна услуга или 
финансиска помош’.  

Управување на случај – е ‘процес на обезбедување и адаптирање на услуги за потребите на дете 
идентификувано за грижа, за заштита и за поддршка. Тоа е стандардизиран систем што се користи 
во случаите на ризик така што со нив се постапува компетентно, навремено и со акцент врз 
стандардите за давање на услугите’.  



 13 

Здравје и здравствени услуги – секое дете има право на најдоброто можно здравје. Владите мора да 
обезбедат здравствена заштита со висок квалитет, чиста вода, здрава храна и чиста средина за децата 
да останат здрави. (Конвенција за правата на детето, член 24)  

Заштита од сите форми на насилство – владите мора да направат сѐ што е во нивна можност за да 
се осигурат дека децата се заштитени од сите форми на насилство, на злоупотреба и на несоодветен 
третман од страна на нивните родители или кој било друг кој се грижи за нив. (Конвенција за 
правата на детето, член 19)  

Случај/случаи – ‘деца/младинци за кои постојат докази дека се во ситуации на висок ризик и имаат 
итна потреба од заштита’.  

Итни случаи – детето/младинецот е во итна ситуација кога не му е даден медицински или друг 
третман и како последица на тоа сериозна повреда може да претставува закана за неговиот живот 
или може да предизвика трајна штета, или детето/младинецот може да е подложен на несоодветен 
третман што се смета за кривичен прекршок.  

Учество – секое дете мора да е слободно да каже што мисли, чувствува или посакува и да учествува 
во процесите на донесување одлуки што влијаат на неговиот/нејзиниот живот.  
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Прашањето на заштитата на човековите права на Ромите првпат официјално беше споменато во 
1977 година во Резолуцијата на Поткомитетот на Обединетите нации за превенција од 
дискриминацијата и заштитата на ромското малцинство. Подоцна, во август 1991 година, 
Поткомитетот го привлече вниманието кон заштитата на ромската заедница и на нивните граѓански, 
политички, економски и културни права. Сите напори и обиди за заштитата на ромскиот народ беа 
интензивирани со резолуцијата „За заштита на Ромите“, одобрена на 4 март 1992 година од страна 
на Комисијата за човекови права на Обединетите нации. Меѓу другото, Резолуцијата ги повика 
нациите да ги одобрат сите потребни мерки за да се ослободат од секоја форма на дискриминација 
против ромските народи. Фактот дека Меѓународната унија на Ромите доби признание од страна на 
Обединетите нации како ГО што го претставува ромскиот народ во март 1979 година и нејзината 
класификација во ГО на Ромите од втора категорија во март 1993 година ги зајакна сите напори што 
се преземаа по прашањето на Ромите и заштитата на нивните човекови права во сите држави на 
Европа, вклучително и земјите од Западен Балкан4. Голем напредок беше остварен во 2010 и 2011 
година во развојот на некои реални заложби од страна на европските институции кога тие се 
соочуваа со проблемот на исклучувањето на Ромите. Рамката на ЕУ за национални стратегии за 
интеграција на Ромите до 2020 г. претставува голем скок кој го бараа ромските активисти низ цела 
Европа. Стразбуршката декларација за Ромите на Советот на Европа ги поттикна политичките сили 
да преземат концентрирани акции и мерки за справување со ова значајно прашање5. 

Првиот мултинационален проект во Европа чија цел беше активното подобрување на начинот на 
живот и на животните услови на ромскиот народ за намалување на сиромаштијата и борбата против 
социјалното исклучување преку политички реформи и програми беше Декадата за вклучување на 
Ромите што траеше од 2005 до 2015 година. Декадата беше политичка заложба на девет држави од 
Централна и Југоисточна Европа за намалување на нееднаквоста од аспект на човековиот и 
економски развој на ромскиот народ, овозможување на намалувањето на постојниот јаз меѓу 
животните услови и добросостојбата на ромскиот народ и неромските народи. Декадата вклучуваше 

 
4 Ma. Elisabeta Osmanaj: “E drejta për arsim e komunitetit rom në kuadrin e integrimit të Republikës 
së Shqipërisë në Bashkimin Evropian” („Правото на образование на ромската заедница во рамките на интеграцијата на 
Република Албанија во Европската Унија“).   
5 (Извештај: Човековите права на Ромите и на патувачките заедници во Европа, Совет на Европа, февруари 2012.) 

4. Преглед на состојбата во земјите 
од Западен Балкан, обврзувачки 
меѓународни документи за 
човековите права и национална 
правна рамка
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активни мерки против сиромаштијата и социјалното исклучување преку имплементација на 
политички реформи и програми создадени да го „скршат“ затворениот круг на сиромаштијата, 
безизлезноста и социјалното исклучување во кој се наоѓаат многу Роми. Деветте држави од 
Централна и Југоисточна Европа кои беа партнери во овој проект развија национален децениски 
акциски план што ги специфицира целите и индикаторите во приоритетните области на Декадата 
на Ромите: образование, вработување, здравствена заштита и домување, а овие се идентификувани 
како четирите „приоритетни области“ дури и во Рамката на ЕУ за националните стратегии за 
интеграција на Ромите до 2020 г.6 

Националните стратегии на државите од Централна и Југоисточна Европа (освен Косово)  и нивните 
акциски планови за имплементација на стратегиите прецизирани во рамките на Декадата на Ромите 
и стратегискиот пристап кон Европа 2020 ги покриваат сите витални области за децата и младите 
Роми и Египќани на улица. Овие документи, кои во основа се засноваат на човековите права, 
дејствуваат како поттик за владите да најдат решенија за сите прашања што ги засегаат децата и 
младите Роми и Египќани од аспект на: образованието, здравјето, вработувањето, домувањето, 
заштитата и социјалната инклузија. Овие документи претставуваат добра ориентација при 
преземањето постапки во одредени области за специфичните политики за ромскиот и египетскиот 
народ како регистрацијата на граѓаните, пристапот до правда, образование, меѓукултурен дијалог, 
вработување, развој и унапредување на капацитетите, здравствената заштита, домувањето и 
урбаната интеграција, социјалната заштита и учеството во донесувањето одлуки итн. Сите држави 
во регионот работат со Акциската единица за интеграција на Ромите на Советот за регионална 
соработка (СРС) 2020 г. (RI 2020) за усвојување на регионални стандарди за определување на буџетот 
за политиките за интеграција на Ромите и на Египќаните7. 

Сите држави во регионот ги имаат ратификувано сите меѓународни договори за човековите права и 
заштита од дискриминација. Легислативата и соодветните национални практики се во потполна 
согласност и усогласеност со правниот систем на Европскиот суд за човекови права и на Европскиот 
комитет за социјални права во четирите споменати области. Фундаменталните принципи за 
антидискриминација се вклучени во уставите на земјите во Западниот Балкан и сите релевантни 
закони и документи. И покрај различните начини и форми на справување со дискриминацијата 
воопшто и поконкретно со дискриминацијата на малцинствата, уставите на  државите од Западен 
Балкан споделуваат сериозна посветеност на обезбедувањето и гарантирањето на еднаквоста на сите 
граѓани од аспект на нивните човекови права и фундаменталните слободи и имаат добри стратегии 
за човековите права на малцинствата и еднаквоста на половите. Уставите на Албанија, на 
Македонија, на Србија и на Босна и Херцеговина на еден или друг начин ја имаат уредено заштитата 
на човековите права, фундаменталните слободи, еднаквоста и интеграцијата на ромските и 
египетските народи или другите малцинства и групи. Се води сметка за проблемот на директното 
учество на овие малцинства во процесот на донесување одлуки.  

Во сите држави од регионот остварен е добар напредок во одобрувањето на легислативата која има 
цел да обезбеди заштита и социјална инклузија на ромскиот народ. Сите држави имаат донесено 
закони за антидискриминација, имаат воспоставено конкретни институции што ќе се справуваат со 
сите пријави на дискриминација и имаат одобрено закони за бесплатна правна помош. Иако ниеден 
од соодветните закони не предвидува конкретно обезбедување бесплатна правна помош во случаите 

 
6 Dekada e përfshirjes së romëve Shqipëri-PKV 2010-2015 (Декада за вклучување на Ромите во Албанија - PKV 2010–2015).  
7 Извештај: Човековите права на Ромите и патувачките заедници во Европа, Совет на Европа, февруари 2012. 
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на дискриминација врз етничка основа, овој тип помош во вакви и слични случаи не е исклучен. 
(BRPI)8 

Во рамките на Декадата на Ромите, законите беа разгледани, изменети и дополнети за да обезбедат 
пристап до социјална заштита, здравствено осигурување, образование, вработување, домување итн. 
и овие се најважните закони одобрени во регионот за заштита на Ромите и на загрозените групи 
луѓе. Правната рамка за развојот и за интеграцијата на ромските и египетските народи во сите 
држави од Западен Балкан е мошне поволна и ја гарантира нивната заштита од екстремна 
сиромаштија и социјално исклучување. Во денешно време голем број млади Роми посетуваат настава 
во средните училишта и универзитетите преку поддршката на меѓународните ГО. Во одредени 
држави во регионот, Ромите професионалци се дел од организацијата на локалната власт, работат за 
полициските сили и во секторите на локалната и регионалната администрација. Ромите исто така 
активно придонесуваат во приватниот сектор во одредени региони. Ова е огромен напредок во 
споредба со условите и состојбата пред една деценија. Остварувањето на овој напредок е сведоштво 
за она што можеме да го направиме и да го постигнеме ако заедниците, семејствата, креаторите на 
политиките и поединците се соберат заедно за да се справат со најекстремните форми на социјално 
исклучување. Сепак, заложбата мора да биде континуирана и постојано да се обновува за напредокот 
да не ослабе и да стане ранлив, па да тргне во назадна насока. Овој напредок исто така може да биде 
засегнат и да почне да бледнее ако се земе предвид ширењето и продлабочувањето на феноменот на 
социјалното исклучување што влијае на аспекти витални за ромскиот народ, а особено за децата и 
младите Роми и Египќани, како што се образованието, вработувањето, здравствената заштита, 
домувањето, заштитата и социјалната инклузија9. Условите во кои се наоѓаат ромскиот и 
египетскиот народ во сите држави од регионот треба суштински да се подобрат за оваа заедница да 
може да живее достоинствен живот во демократско општество.  

И покрај поволната и соодветна правна рамка и сите напори за подобрување на социјалните и 
економски услови на ромскиот народ, многу прашања и проблеми поврзани особено со децата и 
младите изложени на ризик и понатаму продолжуваат да доминираат и да се многу забележливи во 
регионот на Западен Балкан. Предизвикот за секоја од државите во Западен Балкан е 
имплементацијата на донесените закони, воведувањето на добро организиран меѓуинституционален 
пристап за овие закони да станат достапни за секој поединец, а особено оние што ја гарантираат 
социјалната заштита и интеграцијата на децата и на младите Роми.  

 

 

 

 

 

 
8 Praktikat më të mira për integrimin e Romëve (BPRI) Raporti rajonal mbi antidiskriminimin dhe 
pjesëmarrjen e Romëve në vendimmarrjen lokale, мaj 2013, © OSCE/ODIHR 2013 (Најдобри практики за интеграција на 
ромите (BRPI): Регионален извештај за антидискриминација и учество на Ромите во локалното донесување одлуки, мај 
2013. OSCE/ODIHR 2013). 
9 Hartëzimi dhe analiza Maestral (Maestral мапирање и анализи).  
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Главни прашања и проблеми на децата и младите Роми и Египќани во однос на: образованието, 
здравјето, вработувањето, домувањето и социјалната заштита  

» Правото на образование на децата и младите Роми и Египќани  

Иако образованието е сектор што има покажано значителен напредок, учеството на лицата 
изложени на ризик во образовниот систем, особено учеството на младите Роми и Египќани, е 
загрижувачко прашање во сите држави во Западен Балкан10. Ако се потпреме на процените, 60 до 70 
% ромски деца, особено девојчиња, на возраст од 6 до 16 години не се дел од задолжителното 
образование. Тие или никогаш не посетувале основно училиште или се отпишале, па така имаат 
многу низок степен на образование. Неколку испитувања нагласуваат дека во државите од Западен 
Балкан секоја генерација има приближно 20 000 младинци кои не посетуваат средно образование. 
Просекот за младите Роми кои посетуваат средно образование е 25 до 30 % од младите на 16-годишна 
до 19-годишна возраст во споредба со бројката од 65 % млади кои не се Роми кои се запишуваат во 
средно училиште. Неписменоста, за која се проценува дека засега 25 до 30 % од населението, ги засега 
главно Ромите и децата и младите изложени на ризик. Над 60 % од неписмените Роми припаѓаат на 
возрасната група од 15 до 25 години. Сиромаштијата, недостигот на засолниште или дом, семејното 
насилство, сегрегацијата, дискриминацијата, силеџиството итн. врз основа на етничката или 
социоекономската состојба, недостигот на образовно квалификуван персонал и неможноста да се 
комуницира на службениот јазик се главните причини што го објаснуваат напуштањето на 
училиштата од страна на ромските деца и на младите. Постојат многу програми во државите од 
регионот што се обидуваат да се справат со феноменот на напуштање на училиштата од страна на 
децата и младите Роми и Египќани, и тие се насочени и кон наставниците и кон учениците, но тие 
програми и понатаму се неефикасни. Образовните и социјалните системи во Западен Балкан сѐ уште 
немаат изнајдено соодветни механизми за да го гарантираат учеството на децата и младите Роми и 
Египќани во сите фази од образовниот систем и да го спречат нивното отпишување од училиште.  

» Правото на вработување на младите Роми и Египќани 

Пазарите на трудот создаваат многу предизвици за интеграцијата на Ромите и во повеќето случаи 
тие функционираат со исклучување на ромските и египетските припадници од престижните 

 
10 Raport: Të Drejtat e Romëve dhe të KomuniteteveShtegtare në Europë”, Këshilli i Europës, Shkurt 2012. (Извештај: 
Човековите права на ромските и патувачките заедници во Европа, Совет на Европа, февруари 2012.) 
<www.commissioner.coe.int>   

5. Човековите права на децата и 
младите Роми и Египќани во 
регионот и во секоја од државите
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работни места не само на Балканот, туку насекаде во Европа. Не постои проценета бројка на 
Балканот за нивото на невработеност кај младите Роми и Египќани и кај младите на улица. Во некои 
од земјите од регионот, нивото на невработеност кај младите Роми е околу 4 до 5 пати повисоко во 
споредба со невработеноста кај неромските претставници. Во одредени држави, двајца од тројца 
млади Роми се невработени. Нивото на невработеност кај младите е многу високо. Истото важи и за 
необразованите и неквалификуваните групи, сиромашните и другите ранливи категории, особено 
кај девојките и жените поради родовата дискриминација, раното и присилно склучување брак и 
бременост. Неофицијалната проценета бројка од 70 % млади Роми и Египќани немаат формално 
вработување, така што официјално се невработени. Младите Роми и Египќани и сите млади на улица 
најчесто немаат еднаков пристап до вработување и имаат ограничен пристап до законите што 
гарантираат заштита од невработеност или дури и од експлоатација и дискриминација на нивните 
работни места. Дискриминацијата и недостигот на квалификации ја намалуваат веројатноста и ја 
оневозможуваат пристапноста на младите Роми и Египќани до квалитетни и добро платени работни 
места11. Според тоа, младите Роми се испробуваат главно на неформалниот пазар на трудот 
(рециклирање, трговија со амбалажи) и неформални работни места што нудат брзи услуги, иако се 
под ризик да се судрат со законот поради незаконската или криминализирана природа на работата 
(трговија со дрога, сексуална работа, киднапирање, неофицијални паркинг-услуги итн.) Феноменот 
на питањето е мошне загрижувачки и најмногу ги засега децата Роми, особено девојчињата Ромки и 
мајките со новородени бебиња. Невработеноста, сиромаштијата, дискриминацијата, работата на 
црниот пазар и работата на улиците претставуваат голема опасност за децата и за младите Роми кои 
лесно можат да се најдат изложени на ризик за трговија со луѓе. Иако недостасува официјална 
статистика, испитувањата покажуваат дека повеќе од 40 до 50 % деца и млади Роми на улица се 
изложени и засегнати од феноменот на трговија со луѓе поради беда и сиромаштија.  

» Правото на здравствена заштита на децата и младите Роми и Египќани 

И покрај законската рамка за поддршка и заштита во сите држави од Западниот Балкан, феноменот 
на дискриминација на Ромите во здравствениот систем е многу присутен. Ова може да се забележи 
во нивото на вклученост на оваа заедница во здравствените домови (домови за нега), здравствените 
центри, болниците, родилиштата и особено кај специјализираните здравствени услуги. Ромите се 
соочуваат со дискриминација во речиси секоја од институциите на здравствената заштита, 
вклучително и при укажувањето на итна медицинска помош. Исто така ромските семејства немаат 
финансиски средства да ги купуваат лековите што се потребни за третман на болестите. Децата од 
ромската и египетската заедница имаат индикатори за полоша здравствена состојба во споредба со 
останатото население. Многу од здравствените проблеми од кои тие страдаат се предизвикани од: 
сиромаштија, неухранетост, запуштеност, насилство, тешки или ризични работни места, долги 
работни часови и екстремно лоши услови на домување и на хигиена. Поради немањето документи 
за идентификација и решено станбено прашање, Ромите се лишени од стандардните здравствени 
услуги12. Тие не се вклучени во шемите за здравствена заштита затоа што финансиски не се способни 
да плаќаат придонес за здравствено осигурување и не се пријавени ниту како невработени ниту како 
баратели на работа. Можноста за обезбедување на специјализиран третман и здравствена заштита 

 
11 Ma. Elisabeta Osmanaj: “E drejta për arsim e komunitetit rom në kuadrin e integrimit të Republikës së Shqipërisë në Bashkimin 
Evropian” („Правото на образование на ромската заедница во рамките на интеграцијата на Република Албанија во 
Европската Унија“). 
12 Udhërrëfyes referimi për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve viktima të trafkimit në Europë (Прирачник за заштитата на 
правата на децата жртви на трговија со луѓе во Европа).   
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за младите кои употребуваат психоактивни супстанции, алкохол или се засегнати од заразни и/или 
сексуално преносливи болести е многу ограничена, па ова претставува мошне загрижувачко и 
проблематично прашање. Не се преземени задоволителни постапки или мерки во областа на 
превентивната здравствена заштита, сексуалното здравје, репродукцијата и семејното планирање за 
младите Роми и Египќани.  

» Правата на домување, правен идентитет, добросостојба и социјална заштита на децата и 
младите Роми и Египќани 

Ромските семејства немаат безбедни домови. Дискриминацијата на Ромите поврзана со 
засолништата и со домувањето е сеприсутна во сите држави на Западен Балкан. Една компаративна 
анализа заснована на студија на Програмата за развој на ОН (УНДП) и Светската банка од 2011 
година покажува дека просечно 30 % од Ромите живеат во руинирани куќи или бараки, а бројките 
по држава се 36 % во Албанија, 36 % во Босна и Херцеговина, 38 % во Србија и 42 % во Црна Гора. 
Над 70 до 80 % од ромските семејства живеат во неформални населби и на земјиште што не го 
поседуваат, што директно ги изложува на закана од присилно иселување. Бројот на присилни 
иселувања се зголемува во последниве 10 години во одредени земји во регионот. Ромските населби 
не уживаат во јавните придобивки како вода за пиење, електрична енергија, водоводни системи, 
комунално собирање отпад и пристапноста и одржувањето на патиштата13. 

Новите ромски семејства не можат да го остварат правото да поседуваат нивни сопствени 
куќи/станови и да живеат во нивно сопствено адекватно живеалиште. Тие се приморани да живеат 
во семејства составени од многу членови, во пренатрупан простор на локација помала од минимално 
потребната. Тешкотиите во животните услови доведуваат до: насилство, развод, небрежност и 
напуштање на децата. Неофицијалните податоци покажуваат дека над 60 % од ромските деца и 
млади се нерегистрирани и се без државјанство и националност. Ваквата нивна состојба и 
недостигот на лични документи е феномен присутен во сите држави од Западен Балкан. Младите без 
правен идентитет се лишени од правото да ги користат шемите за социјална заштита и другите 
човекови права гарантирани со закон. Одбиени им се сите фундаментални права на: образование, 
здравствена заштита, домување, социјална заштита, правото на учество или гласање кога ќе ја 
достигнат соодветната возраст14. 

Поради нивното недоволно образование, младите Роми имаат ограничен пристап до законите што 
им ги гарантираат потребните социјални услуги. Сите постапки за апликација за користење на 
социјална заштита и нега содржат многу дискриминаторски и бирократски пречки, што прават да е 
тешко да се дојде до овие услуги. Младите Роми и Египќани кои живеат во ваквите екстремно 
сиромашни услови ги напуштаат своите семејства и се упатуваат кон улиците и сите проблеми што 
ги чекаат таму. Тие се во постојан контакт/конфликт со законот и сите последици што ги носат 
таквите прекршоци. Дури и интегрираните програми за нивна рехабилитација и реинтеграција се 
дефицитарни и не е ретка појавата тие да посегнат кон криминални дејствија.  

 

 
13 UNDP, INSTAT-Romët dhe egjiptianët në Shqipëri: Profli social-demografk dhe ekonomik bazuar në censusin 2011- Prill, 
2015 (UNDP, INSTAT – Роми и Египќани во Албанија: социо-демографскиот и економски профил заснован на пописот 
на население од април 2011 година, 2015). 
14 Raport: Të Drejtat e Romëve dhe të KomuniteteveShtegtare në Europë, Këshilli i Europës, Shkurt 2012 (Извештај: Човековите 
права на Ромите и патувачките заедници во Европа, Совет на Европа, февруари 2012).  
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5.1 Состојбата со човековите права на децата и младите Роми и Египќани во секоја од 
државите во регионот 

» Состојбата со човековите права на децата и младите Роми и Египќани во Албанија 

Постои релативно комплетна рамка за социјална заштита, развој и социјална интеграција на децата 
и на младите воопшто во Албанија, со особен акцент на децата и младите Роми и Египќани. 
Адаптирани се и имплементирани повеќе закони, стратегии и програми за олеснување на почетокот 
на нивното вклучување и образование, граѓанско регистрирање, вработување и домување, 
здравствената и правната заштита итн. Воспоставени се одредени јавни и приватни резиденцијални 
и дневни центри што ќе обезбедат мултидисциплинарни услуги и заштита за нападнатите, 
напуштени и запуштени деца и млади, за децата и младите во контакт/конфликт со законот, децата 
на улица итн. Повеќето од овие деца се Роми и Египќани. Се наоѓаат во оваа ситуација во многу рана 
фаза од нивниот живот поради екстремната сиромаштија. И покрај сите закони што се носат во 
нивна полза, реалната состојба со децата и младите Роми и Египќани е многу проблематична. 
Триесет и четири проценти од ромското население припаѓа на возрасната група под 15 години и тие 
се најзасегнати од социјалните проблеми. Децата од ромската и египетската заедница имаат ниски 
индикатори за здравјето во споредба со децата од другите заедници. Во однос на здравствената 
заштита, тврдиме дека додека разликата во однос на вакцинацијата меѓу децата од ромската и 
неромските заедници е незначителна, нивниот пристап до здравствени услуги е многу 
проблематично прашање. Педесет и девет проценти од Ромите пријавуваат дека немаат соодветен 
пристап и доволно основни лекови. Во однос на образованието, Програмата за развој на ОН 
спроведе испитување според кое 48 % од Ромите на возраст од 7 до 15 години одат на училиште во 
Албанија и оваа бројка се намалува за 13 % за возрасната група од 16 до 19 години15. Отпишувањето 
од училиште за децата и за младите Роми на возраст од 10 до 16 години достигнува бројка од 30 % за 
момчињата и 44,6 % за девојчињата. Деведесет и шест проценти од девојчињата Ромки и 68 % од 
момчињата Роми на возраст од 16 години го имаат комплетно напуштено школувањето. Четириесет 
и три проценти од Ромите го имаат завршено своето прво четиригодишно школување во основното 
образование, 21 % го имаат завршено комплетното основно образование во траење од 9 години. 
Педесет и девет проценти од девојчињата на возраст над 15 години воопшто немаат појдено на 
училиште, а само 18 % имале барем една година основно училиште. Египќаните стојат на средината 
меѓу двете групи, а бројките се движат меѓу 80 % и 49 %. Нивниот пристап и интеграцијата во 
средното образование претставува голем предизвик.  

Проблематичната ситуација во образовниот сектор доведува до проблеми на пазарот на трудот. 
Триесет и седум проценти од ромските и египетските 25-годишни млади немаат формална работа и 
дискриминацијата против нив на работното место достигнува ниво од 24 % поради фактот дека 
поголемиот дел од дискриминираните Роми едноставно престануваат да бараат работа или 
пријавуваат дека работат само по неколку часа и повеќе не се идентификуваат како невработени16. 

 
15 UNDP-Studim për vlerësimin e nevojave të komuniteteverome dhe egjiptiane në Shqipëri, Tiranë, 29 shkurt 2012 (roma report 
in Albanian.pdf). (УНДП – Студија за процена на потребите на заедницата на Ромите и Египќаните во Албанија, Тирана, 
29 февруари 2012.)   
16 Romët dhe egjiptianët në Shqipëri: Profli social-demografk dhe ekonomik bazuar në censusin 2011- Prill, 2015, UNDP, INSTA. 
Роми и Египќани во Албанија: Социо-демографски и економски профил заснован на пописот од 2011 година, април 
(УНДП, INSTAT– 2015).   
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» Состојбата на човековите права на децата и младите Роми и Египќани во Босна и 
Херцеговина 

Босна и Херцеговина во 2008 година се придружи на Декадата за вклучување на Ромите. Но, според 
Извештајот за напредокот на Босна и Херцеговина од 2012 година, Европската комисија забележа 
ограничен напредок во однос на: образованието, вработувањето и здравството во споредба со 
искажаните политички заложби. Исто така учеството на претставниците на Ромите во процесот на 
донесување одлуки останува многу ниско. Остварен е многу мал напредок во подобрувањето на 
состојбата на ромските жени и деца кои и понатаму продолжуваат да страдаат од дискриминација и 
семејно насилство. Според Регионалната студија (БРПИ) во 2011 година, 61 % од децата Роми на 
возраст од 7 до 15 години се запишани во училиштата во споредба со 96 % кај неромските деца. 
Регистрацијата на младите Роми на возраст од 16 до 19 години достигнува 15 % споредено со 72 % 
кај неромските деца. Извештаите од регионалните студии за нивото на невработеност кај 15-
годишни до 24-годишни млади Роми велат дека тоа достигнува 69 % во споредба со 56 % кај 
неромските жители од истата возрасна група. Поновите проучувања покажуваат забележително 
намалување на нивото на сиромаштија, но и покрај намалувањето, сиромаштијата повторно е 
присутна во однос на основите приходи кај Ромите во споредба со неромското население и 
достигнува ниво од 42 % за Ромите и 14 % за неромските народи. Истражувањето спроведено во 2011 
година (БРПИ) обезбеди мешани резултати: 70 % од Ромите имаат здравствено осигурување, но 68 
% не можат да ги купат ниту основните лекови. Нивото на вакцинација кај 6-годишните ромски деца 
е 82 % во споредба со 97 % кај неромските деца кои живеат во средините во близина на ромските 
населби, но пристапот до здравствена заштита за ромскиот и египетскиот народ е многу низок во 
споредба со народите кои не се Роми. Над 36 % од Ромите живеат во руинирани куќи или бараки и 
немаат основни услови за живот17. Како што мошне често може да се случи низ сите држави од 
Западен Балкан, сиромаштијата и нискиот стандард на живеење ги изложуваат децата и младите 
Роми и Египќани на ризик да бидат на улица.  

» Состојбата на човековите права на децата и младите Роми и Египќани во Македонија 

И покрај имплементацијата на Националната стратегија за инклузија на Ромите и измените и 
дополнувањата во законите за спроведување на овие стратегии, децата и младите Роми и Египќани 
во Македонија се соочуваат со тешкотии, со дискриминација и со исклучување. Според 
проучувањето од 2011 година, нивото на Роми со завршено основно образование изнесува 60 % во 
споредба со 90 % меѓу неромското население од етнички Македонци. Се чини дека оваа процена е 
во согласност со резултатите од регионалното испитување на Ромите од 2011 година според кое 
процентот на децата и на младите Роми на возраст од 7 до 15 години кои одат на училиште е 74 %. 
Ова испитување покажа дека нивото на посетеност на училиштата од страна на 16-годишните до 19-
годишните Роми е 27 % во споредба со 65 % меѓу неромското население. Официјалните податоци 
покажуваат дека 35 % од сите деца регистрирани во основните училиштата како деца со ментални 
заболувања се деца Роми. Нивото на невработеност за младите Роми на возраст од 15 до 24 години е 
71 %. Програмите за вработување чија цел се Ромите досега немаат голем успех во тоа да ги 
мотивираат Ромите да учествуваат во програмите. Резултатите од испитувањето во 2011 година 
покажуваат дека нивото на сиромаштија, врз основа на приходите, засега 41 % од Ромите споредено 

 
17 Praktikat më të mira për integrimin e Romëve (BPRI) Raporti rajonal mbi antidiskriminimin dhe pjesëmarrjen e Romëve në 
vendimmarrjen lokale, мaj 2013, © OSCE/ODIHR 2013 (Најдобри практики за интеграција на Ромите (БПРИ): Регионален 
извештај за антидискриминација и учество на Ромите во локалното донесување одлуки, мај 2013 година. ОБСЕ/ОДИХР 
2013). 
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со 14 % од неромското население. Во однос на здравството, нивото на вакцинација на бебињата при 
раѓање и децата воопшто (93 %) и пристапот до здравствено осигурување (92 %) е малку пониско во 
споредба со тие кај неромското население (99 % и 97 %). Сепак, пристапот до основни лекарства е 
многу проблематичен и 2/3 од Ромите кажуваат дека имаат голем недостиг на лекови. Приближно 
1/4 од ромските семејства во Македонија живеат во многу сиромашни населби или живеалишта без 
никакви хигиенски и санитарни услови и во комплетно отсуство на јавна инфраструктура за 
одржување на нивните населби. Тие се соочуваат со принудни иселувања и рушење на нивните 
живеалишта во отсуство на нивната легализација, а ова значи дека стотици деца и млади Роми и 
Египќани се соочуваат со предизвици за безбедно домување.  

» Состојбата на човековите права на децата и младите Роми и Египќани во Косово 

Извештајот на Програмата за развој на ОН (UNDP) во 2010 година наведе дека ¼ од ромската, 
ашкалската и египетската заедница не присуствуваат на часовите во основно училиште и дека 62 % 
од ромските, ашкалските и египетските момчиња и 78 % од ромските, ашкалските и египетските 
девојчиња не продолжуваат со нивното образование во средно училиште. Овие бројки покажуваат 
дека 75 % од децата имаат завршено четиригодишно образование во основно училиште и дека 25 % 
продолжуваат со образованието во средно училиште, а само 1,4 % од децата и младите Роми и 
Египќани продолжуваат со учењето или имаат завршено средно образование. Сите податоци 
собрани од ЕСП и УНДП (2005 г.) за нивното ниво на писменост од аспект на способноста за читање 
и за пишување прикажуваат мошне неповолна слика за позицијата на децата и младите Роми и 
Египќани во образованието. Исто така постои значително влошување на нивните образовни 
индикатори во последниве години. УНДП проценува дека 58 % од Ромите, од Ашкалите и од 
Египќаните биле невработени во 2010 година во споредба со просекот од 48 % во Косово. Ова 
испитување пријавува стапка на невработеност што достигнува 75 % кај младите Роми, Ашкали и 
Египќани на возраст од 15 до 24 години18. Резултатите од Извештајот за човековиот развој на УНДП 
го изложија фактот дека сите вработени Роми, Ашкали и Египќани (ако воопшто се вработени) 
имаат работни места од низок профил. Според КФОС во Косово (Косовската фондација за отворено 
општество), „постои голема загриженост за недостигот на граѓанска регистрација на 0-годишните 
до 6-годишните ромски, ашкалски и египетски деца. Не се регистрирани 14,7 % во регистарот за 
родените. Децата на оваа возраст се подложни на многу ризици по здравјето затоа што токму во оваа 
фаза се изведуваат повеќе вакцинации и доколку ги немаат тоа би можело да ја зголеми стапката на 
смртност кај бебињата поради различни епидемии, но исто така би довело и до подолгорочни 
последици по здравјето и покрај тоа што невакцинираните би можеле да имаат среќа и да не бидат 
изложени на здравствени епидемии. Исто така треба да имаме предвид и дека децата од оваа 
возрасна група би можеле лесно да станат жртви на феноменот на трговија со деца. Истовремено 
органите на законот и редот може да се соочат со многу пречки за нивното пронаоѓање и во 
обезбедувањето заштита, што дополнително ги влошува нештата19. Состојбата со обезбедувањето на 
засолниште и домување за ромските и египетските семејства е многу загрижувачко прашање. Над 50 
% од ромските и египетските семејства не поседуваат потребен, адекватен и соодветен основен 
простор за живеење за да можат да ја гарантираат добросостојбата на своите деца. Над 42 % од 
нивните населби се неформални и животните услови не се безбедни и не се обезбедени. Ромските 
населби немаат пристап до јавните услуги како електрична енергија, јавно осветлување, одржување 
итн.  

 

 
18 Најдобрите практики за интеграција на Ромите (BPRI): Регионален извештај за антидискриминација и активно учество 
на Ромите во локалното донесување одлуки, мај 2013, ОБСЕ/ОДИХР 2013.   
19 Состојбата на ромската, Ашкали и египетската заедница во Косово, (КФОС - СОРОС), 2009.  
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» Состојбата со човековите права на децата и младите Роми и Египќани во Црна Гора 

Многу испитувања и извештаи покажуваат дека поголемиот дел Роми сѐ уште живеат во екстремно 
сиромашни услови. Нивната слаба економска моќ, недостигот на образование и недоволното 
образование, ниското ниво на вработување, неадекватниот простор за живот и условите во домот, 
општественото исклучување засновано на стереотипизацијата и етничките предрасуди, нивниот 
карактеристичен стил на живеење и другите специфичности се некои од причините што ја 
објаснуваат нивната тешка позиција во општеството. Во овие услови, децата не одат на училиште 
редовно дури и кога државата го има олеснето нивниот пристап до образованието. Исто така 
многубројни се и проблемите поврзани со образованието: неписмените родители не им даваат 
поддршка на децата, нема доволно предучилишно образование, има низок квалитет на одвоените 
часови за Ромите што не ги поттикнуваат на дополнително образование, постојат финансиски 
ограничувања, недостиг на обученост кај наставниците за работа со ромските деца, недоволно 
познавање на црногорскиот јазик, што продуцира високо ниво на отпишување (предизвикано меѓу 
другото и од раните бракови и питањето20). 

Испитувањата извршени од УНДП, Светската банка и Европската комисија во 2011 година 
покажуваат дека 55 % од децата и младите Роми и Египќани на возраст од 7 до 15 години се запишани 
во задолжително образование, а само 13 % од младите на 16 до 19 години се запишуваат во средните 
училишта.  

Екстремното ниво на сиромаштија ги остава препуштени на лоша состојба на домување, да живеат 
во кампови со други семејства и со ниско ниво на  хигиена. Здравјето на ромското население во Црна 
Гора е под големо влијание на сиромашните животни услови во комбинација со неадекватното ниво 
на образование, како и многу скапата специјализирана нега. Ова доведува до лоша здравствена 
состојба, предвремена смртност, ризик при породување и понизок очекуван животен век за целата 
група во споредба со националниот просек21. Ромското население во Црна Гора е релативно добро 
покриено во однос на здравственото осигурување и програмите за вакцинација (84 % и 94 %) и тие 
даваат попозитивни искази во однос на здравството во споредба со неромското население во 
близина. Сепак, достапните информации укажуваат на тоа дека здравствената состојба на Ромите е 
многу полоша отколку онаа на целокупното население на Црна Гора.  

Испитувањата на УНДП, на Светската банка и на Европската комисија кажуваат дека 42 % од 
испитаните Роми живеат во дотраени куќи или сиромашни населби споредено со 12 % од 
неромското население во близина. Нивото на невработеност кај Ромите е 44 % споредено со 30 % кај 
неромското население што живее во близина и причините за тоа може да се најдат не само во 
недостигот на сите потребни квалификации кај Ромите и Египќаните за тие да се најдат на пазарот 
на трудот туку и во дискриминацијата против нив.  

» Состојбата со човековите права на децата и младите Роми и Египќани во Србија 

Во рамките на Декадата за вклучување на Ромите 2005–2015 година, одобрени се 19 закони и 6 
национални стратегии за заштита на човековите права на малцинските и етничките групи. Сите овие 
документи, особено оние прецизирани во рамките на Декадата на Ромите, ги опфаќаат 

 
20 Промовирање и заштита на човековите права на Ромите и другите ранливи групи, ЦРНА ГОРА, Инструмент за 
претпристапна помoш (ИПА II) 2014–2020, Европска комисија.  
21 Исто.  
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проблематичните прашања на ромските и египетските деца во однос на социјалната заштита и 
приоритетните области за помош.  

Според Извештајот за процена на потребите за Србија од октомври 2013 г., постојат многу ромски 
деца кои не се запишани на училиште, а многу од нив кои се регистрирани се отпишуваат во првата 
фаза од формалното образование. Различни извори откриваат дека 35 до 60 % од ромските деца 
воопшто не се запишуваат на училиште. Од ромските деца 38 % не присуствуваат во задолжителната 
предучилишна програма, 26 % од ромските деца не посетуваат основно образование (CARE Србија, 
NSHC, 2011) и 38 % од младите се отпишуваат од средното образование (Институт Отворено 
општество, 2010 г.). 

Ромското население во Србија има највисоко ниво на сиромаштија, невработеност и зголемен 
морбидитет во споредба со останатиот дел од неромското население. Се проценува дека 2/3 од децата 
Роми живеат под линијата на сиромаштија. Ромскиот народ е 7,5 пати поизложен на заканата од 
сиромаштија во споредба со неромскиот народ во Србија, додека стапката на невработеност за 
ромската заедница е 4 пати повисока отколку просечната стапка на невработеност во државата. 
Поради нивната бездржавност (немањето правен идентитет), децата и младите Роми се лишени од 
многу права во однос на пристапот до: здравството, социјалната заштита, вработувањето, 
домувањето, правото на глас итн. Во неадекватни и небезбедни услови на живот живеат 60 и 80 % од 
Ромите и 70 % од нивните населби се неформални. Исто така, 30 % од сите идентификувани жртви 
на трговијата со луѓе се ромски девојки и жени и 72 % од сите идентификувани млади жртви на 
трговијата со луѓе во Република Србија се ромски деца и младинци. Состојбата со здравјето на децата 
и на младите Роми покажува ниски индикатори во споредба со мнозинството од неромскиот српски 
народ. Стапката на смртност кај ромските деца е приближно 3 пати повисока од националниот 
просек. Ромскиот народ не може да добие широк спектар на услуги од здравствената заштита во 
здравствените центри и како последица на тоа стапката на морталитет и на морбидитет за Ромите е 
многу висока во споредба со останатото неромско население.  
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Социјалната заштита, развојот и интеграцијата на децата и младите Роми и Египќани во 
општеството преку уставни и правни одредби не се најадекватно загарантирани. Заштитата, 
социјалната инклузија, развојот и интеграцијата на децата и младите Роми и Египќани претставуваат 
континуиран процес што вклучува многу учесници од јавниот и приватниот сектор. Граѓанските 
организации се клучните чинители кои можат да го употребат своето значајно влијание затоа што 
тие се оние кои имаат клучна улога во мобилизирањето на целото општество, на ромската и 
египетската заедница, особено преку поттикнувањето на медиумите и сите други засегнати страни 
што имаат своја улога и што имаат моќ над одлучувачките структури на локално и национално ниво 
во секоја од државите од регионот. Нивните интензивни напори да ги организираат и да ги 
придвижат сите овие чинители за тие да извршат влијание врз државните институции да ги 
спроведат сите уставни и правни гаранции во практиката се еден од главните приоритети на ГО.  

 
6.1 Задачи што ги преземаат ГО во областите на превенција и на заштита од дискриминација и 
од општествена нееднаквост  
 

(Различната улога на интервенцијата од страна на ГО во споредба со функциите на 
државните институции) 

Превентивни услуги обезбедени од ГО 

Овие услуги вклучуваат:  

Креирање поддршка 

Креирањето поддршка од општеството за заштита на децата и младите Роми и Египќани од 
дискриминација и од социјално исклучување е една од најважните задачи што ги преземаат ГО и 
другите организации што работат со деца. Улогата на ГО доаѓа со голема одговорност за 
подигнувањето на свеста на општеството и активно учество во позитивни дејства што ќе ја 
гарантираат социјалната заштита и интеграцијата на децата и младите Роми и Египќани во 
општеството.  

6. Одговорностите и задачите што 
ги преземаат ГО за да обезбедат 
заштита, развој и социјална 
инклузија на децата и младите 
Роми и Египќани
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» Граѓанските организации го мобилизираат граѓанското општество во заштитата на 
човековите права на децата и младите Роми и Египќани за секое дете или личност изложено 
на ризик да биде заштитено од напуштање или од запуштеност. Тие преземаат чекори за 
подигнување на свеста на општеството преку организирани граѓански акции за општеството 
да реагира против неимплементацијата на законите или против прекршувањето на 
човековите права на Ромите и на Египќаните.  

» Техники на интервенција: јавни соопштенија и декларации во случаи на документирана 
дискриминација, петиции, прес-конференции, објавување документи за условите на живот, 
за сегрегацијата и за дискриминацијата во училиштата, во здравството и во институциите за 
вработување, за домувањето и за социјалната заштита итн. Силните техники за подигнување 
на свеста вклучуваат протести и добро организирани маршеви за одредени проблематични 
прашања, особено во случаите на присилно иселување на Ромите од нивните населби, при 
проблеми со домувањето итн.  

» ГО ја зголемуваат свеста на граѓаните за почитувањето на човековите права, на културата и 
на вредностите на ромската и египетската заедница со што придонесуваат кон промената на 
негативната слика за Ромите и за Египќаните во подобра претстава за нив.  

» Техники на интервенција: етнокултурни и културни панаѓури, форуми за дискусија, 
медиумски форуми итн. Овие техники/механизми создаваат добри можности за ромската 
заедница да се изрази и да ги сподели своите духовни вредности и културни богатства и да 
ги промени предрасудите што се манифестираат и се култивираат против нив. 
Подобрувањето на сликата влијае на намалувањето на дискриминацијата и на сегрегацијата 
и го поттикнува прифаќањето на децата и младите Роми и Египќани во општеството.  

» Добри практики: Создавањето пријателски училници во училиштата и пријателски спортски 
тимови има добро влијание врз намалувањето на дискриминацијата, силеџискиот однос и 
сегрегацијата против децата и младите Роми и Египќани во училишните средини.  

 

Подигнување на свеста 

Подигнувањето на свеста за човековите права и фундаменталните слободи е најважната стратегија 
во заштитата на децата и младите Роми и Египќани од дискриминација и драстично исклучување од 
општеството и во промовирањето на подобро разбирање на нивните култура, традиција и 
општествените вредности.  

» ГО ја зголемуваат свеста на ромската и египетската заедница за нивните човекови права 
и ги поттикнуваат да учествуваат во политичкиот, општествениот и економскиот живот 
во државата. ГО се главните чинители во искоренувањето на сите пречки со кои се 
соочува ромската заедница при користењето на социјални услуги. Техники: кампањи за 
развивање на свеста, објавени документи, споделување информации итн.  

» ГО играат клучна улога во развивањето на општествената свест преку споделување 
информации во однос на спротивставувањето на феномените на дискриминацијата и 
сегрегацијата и промовирањето еднаков третман за луѓето, почитувањето на културниот 
диверзитет и промовирањето меѓукултурен дијалог.  
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» ГО се првите што ќе се соочат со проблематичните прашања на ромскиот народ и се 
способни да ја направат ромската заедница свесна за своите потреби и капацитети за 
изнаоѓање решенија на проблемите, и на тој начин да го поттикнат нејзиниот развој22.  

» ГО имаат одговорност за подигање на свеста на општеството и за активно учество, 
особено на ромската и египетската заедница, во постапки што ќе ја гарантираат 
социјалната заштита и интеграцијата на децата и младите Роми и Египќани во 
општеството.  

» ГО ги поттикнуваат ромскиот и египетскиот народ, а особено младите, да бидат 
влијателни во процесите на донесување одлуки за важните животни прашања. Тие се од 
најголема важност за градењето на довербата и верувањето во капацитетите и личните 
вредности на децата и младите Роми и Египќани, како и во идентитетот на ромскиот и 
египетскиот етникум, нивната култура и традицијата. Изградувањето на довербата ги 
олеснува предизвиците на соочувањето со дискриминација и насилство и поттикнува 
позитивен пристап во општеството.  

» Техники/методи на интервенција: информативни програми за човековите права и 
законите што ја промовираат социјалната инклузија на децата и младите Роми и 
Египќани, еднаков третман и недискриминација (брошури, постери, правни и 
административни совети, состаноци, дискусии итн.). 

» Програми за обука (градење капацитети, поттикнување на учеството во структурите на 
донесување одлуки, лобирање и застапување, зајакнување на ромското и египетското 
лидерство, особено на младинските лидери, зајакнување на улогата на Ромите 
медијатори, препознавање на различните форми на дискриминација, злоупотреба, 
небрежност, граѓански вредности итн.). 

 

Лобирање и застапување 

» ГО имаат незаменлива улога во влијанието врз социјалните и економските политики во 
корист на социјалната заштита на ромските и египетските младинци и нивната 
интеграција во општеството. Тие лобираат и се застапуваат за групи закони и 
подзаконски акти во интерес на развојот, на социјалната заштита и на интеграцијата на 
младите Роми и Египќани во општествениот живот. Тие исто така преземаат правни 
иницијативи што гарантираат решенија за проблематичните прашања со кои се 
соочуваат децата и младите Роми и Египќани во областите на: образованието, 
здравствената заштита, вработувањето, домувањето, социјалната заштита и инклузијата.  

» Техники на интервенција: учество на консултативни тркалезни маси, форуми и 
советодавни одбори, организација на јавни сослушувања, експертски тркалезни маси, 
медиумски кампањи, кампањи на застапување, предлози за нацрт-закони, амандмани, 
итн. 

» ГО ги мобилизираат сите јавни и приватни институции што имаат одговорност да ги 
штитат човековите права на Ромите и на Египќаните и сите други категории на луѓе 
изложени на ризик. Потпирајќи се на уставните права, тие ги мобилизираат првенствено 
структурите за правдата и за антидискриминација за да ја гарантираат заштитата на 

 
22 Практичен водич за ГО за превенција од дискриминацијата против ромските заедници NET-KARD.  
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децата и младите Роми и Египќани во случаите на повреда на човековите права од кој 
било тип и во која било форма.  

» Техники/механизми на интервенција: ГО поднесуваат барања, жалби, известувања и 
други форми на поднесоци институционално признати од надлежните структури и со 
тоа влијаат на групи закони, нефер одлуки и ги мобилизираат законодавните институции 
за да ги заштитат Ромите и Египќаните воопшто, а најмногу децата.  

 

Надгледување и анализа 

Целите на граѓанските организации ги обврзуваат тие да преземат одговорност да вршат притисок 
врз владата да ги исполнува своите должности за социјална заштита и за грижа за своите граѓани, па 
потоа се наоѓаат во ситуација да го олеснуваат овој процес преку давање помош и обезбедување 
други директни алтернативни услуги. За да ја исполнат оваа мисија, тие континуирано вршат 
анализа и надзор на спроведувањето на националните закони и имплементацијата на националната 
легислатива, како и на применувањето на меѓународните документи (конвенции, резолуции) за 
човековите права на децата и младите Роми и Египќани. Тие играат голема и незаменлива улога во 
набљудувањето на локалните и националните стратегии прецизирани во Декадата за вклучување на 
Ромите и ЕУ-рамката за национални стратегии за интеграција на Ромите до 2020 г.  

» Техники/методи на интервенција: ГО организираат испитувања, проучувања, објавуваат 
документи, забелешки, анализи на потребите, периодични извештаи. Тие лобираат и 
вршат одреден притисок врз сите нивоа на донесување одлуки за нивните анализи и 
заклучоци да бидат земени предвид со тоа што ќе се пресликаат во подобри социјални 
политики за децата и младите Роми и Египќани.  

» ГО организираат граѓански активности (протести, маршеви итн.) во случаи кога владата 
презема законски иницијативи што влијаат на граѓанските интереси или ги прекршуваат 
граѓанските интереси. Тие активно учествуваат во техничките тркалезни маси, 
консултативните форуми, советодавните одбори, и сите овие активности се добро 
формализирани, каде што тие ги споделуваат и дискутираат за своите мислења и 
практики за: стандардите, политиките, легислативата поврзана со заштитата и 
социјалната инклузија на децата и младите Роми и Египќани и на други деца изложени 
на ризик од социјално исклучување.  

 

6.2 Соработка и партнерства за заштита и грижа за децата и младите Роми и Египќани изложени 
на ризик 

Улогата што ја играат ГО е од највисока важност не само во набљудувањето на имплементацијата на 
законите и на политиките за заштита на децата и младите Роми и Египќани туку и за мобилизацијата 
и активирањето на сите јавни и приватни субјекти за да може да се гарантира и да се оствари 
интегриран пристап до услуги за заштита на децата и младите Роми и Египќани и за други деца 
изложени на ризик.  
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Соработка и партнерство со државните структури 

 

Државните институции имаат обврска да обезбедат заштита, развој и интеграција на децата и 
младите Роми и Египќани и на секој поединец или група изложени на ризик преку имплементација 
на легислативата и социоекономските политики и програми за кои се одговорни.  

Пред сѐ, при соработката и организирањето активности со државните структури, ГО ја набљудуваат 
работата на државните институции за заштита на децата и младите изложени на ризик и им 
обезбедуваат поддршка и помош.  

» Некои форми на соработка на ГО со државните структури и со другите чинители. 
» Организирање технички и работни групи итн. за добро координирана интервенција во 

одредени ситуации или случаи за да им се помогне на децата и младите Роми и Египќани 
кои имаат потреба од заштита.  

» Организирање технички групи за одредени случаи поврзани со имплементацијата на 
законите и примената на стратегиските документи или некои други проблеми што 
бараат учество на експертите на ГО кои ќе ги понудат најдобрите практики од нивните 
проекти и програми. 

» Организирање заеднички технички групи за теренска работа што ќе работат на 
идентификацијата на децата и на младите во улична ситуација, нивно преупатување и 
обезбедување итна помош и поддршка.  

» Заедничко управување со одредени случаи (идентификувани деца/млади изложени на 
ризик, деца/млади на кои им треба заштита) со државните структури за заштита на 
децата и на младите при што ГО ќе ги даде на располагање сите човекови ресурси со кои 
располага.  

» Заедничка одговорност во изготвувањето и развојот на индивидуален план за заштита и 
нега на 15-годишници до 18-годишници и индивидуален план за заштита и нега на 18- 
-годишници до 30-годишници.  

» Обезбедување експерти и олеснување на процесот на анализа на социјалните потреби за 
ромските и за египетските деца/младинци преку учество на заедницата. Техники: 
теренска работа и набљудување, фокусни групи, интервјуа, проучувања итн.  

» Градење на капацитетите на јавните и приватните даватели на услуги за децата и младите 
Роми и Египќани изложени на ризик. Техники: обуки, семинари, работилници, добри 
практики итн.  

» Препраќање до соодветните структури кога некое дете е злоупотребено или има сомнеж 
за злоупотреба и има потреба од заштита.  

» Воспоставување алтернативни услуги во заедницата, како и дополнителни услуги за 
децата и младите Роми и Египќани.  
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Соработка и партнерство со други ГО 

 

Активностите на ГО се многу и разновидни, но често тие не се добро организирани или 
координирани за нивните ресурси да би биле најефикасно искористени за развој и за подобрување 
на животот на децата и младите Роми и Египќани.  

Гласот на овие организации што работат на намалувањето на јазот во животните услови и 
добросостојбата меѓу Ромите и неромските народи станува моќен ако сите ГО работат со 
споделување на истата методологија и ако станат добро синхронизирани во државата и пошироко, 
во целиот регион. Таквата хармонизација би значела подобра и поефикасна младинска работа со 
децата Роми и Египќани затоа што повеќето Роми се мобилни, немаат добро воспоставени населби, 
не познаваат национални граници и се народ без земја.  

Граѓанските организации (ГО) имаат целосна одговорност да ја подобрат соработката и добро да се 
организираат и да се координираат меѓусебно. Секоја од нив треба да биде координирана со другите 
организации, особено со граѓанските организации што работат во областите на заштитата и 
социјалната инклузија на децата и младите Роми и Египќани и во другите области на човековите 
права за:  

» на децата и младите Роми и Египќани да им бидат обезбедени квалитетни услуги во 
согласност со стандардите на ЕУ  

» да се обезбедат поефикасни и подобри социјални интервенции за заштита на децата и 
младите Роми и Египќани 

» да се развијат и да зајакнат човековите капацитети и да се разменуваат искуства  
» да се овозможи умножување на сите достапни финансиски и човекови ресурси.  

o Начини на кооперација и колаборација:  
» заеднички регионални проекти  
» заеднички структури за донесување одлуки по важни прашања за правата на децата  
» споделување и размена на информации, споделување на добри практики и пилот-модели  
» заеднички публикации за прашања од голем заеднички интерес 
» мрежна комуникација 
» заеднички работни групи во случаи на проблематични состојби како што се: природни 

катастрофи, граѓански немири, нелегална имиграција, трговија со деца или експлоатација на 
двете страни на државните граници итн. 

 

 

Соработка и партнерство со ГО и со ромските и египетските заедници 

 

Во сите држави на Западен Балкан, движењата на Ромите и движењата за ромскиот народ станаа 
посилни, па ова овозможи задоволување на некои од потребите на Ромите и лобирање на различни 
нивоа за предлагање и имплементација на политики во интерес на оваа заедница, како и на 
потребата за надзор на локалните и националните стратегии во корист на ромскиот народ. Во 
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интерес на зајакнувањето на ромската заедница постои потреба за подобра соработка меѓу 
неромските организации и ромските организации, особено во најважните сектори за развој на 
децата како образованието, здравството, заштитата и социјалната инклузија, правдата итн.  

Некои од заедничките споделени дејства и активности што може да се применат се:  

» обуки за надградба на капацитетите и за зајакнување на ромското лидерство 
» ширење на свеста за кампањите што се наменети за ромските родители за нивните деца 

навреме да се запишат на училиште  
» намалување на феноменот на „отпишување“ преку справување со: дискриминацијата, 

силеџиството и сегрегацијата во училиштата на најефективен начин  
» јазични курсеви за ромските родители за тие да можат да им дојдат на помош на своите 

деца при проблеми со образованието 
» треба да се изврши влијание ромскиот јазик да биде воведен во училишните програми  
» намалување на: насилството, експлоатацијата и небрежноста кон ромските деца и млади  
» намалување на феноменот на раните бракови. Треба да се промовира нова култура на 

создавање и планирање на семејството  
» воспоставување на позитивни традиции за семејството, а особено за зајакнувањето на 

девојките и на жените.  

 

Соработка и партнерство со новинарите и со радиодифузните медиуми 

 

Новинарите и радиодифузните медиуми се клучен партнер за ГО во создавањето и во емитувањето 
на нова изменета слика за ромската заедница за и тие да можат активно да учествуваат во 
поддржувањето на прашањето на Ромите и особено во заштитата на децата и младите Роми и 
Египќани од дискриминација и од сегрегација.  

» ГО можат да ги придвижат државните механизми преку медиумите и да настапат со 
решенија за длабоко вкоренетите и хронично проблематични прашања што ги засегаат 
децата и младите Роми и Египќани како што се присилното иселување, напуштањето или 
запуштеноста, полициското насилство и бруталност, дискриминацијата во пристапот до 
вработување, дискриминацијата во здравствените институции итн.  

» Активното учество на новинарите и на медиумите е незаменливо, особено во 
позитивната промена на сликата за ромската и египетската популација и за 
промовирањето на нова слика вкоренета во културните вредности, традиции и 
индивидуалните капацитети на ромскиот и египетскиот народ.  

» Соработка со медиумите за промовирање на вистинската слика за ромската заедница 
преку изложување и споделување на нивните традиции, практики и активности, па и на 
нивните проблеми, што би поттикнало подлабока почит за разновидноста и би 
поттикнало меѓукултурен дијалог во општеството.  

» Непрофитните организации би можеле да соработуваат со радиодифузните медиуми во 
промената на предрасудите култивирани од општеството против ромската заедница 
преку давање форма и споделување на нивното културно наследство, традициите и 
човечките вредности во општеството.  
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» Ромските ГО се добри медијатори меѓу новинарите и заедницата и токму ГО се оние до 
кои се обраќаат новинарите кога се зафаќаат со ромското прашање и нивните главни 
проблеми23.  

» Радиодифузните медиуми играат моќна улога во справувањето со прашањата 
проблематични за децата и младите Роми и Египќани и за придвижувањето на 
општеството за тоа да им излезе во пресрет. Тие особено можат да влијаат на 
превенцијата на: дискриминацијата, бруталноста и насилството, експлоатацијата и 
небрежноста против нив.  

» Техники на соработка: репортажи, хроники, вести и информации, интервјуа, 
фотографски вести, разговори во студио итн.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
23 Практичен водич за ГО за превенција од дискриминацијата против ромските заедници NET-KARD.   
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Тргнувајќи од анализите и од забелешките на меѓународните организации тврдиме дека состојбата 
на децата и младите Роми и Египќани е многу проблематична во државите од регионот и покрај 
добрите стратегии за вклучување на Ромите и на Египќаните, комплетираната правна рамка и 
добрите практики на интервенирање. Овие луѓе се среќаваат со многу тешкотии и недостатоци што 
доведуваат до нарушување на нивното достоинство и интеграцијата и, уште полошо, до исклучување 
од општеството. За нештата да станат подобри, освен лобирањето за изнаоѓање трајни решенија на 
претходноспоменатите проблеми, ГО го овозможија воспоставувањето на алтернативни 
општествени услуги за заедницата, како и други услуги што недостасуваат.  

 

 
ДОБРА ПРАКТИКА: 
 
АРСИС – Социјална организација за поддршка на младите во Албанија – воспостави 72-часовен 
центар за итни случаи за деца и за млади изложени на ризик (главно Роми и Египќани), за 
напуштени, за нападнати и запуштени деца, за деца и млади во контакт/конфликт со законот, за 
мајки со деца кои се соочуваат со насилство. За време на нивниот престој во 72-часовниот центар 
за итни случаи, на децата/младите им се даваат потребните мултидисциплинарни услуги. Во 
меѓувреме, државните структури и другите учесници се во интеракција за да обезбедат 
поодржливи решенија за идентификуваните случаи. Моделот создаден од АРСИС се применува 
во јавните социјални центри за грижа за деца и за млади изложени на ризик.  
 

 

7.1 Задолжителни принципи за граѓанските организации за давање услуги на деца и млади Роми 
и Египќани  

 

» Почит кон човековите права и фундаменталните слободи, особено кон децата и младите, 
независно од нивниот социјален статус. 

» Секое поединечно дете или младинец се третира со голема почит и во целосна согласност 
со неговиот/нејзиниот индивидуален развој, неговите/нејзините права на заштита и на 
развој. Детето/младинецот што има одредена потреба се третира со почит како човечко 
суштество со висока вредност. 

7. Алтернативни услуги за социјална
заштита и грижа за деца и млади 
Роми и Египќани
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» Сите деца/младинци го добиваат истото ниво на услуга и помош и според тоа не 
подлежат на дискриминација поради нивниот статус, етничка припадност, пол, религија, 
возраст, локација или капацитет и способност24. 

» Услугите се лесно достапни за сите деца/млади. 
» Услугите се со висок квалитет и во целосна усогласеност со националните и 

меѓународните стандарди.  
» Се гарантира безбедноста во случаи на нарушување на човековите права. Се дава заштита 

против сите форми на: насилство и бруталност, злоупотреба, дискриминација, 
експлоатација, сегрегација и други прекршувања на правата.  

» Еднакви можности за развој и за социјална интеграција.  
» Се покажува почит за личноста на детето/младинецот и за развојот на нивната 

индивидуалност, независноста и вредностите независно од: етникумот, националноста, 
религијата и културата.  

» Децата/младите се поттикнуваат слободно да ги изразуваат своите мисли, барања, 
убедувања итн.  

» Децата/младите и нивните семејства учествуваат во процесите на донесување одлуки за 
прашањата што се во најдобар интерес на детето/младинецот.  

» Размислувањата, предлозите и препораките дадени од децата се слушаат и се земаат 
предвид.  

» Размислувањата и предлозите дадени од младите сериозно се земаат предвид.  

 

7.2 Препорачани процедури за пристап кон децата и младите Роми и Египќани при 
обезбедувањето на услугите 

Децата и младите Роми и Египќани се соочуваат со: сиромаштија, небрежност, експлоатација, 
дискриминација и други лоши општествени феномени кои ги прават ранливи и беспомошни. Тие 
постојано се во потрага по човековата топлина и љубов што недостасуваат во нивните семејства и 
ова може да ја компромитира комуникацијата со нив доколку не се применат одредени јасни 
процедури и пристапи. Обидувајќи се да избегнат некоја компромитирачка ситуација и/или 
ситуација на ранливост што може да доведе до штетно недоразбирање, вработените кои работат во 
ГО треба да се придржуваат до кодекс на однесување и етика, па според тоа препорачано е да се 
почитуваат одредени процедури:  

 

Во секој случај, вработените имаат обврска: 

» да дејствуваат како мултидисциплинарен тим при давањето услуги на децата и младите 
Роми и Египќани  

» да ја претстават организацијата што ги дава услугите. Нивниот беџ за идентификација 
треба да е видно изложен за тие да се идентификувани  

» јасно и разбирливо да ја дефинираат позицијата во рамките на 
институцијата/организацијата што ја претставуваат за третите страни  

 
24 Работен протокол за заштита на децата, УНИЦЕФ Албанија 2015 (Protokolli i Punës për 
mbrojtjen e Fëmijëve, Shqipëri).   
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» да ја образложат целта на интервенцијата што се извршува и услугите што се даваат за да 
се постигне таа цел. Тој/таа треба да се осигури дека информацијата е споделена со 
целната група на која се однесува и дека е разбирлива за сите корисници  

» да ги осигурат децата и младите дека сѐ се прави во нивен најдобар интерес за нивните 
развој и заштита  

» да ги обезбедуваат услугите на отворен простор, мошне видливи од трети страни и во 
присуство на сите други деца и млади и со согласност на членовите на семејството. 
Давањето услуги на отворен простор лесно може да се набљудува, да биде посеопфатно 
и е во согласност со политиката за заштита и доверливост  

» да се однесуваат со должната почит кон детето/младинецот и покрај одредена реакција 
или однесување  

» да бидат отворени за комуникација со децата ако тие и нивните семејства дадат 
согласност за тоа.  

 

7.3 Директни услуги на поддршка што можат да ги преземат ГО за зајакнување на децата и 
младите Роми и Египќани 

Многу услуги претходно не беа достапни и за да се поправи оваа состојба граѓанските организации 
почнаа да обезбедуваат директни услуги за поддршка чија цел е зајакнувањето на децата и младите 
Роми и Египќани.  

ГО нудат услуги во согласност и почитувајќи ги националната легислатива и ратификуваните 
меѓународни конвенции и досегашните најдобри практики. Стандардите на услугите се одобрени од 
владата и задолжително е тие да се спроведуваат во согласност со лиценците што ги имаат ГО.  

» Интервентни акции преземени од ГО за заштитата и за развојот на децата и младите 
Роми и Египќани 

» Преку зајакнување на нивните семејства.  
» Преку зајакнување на заедниците во кои живеат.  
» Преку воведување програми, директна помош и дневни центри за грижа.  

 

7.3.1. Зајакнувањето на децата и младите Роми и Египќани преку зајакнување на 
нивните семејства 

Семејството е природната средина каде што децата и младите се воспитуваат, имаат добар живот и 
заштита, па така многу од напорите треба да се насочат за зајакнување и за охрабрување на 
семејствата на децата и на младите. Сите интервентни акции за заштита на семејството во својот 
фокус треба да ги имаат децата и младите и нивните најдобри интереси за заштита и за развој25. 

Заштитата на семејството се дава откако ќе се направи сеопфатна анализа на потребите на 
децата/младите, како и евалуација на реалните можности што ги има семејството за исполнување на 
овие потреби.  

 
25 Retrak стандардни оперативни процедури за семејна реинтеграција, мaј 2013.   
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Анализата на потребите се изведува преку посетување на семејството на децата/младите.  

Посетувањето на семејствата го прави можно испитувањето на нивните животни услови и на 
посветеноста на членовите на семејството да ги зајакнат децата/младинците, се набљудува и се 
испитува односот меѓу членовите на семејството и некои од проблематичните точки во овие односи, 
се набљудува однесувањето на децата/младите и нивниот однос со другите членови на семејството.  

» Интервенцијата во првиот момент кога ќе се идентификуваат ризици за децата и за 
младите во семејството може да има голема превентивна улога за ситуацијата да не се 
влоши и да се спречи ризикот да стане поголем.  

» Раната интервенција за зајакнувањето на ромските и египетските семејства е многу 
важна превентивна стратегија.  

 

Интервентните постапки во ромските и египетските семејства вклучуваат:  

Превентивна работа 

Подигнување на свеста за зајакнувањето на законските родители/старатели што се грижат за 
децата и младите Роми и Египќани 

Ова подразбира:  

» подигнување на свеста за нивната улога и одговорностите за добро родителство,  
» подигнување на свеста за нивната улога и одговорностите како членови на семејството 

да ги обезбедат заштитата, добросостојбата и развојот на своите деца/млади, 
» подигнување на свеста за важноста на образованието, особено за девојчињата,  
» промена на пристапот кон лошите животни навики, 
» подигнување на свеста за важноста на професионалните квалификации за младите преку 

посочување на примери на млади кои добиле образование и подоцна се вработиле во 
различни државни институции, во бизниси или други сектори на економијата итн., 

» подигнување на свеста за здравствената заштита и нега, како на пример заштитата од 
ХИВ/СИДА итн.,  

» подигнување на свеста за превентивната медицина во области како сексуалното здравје, 
репродукцијата, семејното планирање итн.,  

» техники на интервенција: обуки, кампањи за подигнување на свеста, брошури, постери, 
дискусии, посети на училишта и на успешни бизниси, средби со наставници, со 
бизнисмени, со образовани млади Роми и Египќани, директни средби и продлабочени 
интервјуа со ромски семејства итн.,  

» споделување на најдобрите практики од доброто родителство, образование и 
здравствена заштита за деца, добро воспитување и заштита на децата.  
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Директни образовни услуги 

Овие услуги вклучуваат:  

» олеснување на процесот на регистрација на децата во училиштата според возраста и 
нивото на образование, редовно следење и надгледување на нивното присуство и 
напредокот во учењето 

» враќање на децата кои се отпишале од училиште назад во наставата. Забрзување на 
процесот на регистрацијата во интегрирани часови, стручни училишта и доживотна 
обука за млади на возраст над 14 години. Следење и поддршка со дополнителни часови 
за децата кои одат на училиште  

» употребена техника: создавање база на податоци за децата/младите кои посетуваат 
формално образование, одржување повремен контакт со училиштата и центрите за 
професионална обука за да се проверат присуството и напредокот  

» бесплатно обезбедување на сите дидактички училишни материјали, униформи и облека  
» организирање различни програми со партнерските ГО и локалната власт за финансиска 

поддршка на децата и младите Роми и Египќани со социјални стипендии  
» надоместување на трошоците за предучилишните и здравствените институции  
» часови за обука за граѓанските права. 

 

Здравствени услуги 

Овие услуги вклучуваат:  

» континуиран пристап до здравствена заштита за децата и младите Роми и Египќани и за 
нивните семејства преку добра соработка со здравствените структури на локално ниво  

» пристап до здравствени прегледи кај различни специјалисти и покрај немањето 
административни документи (резиденцијални дозволи, документи за идентификација 
итн.) 

» пристап до здравствена заштита за тинејџери за време на бременоста и постпородилниот 
период  

» надоместување на трошоците за лекови на децата и младите Роми и Египќани 
» теренски здравствени кампањи за: ран третман, превентивна здравствена заштита, 

превенција од употреба на дроги, репродуктивно здравје, грижа за деца, доење, здрав 
начин на живот, имунизација и вакцинација, исхрана за мајките и за децата итн.  

» воведување ромски здравствени медијатори за полесен пристап до здравствени услуги  
» обезбедување бесплатни хигиенскo-санитарни влошки и други материјали за членовите 

на семејството. 

 

Економско зајакнување на семејствата заради справување со ризиците и импликациите на 
сиромаштијата, како и превенција на одвојувањето на детето од своето семејство 

Ромските и египетските семејства најчесто се погодени од сиромаштија и живеат во напнати 
околности. Имајќи го ова предвид, постои итна потреба за нивно економско зајакнување за да може 
да се гарантираат заштитата и развојот на нивните деца и млади. ГО тоа и го прават, го поддржуваат 
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економското зајакнување на ромските и египетските семејства за да се осигурат развојот и заштитата 
на нивните деца и млади.  

» Граѓанските организации го олеснуваат процесот на регистрација на нивните родители 
како невработени активни баратели на работа во соодветните структури на локално 
ниво.  

» Граѓанските организации го олеснуваат подготвувањето на сите административни 
документи со кои може да се користат сите шеми за економска помош.  

» Граѓанските организации го олеснуваат процесот на изнаоѓање алтернативни ресурси за 
економско зајакнување на ромските семејства преку добра соработка со други чинители 
на локално ниво или други ГО. Овие ресурси може да се донесат преку активности што 
донесуваат приход, проекти или социјални, бизнис или микропозајмици26. 

» Граѓанските организации го олеснуваат процесот на регистрација на децата и на младите 
во одделот за граѓански статус (обезбедување правен идентитет за децата и за младите). 
Оваа регистрација е можна дури и ако не постои извод од матичната книга на родените 
или ако детето е родено надвор од здравствените установи или надвор од границите на 
една држава, но за ваквата процедура веројатно е потребна правна и административна 
помош, а повеќето припадници на ромскиот народ не знаат каде да најдат ваква помош 
или не можат финансиски да си ја дозволат. 

» Граѓанските организации ги подобруваат условите на домување на семејствата:  
» Преку рефундирање на станарината.  
» Организираат активности за подигање на свеста за процедурите за искористување на 

програмите за социјална заштита и социјално домување.  
» Преку интервенции за санација на живеалиштата. 
» Преку олеснување на подготовката на административните документи потребни за 

користење на социјални станови, многу поволни заеми и бонус надоместоци за 
станарина итн.  

» Граѓанските организации ги поддржуваат семејствата со основни пакети со храна во 
периодот додека членовите на семејството бараат работа.  

 

Зајакнување на семејството преку поддршка од клучни соработници и учесници во заедницата 

За да обезбедат поширока поддршка за семејствата, ГО се во интеракција и во соработка со клучните 
учесници во заедницата: организациите од таа заедница, училиштата, полицијата, здравствените 
институции, религиските институции, институциите на локалната власт и други влијателни 
личности од заедницата.  

Интеракцијата го прави можен потребниот пристап до сите услуги за ромските и египетските 
семејства.  

Сите контакти обезбедени на семејствата при добивањето на различните услуги треба да бидат 
документирани и вклучени во досието на детето/младинецот за подоцна да може да се воспостави 
набљудување и надзор27. 

 
26 Retrak Стандардни оперативни процедури за семејна реинтеграција, мај 2013.   
27 Retrak Стандардни оперативни процедури за семејна реинтеграција, мај 2013.  
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Инструменти: Создавање база на податоци за обезбедените услуги и за улогите преземени од сите 
учесници на локално, приватно или државно ниво, договори за соработка за услугите обезбедени во 
домовите. 

 

7.3.2 Зајакнувањето на ромската и египетската заедница за да се заштитат човековите 
права и слободи за развој и заштита на децата и на младите 

ГО  работат директно со ромската и египетската заедница во нивната работна практика на 
зајакнувањето на децата и младите Египќани и Роми. Работата во самата заедница ги прави 
проблематичните социјални аспекти на ромските и египетските семејства добро познати на ГО, па 
тие можат да се фокусираат на оние деца и млади кои се најзасегнати од проблемите.  

» Социоекономското зајакнување на заедницата има добро влијание во превенцијата и 
намалувањето на случаите на: дискриминација, насилство, небрежност или 
експлоатација против децата и младите и ја прави заедницата на Ромите и на Египќаните 
да биде многу побезбедна средина.  

» Работата за развој на заедницата има директно влијание врз зајакнувањето на децата и 
на младите Роми и Египќани, во обезбедувањето на нивната заштита и интеграцијата во 
општеството. Воведувањето и активирањето на сите ресурси на заедницата може 
ефективно да придонесе за заштитата на децата и на семејствата. ГО се клучните 
чинители што можат да стават крај на сите препреки со кои се среќаваат ромските 
заедници при барањето пристап до услугите во сите развојни области. Важно е ГО да 
станат свесни за потребата да ги поддржат ромските и египетските деца и семејства во 
барањето пристап до сите услуги што им се потребни и до подобри услови за живот.  
 

 
ДОБРИ ПРАКТИКИ:  
Доброто функционирање на ромските институции што дејствуваат како медијатори и олеснувачи 
во училиштата, во државните локални и централни институции (како што најчесто се практикува 
во некои од европските земји), како и вработувањето на Роми во локалната администрација како 
одговорни лица за проблемите што влијаат на локалното ромско население, имаат влијание врз 
намалувањето на дискриминацијата во училиштата, олеснувањето на заемната комуникација и 
дијалогот и пристапноста на Ромите и на Египќаните до јавните услуги, и е од помош при 
преточувањето на нивните најдобри интереси и очекувања во детални развојни програми.  
 

 

Превентивни интервенции 

Ова множество интервенции вклучува:  

» развој на индивидуалните капацитети и способности за подобра комуникација со децата 
и со нивните семејства 

» воведување програми во заедницата за надминување на негативните традиции што го 
попречуваат развојот на децата како што се раните бракови и родителство, нееднаквоста 
на половите, омаловажување или експлоатација на децата, семејно насилство итн. 
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Превенцијата е клучната стратегија за заштита на децата и на младите од сите форми на 
дискриминација и на насилство  

» обезбедување на поддршка за подигнувањето на свеста и други постапки во заедницата 
за заштита на децата и на младите  

» воведување програми за правна едукација и програми за едукација за човековите права 
за членовите на ромската и египетската заедница како превентивна мерка против 
виктимизација и дискриминација  

» зајакнување на лидерите на Ромите за нивната заедница да е предводена и да е 
мобилизирана за заштитата на своите човекови права. Создавањето и промовирањето на 
интелектуална и економска елита во ромската заедница би ја олеснило 
имплементацијата на социјалната интеграција и сите политики на модернизација во 
однос на социјалните услуги 

» стимулација и поддршка за асоцијациите на Ромите што работат на заштитата на децата  
» користени методи: обуки/работилници што ќе им помагаат на претставниците на 

ромската заедница да имаат разбирање за нивните одговорности и за сите бенефиции 
што може да произлезат од зајакнатото чувство за одговорноста да се работи заедно. 
Обуките позитивно ќе влијаат на корисниците ако се користат интерактивни методи, 
вклучително и практични ситуации (дури и лично искуство) или теренски проучувања 

» техники на интервенција: ширење на добрите практики. Примената и ширењето на 
добрите практики и модели би била соодветна техника на интервенција. Добрата 
практика е лесно разбирлива и покрај образовното или културното ниво на поединците  

» кампања за подигнување на свеста: постери, брошури, ТВ-програми, состаноци, 
советување итн.  

 

Услуги за поддршка на ромската и египетската заедница 

Овие услуги вклучуваат:  

» давање објаснувања на Ромите за процедурите што треба да ги следат во случаи кога 
децата и младите се соочуваат со: насилство, злоупотреба, дискриминација и 
експлоатација. Давање информации за главните структури што нудат помош во такви 
случаи. Олеснување на сите случаи кога е потребна бесплатна правна помош. Овој тип 
техничка помош може и треба да е насочен и кон други групи (здравствени организации, 
социјални служби, полиција итн.) што работат со овие заедници 

» давање информации на ромскиот и египетскиот народ за тоа како тие можат да ги 
користат шемите за социјална помош и заштита, бенефициите за невработени, 
бенефициите за бремени жени и родилки и други шеми за поддршка на сиромашните. 
Обезбедување помош при подготовката на сите потребни административни документи 
за користење на социјалните програми  

» давање правни и административни услуги како упатување на Ромите кон достапните 
бесплатни правни услуги, олеснување на процесите на добивање правен идентитет и 
подготовка на сите документи за административните процедури како што се: трансфер 
на резиденцијална дозвола, семејни обединувања, добивање правно старателство на 
сопствените деца, разводи, легализација на живеалиштата итн.  
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» олеснување на пристапот до домување и до вработување (давање помош преку обуки, 
професионални курсеви, социјални бизниси, давање поддршка на микробизнисите итн.) 

» мобилизација на заедницата во преземањето позитивни дејства заедно со локалната 
власт како: подобрување на инфраструктурата во населбите, подобрување на хигиената 
во домовите итн.  

» учество на родителите Роми во училишните одбори за да се намалат дискриминацијата, 
силеџиството, сегрегацијата на децата и младите Роми и Египќани во училиштата и 
нивното отпишување.  

 

7.3.3 Услуги за поддршка на децата и младите Роми и Египќани во нивната заедница, во 
дневните социјални центри и на улиците 

Теренската работа во ромската и египетската заедница им овозможува на ГО добро да се запознаат 
со социјалните проблеми што ги засегаат децата и младите Роми и Египќани. Ова им помага да ги 
планираат сите постапки и интервенции за нивна рехабилитација, интеграција и развој.  

ГО обезбедуваат мултидисциплинарни услуги на децата и младите Роми и Египќани во нивните 
заедници, на улиците и во дневните центри преку нивните национални и регионални програми.  

Услуги за поддршка на децата и младите Роми и Египќани во нивните заедници:  

Некои од интервенциите вклучуваат:  

» известување на соодветните структури кога постои одредено сомнение дека некои 
деца/младинци се нападнати, се злоупотребени или се дискриминирани  

» давање совети на децата и на младите за процедурите што треба да ги следат во случаи 
на насилство, на дискриминација или на злоупотреба. Децата и младите се советуваат 
кому и како да му се обратат за решавањето на нивниот проблем  

» давање совети и информации на децата и на младите за нивните човекови права и за сите 
одредби на легислативата за тие да можат да имаат корист од овие права  

» олеснување на комуникацијата меѓу децата и младите и нивните семејства во случај на 
конфликти и овозможување децата и младите да се обратат до нивните семејства. 
Отстранувањето на децата/младинците од нивните семејства ќе се земе предвид само 
кога биолошките родители и/или роднини претставуваат ризик за долгорочната 
безбедност и добросостојба на децата  

» изградба на самодовербата и на самопочитта кај децата и младите преку воведување 
програми за развој на нивните таленти, вештини и вокации и учество во заеднички 
активности со неромските врсници во училиштата како на пример: изложби на слики и 
цртежи, мини-концерти, спортски натпревари итн.  

» помош на децата и младите Роми и Египќани да присуствуваат на часовите и да 
напредуваат преку програми за набљудување и за олеснување  

» заедничко справување со проблемот на дискриминацијата на децата и на младите во 
училиштата и обезбедување поддршка при создавањето пријателски часови во 
училиштата и учество на ромските родители во соодветните училишни одбори  
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» водење сметка за напредокот и за присуството на децата/младите во училиштата и 
обезбедување континуирана поддршка со сите потребни дидактички и образовни 
материјали 

» обезбедување психосоцијална заштита на децата и на младите во контакт/конфликт со 
законот во полициските станици/единици 

» обезбедување поддршка за судските случаи преку психосоцијална заштита  
» имплементација на активности за детско образование и забава како креативни и 

формативни игри и претстави, игри и спортски натпревари на отворено, летни кампови, 
планинарење и екскурзии до историски и археолошки локации, посети на музеи, 
уметнички галерии, кино, театар итн.  

 

 
ДОБРИ ПРАКТИКИ:  
Мобилни училишта. Овие училишта имаат многу живописен дизајн сочинет од сите области на 
образованието и на забавата, привлечни се за децата и ја активираат нивната љубопитност 
поттикнувајќи ги да учествуваат и да учат. Овие мобилни училишта се од голема помош при 
напорите децата да се привлечат да дојдат во контакт со знаењето во нивната околина каде што 
децата имаат добар прием и се безусловно почитувани. Ова е метод на голем развој не само за 
децата и за младите туку дури и за возрасните во заедницата. Особено е многу привлечен за жените 
Ромки и Египќанки кои немале можност да одат на училиште. „Чудесноста“ на ваквиот тип 
училишта и нивното „волшебно катче“ даваат одлични можности за развој на когнитивните 
способности, на знаењето, на развојот и на забавата. Учењето математика и пишување, учењето за 
здравјето, за светот итн. е многу интригантно и привлечно за децата, за младите, за жените кои 
никогаш не посетувале формално образование или комплетно го напуштиле. Со овој метод децата 
се поттикнуваат да се запишат на училиште и да останат таму. Главната цел на мобилните 
училишта е да придонесат кон хуманизацијата на животот на улица и да ги искоренат феномените 
на употреба на дроги и на насилство преку изградбата на солидарност и развивањето на 
самопочитта.  
 

 

Интервенции на ГО за зајакнување на децата и младите Роми и Египќани 

Овие интервенции се реализираат преку:  

» гаранција дека децата и младите Роми и Египќани имаат пристап и ги добиваат сите 
бенефиции што ги даваат законите за социјална заштита и поддршка  

» олеснување на пристапот на децата и младите Роми и Египќани до сите јавни услуги како 
што се образованието, здравството, вработувањето, домувањето, социјалната заштита 
итн.  

» овозможување на децата и младите Роми и Египќани да се поврзат со сите други 
алтернативни услуги како што се ГО, бизнисите, донаторите  

» олеснување на процесот на добивање правен идентитет на младите Роми и Египќани  
» обезбедување информации на младите Роми и Египќани за ресурсите за професионални 

обуки и олеснување на нивниот пристап до овие јавни и приватни ресурси  
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» овозможување на процесот на инклузија во континуитет за младите да имаат корист од 
потребната социјална заштита.  

 

Услуги за децата и младите Роми и Египќани во социјалните центри за згрижување на децата и 
во дневните центри 

Во условите на апсолутната сиромаштија што ги погодува ромските и египетските семејства и сѐ 
додека владата не ја овозможи добросостојбата и нормалните животни услови за нив, од највисока 
важност се интервенциите на ГО кои даваат услуги во дневните центри. Овие центри, и покрај 
нивната улога на голема поддршка во обезбедувањето на основните услуги и услугите за развој и за 
интеграција на децата и младите Роми и Египќани и нивните семејства, треба да се сметаат за 
привремено решение во споредба со сите обиди да се изврши влијание врз државата да изнајде 
постојани и трајни решенија во гарантирањето на еднаква социјална заштита и интеграција на 
децата и младите Роми и Египќани во општеството.  

Центрите за згрижување и дневните центри обезбедуваат мултидисциплинарни услуги за децата и 
младите Роми и Египќани изложени на ризик, како и за другите групи изложени на ризик28: 

» за заштита на деца и на млади 
» за нивниот физички, емоционален, социјален и когнитивен развој 
» за поддршка на нивната способност за читање и за учење и за развој на нивните основни 

капацитети и способности во животот 
» за нивното професионално исполнување и самоактуализација врз основа на нивните 

потенцијали и интереси. 

 

Типови услуги што е препорачано да се даваат на децата и на младите во дневните центри 

Тие се: 

» Услуги за правна и административна помош.  
» Константна поддршка за основните потреби: храна, облека, хигиена итн.  
» Индивидуално советување. 
» Тимска работа со ромските семејства. 
» Финансиска помош. 
» Професионална обука за младите и за семејствата. 
» Медицинска помош. 
» Образовна помош. 
» Информативни кампањи за човековите права и за законите.  
» Реинтеграција во училиштата.  

 
28 Përshtatur sipas Vendim Nr.231, datë 20.03.2013, Albania “Për standartet e shërbimeve të përkujdesit shoqëror për fëmijët në 
nevovjë në qendrat ditore publike dhe jopublike” (Прифатено според Одлука бр. 231 од 20.3.2013 г., Албанија, „За 
стандардите на услугите на социјално згрижување за деца со потреба во јавните и приватни дневни центри“).  
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Дневните центри имаат обврска да обезбедуваат услуги во согласност со одобрените државни 
стандарди и националната и меѓународната легислатива. Центрите работат со сеопфатни програми 
и месечни планови за сите услуги што ги даваат.  

Дневните центри треба да поседуваат документи што го воспоставуваат и го регулираат односот со 
корисниците. Политиките за заштита на децата, кодексот на однесување и етика, професионалниот 
кодекс, изјавата за доверливост, процедурите за зачувување на безбедноста на децата, процедурите 
за вработување на персоналот итн. се функционални и се задолжителни документи што треба да се 
имплементираат.  

Дневните центри треба да ја гарантираат безбедноста на децата. Сите процедури за жалби при 
сомнение за случаи на злоупотреба треба да им се познати на персоналот, на корисниците и на 
другите кои стапуваат во контакт со децата и со младите во центрите.  

Центрите треба да обезбедуваат услуги во соодветна, пријателска средина со голема заштита на 
децата и на младите.  

Секој случај/корисник во центрите треба да се управува посебно земајќи ги предвид сите 
специфичности и можности на случајот/корисникот од страна на мултидисциплинарен персонал од 
професионалци што вклучува различни стручни социјални работници, психолози, наставници, 
доктори и адвокати, но не е ограничен само на нив. Давателот на услугата дизајнира план за 
згрижување во соработка со секој корисник на услугите. Планот ги дефинира проценетите потреби 
на корисникот, сите потребни постапки за изнаоѓање решенија или за остварување на овие потреби 
и метриката за напредок и за успех. Родителите/правните старатели и семејствата учествуваат во 
дизајнот на акцискиот план и го сочинуваат најважниот елемент за успешната имплементација во 
одредени случаи.  

Секој случај/корисник во центрите треба да се услужува директно, со континуиран развој на 
периодични контакти, дури и со други учесници вклучени во неговиот/нејзиниот живот. 
Соработката со другите даватели на услуги на територијата е високо препорачана затоа што тоа 
значи подобро интегриран пристап кон давањето услуги за секој корисник и го зголемува квалитетот 
на соодветните услуги.  

Услугите што ги даваат професионалците се комплетно приватни и доверливи за корисниците. 
Дневните центри обезбедуваат професионален надзор за да се подобри квалитетот на понудените 
услуги.  

 

Теренски услуги за деца и млади Роми и Египќани. Планови за активности за напуштање на 
улиците 

Во овој документ поимот „дете/младинец во улична ситуација“ се однесува на децата и младите Роми 
и Египќани кои имаат врска со улицата и/или работат или живеат на улица на привремена или 
сезонска основа.  

Теренската работа е една од употребуваните техники за идентификација и за евиденција на 
децата/младите во улична ситуација и за непосредната помош што се дава веднаш потоа. Теренската 
работа е многу ефикасен метод на идентификација на децата и на младите во ризична ситуација. 
Повеќето деца/млади во улична ситуација се Роми и Египќани, напуштени деца и млади без 



 45 

родителска грижа и родени во семејства кои живеат под линијата на сиромаштијата. Државните 
институции имаат одговорност да интервенираат и да понудат решение за феноменот на живот на 
улица. Препорачано е да се вклучат и ГО или да ја користат оваа техника затоа што тоа значително 
ја олеснува нивната работа во идентификувањето на ромските и египетските деца со итни потреби, 
па како резултат на тоа ги планираат постапките за интервенција за нивна заштита и поддршка.  

Во категоријата деца и млади во улична ситуација разликуваме:  

» деца и млади кои питаат, и тоа може да биде самостојно или во соработка со други или 
пак се контролирани од други лица, а може и да продаваат предмети или услуги за 
симболична цена  

» деца и млади кои имаат неформално вработување како собирање пластика или метални 
материјали за рециклирање или продаваат како улични продавачи 

» деца и млади кои продаваат стока на семафори, во кафулиња, во ресторани или на 
одредени други места на улиците или нудат други услуги како паркирање автомобили, 
пренос на тешки предмети/стоки или чистење чевли  

» деца и млади сексуално експлоатирани за економска корист  
» деца и млади во конфликт со законот, кои вршат уличен криминал како транспорт и/или 

продажба на дрога29.  

Теренската работа секогаш се изведува во тим и се применува мултидисциплинарен пристап. Високо 
е препорачливо тимот да е составен од специјалисти од доменот на социјалната заштита (социјални 
работници, психолози, адвокати, наставници, но не само тие) за да биде можен професионален 
пристап кон децата и младите на улица. Процесот на заштитата, на развојот и на интеграцијата на 
децата и младите Роми и Египќани минува низ неколку етапи. Првата фаза се однесува на 
идентификацијата на децата и младите Роми и Египќани во улична ситуација и создавањето база на 
податоци која ќе се консултира при планот за интервенција. Втората фаза вклучува евалуација и 
процена на условите и на потребите на децата и младите Роми и Египќани, и овде се продолжува со 
подготовката и развојот на план за интервенција за нивната заштита, за развој и за интеграција.  

ГО се дел од целиот овој процес и имаат добро дефинирани задачи, особено при дизајнот на планот 
за интервенција и при имплементацијата на интервентните постапки.  

Практиката за интервенциите од страна на ГО за децата и за младите во улична сиуација е следнава:  

» тие соработуваат за да ги заштитат децата/младите веднаш по нивната идентификација  
» тие обезбедуваат храна, облека, здравствена заштита ако е потребна во согласност со 

ситуацијата во која се наоѓаат децата и младите  
» тие обезбедуваат психосоцијални услуги за да ја гарантираат психоемоционалната 

добросостојба на децата/младите  
» тие ги насочуваат децата и младите кон алтернативни извори на услуги (дневни 

центри/центри на заедницата итн.) 
» тие ја олеснуваат комуникацијата меѓу децата/младите и семејствата/роднините или 

законските старатели и овозможуваат нивно враќање во семејството ако тоа е можно  
» тие заедно управуваат конкретен случај со сите државни институции и други партнери 

сѐ до завршувањето на случајот со тоа што нудат нивни сопствени човекови и 
финансиски ресурси и експертиза.  

 
29 Udhëzuesi procedurave për identifkimin, ndihmën e menjëhershme dhe referimin e fëmijëve në situatë rruge, OSCE, Tiranë 
2015 (ОБСЕ – Водич за процедури за идентификација, итна помош и преупатување на децата на улица, Тирана 2015). 
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Според нивната статутарна и законска должност да им ги олеснат социјалните проблеми на децата 
и младите Роми и Египќани, да им обезбедат заштита, развој и интеграција, ГО функционираат во 
согласност со законите и со државните стандарди, како и со воспоставените протоколи и 
внатрешните оперативни кодекси. Секоја ГО има добро дефинирана намена и цел на сопствените 
активности, мисија и визија во статутот и секако има стекнато искуство и развиено сопствени 
практики и има изградено соодветен модел на работа. Препораките за стандардите како што се 
прикажани подолу претставуваат уште еден модел што може да се разгледува и може да се примени 
ако е во најдобар интерес на детето/младинецот. Стандардите треба се следат при нивната 
имплементација за и понатаму да продолжат да бидат „живи и активни“ и да ѝ служат на намерата 
од нивното создавање. Високо е препорачливо ГО да одредат периодични услови за да може да ја 
надгледуваат и да ја проценуваат нивната примена и да ги развиваат во согласност со правните 
промени што настануваат и новите ситуации што се јавуваат при работата со децата и со младите.  

 

Примената на стандарди за ГО овозможува:  

» квалитетни социјални услуги во согласност со националните и меѓународните стандарди  
» социјални услуги лесно достапни за сите ромски и египетски деца и млади  
» почитување на сите човекови права и фундаментални слободи, особено на оние што се 

однесуваат на децата и младите, без разлика на нивниот социјален статус 
» безбедност и заштита од сите форми на: насилство, злоупотреба, дискриминација, 

експлоатација, сегрегација, нарушување на правата на децата и младите Роми и Египќани  
» еднакви можности за социјален развој и за интеграција на децата, на младите, на 

личностите и на групите изложени на ризик.  

 

Стандард: ГО работат во областа на социјалните услуги и/или заштита на човековите права на 
деца и млади изложени на ризик 

Критериумите, индикатори за имплементацијата на стандардите, вклучуваат:  

» ГО се регистрирани и се лиценцирани како даватели на социјални услуги и заштитници 
на човековите права на децата и младите изложени на ризик. Даваат квалитетни услуги 
во согласност со стандардите 

8. Препорачани стандарди за ГО 
кои работат со деца и млади Роми и
Египќани 
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» дејствуваат во согласност со националната легислатива и меѓународните документи во 
областа на социјалната заштита и заштитата на човековите права и фундаменталните 
слободи на децата и на младите  

» имаат развиено ефективни техники на интервенција за поддршка на децата и на младите, 
на нивните семејства и на заедниците  

» гарантираат професионализам во давањето на услугите.  

 

Стандард: Политика за заштита на децата30 и на младите 

» Документот на политиката за заштита на децата е создаден земајќи ги предвид 
меѓународните конвенции за заштита на децата, националната легислатива, најдобрите 
практики, проблематичните прашања и точки во однос на заштитата на децата, така 
креирајќи процедури до кои треба да се придржуваат сите.  

» Изјавата за доверливост произлегува од политиката за заштита на децата и ја гарантира 
заштитата на сите информации или податоци што се однесуваат на децата и на младите 
корисници на услугите.  

» Задолжително е овие документи да се консултираат и да се применат од страна на секој 
професионалец кој работи со децата и младите Роми и Египќани, како и од трети страни 
кои стапуваат во комуникација со нив од различни причини. 

 

Критериумите, индикатори на стандардите за имплементација, вклучуваат:  

» ГО има политика за заштита на децата и изјава за доверливост во пишана форма  
» политиката за заштита на децата и изјавата за доверливост се изложени на видно место 

за сите заинтересирани 
» секој вработен е запознаен со политиката за заштита на децата и со изјавата за 

доверливост, ги потпишува овие изјави и се согласува да ги применува  
» политиката за заштита на децата и изјавата за доверливост периодично се прегледуваат 

за тие да ги рефлектираат сите промени во законите за заштита на децата и на младите 
кои се изложени на ризик од исклучување од општеството и/или сите промени во 
интервентните стратегии и програми на ГО.  

 

Стандард: Пишани процедури за регрутација на персоналот 

ГО треба да применуваат строг систем за верификација во текот на регрутирањето на персоналот 
пред нивното вработување. Многу ГО имаат добри процедури за селекција. Јасните критериуми и 
процедурите за селекција на кандидатите се голема помош за процената дали потенцијалните 
вработени имаат кредибилитет и дали дали можат да ја гарантираат безбедноста на децата и на 
младите. Процедурите се одредуваат во согласност со политиката за заштита на децата, целите на 
организациите и индивидуалната работа на секој вработен. Процедурите за регрутирање и за 

 
30 “Manuali i Mbrojtjes së Fëmijëve në shkolla” – Fondacioni Terre des hommes, Austrian Development Cooperation; 
Приспособено од Прирачникот за заштита на децата во училиштата – Фондација Terre des hommes, Австриска соработка 
за развој.    
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селекција имаат превентивен ефект ако ригорозно се применуваат и ако се фокусираат на важноста 
на заштитата на децата и на младите. Тие го намалуваат ризикот со тоа што придонесуваат кон 
идентификацијата на потенцијалните случаи на ризик за децата. Процедурите за регрутирање и за 
селекција континуирано се обновуваат и се подобруваат.  

Критериумите, индикатори за имплементација на стандардите, го вклучуваат следново:  

» регрутирањето се врши врз основа на јасни критериуми во согласност со политиката за 
заштита на децата  

» потенцијалните кандидати ги исполнуваат добро дефинираните критериуми потребни 
за работата со деца и млади изложени на ризик. Тие ги имаат сите соодветни и потребни 
квалификации и искуство итн.  

» вредностите и ставовите на кандидатите се во согласност со оние на организацијата   
» кандидатите се добро запознаени со политиката за заштита на деца и млади, кодексот на 

однесување и етика, и сите потребни процедури за заштита на децата и на младите  
» кандидатите не биле вршители на дискриминација или злоупотреба (за што постои 

потврда со соодветни документи за кандидатот од соодветните државни институции)  
» однапред се разграничени и се образложени улогите и одговорностите на вработените, а 

особено очекувањето за добри вештини на управување.  

 

Стандард: ГО работат со квалификуван персонал и експерти кога обезбедуваат социјални услуги 
за децата и младите Роми и Египќани 

 

Критериумите, индикатори за имплементацијата на стандардите, го вклучуваат следново:  

» за вработените кои даваат услуги за децата и младите изложени на ризик се применуваат 
професионални стандарди за да се осигури квалитетот на услугите во согласност со 
националните и меѓународните стандарди за услугите  

» постојат капацитети за лобирање и за застапување што влијаат на донесувањето одлуки 
во интерес на заштитата на Ромите, особено заштитата на децата и младите изложени на 
ризик  

» постојат институционални капацитети и човекови ресурси што гарантираат 
унапредување на стандардите и зголемен квалитет на социјалните услуги. За време на 
давањето на социјалните услуги се применува интегриран пристап 

» периодично се спроведува евалуација на работата и процена на вработените за да се 
гарантира високиот квалитет на изведбата на вработените додека тие работат со децата 
и младите Роми и Египќани.  

 

Стандард: Пишани упатства за однесување кон децата и младите – кодекс на однесување и етика 

 

» Децата се изложени и се ранливи на штетни ситуации и непосреден ризик; должност е 
на вработените и на соработниците да го минимизираат овој ризик.  
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» ГО  применуваат (пишан) кодекс на однесување и етика за односите воспоставени на 
работното место за да се избегнат сите можни ситуации на ранливост што ќе произлезат 
од секојдневната работа и контактите на вработените во ГО и/или други лица кои 
работат со децата и младите Роми и Египќани изложени на ризик или други деца и млади 
изложени на ризик.  

» Кодексот на однесување и етика се заснова на меѓународни документи и други 
национални правни документи што се однесуваат на заштита на деца и млади изложени 
на ризик.  

» Кодексот на однесување и етика јасно определува што претставува прифатливо и 
неприфатливо однесување кон децата и младите.  

» Кодексот на однесување и етика е познат, е прифатен и е задолжителен за сите вработени 
и другите во контакт со децата и со младите.  

 

Критериумите, индикатори за имплементацијата на стандардите, го вклучуваат следново:  

» постојат пишани препораки за одредување на соодветното однесување кон децата и 
младите  

» организацијата поседува препораки за соодветните и очекуваните стандарди на 
однесување што треба да ги применуваат возрасните кон децата  

» сите вработени и соработниците кои работат или се во контакт со децата и со младите се 
целосно свесни за сите обврски што произлегуваат од кодексот на однесување и етика и 
за сите дисциплински процедури во случај на прекршување на кодексот  

» постојат упатства за прифатените норми на однесување на децата и на младите кон 
другите деца и млади 

» постојат алтернативни, позитивни начини на едукација на децата и нивно учење на 
нормите на однесување што не подразбираат физички казни или други форми на 
понижување и деградирачки третман  

» организацијата промовира култура на слушање и на почитување на децата и на младите.  

 

Стандард: Пишани процедури за безбедноста на децата 

Водечкиот принцип за гарантирање на безбедноста на децата и на младите е тоа дека безбедноста на 
децата и на младите е најважната од сите точки што се разгледуваат. Децата треба да живеат и да 
растат во безбедна и позитивна средина што поттикнува атмосфера на учење. Организациите имаат 
обврска да создадат безбедна средина што ги почитува децата и младите и придонесува кон нивниот 
развој со многу самодоверба и самопочит.  

 

Критериумите, индикатори за имплементацијата на стандардите, го вклучуваат следново:  

» организацијата ги има сите процедури во пишана форма и ја заштитува безбедноста на 
децата придржувајќи се на тие процедури 
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» персоналот и вработените се запознаени и ги применуваат процедурите за заштита на 
безбедноста на децата и знаат како да постапат кога постои загриженост за некое дете, 
знаат каде да го пријават тоа и како да го документираат  

» персоналот и вработените се добро информирани и се обучени за сите процедури на 
пријавување  

» информациите и подигнувањето на свеста за заштита на безбедноста на сите деца и 
млади ги опфаќаат сите засегнати страни и сите лица во контакт со децата и со младите  

» процедурите за пријавување и за справување со потенцијално насилство против децата 
константно се доработуваат и се применуваат.  

 

Задолжително пријавување за заштита на безбедноста на децата и на младите 

» Секој вработен и секој кој работи или е во контакт со децата сосема јасно знае како да 
дејствува за заштита на децата во случаи на идентификувана злоупотреба, насилство, 
дискриминација или ако е забележан некој друг тип на однесување што влијае на 
интегритетот на децата и на младите, како и на нивната личност или човекови права.  

» Пријавувањето на сите различни видови загриженост во однос на насилство кон децата 
е задолжително за сите вработени и другите кои работат или се во контакт со децата.  

» Секое тврдење или сомнение за злоупотреба на децата треба да бидат решавани 
сериозно, па според тоа важно е секој кој искажува загриженост сосема ригорозно да ги 
следи сите процедури за пријавување.  

» Секој вработен е обучен да детектира знаци на злоупотреба и/или насилство врз децата 
и младите.  

» Треба да се посвети особено внимание во однос на доверливоста и на размената на 
информации со надлежни лица.  

» Организацијата обезбедува адекватни обуки за да го поддржи персоналот во нивните 
задачи на зачувување на безбедноста на секое дете31.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
31 Преземено од „Како да се спроведуваат стандардите” – Коалиција за одржување на безбедноста на децата. <www. 
keepingchildresafe.org.uk>  
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9.1 Политика за заштита на деца (препорачан пример) 

Име на организацијата:  

Оваа политика беше создадена и одобрена:  

Организацијата (внесете го името), отсега натаму нарекувана „Организацијата“, има привилегија да:  

Мисија на организацијата:  

Визија:  

Заднина 

Злоупотребата на децата е глобален феномен. Се случува во сите држави и во сите општества. 
Подразбира физичка, сексуална и емоционална злоупотреба32 и запоставување на децата и на 
адолесцентите. Речиси секогаш може да се овозможи превентива. Децата и адолесцентите може да 
се потенцијално подложни на: експлоатација, злоупотреба, насилство или запоставеност во 
семејствата, заедниците, институциите, организациите, на приватни или јавни локации во различни 
околности и од различни луѓе, вклучително и делегати, персонал за поддршка и придружен персонал 
од лицата поврзани со одредена организација. Заради справување со ова и за да се заштитат децата 
и адолесцентите од потенцијална злоупотреба и експлоатација за време на нивното учество во 
Организацијата (внесете го името), развиена е оваа Политика за заштита на децата.  

За ефективна имплементација на Политиката за заштита на децата (отсега натаму нарекувана 
Политиката), потребно е таа да е точно разбрана од сите оние на кои се однесува Политиката. 
Организацијата ќе се осигури дека целиот нејзин персонал, практикантите, волонтерите, 
консултантите итн. се информирани за оваа политика и дејствуваат во согласност со сите нејзини 

 
32 Злоупотребата или малтретирањето на децата ги подразбира сите форми на физичко и/или емоционално 
малтретирање, сексуална злоупотреба, запоставување или небрежен третман или комерцијална или друга експлоатација, 
што резултира во здобиена или потенцијална штета на здравјето на детето, на неговиот живот, на развојот или 
достоинството во контекст на однос на одговорност, на доверба или на моќ (Светска здравствена организација, 1999).  

9. Принципи и општи вредности во 
работата, политика за заштита на 
деца, протокол за заштита на 
безбедноста на децата и на младите, 
кодекс на однесување и етика  
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одредби и не им наштетуваат на децата со кои можеби ќе стапат во контакт за време на нивната 
работа или надвор од нивната работа.  

Потребата од политика за заштита на децата33 

„Сите организации и професионалци кои работат или се во контакт со децата имаат обврска да се 
осигурат дека нивните активности се безбедни за децата и според тоа треба да имаат политика за 
заштита на децата34“. Организацијата има потреба од политика за заштита на децата затоа што на тој 
начин:  

Персоналот на организацијата е заштитен: Сите деца имаат право на слобода од сите форми на: 
насилство, злоупотреба и експлоатација и таа слобода се заснова на Конвенцијата за правата на 
детето на ОН. Според тоа, ГО имаат одговорност да се осигурат дека сите активности, политики, 
проекти и програми се безбедни за децата. Ова значи дека персоналот не претставува ризик за децата 
и дека сите програми, политики и практики се дизајнираат и се развиваат на начини што ја 
промовираат заштитата на децата.  

Децата се заштитени: Некои деца се особено ранливи на: злоупотреба, експлоатација и 
малтретирање од страна на: негувателите, проектните работници и оние со пристап до нивните 
лични информации. Многу деца кои растат во ранливи околности веќе имаат искусено 
прекршување на односите на доверба или злоупотреба во однос возрасен-дете во форма на физичка, 
психолошка или сексуална злоупотреба.  

Заштитени се организацијата и нејзиниот углед: Организациите што работат со ранливи деца 
отсекогаш биле, се и понатаму ќе бидат ранливи на злоупотреба сѐ додека проблемите не се изнесат 
на отворено. Организациите што немаат заштитни политики, препораки и системи се поподложни 
на лажни или злонамерни обвиненија за злоупотреба.  

Без воведување на соодветна политика за заштита на децата и стандарди за заштита на децата, 
наводите за злоупотреба, независно дали се основани или не, може да го уништат угледот на 
организацијата. Ова ќе има сериозни импликации за прибирањето финансиски средства и ќе го 
наруши угледот на секторот на ГО за детски права во целина.  

 

Правна и институционална рамка на политиката (протоколи, стратегии, програми, акциски 
планови)  

Документот на Политиката за заштита на децата и на младите на Организацијата (внесете го името) 
беше создаден во потполна усогласеност со духот на Конвенцијата за правата на детето на 
Обединетите нации (UNCRC), „Европската конвенција за контакт што вклучува деца“ на 
Европскиот совет 2005 г., Стратегијата за правата на детето 2012–2015 г. на Советот на Европа и 
други стратегиски национални и меѓународни акти што се однесуваат на заштитата на децата од која 
било форма на насилство, на злоупотреба и на експлоатација.  

 
33 Адаптирано од „Политика за заштита на децата“, Eurochild. Eurochild е мрежа на организации и на поединци кои 
работат низ цела Европа за да ги промовираат правата и добросостојбата на децата и на младите.  
34 Одржување на безбедноста на децата: Стандарди за заштитништво на децата и како тие да се применат.  



 53 

Токму преку овој документ за Политика, организацијата покажува голема посветеност сите нејзини 
програми и активности да се раководат од најдобрите интереси на детето/младинецот35 и сите 
нејзини одлуки и постапки да се засноваат на принципите за заштитата и почитувањето на правата 
на децата и на младите. Организацијата изјавува дека правата на детето за заштита од малтретирање, 
од злоупотреба и од експлоатација како што се утврдени со Конвенцијата за правата на детето на ОН 
(UNCRC) се од примарна важност во целата нејзина работа и активностите и дека добросостојбата 
на детето ќе биде заштитена и промовирана. Овој документ за Политика за заштита на 
децата/младите експлицитно покажува дека организацијата е решена и е непоколеблива во својата 
одговорност да обезбеди заштита на децата и на младите преку гарантирањето на безбедна и 
позитивна средина за нив.  

Овој документ за Политика за заштита на деца/млади ќе се чита и ќе разгледува во поширока рамка 
и во контекст на сите политики што се однесуваат на работата со децата и младите и на другите 
документи на организацијата поврзани со имплементација на овој документ (Кодекс на однесување 
и етика, Процедури за заштита на безбедноста на децата, Процедури за регрутирање на персоналот 
итн.). Персоналот на организацијата свесно ги разгледува другите фактори што влијаат на заштитата 
на децата и на младите како употребата на дроги и на алкохол, семејното насилство, здравствените 
проблеми, сексуалното малтретирање и експлоатација итн.  

 

Клучни пораки од политиката за заштита на децата/младите 

» Организацијата е решена да ги почитува правата на детето во своите програми и 
активности, па според тоа решена е и да се справува со проблематичното прашање на 
злоупотреба на децата и на младите преку примена на свесна и отворена практика за 
справување со проблемот при работата со деца и со млади.  

» Организацијата ќе ја зголемува свеста за можноста за злоупотребата на децата/младите, 
за експлоатацијата и за повредувањето. Ќе ги преземеме сите мерки за да ја осигури 
заштитата на децата од сите форми на: злоупотреба, малтретирање, дискриминација и 
експлоатација при обезбедувањето услуги.  

» Организацијата е сериозно посветена на гарантирањето на сите можности за децата и за 
младите да уживаат во добросостојбата, да се чувствуваат вклучени и инволвирани, 
безбедни, заштитени и почитувани како личности со нивни сопствени права независно 
од: социјалниот статус, етничката припадност, религијата, ставовите и убедувањата.  

» Сите вработени и другите кои работат во организацијата јасно ги знаат своите улоги и 
одговорности во превенцијата од злоупотреба на децата и на младите. Организацијата ќе 
го минимизира ризикот од злоупотреба, од експлоатација и од насилство против децата 
и младите кога регрутира и селектира членови на персоналот и соработници што може 
да стапат во контакт со децата и со младите.  

» Сите вработени и другите кои работат во организацијата или се во контакт со 
организацијата сосема јасно знаат кои се начините за постапување при сомненија за: 
злоупотреба, насилство и експлоатација на децата/младите, за тоа како тие се третираат 
и се пријавуваат кога се откриени и се посведочени.  

 
35 Терминот „младинци“ во овој документ се однесува на возрасната група од 10 до 18 години која, според Европскиот 
совет, е наречена „младинска група“, додека според Конвенцијата на правата на детето на ОН тие се сметаат за деца.  



 54 

Принципи и главни вредности на ГО за заштита на децата 

Врз основа на Конвенцијата на ОН за правата на детето, оваа Политика за заштита на децата се 
однесува на заштитата на децата и на адолесцентите дефинирани во Конвенцијата на ОН за правата 
на детето, давајќи сеопфатна рамка за заштита, за безбедност и за учество на сите деца. Сите деца и 
адолесценти вклучени во активностите, проектите и програмите на организацијата (внесете ѝ го 
името) имаат право нивното здравје, безбедноста и добросостојбата, како и нивните најдобри 
интереси да бидат најголем приоритет; нивниот развој да биде промовиран и да биде заштитуван за 
тие да можат да го остварат сопствениот потенцијал во целост, да бидат ценети, почитувани и 
разбрани во контекстот на сопствената култура, религија и етникум; да бидат слушнати и нивните 
ставови внимателно да бидат разгледани, и да бидат поттикнати и потпомогнати за да учествуваат 
во одлуките што ги засегаат, вклучително и одлуките за заштита на децата36.  

 

 
НЕПРОМЕНЛИВА ДОЛЖНОСТ 
ГО што работат за правата на децата имаат апсолутна должност да ги заштитат децата од: 
злоупотреба, малтретирање и експлоатација од страна на организациите кои се наменети 
за нивната добросостојба. Оваа должност е задолжителна и е непроменлива. Без 
воспоставување на адекватни стандарди и механизми за заштита, организацијата не само 
што не успева во примарната должност за заштита туку исто така може небрежно и 
невнимателно да негува средина на злоупотреба37. 
 

 

Приоритет на Организацијата е да ги промовира правата на децата и грижата за нивната 
добросостојба, земајќи ги предвид чувствата и потребите на детето и неговите/нејзините лични 
карактеристики. Овој документ за Политика става акцент врз фактот дека Организацијата е цврсто 
посветена на заштитата и развојот на правата на децата/младите и дека нивната заштита ѝ е главната 
преокупација и грижа.  

Организацијата јасно кажува дека на децата и на младите треба да им се даде заштита преку 
создавањето безбедна и позитивна средина за нив и затоа сериозно се посветува на заштитништвото 
и на штитењето на нивните права.  

Политиката за заштита на деца/младинци има цел да ги зајакне децата и младите правејќи ги свесни 
за нивните сопствени права преку создавање безбедна средина за тие да можат да ги остваруваат 
своите права, да бидат вклучени и да станат активни учесници. „Обврската за почитувањето на 
правото на детето да биде чуено е еднаква на обврската тоа да биде заштитено. Ефективната и 
одржлива заштита за децата може да се постигне единствено преку слушање на децата38.“ 

Организацијата е убедена и цврсто верува дека е комплетно неприфатливо дете да искуси 
злоупотреба или малтретирање од каков било вид. Организацијата мошне отворено става на знаење 
дека нема да има никаква толеранција за: злоупотребата, повредувањето или експлоатацијата на 

 
36 Политика за заштита на децата, Eurochild. 
37 Исто.  
38 Цитат од Герисон Ленсдаун, копретседател на Учесничката референтна група на Eurochild.  
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децата и на младите и активно учествува во преземање на силни и драстични мерки (како прекин на 
вработувањето или отпуштање, одрекување итн.) кон секоја личност, вработена или во контакт со 
децата/младите, ако неговото/нејзиното присуство претставува ризик и влијае врз безбедноста на 
децата и на младите. Политиката гарантира дека организацијата ќе има големо влијание во 
превентивата на злоупотреба и малтретирање од секаков вид, независно дали тоа е физичко, 
емоционално или сексуално и ќе ги преземе сите мерки за превенција на сите форми на злоупотреба 
на деца и на млади39. 

Политиката за заштита на деца/младинци наложува обврска за заштита на децата и на младите преку 
почитување на: доверливоста, интегритетот и личноста на децата и младите, заштитата на 
информациите особено ако постои одредено сомнение или силно верување дека детето можеби било 
злоупотребено или можеби е изложено на ризик за малтретирање или експлоатација.  

Политиката за заштита на деца/младинци треба да послужи во создавањето поволна средина за 
здраво воспитување на деца и на млади, за развојот на нивниот физички и психосоцијален 
потенцијал, за социјалната инклузија и активното учество во сите области што влијаат на нивните 
животи, како и во евалуацијата на напредокот што е постигнат од аспект на правата на децата и на 
младите во главните области на јавните политики кои се однесуваат на нив.  

Политиката за заштита на деца/младинци е дизајнирана и е развиена за да гарантира професионални 
стандарди во личната практика и однесувањето на вработените и другите во контакт со децата и со 
младите за да не се дозволи штета за децата и за адолесцентите во каков било тип на ситуација кога 
тие се вклучуваат во активностите, проектите и програмите на организацијата. Документот за 
Политика за заштита на децата и младите дава насоки за воспоставување на добри практики во сите 
прашања и проблеми во однос на заштитата и грижата за децата.  

 

За кого е наменета политиката за заштита на децата/младите?  

 

Политиката за заштита на децата/младите е обврзувачки документ што треба да се применува од:  

» сите вработени, членови на организацијата и оние кои се дел од водечките структури 
(одбор, собрание), практикантите и волонтерите  

» сите луѓе кои работат или дејствуваат во име на организацијата како советници, 
експерти, едукатори  

» сите возрасни кои ги придружуваат децата во активностите или настаните организирани 
од организацијата 

» сите кои учествуваат во настаните и средбите или тркалезните маси што ги вклучуваат 
децата и младите, новинарите, спонзорите, донаторите, претставниците на државните 
институции, претставниците на други партнерски организации итн. според уредбите на 
организацијата.  

 
39 За секој тип злоупотреба, нејзините знаци и симптоми, запуштеноста, малтретирањето, причините за злоупотреба, 
препорачуваме: Potokolli i Mbrojtjes së Fëmijëve (Протокол за заштита на деца), 27–35, Албанија 2015. 
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Од сите претходно споменати поединци и другите во контакт со децата и со младите во 
организираните активности на организацијата се очекува да го имаат прочитано документот на 
политиката за заштита на деца и млади и да потпишат изјава дека ќе се придржуваат до нејзините 
принципи и процедури.  

Организацијата има право да поведе дисциплински и правни постапки и мерки (одрекување, 
пријавување, отпуштање итн.) против луѓето на кои се однесува политиката во случај тие да се 
вклучени во постапки што нагативно влијаат на заштитата на децата и на младите или претставуваат 
прекршок на политиката за заштита на децата и на младите.  

 

Посветеност на ГО за имплементација на политиката за заштита на децата и на младите 

Организацијата ќе им овозможи заштита на децата и на младите преку имплементација на 
политиката за заштита на деца и на млади преку:  

 

» Подигнување на свеста 

За да може да се примени политика за заштита на деца и на млади, оваа политика треба да се разбере 
најпрецизно и треба да им се објасни на сите оние кои имаат обврска да ја спроведуваат. 
Организацијата се осигурува дека целиот нејзин персонал, практикантите, волонтерите, 
советниците и оние кои на еден или друг начин се во контакт со децата и со младите за време на 
програмите или активностите планирани од организацијата се добро информирани за политиката 
и дека тие се свесни за потребата од неа и се согласуваат да се придржуваат до оваа политика за 
заштита и безбедност на деца и на млади. Сите вработени, волонтери и практиканти потпишуваат 
изјава за заштита на децата и на младите каде што покажуваат дека ги прифаќаат одговорностите за 
заштитата и се посветени на одржувањето на безбедноста на децата и на младите.  

Во секој случај, сите луѓе кои се во контакт со децата и со младите за време на програмите и 
активностите на децата, независно кога и каде тие се дел од нив, имаат обврска да потпишат изјава 
за прифаќање на политиката.  

За да се подобрат свеста, практиката на заштита на децата и имплементацијата на политиката, 
организацијата промовира отворена комуникација за наводите за злоупотреба на децата на директен 
или индиректен начин за тие да може да се решат соодветно, одржливо и отворено.  

 

» Добро дефинирани процедури и критериуми 

– Селекција на вработени, на волонтери, на практиканти и на соработници 

За да се овозможи превентива од негативните феномени и да се гарантира заштитата на децата и на 
младите, организацијата има прифатено и спроведено строги процедури за регрутирање на 
персоналот (како оние приложени кон овој документ), добро координирани процедури за 
ангажирање на волонтери и на практиканти и се осигурува дека ги има вработено најкомпетентните 
луѓе така што сите ситуации и причини за загриженост за заштитата на децата ќе можат да бидат 
разрешени кога и да се појават, и никој од самиот персонал, волонтерите и соработниците не смеат 
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да учествуваат во однесување што претставува злоупотреба, насилство и експлоатација или некој 
друг тип на однесување што може да биде погрешно протолкувано од децата/младите, нивните 
семејства или други возрасни и може да претставува или да доведе до злоупотреба.  

Организацијата ја има одредено својата структура (назначен одбор) или лице за контакт 
(координатор) пред кого секој вработен или која било друга личност може да реферира во случај 
кога  постои сомнение или е востановен каков било тип на злоупотреба или штета на дете/младинец. 
Секој вработен или учесник, вклучително и децата и младите, се добро информирани каде можат да 
ги упатат ваквите прашања, грижи, сомнежи или наводи за злоупотреба, штета или малтретирање, 
какви се процедурите за нивно пријавување и кој е редоследот на сите наредни постапки во 
справувањето со проблематичната ситуација.  

 

» Промовирање на професионално однесување и етичка комуникација (кодекс на 
однесување и етика, професионален кодекс)  

Кодексот на однесување и етика претставува општа рамка за однесувањето на сите возрасни во 
контакт со децата (освен ако тие се нивни сопствени деца). Кодексот на однесување и етика е водич 
за тоа како да се разбере што претставува прифатливо однесување во работата со деца и со млади. 
Овој кодекс индицира случаи на однесувања или практики што не се прифатливи при работата со 
деца и со млади. Кодексот на однесување и етика е клучен елемент на политиката за заштита на 
децата во организацијата и целиот персонал треба да се придржува до него и да покаже голема почит. 
Кога кодексот се применува најсоодветно, тој го намалува и го ограничува ризикот од злоупотреба 
на децата.  

Сите вработени, волонтери, практиканти и други треба да се придржуваат до кодексот на 
однесување и професионалниот кодекс што е јасно наведен во рамките на политиките на 
организацијата. Организацијата очекува овие кодекси да ја штитат добросостојбата на децата и на 
младите и да редуцираат голем дел од заканувачките ризици на кои може да наидат тие.  

 

» Одржување на безбедноста на децата и на младите 

Политиката на организацијата јасно има наведено дека нејзиниот водечки принцип е безбедноста 
на децата/младите која секогаш е најважна и дека сите деца мора да имаат безбедна и позитивна 
средина што поттикнува атмосфера на учење. Организацијата има прифатено одговорност и обврска 
да создаде средина што е безбедна и искажува почит кон децата и младите и придонесува кон 
градењето на нивната самодоверба и самопочит. Организацијата ги има документирано во писмена 
форма сите свои функционални процедури за одржување на безбедноста на децата.  

Организацијата ја надгледува и дава континуирана процена за одржувањето на безбедноста на 
децата и ја подобрува состојбата според извршената евалуација.  

» Информациите и подигнувањето на свеста за одржувањето на безбедноста на децата и 
на младите се наменети за сите оние кои се заинтересирани и за секој кој е во контакт со 
децата и со младите. Персоналот и вработените се добро информирани и обучени за 
процедурите за пријавување; тие се добро запознаени со процедурите за одржување на 
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безбедноста на децата и на младите и за нивното спроведување. Тие знаат како да 
дејствуваат и како да се однесуваат во случај на загриженост во однос на децата и на 
младите, знаат каде да ја пријават ситуацијата, како да прават писмени белешки, да 
понудат поддршка за злоупотребените деца и млади. Сите вработени, волонтерите и 
практикантите треба да посветат големо внимание на знаците или сигналите што 
индицираат дека детето има потреба од помош или поддршка и веднаш го информираат 
координаторот за заштита на децата.  

 

» Обуки 
» Обуки за вработените и за другите во контакт со децата и со младите 

Организацијата е целосно свесна дека акти на насилство и злоупотреба се вршат врз децата/младите 
во сите општества, во сите култури и во многу организации, па според тоа вработените и 
соработниците може да се соочат со проблеми на злоупотреба, на насилство и на експлоатација во 
секое време.  

Заради превенција и справување со однесувањата што ги изложуваат децата на ризици од различен 
тип, организацијата работи на создавањето на систем на комплетна заштита на децата преку обука 
на своите вработени и трети страни кои се поврзани со активностите на организацијата или 
директно или индиректно.  

Едукацијата и обуката на вработените и на другите во контакт со децата и со младите за време на 
активностите планирани од организацијата се од највисока важност за заштитата на децата и на 
младите против насилство, лош однос и експлоатација и превенција на појавата на ваквите лоши 
феномени. Токму преку обуките организацијата му се спротивставува на незнаењето што ја 
придружува злоупотребата на децата и нивното наштетување секогаш кога се случува и секогаш кога 
организацијата ќе наиде на него. Организацијата го обучува својот персонал да води сметка за децата 
и за младите и да ги одржува безбедни постојано за воопшто да не дојде до: злоупотреба, 
малтретирање и експлоатација. Вработените и другите во интеракција со децата и со младите се 
обучени да забележуваат сигнали и знаци на злоупотреба и штета според дијаграмот на социјално 
однесување и односи кај децата, знаат како да дејствуваат и на кого да го упатат прашањето во случај 
да постои сомнение за злоупотреба или доколку дошло до злоупотреба, знаат како да ги зајакнат 
децата и младите додека тие се соочуваат со одредени однесувања што ги загрозуваат. Вработените 
и другите во контакт со децата и со младите преку обуки стекнуваат капацитети за помош на децата 
и на младите при нивната рехабилитација и интеграција и да ги идентификуваат сите ресурси за 
поддршка на самите деца и на нивните семејства.   

 

» Обуки за зајакнување на децата и на младите за тие самите да се заштитат од злоупотреба, 
од малтретирање и од експлоатација 

Според политиката, зголемувањето на свеста ги претвора децата во учесници во заштитата на самите 
себе од: насилство, малтретирање и експлоатација. Организацијата поддржува и создава простор за 
дискусии за заштита на децата и на младите што вклучуваат и деца и возрасни, и во голема мера ги 
охрабруваат децата и младите да се чувствуваат слободни и подготвени да зборуваат за тоа што го 
мислат или што им се случило или за искуствата што директно или индиректно ги преживеале, без 
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да се соочат со предрасуди. Децата и младите имаат потреба да научат за ризиците што можеби ги 
загрозуваат нивните животи, да знаат како да се заштитат и да бараат заштита доколку се 
чувствуваат загрозени или злоупотребени, малтретирани или експлоатирани. На децата и на 
младите им се даваат информации за политиката за заштита, кодексот на однесување, за сите 
процедури и механизми на жалба итн. на пријателски начин за заштитата да се обезбеди преку 
примената на овие механизми. Децата и младите стануваат фактори на големата промена и 
обезбедуваат заштита на нивните животи и на членовите на нивните семејства и заедницата доколку 
се заштитени од злоупотреба, од дискриминација и од секој тип на наштетување било тоа да е 
физичко, сексуално, емоционално или преку запуштеност.  

 

» Надгледување и евалуација/стратегија за имплементација: процедури на известување 

Политиката за заштита на деца и на млади континуирано ќе биде предмет на надгледување и на 
евалуација за да се гарантира заштитата на децата и на младите.  

Политиката за заштита на децата и на младите периодично се ревидира (барем еднаш на три години) 
за да ја отслика секоја промена во легислативата за заштита на децата и на младите изложени на 
ризик од исклучување од општеството и/или која било друга промена во интервентните програми и 
стратегии на ГО.  

Процесот на надгледување и на евалуација мошне видно ќе ги изложи практичните искуства на оние 
случаи што би можеле да помогнат во ревидирањето на политиките и во промената на политиката 
за заштита на децата.  

Процесот на надгледување и на евалуација ќе изврши влијание врз одборот/координаторот за 
заштита на децата за тие секогаш да се активни и ефикасни во исполнувањето на најдобар можен 
начин на нивната улога за заштита на децата и на младите.  

Процесот на надгледување и на евалуација ќе ги изнесе на отворено оние штетни практики што ја 
прекршуваат политиката и што имаат влијание врз безбедноста на децата, па според тоа ќе влијаат 
на организацијата да спроведе одредени превентивни мерки и ќе го прекине работниот однос преку 
административни и правни постапки на секој што дозволил да се случат тие прекршувања. Додека 
организацијата го чека резултатот на одредено испитување (што се смета за потребно), таа веднаш 
ќе го суспендира секој вработен, волонтер, член на одборот, советник итн. што наводно ја прекршил 
политиката за заштита на децата.  

Добрите практики за заштитата на децата и на младите имплементирани преку политиката ќе 
служат за збогатување на политиката за заштита на децата и континуирано ќе бидат споделувани за 
да можат да бидат користени од сите за кои е наменета оваа политика.  
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9.2 Протокол за заштита на безбедноста на децата и на младите 

ГО имаат должност да обезбедат безбедна средина40 за децата и за младите со кои работат. Фокусот 
на организациите во контакт со децата и со младите, особено децата и младите изложени на ризик, 
е да ги заштитат овие деца и млади од сите форми на: злоупотреба, запуштеност, експлоатација и 
насилство во согласност со одредбите на конвенциите за правата на детето на Обединетите нации. 
Организациите што работат со децата и младите изложени на ризик имаат одговорност да ги 
одржуваат децата и младите безбедни преку обезбедување на развојни интервенции.  

 

» Протокол и водечки принципи 
» Сите деца имаат еднакви права на заштита од злоупотреба и од експлоатација независно 

од: полот, расата, верското или политичкото убедување, возраста, физичкото или 
менталното здравје, сексуалната ориентација, семејниот и социјалниот статус, културата 
и економскиот статус.  

» Сите деца имаат право на заштита и на безбедност во секој момент и организацијата има 
должност да обезбеди безбедни средини и програми што ја гарантираат безбедноста за 
децата и за младите.  

» Добросостојбата на децата и на младите е најважното прашање што треба да се 
разгледува.  

» Достоинството, интегритетот и личноста на децата и на младите се почитуваат во секој 
момент и најдобриот интерес на децата и на младите е главната преокупација на 
организацијата. Организацијата никогаш нема да застапува ниеден пристап, однесување 
или став што е дискриминирачки, деградирачки или срамен за повредените, 
злоупотребени или експлоатирани деца и млади. 

» Заштитата на личните податоци, доверливоста и приватноста на повредените, 
злоупотребени или експлоатирани деца и млади претставува задолжителен принцип за 
организацијата.  

 

» Превенција од наштетување на деца и на млади преку безбедни активности 
» Секој вработен, волонтер, стажант/практикант и другите кои работат, соработуваат и се 

вклучени во советувањето на организацијата се селектираат со следење на строга 
процедура на верификација на нивното минато и потоа избраната личност потпишува 
изјава на прифаќање на политиката за заштита на деца/млади и на секој друг документ 
што ја гарантира заштитата и безбедноста на децата и на младите.  

» Секој поединец кој работи надвор од структурите на организацијата (новинари, 
соработници, донатори, претставници на државните институции и други приватни 
субјекти итн.) не може да учествува во настаните и активностите со децата и младите 
изложени на ризик без претходно одобрение од организацијата. Во секој случај, откако 
ќе го добијат одобрението од организацијата, тие треба да потпишат изјава за 

 
40 УНИЦЕФ и другите го користат терминот „заштитна средина“ за да посочат на различни елементи што ги штитат 
децата од: дискриминација, насилство, експлоатација, злоупотреба, запуштеност и непочитување од страна на: 
семејството, заедницата, општеството, законите, политиките, давателите на услуги, структурите, институциите и 
механизмите за донесување одлуки итн. Овие елементи функционираат одделно и заедно за да ги заштитат децата.  
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доверливост и друга изјава за заштитата на децата и на младите за да се гарантира дека 
нивното присуство нема да претставува ризик за децата/младите. Гостите постојано се 
надгледуваат независно од целта на нивното присуство.  

» Организацијата ќе соработува со секој поединец, бизнис или институција што нуди 
услуги само преку потпишан договор според кој давателите на услугите се согласуваат да 
се придржуваат до очекуваните стандарди на однесување и на политиката за заштита на 
децата и на младите.  

» За секое дете и младинец (до 18 год.) кое сака да учествува во активностите и настаните 
на организацијата, однапред се добива согласност од родител/законски старател. Овој 
документ гарантира дека децата и младите ќе бидат безбедни и дека 
родителите/законските старатели го одобруваат учеството на нивните деца во настаните 
на организацијата.  

» Дополнително, освен согласноста од родител/законски старател, организацијата има 
обврска да пријави и да добие одобрение од соодветните структури (општината, 
полициските сили) за активностите што се одвиваат на отворено, а се подалеку од 
живеалиштето на децата и на младите, за да се обезбеди максимална заштита од секоја 
можна надворешна закана.  

» Фоторепортерите, новинарите или другите кои сакаат да им пристапат на децата и на 
младите од различни причини, а особено на децата и младите Роми и Египќани и на 
децата изложени на ризик, нема да добијат дозвола да стапат во контакт со децата и со 
младите (на возраст до 18 години) без присуство на нивните родители/законски 
старатели или без нивна писмена дозвола за тоа. Претставниците на организацијата 
може да одобрат овие луѓе да стапат во контакт со децата и со младите само ако постои 
писмено овластување за тоа од родителите/законските старатели.  

» Организацијата има должност да ги гарантира доброто здравје и безбедниот живот на 
децата и на младите во сите активности развивани со нив и во затворен простор и на 
отворено. Организацијата мора да биде информирана за здравствената состојба на 
децата за да ја гарантира нивната заштита од можни опасности како алергии на: храна, 
лекови, атмосферски реагенси (полен, загадување). Освен контакт-телефонот за итни 
случаи на болниците, организацијата мора да се осигури дека има прибор за прва помош 
со целата потребна опрема и лекови за заштита на здравјето на децата и на младите за 
време на активностите и мора да има и здравствени работници кои ќе помогнат во тоа.  

» Во случај организацијата да работи во дневен центар за згрижување, со потполно 
почитување на законот, задолжително е организацијата да ја гарантира безбедноста на 
средината преку почитување на сите правила за заштита од пожар (инсталација на 
противпожарни апарати, поставување сигнали за итни случаи итн.). Центарот мора да 
обезбедува пријателска средина за децата и за младите и да ги запознае со сите процедури 
што треба да се следат за тие да бидат безбедни во случаи на земјотреси (преку 
демонстрации и прикажување слики, цртежи и упатства итн.).  

» Организацијата гарантира постојан надзор и мониторинг на децата и на младите за 
време на активностите од страна на: вработените, волонтерите и 
стажантите/практикантите и преку систем со камери. Организацијата гарантира дека 
децата и младите секогаш ќе бидат чувани и следени од нејзиниот персонал за тие да 
бидат безбедни за време на активностите организирани и во самите простории и надвор 
од центарот.  
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» За да се гарантира заштитата на децата и на младите се организираат активности на 
отворено и во добро надгледувани средини затоа што отворениот простор е подобро 
надгледуван и на децата и на младите не може да им се пристапи со леснотија.  

» Користењето на интернет во просторот на центарот (ако организацијата работи во 
дневните центри) е ограничено само за едукативни и информативни цели, за децата да 
не се изложени на опасност или штета. Организацијата континуирано нуди едукативни 
и советодавни програми за заканувачките ризици што произлегуваат од 
неконтролираната употреба и изложеност на интернетот.  

 

» Превенција од наштетување на децата и на младите преку зајакнување на учеството 
на персоналот и нивниот позитивен и професионален пристап кон децата и младите 

» Вработените, волонтерите и другите кои работат со деца го почитуваат кодексот на 
однесување и етика и дејствуваат во согласност со стратегиските документи на 
организацијата и со применливите закони.  

» Вработените, волонтерите и другите кои работат со деца се добро запознаени со нивните 
улоги и одговорности за одржување на безбедноста на децата и се поттикнати да се 
спротивстават и да го пријават секое несоодветно однесување насочено кон нив.  

» Вработените, волонтерите и другите кои работат со децата покажуваат добро ниво на 
грижа при надзорот над децата и одбегнуваат потенцијални ситуации што би можеле да 
бидат искористени за злоупотреба и експлоатација на децата.  

» Вработените, волонтерите и другите кои работат со децата покажуваат добро ниво на 
грижа со тоа што не дозволуваат децата и младите да бидат во контакт со непознати луѓе 
во затворена средина на необезбеден простор.  

» Персоналот на организацијата и другите во контакт со децата и со младите се запознаени 
со процедурите за заштита на децата и на младите и дејствуваат во согласност со нив.  

» Персоналот волонтерите, стажантите/практикантите и другите соработници на 
организацијата се добро запознаени со политиката за заштита на децата/младите и 
секојдневно ја применуваат при работата. Политиката за заштита на деца/млади се 
применува на најдобар можен начин со сите сили на целата организација.  

» Секој вработен, волонтер, стажант/практикант или други учесници континуирано се 
обучувани за заштитата на децата и на младите.  

» Сите членови на персоналот, волонтерите и другите во контакт со децата и со младите за 
време на повеќе активности, независно од нивниот статус во организацијата, имаат 
одговорност континуирано и постојано да ги заштитуваат децата. 

 

» Превенција од наштетување на децата и на младите преку подигнување на свеста меѓу 
децата и младите Роми и Египќани за опасноста од злоупотреба, од експлоатација и 
од повреда  

– Децата и младите:  

» се запознаваат со нивното право да бидат заштитени од: злоупотреба, повреда и 
експлоатација  
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» имаат добиено советување и совети да не даваат лични податоци на возрасни лица како 
што се телефонски број, е-пошта, Фејсбук, Твитер или други профили на социјалните 
медиуми 

» се добро информирани за тоа каде да одат и од кого да побараат помош и совети во 
случаи на: злоупотреба, вознемирување и заплашување  

» се добро советувани да не зборуваат со непознати лица во отсуство на нивните родители 
или членови од персоналот на организацијата  

» се обучени да детектираат несоодветно однесување од страна на возрасните и тоа го 
пријавуваат преку поплаки  

» се добро советувани да покажат дискреција и да не прифаќаат покани за патување со 
непознати луѓе или некои други покани за одење на кино или на простор без надзор  

» на локалната заедница на која припаѓаат децата и младите исто така постојано се даваат 
специјални информации за нивната злоупотреба и заштита преку подигнување на свеста 
на заедницата.  

 

» Одржување на безбедноста на децата преку имплементација на процедури 

Искуството има покажано дека поверојатно е да дојде до злоупотреба на деца во организациите што 
не преземаат превентивни мерки во нивните структури и систем, што немаат препораки или 
формализирани процедури за заштита на децата и на младите и за справување со загрижувачките 
прашања, што даваат слаба поддршка и надзор и не воведуваат политика за заштита на децата. 
Процедурите за заштита на децата се во согласност со меѓународните стандарди и се потпираат на 
најдобрите практики за заштита на децата. Процедурите за заштита на децата се достапни и се 
воведуваат со вклучување на сите засегнати страни (децата, родителите/законските старатели и 
консултантите).  

 

» Дефинираните процедури и упатства:  
 

» се корисни за да се обезбеди брз одговор на опасностите за безбедноста и за 
добросостојбата на децата и на младите 

» се корисни на организацијата за таа да може да ги исполни правните обврски или да 
следи практични упатства за заштита на децата и на младите 

» даваат насоки на персоналот и на соработниците за тие да можат да дејствуваат 
најпрецизно и најбрзо кога постои загриженост за некое дете или адолесцент  

» даваат насоки на децата и на младите да ги пријавуваат проблематичните причини за 
загриженост, повредите и злоупотребата.  

 

» Структури за надзор за одржување на безбедноста на децата и на младите 

Секој вработен и поединец институционално поврзан со организацијата (селектиран или ангажиран 
со договор од страна на организацијата) има одговорност да обезбеди заштита за децата и да ја 
гарантира нивната безбедност.  
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Организацијата селектира лице за контакт (координатор) или специјална структура41 (одбор) за 
администрација и за справување со случаите со: злоупотреба, насилство, повреда или експлоатација 
на деца и на млади така што одговорноста за заштита на децата и на младите би била соодветно 
доделена и јасно дефинирана.  

» Координаторот за заштита на децата и на младите има клучна улога во превенцијата на штета 
по децата и младите, па затоа е препорачливо тој/таа да биде специјалист во областа на: 
социјалните науки, правата на децата и правото.  

» Координаторот (или членовите на специјализираната структура) се селектира со следење на 
истите процедури и критериуми што ги користи организацијата при вработувањето на 
својот персонал и на другите во однос на вработување или волонтерство. Специјален акцент 
се става врз надзорот на односите со децата и со младите пред и за време на работата на 
организацијата кога таа работа ја изведуваат државните структури.  

» Координаторот и/или членовите на специјалната структура мора да се добро запознаени со 
националната и меѓународната легислатива за заштита на децата и со сите други потребни 
стратегиски документи на организацијата.  

» Координаторот (или структурата) се избира од страна на управниот одбор на организацијата 
врз основа на вештините и здобиеното искуство за заштита на децата и младите изложени 
на ризик.  

» Координаторот (или структурата) дејствуваат во целосна согласност со легислативата што е 
на сила во моментот и со задолженијата одредени во овој протокол и во политиката за 
заштита на децата и на младите.  

 

» Должности на координаторот и/или на структурата за заштита на деца и на млади 

 

- Координаторот (или структурата):  
» ги добива, ги анализира и ги проценува сите информации, извештаи, одрекувања, 

известувања или злоупотреби под сомнение или утврдени, како и сите известувања за 
насилство и за експлоатација врз децата и младите со кои работи организацијата и за кои 
има одговорност да ја гарантира безбедноста  

» соработува за да го разреши или разгледа секое пријавено прашање во организацијата или 
во одговорните државни структури (општински, на заедницата, полицијата, на истражните 
органи, на социјалните центри) ако тоа се смета за потребно, врз основа на проценетиот 
случај 

» соработува за сите околности за кои се добиени информации, но тој/таа нема должност и 
според тоа нема да преземе одговорност да истражува или да се обиде да врши истрага по 
наводите за злоупотреба или запуштеност и нема да одлучува дали одредено дете или 
младинец биле или не биле злоупотребени. Истрагата е должност на соодветните 
специјализирани државни органи  

 
41 Во согласност со програмите и со проектите, организацијата дава одговорност не на еден поединец, туку на одредена 
структура (клучен одбор) да ја надгледува безбедноста на децата и на младите така што ќе може административно да ги 
проследи и да ги процени комплетните информации или да даде осуда за прекршувањата на безбедноста на децата и на 
младите.  
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» ќе одржува комуникација со родителите/законските старатели и ќе ги информира за секоја 
потенцијална причина за загриженост во однос на безбедноста на децата и на младите. Тој 
или таа се справува со жалбите на родителите и на законските старатели и на другите во 
однос на несоодветно и/или насилничко однесување кон децата и младите во роковите 
одредени за разрешување на жалбите. Тој/таа покажува голема почит за барањата на 
детето/младинецот или семејствата да не ги споделува информациите со други независно од 
ситуацијата  

» создава и управува со база на податоци и специјални формати за забележување на 
инцидентите, сомнежите, демантите и секој одговор кон нив, како и лицата кои ги пријавиле 
и оштетените деца и млади  

» ја чува документацијата на безбедно и дозволува ограничен пристап така што информациите 
би се чувале на доверлив и заштитен начин  

» ги поддржува персоналот и другите кои работат со децата да ги разберат нивните должности 
и одговорности за пријавување на секое сомнение врз основа на лична проценка или добиена 
информација  

» подготвува информации и извештаи за управните структури на организацијата.  

 

» Процедури за пријавување насилство 

Злоупотребата на деца често тешко може да се идентификува и може да се појави во многу форми. 
Важно е да се нагласи дека ниеден изолиран индикатор не треба да се гледа како непобитен доказ за 
злоупотреба или запуштеност самиот по себе. Сите знаци и симптоми мора да се разгледуваат во 
целокупниот контекст на ситуацијата на детето. Знаците исто така мора да се разгледуваат во 
социјалниот и семејниот контекст на детето затоа што злоупотребата на децата не е ограничена на 
ниедна социоекономска група, пол или култура42. 

Иако е важно секогаш да се биде отворен за алтернативни објаснувања за можните физички или 
бихејвиорални знаци на злоупотреба, група или шема на знаци е поверојатно дека ќе биде вистинска 
индикација за злоупотреба.  

 

» Фактори што претставуваат разумна основа за загриженост:  
» специфична индикација или исказ од страна на детето дека било злоупотребено; 
» информација од лице кое видело како детето е злоупотребено;  
» докази, како повреда или однесување, што се конзистентни со злоупотреба и не е веројатно 

дека биле предизвикани на друг начин;  
» забележани повреди или однесување што се конзистентни и со злоупотреба и со невино 

објаснување, но каде што постојат и други индикатори што ја поддржуваат загриженоста 
дека можеби станува збор за случај на злоупотреба, на пр. неколку повреди, неверојатно 
објаснување, други индикатори за злоупотреба или дисфункционални однесувања;  

» конзистентна индикација, во подолг временски период, дека детето или младата личност 
страда од емоционална или физичка злоупотреба; 

» ретроспективно пријавување на злоупотреба на дете од страна на возрасен;  

 
42 Политики и процедури за поддршка на децата во DCU, „Keeping Children Safe“.   
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» симнување детска порнографија.  

Секое тврдење или сомнеж за злоупотребата на дете мора да се третира сериозно, па според тоа 
важно е секој кој ќе искаже таква загриженост да ги следи процедурите за пријавување на 
злоупотреба. Со сите пријави се постапува најсериозно, непристрасно и со највисок степен на 
доверливост. Недоставувањето информации, одложеното или спречено пријавување може да доведе 
до малтретирање и експлоатација на детето или младинецот, а во некои случаи може да има и 
последици опасни по животот на детето/младинецот.  

Вработените и другите кои од различни причини стапуваат во контакт со децата и со младите имаат 
обврска:  

» да ги пријават на координаторот/органот сите наводни малтретирања на децата и на 
младите, или сомнителни или утврдени, со пополнување на специјален формулар достапен 
во канцеларијата на координаторот  

» во писмена форма да наведат дали сомнежите или причините за загриженост за злоупотреба 
кон децата и младите биле утврдени за време на нивната работа или биле пријавени од други  

» во писмена форма да го пренесат секој можен аргумент што докажува дека прекршокот не е 
претпоставен, туку навистина се случил или било пријавено дека се случил. Треба да се дадат 
информации за личноста која ја пренела информацијата, кој и да е тој/таа, независно дали е 
дете или младинец, член на персоналот или друга личност, за да може да се утврди 
автентичноста на прекршокот 

» информациите за инцидентот или извештаите што го изложуваат детето или младинецот да 
ги пренесат само на лицето за контакт и/или во негово/нејзино отсуство, доколку случајот е 
итен, оваа информација да ја пренесат до највисоките структури (лидерите) на 
организацијата или лицата со овластен пристап до доверливи информации  

» да забележат дали знаците покажуваат дека детето е повредено или младинецот е повреден 
и има потреба од помош, па тогаш персоналот и волонтерите веднаш ја пријавуваат 
ситуацијата на координаторот (или структурата)  

» иако анонимните пријави се потешки за разрешување, тие во никој случај не треба да бидат 
игнорирани затоа што во сите случаи главната преокупација е безбедноста и добросостојбата 
на децата. Секоја слична жалба во однос на несоодветно однесување од страна на поединци 
во организацијата или надвор од организацијата треба да им бидат предочени на 
координаторот/структурата за да бидат проценети и да се постапи по нив  

» кога ќе се прими пријава за злоупотреба на дете или младинец од страна на член на 
персоналот, информацијата ќе биде веднаш и внимателно проценета во однос на нивото на 
ризик кон детето или младинецот, но во исто време треба да се води сметка да не се донесат 
никакви заклучоци што би можеле неправедно да го казнат членот на персоналот. Доколку 
се процени дека пријавата е добро заснована, случајот се пријавува во државните структури 
за истрага и за докажување на прекршокот  

» сите наводи за злоупотреба секогаш треба да се земаат сериозно. Индикаторите за 
злоупотреба не мора да бидат и факти  

» наводите за злоупотреба или повреда  мора да се разгледуваат и да се пријават до државните 
структури дури и ако изминал одреден временски преиод откако тие се случиле 

» независно од природата на пријавата и на кого се однесуваат наводите, секогаш ќе се 
преземат соодветни мерки за заштита на децата и на младите. Се преземаат мерки за да се 
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открие што му се случило на детето или младинецот за тој/таа да може да добие соодветна 
нега, третман и помош за надминување на траумата  

» младо дете кое е злоупотребено или било сведок на извршено насилство може да ја изгуби 
самодовербата и да се чувствува беспомошно и безвредно. Треба веднаш да се обезбеди 
специфична процена за потребната поддршка и помош за детето или младинецот засегнати 
од инцидентот. Ова може да вклучува медицинска процена и психолошки третман  

» координаторот е одговорен да ги контактира родителите на детето или младинецот (или 
законските старатели) и да ги информира за инцидентот и за обезбедената помош. 
Координаторот треба да направи извештај што ќе ги документира фактите од инцидентот. 
Најдобриот интерес на детето треба да се има предвид низ целиот овој процес.  

 

» Неоснована изјава за злоупотреба, за штета или за експлоатација 
» Во случаи кога вработен, волонтер или лице во договорен однос или соработка со 

организацијата намерно поднел невистинита жалба за злоупотреба или ако жалителот е 
злонамерен кон која било друга личност, освен преземањето соодветни административни 
мерки, прашањето ќе биде пренесено на разгледување кај надлежните државни органи.  

» Дисциплинските мерки и известувањето на државните власти ќе биде иницирано и 
применето на секоја личност која ќе инкриминира друга личност преку неосновани жалби 
за злоупотреба, за повреда или за експлоатација.  

» Ако информациите за злоупотреба на дете се покажат како неосновани, жалителот мора да 
докаже дека личноста која го покренала случајот не дејствувала разумно и со добра волја при 
подготвувањето на извештајот.  

 

» Заштита на доверливоста и на приватноста 

– Организацијата е посветена на гарантирањето на правото на доверливост на децата и на 
младите  

» За детето да биде заштитено, сите информации треба да се користат внимателно и разумно 
и треба да се дискутираат само со лица кои имаат дозволен пристап до доверливи 
информации.  

» Лидерот или претседателот на организацијата е одговорен за формирањето на листа на 
поединци кои имаат пристап до доверливите информации и типот на информации што 
може да се споделува во секоја ситуација.  

» Споделувањето или користењето на информациите за дете под 18-годишна возраст е 
дозволено само ако родителите/законските старатели се информирани и даваат согласност 
за тоа. Во секој случај, секогаш се почитува барањето од страна на децата и на младите или 
на членовите на нивните семејства ваквите информации да не се споделуваат. Исклучок на 
ова општо правило се прави само во специјални случаи што се поврзани со безбедноста или 
превенцијата на криминално дело со одлука на управниот одбор  

» извештаите за инцидентите и досиејата за повредени, злоупотребени или експлоатирани 
деца и млади треба добро да се чуваат и кон нив пристапот да е ограничен, и не треба да се 
користат за ниедна друга намена  
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» настаните што се случиле или се претпоставува дека се случиле, заедно со имињата и со 
другите податоци за идентитетот на учесниците, не треба да се соопштуваат надвор од 
групата вклучена во процесот додека случајот не се разјасни  

» доколку ограничувањето на пристапот до информации за одреден настан на злоупотреба, 
експлоатација и напад може да стави дете во ситуација на дополнителен ризик за 
злоупотреба или штета, информацијата треба внимателно да се соопшти преку 
предупредување на родителите или законските старатели на детето/младинецот  

» кога безбедноста и добросостојбата на децата и на младите е загрозена не може да се 
гарантира целосна доверливост или чување тајни. Дејствувањето за доброто и во интерес на 
заштитата на детето не треба да се смета за прекршување на доверливоста.  

 

» Препорачано е стандардниот формулар за пријавување да содржи:  
» податоци за личноста која го пријавува проблемот 
» објаснување дали личноста која ја поднесува пријавата е сведок или е информирана од други 

за проблемот на детето или младинецот  
» детален извештај и опис на инцидентот што се случил, вклучително датумот, времето и 

точната локација, учесниците или осомничените  
» податоци за детето или младинецот кои биле оштетени или биле изложени на ризик од 

повреда/злоупотреба  
» информации за лицето кое нанело штета, неговите/нејзините постапки и однесувања кон 

децата/младите 
» коментари на детето/младинецот за инцидентот и за лицата кои знаат за ова или биле 

присутни за време на инцидентот. Коментарите се даваат со користење на точните зборови 
на детето/младинецот  

» опис на видливите повреди или нанесената штета, бихејвиорални знаци, индиректни знаци 
(не прегледувајте го детето физички)  

» податоци за секој од сведоците 
» податоци за секој кој бил консултиран и информациите добиени од него/неа  
» доколку извештајот го поднесува некој друг во име на детето, извештајот треба да биде 

формулиран водејќи се од сопствените зборови на детето  
» начинот на кој детето ја гледа целата ситуација 
» поддршката дадена на повреденото дете/младинец или на детето изложено на 

ризик/младинецот изложен на ризик од повреда или штета  
» досиеја или информации за контакт на родителите или законските старатели, коментари за 

тоа дали родителите биле контактирани и како да бидат контактирани 
» понатамошни чекори за интервенција за справување со ситуацијата и рехабилитација на 

детето или младинецот.  

Пополнетиот формулар на извештајот, сите белешки, интервјуа или коментари во времето на 
откривањето/пријавувањето на злоупотребата (и наводна и утврдена) ќе се чуваат на безбедно со цел 
да се заштитат децата и младите.  

 



 69 

9.3 Кодекс на однесување и етика за професионалци кои даваат услуги на децата и младите 
Роми и Египќани 

Кодексот на однесување и етика на организацијата АРСИС е општа рамка на однесување за сите 
возрасни во контакт со деца (освен нивните сопствени деца). Кодексот на однесување и етика е 
водич за да се разбере што претставува прифатливо однесување и практика кога се работи со деца и 
за млади. Кодексот на однесување и етика е клучен елемент на политиката за заштита на децата во 
организацијата и целиот персонал треба да се придржува до него и во целост да го почитува. Овој 
кодекс индицира случаи на однесување или практики што не се прифатливи кога се работи со децата 
и со младите. Кога кодексот најсоодветно се применува, тој го минимизира и ограничува ризикот од 
злоупотреба на децата и на младите.  

Кодексот на однесување и етика има цел:  

» да ги поддржи и да ги зајакне човековите права на децата и на младите и да ги одржи 
безбедни децата и младите; 

» да обезбеди насоки за вработените во ГО и да ги одреди очекувањата во врска со: 
превенцијата, справувањето, преупатувањето и управувањето со случаите на децата и 
младите формално идентификувани или под сомнение дека ќе бидат изложени на ризик;  

» редуцирање на ризикот од злоупотреба против децата и младите преку воведување 
стандарди за регрутација и селекција на персонал; 

» редуцирање на ризикот од злоупотреба на децата и на младите преку развивање на отворена 
и совесна култура на справување.  

 

Однесување: Сите вработени во ГО и другите кои работат/се во контакт со децата и со младите имаат 
обврска да:  

» ги третираат децата и младите со должна почит и да ги сметаат за достојни поединци, да 
имаат разбирање за децата и за младите во контекст на нивната култура, религија и 
националност; 

» работат со децата и младите покажувајќи дух на соработка и партнерство заснован на заемна 
доверба и почит;  

» работат со децата и со младите на начин што ги идентификува и ги промовира нивните 
капацитети и вештини и го развива нивниот потенцијал;  

» го прифаќаат и ценат мислењето на децата и на младите и сериозно го земаат предвид;  
» помагаат во зајакнувањето на децата и на младите преку промовирање на нивните права и 

подигнување на нивната свест за човековите права што им се загарантирани;  
» внимателно ги слушаат, ги земаат предвид и ги почитуваат идеите и размислувањата на 

децата и на младите;  
» им помагаат на децата и на младите да учествуваат во процесите на донесување одлуки што 

ги засегаат;  
» гарантираат дека секое дете и младинец активно учествува во унапредувањето на: здравјето, 

безбедноста и добросостојбата, и нивните најдобри интереси секогаш се од примарна 
важност; 

» гарантираат дека потребите на децата и на младите се идентификувани и се исполнети 
секогаш кога тоа е можно.  
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» гарантираат поддршка и заштита на децата и на младите во случаи кога се забележани 
сомнежи, декларации или докази за злоупотреба;  

» идентификуваат, пријавуваат и управуваат со секој случај каде што постои сомнение или 
потврда за нешто што им наштетува на децата и на младите и на нивниот физички и психо-
емоционален интегритет. 

 

Етика на вработените и другите во контакт со децата и со младите  

» Не треба да се користи никаква физичка или психолошка казна од каков било тип против 
децата и младите. 

» Треба да постои зголемена свесност за физичката нега што им се укажува на децата и на 
младите за да не произлезат никакви недоразбирања. 

» Не треба да се практикува никакво однесување на злоупотреба. Не треба да се дозволат 
никакви активности на злоупотреба или други активности што ги изложуваат на опасност 
децата и младите.  

» Со децата и со младите не треба да се развива никаков однос на злоупотреба и на 
експлоатација. 

» Не е дозволен никаков сексуален контакт од кој било тип.  
» Корисниците не треба да се канат во приватните домови или доцна навечер да остануваат во 

истата просторија без присуство на други вработени или членови на семејството. 
» Никаква секојдневна активност од лична или интимна природа што децата можат да ја 

извршат самите не треба да биде вршена заедно со вработените како што е миењето, 
пресоблекувањето, одењето во тоалет итн.  

» Ништо не треба да ги наведува децата и младите да учествуваат во активности при кои има 
однесување што веројатно ќе доведе до незаконски дејства или злоупотреба.  

» Децата и младите не треба да се обвинуваат, да се понижуваат, да се малтретираат, да се 
деградираат или да се подложуваат на емоционална злоупотреба. 

» Не треба да се дозволи дискриминација против децата и младите преку давање нефер 
преференцијален третман. 

» Слики од децата (фотографии, видеа итн.) што им го нарушуваат достоинството и се 
понижувачки за нив не треба да се покажуваат. 

» Треба да се избегнуваат сите компромитирачки и/или ранливи услови што може да доведат 
до сомнеж и до обвиненија. 

» Додека се посетуваат семејствата, се одржуваат состаноци, интервјуа, патувања итн. со децата 
и со младите, треба да се преземат мерки за имплементација на правилото за присуство на 
двајца вработени за време на процесите со што ќе се гарантира видливост.  

 

9.4 Заштита на децата и на младите преку селекција на персоналот (препораки и процедури 
за ГО) 

Овие упатства се главно напишани за да им помогнат на ГО во имплементацијата на ефективен и 
фер процес на регрутација и на селекција што ќе го гарантира изборот на најпогодниот кандидат за 
слободното работно место. Во секој случај, секогаш треба да се земаат предвид принципот на 
еднаквост при вработувањето, условите што произлегуваат од политиката за заштита на децата и 
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соодветните закони за вработување. Причината што овде ги вметнуваме овие препораки не е да ги 
објасниме сите детали за фазите од процесот на регрутација затоа што тие се јасно одредени со 
релевантните закони за вработување. Целта е да им помогнеме на ГО да се фокусираат и да ги 
проценат некои од клучните моменти за време на процесот на регрутација и на селекција за да не му 
биде дозволено на никој кој би бил закана или опасност за безбедноста и заштитата на децата и 
младите да биде вработен во ГО која работи со деца и со млади.  

 

» Процес на регрутација 

Регрутацијата е процесот на наоѓање, на идентификување и на привлекување кандидати погодни и 
соодветни за работата во организацијата. Ова е важен процес затоа што квалитетот на вработените 
директно влијае на ефикасното функционирање и развојот на организацијата. Регрутацијата е 
заснована на принципот на еднакви можности, недискриминација и еднаква репрезентација, 
заслужност, транспарентност и професионализам и непристрасната споредба на вредностите, на 
вештините и на способностите на секој од кандидатите.  

Регрутацијата претставува процес и треба да се гарантира транспарентноста при секоја од фазите на 
тој процес. Овој процес започнува со отворањето на работно место што треба да се пополни. Според 
трудовото законодавство, објавите за работни места треба да бидат достапни во дневниот печат, 
интернет-страниците, огласи, е-пошта и на други алатки за јавна комуникација. Известувањето 
треба да се следи до сите извори кои би можеле да обезбедат потенцијални апликанти. Ако 
потенцијалните кандидати не се информирани за можноста за вработување, тогаш сите други 
аспекти на процесот на селекција стануваат незначителни.  

Објавата за отворената работна позиција треба да се насочи до сите засегнати страни и не треба да е 
ограничена само на преферираните поединци или групи. Отворените и транспарентни огласи 
овозможуваат пријавување на поголем број квалификувани кандидати, па според тоа нудат поголем 
избор при изнаоѓањето на најпогодниот кандидат за работата.  

 

» Процес на селекција 

Селекцијата на кандидатите се изведува со следење на сите фази од процесот. Се воспоставува 
комисија за избор која ги разгледува сите документи на апликантите и подоцна, врз основа на 
претходно утврден систем за процена, создава кратка листа сочинета само од кандидатите кои ги 
исполнуваат критериумите. Подоцна, кога ќе се спроведат писмени тестирања и структурирани 
интервјуа, и на крајот на процесот, го објавува победникот. Ова е процес што треба најкоректно да 
се развие во сите свои фази, без да се запостави или да се потцени ниедна од фазите. Коректните 
процедури претставуваат прв филтер за изнаоѓање на вистинската личност, особено кога станува 
збор за организација која работи со деца и со млади. Организацијата треба да има предвид дека 
комисија за избор треба да е сочинета од луѓе со висок морален интегритет, од стручњаци и експерти 
за заштита на децата и на младите и од професионалци во областа на правата на децата за да може 
да се гарантира избор што ќе обезбеди највисока посветеност на заштитата на децата и на младите. 
Комисија за избор е клучната врска што го гарантира интегритетот на процесот и според тоа таа 
треба да се препознае од организацијата.  
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Постојат некои важни моменти во  процесот на селекција на кандидатите кои треба да се проценат 
од организацијата најдобро колку што е можно. Комисија за избор, што има мандат од 
организацијата да го изврши целиот процес, треба да процени дека е важно да направи 
верификација на сите поднесени документи од секој апликант на кратката листа.  

 

» Верификација на документите и на личните податоци на кандидатите43 

Верификацијата на документите и на личните податоци на кандидатите се прави преку државни и 
институционални канали, и ова може да се смета како вториот филтер за гарантирање на изборот на 
најпогодниот кандидат за работното место.  

Преку верификација на документите, организацијата се осигурува дека против кандидатите не биле 
преземени административни мерки и дека против нив не биле поведени истраги за случаи на: 
злоупотреба, насилство или експлоатација на деца и на млади. Уверението за неосудуваност е од 
особена важност во интерес на гарантирањето на заштитата на децата и на младите. Откако ќе се 
потврди автентичноста на овој документ, тој е првата гаранција дека кандидатот е подобен за работа 
и дека тој/таа не претставува потенцијален ризик за децата доколку биде вработен. Ниеден кандидат 
кој го нема овој документ како дел од апликацијата не треба да се вклучи на кратката листа. Ако 
апликацијата нема доказ и уверение за криминално или судско досие, кандидатот се исклучува од 
конкуренцијата за работното место. Овој пристап служи само за заштита на децата и на младите и 
во никој случај не треба да се смета за дискриминаторен и не влијае на еднаквоста при инклузијата.  

Комисија за избор мора највнимателно и детално да ги верификува личните референци или писмата 
за препорака од претходните работодавачи или другите кои биле во работен однос со кандидатот. 
Без намера ова да звучи како предрасуда, сепак треба да се има на ум дека луѓето со криминално или 
судско досие во однос на нивните односи со децата и со младите луѓе ќе ги искористат сите можни 
средства да бидат вработени на оние работни позиции кои ги ставаат во близок контакт со деца и со 
млади. Строгата верификација на овие документи ќе овозможи превенција при вработувањето на 
несоодветни личности во организациите кои работат со деца и со млади, особено со деца и млади 
изложени на ризик.  

 
НЕОТПОВИКЛИВА ОБВРСКА 
Сите казни и/или административни истраги за злоупотреба на дете, педофилија и злоупотреба на 
дете, трговија со луѓе, семејно насилство или други поврзани прекршоци ќе резултираат во 
автоматско исклучување на кандидатот од процесот.  
 

 

 

 
43 Преку поднесување на формуларите на организацијата, апликантот ја потврдува автентичноста на личните податоци и 
потпишува изјава дека е целосно свесен за причините за нивното процесирање под претпоставка дека тие ќе бидат 
користени само за внатрешната употреба на организацијата во согласност со намената на оваа апликација, а потоа ќе се 
чуваат во тајност или како доверливи. Во секој случај, организацијата ќе гарантира дека на кандидатите кои аплицираат 
за работното место ќе им се даде право на целосен пристап до сите здобиени информации и, меѓу другото, ќе гарантира 
дека преку барање адресирано до организацијата ќе бара да е запознаен со податоците или нивно бришење или исправка 
на тие информации.  
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» Практика на избор 

Процесот на селекција никогаш нема да се направи само врз основа на евалуацијата на поднесените 
пријави. Комисија за избор треба да ги користи соодветните практики за селекција на најдобрите 
кандидати од поголема група на висококвалификувани апликанти. Тестовите и интервјуата се 
практики што помагаат во селекцијата на најпогодниот кандидат. Најчестата техника на селекција е 
да се изведе структурирано формално интервју, а кога тоа се смета за потребно се прави и 
комбинација со други техники на евалуација за кои организацијата проценува дека ќе бидат корисни 
при селекцијата на најсоодветниот кандидат за работа со децата и младите изложени на ризик, а меѓу 
нив се повторените интервјуа, различните писмени тестови како тестовите за личност, тестовите на 
вештини итн.  

Најважно е тоа што тестовите, интервјуата, импровизираните вежби за ситуации и проблеми со 
децата и со младите имаат цел да го проценат знаењето на кандидатите за работа, нивното познавање 
на легислативата за заштита на децата, нивното познавање на политиките на организацијата и 
мисијата во областа на детските и младинските права, за да се овозможи најважното структурирање 
според највисоките професионални нивоа и така да се обезбеди и трет филтер за селекцијата на 
најпогодниот кандидат.  

 

» Етички и професионални вредности што влијаат врз процесот на селекција 

Процесот на селекција на вработен кој ќе работи со децата и младите изложени на ризик не може да 
заврши без евалуација на етичките и професионалните вредности на кандидатите. Комисија за избор 
треба да ја овозможи оваа процена преку различни техники што може да се применат, имајќи 
предвид некои од вредностите кои треба да ги поседуваат кандидатите, а се во согласност со: 
политиката за заштита на децата и на младите на организацијата, протоколот за одржување на 
безбедноста на децата и кодексот на однесување и етика кои се резимирани на следниов начин:  

» тие не треба да се вклучени и/или да се под сомнение за вклученост во која било ситуација 
на дискриминација или злоупотреба  

» тие треба да имаат позитивен и недискриминаторен пристап кон децата и младите изложени 
на ризик  

» тие треба да имаат висок морален интегритет, силна личност и зрелост да ги надминат 
проблемите и да се справат со ризични ситуации  

» нивните вредности и ставови за заштита на децата и на младите треба да се усогласени со 
оние на организацијат 

» тие треба да ги имаат потребните квалификации и искуство за работата со деца и млади 
изложени на ризик  

» тие треба да се искусни во работата со деца и млади изложени на ризик  
» тие треба да се добро запознаени со легислативата за заштита на деца и на млади  
» задолжително е тие да се добро запознаени и да имаат длабоко познавање на политиката за 

заштита на децата и на младите, на протоколот за одржување на безбедноста на децата и 
младите, кодексот на однесување и етика, процедурите до кои треба да се придржуваат за 
заштита на децата и на младите од: злоупотреба, насилство и експлоатација.  
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» Заклучоци 

Доколку за време на целиот процес на регрутација и на селекција организацијата континуирано се 
придржува до содржината на процесот, а не само до фазите на процесот, тогаш има високи и 
многубројни шанси да ги избере соодветните вработени кои ќе работат со децата.  

На крајот на целиот процес, откако ќе се изврши прогласувањето на победникот и се објавува 
одлуката за неговото/нејзиното назначување, освен сите други правни обврски преземени од 
регрутираниот персонал, организацијата од новиот вработен мора да ги побара следниве услови:  

» да ја прифати политиката за заштита на децата и на младите на организацијата и соодветно 
да ја потпише  

» да потврди дека за време на неговата/нејзината работна практика, тој/таа ќе работи во 
целосна согласност со целата законска регулатива што ги гарантира заштитата и развојот на 
децата и на младите, со кодексот на однесување и етика, со протоколот за одржување на 
безбедноста на децата и на младите и со сите стратегиски документи на организацијата.  

 

9.5 Професионален кодекс за давателите на услуги на деца и млади Роми и Египќани 
(Клучни квалификации, задачи и потребни вештини за вработените и за трети 
страни кои даваат услуги на децата и младите Роми и Египќани) 

Се препорачува вработените во ГО кои работат со децата и младите Роми и Египќани под ризик да 
се експерти за социјална работа (социјални работници, психолози, социолози итн.) и за образовните 
области. Тие треба да имаат работно искуство не пократко од две години во областа на давање на 
социјални услуги. Вработените во ГО кои работат со децата и младите Роми и Египќани изложени 
на ризик треба да се придржуваат до сите одговорности споменати подолу.  

 

» Социјални работници, психолози, учители и социјални аниматори 

Тие имаат одговорност да:  

» го зачуваат личниот и професионален интегритет, да развијат вештини и знаење и да 
придонесат кон развојот на: услуги, политики и размислувања за грижата за децата и младите 
Роми и Египќани 

» да се осигурат дека активностите преземени во однос на ромските, на египетските деца и 
децата и младите изложени на ризик се спроведуваат врз основа на принципите за заштита 
и почитување на човековите права  

» да обезбедат асистенција и да му помогнат на секое ромско и египетско дете или младинец 
преку превенција на сите проблеми ако тоа е можно и преку обезбедување заштита кога тоа 
е потребно, како и преку нудење нега и рехабилитација со стремеж да се елиминираат или 
разрешат новите проблеми 

» да се спротивстават на секоја форма на дискриминација, опресија или експлоатација кон 
децата и младите Роми и Египќани и да ги штитат нивните човекови права  

» да се осигурат дека корисниците на услугите се чувствуваат ценети, имаат чувство на 
вредност и не се чувствуваат дискриминирани или сегрегирани  
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» да се осигурат дека децата и младите се заштитени и водат безбеден живот и добиваат 
соодветна здравствена заштита и психосоцијална поддршка ако им се потребни  

» да се осигурат дека сите одлуки ќе бидат направени во договор со децата и со младите, во 
нивен најдобар интерес 

» да се осигурат дека сите информации добиени од децата и од младите ќе се чуваат како 
доверливи и никогаш нема да се искористат на штета на детето  

» да придонесуваат кон изнаоѓањето трајни решенија во најдобар интерес на децата и на 
младите 

» да го овозможат оптималниот развој и раст на секое поединечно дете или младинец за тие да 
го остварат својот потенцијал во сите аспекти44. 

 

» Вработени кои работат на управување со случаи 

Се препорачува вработените кои работат на управувањето на случаи да бидат квалификувани 
професионалци за социјална работа и да се сертифицирани од соодветните државни институции. 
Тие треба да се обучени за управувањето и да имаат добро искуство со тоа. Ако од различни причини 
тие немаат искуство, ГО препорачуваат тие да добијат поддршка преку обука при работа и 
експертиза за време на процесот на управувањето. Нивото на квалификација и професионалните 
вештини на управувачот на случајот се главните фактори што влијаат на решенијата што се даваат 
за случаите според добро утврдените услови и дефинираните стандарди на услугите.  

» Тие треба да дадат евалуација на физичката и психолошката состојба на детето/младинецот 
кој е клиент; и да обезбедат потребна здравствена и психолошка заштита ако се потребни.  

» Треба да се осигурат дека дејствуваат во најдобар интерес на децата и младите изложени на 
ризик.  

» Интервјуто или дијалогот со клиентот (детето или младинецот изложени на ризик) треба да 
се одвива во присуство на психолог или друг професионалец од ГО.  

» Тие треба да ги слушнат и да ги идентификуваат сите проблеми и грижи за кои зборуваат 
децата и младите на најдобар можен начин.  

» Вработените треба да користат соодветна и добро контролирана комуникација со 
корисникот на услугата, покажувајќи должна почит кон неговото/нејзиното достоинство, 
култура и традиции. Нивната вербална и невербална комуникација не треба да покажува 
дискриминација против корисникот или да му ја повреди гордоста.  

» Треба да се погрижат информациите, особено оние за деликатни прашања, да се чуваат како 
доверливи.  

» Тие треба да вклучат и трети страни само доколку младиот корисник на услугата потполно 
се согласува со тоа. Третите страни може да бидат соодветните државни институции или 
претставници од алтернативни даватели на услуги.  

» Тие треба да имаат пишани детални белешки за проблематичните прашања и да дискутираат 
за сите можни алтернативи за решенијата на проблемите со корисниците сѐ до изнаоѓањето 
на вистинско решение.  

 
44 Меѓународната мрежа за грижа за деца и за млади (Child and Youth Care, CYC-Net).  
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» Во случаи кога присуството на корисникот не е потребно, вработениот на ГО кој се справува 
со проблемот треба континуирано да дава информации на корисникот на услугата за 
процедурите и за прогресот што е остварен.  

» Според специфичните карактеристики на проблемот, тие треба да се обратат или да го 
пријават во соодветните приватни или јавни институции и структури и да ги поттикнуваат 
кон изнаоѓање на решение за случајот.  

» Во случаи каде што постои контакт/конфликт со законот, тие треба да овозможат 
обезбедување на бесплатни психосоцијални услуги.  

» Во случаи кога е забележана злоупотреба, сексуална експлоатација или друга форма на 
експлоатација и кога постои веројатност конфликтите да ескалираат во насилство во 
заедницата или семејството, вработениот има обврска ваквиот случај да го пријави до 
соодветните структури.  

» Тие треба да ги документираат сите процедури што биле следени и да ги архивираат сите 
документи што се релевантни за случајот што го управуваат.  
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Предизвиците на Ромите и прашањата на маргинализираните групи во голема мера станаа дел од 
политичката и од социоекономската агенда на декадата во која живееме. Постои активен ангажман 
и учество на креаторите на политиките во изготвувањето на: стратегиите, програмите, законите 
фокусирани на заштитата и на социјалната инклузија на: ромскиот народ, Египќаните, имигрантите, 
бегалците, ранливите поединци и групи. Постојат многу стратегии, програми и закони изготвени во 
секоја од државите и нивниот фокус е врз постигнувањето на сѐ поголема инволвираност и 
вклученост на ромската и египетската популација во образовниот систем, системот за заштита и 
социјалната инклузија, здравствената заштита, пристапот до вработување и домување, на тој начин 
стремејќи се да ги намалат сиромаштијата, нееднаквоста, дискриминацијата и исклучувањето.  

Постои многу чувствителен пристап заземен од страна на државите и на општеството кон 
прашањето на Ромите и постои многу добра волја да се преземат интегрирани интервенции за да се 
изнајдат решенија на нивните проблеми што влијаат на сите витални сектори. Ова претставува 
визионерски напор што ќе донесе веројатно позитивни, плодни резултати во наредните децении за 
сите оние луѓе кои денес се чувствуваат исклучени и кои и навистина се исклучени. Сите индикатори 
на развојот посочуваат кон слаби здравствени параметри за децата и младите Роми и Египќани, 
ниско ниво на школување, феномен на отпишување од училиште поради силеџиство, 
дискриминација, сегрегација, сиромаштија, живеење далеку под линијата на сиромаштија и 
социјално исклучување. Децата и младите Роми и Египќани се имаат претворено во „улични 
работници“ каде што се соочуваат со сите ризици што ги носи ваквиот стил на живот како што се 
заканите по животот, ризикот од злоупотреба, трговијата со луѓе, експлоатацијата итн.  

Ваквата ситуација е неприфатлива за едно демократско општество каде што правата на децата и 
човековите права, и сите фундаментални слободи независно од етничките верувања, културата и 
убедувањата се толку цврсто втемелени во конвенциите и меѓународното право, во уставите и 
националните законодавства. Популацијата со која работиме е многу помлада од просечната возраст 
на неромското население и вклучува и деца и млади кои, поради нивната сиромаштија, етничка 
припадност и култура, не живеат соодветно за својата возраст, живеат во сиромаштија и во недостиг 
на граѓански, политички, економски, социјални и културни права низ цела Европа и Западниот 
Балкан, како што веќе детално образложивме во овој скромен документ.  

10. Општи заклучоци за работата
на граѓанските организации кои 
работат со деца и млади Роми 
и Египќани
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Постојат  очекувања за повеќе позитивни промени и граѓанските организации имаат големо 
влијание и соработуваат со државните институции за да ги рашират и да ги забрзаат потребните 
промени. Ромските организации и самиот ромски народ мора да заклучат и да разберат дека тие 
самите треба да се првите кои ќе вршат притисок врз владите и врз општеството и што ќе направат 
промени за доброто на нивните сопствени животи и за животите на нивните деца. Тие треба да 
станат повлијателни во остварувањата на правата што ги немаат и покрај тоа што законите им ги 
гарантираат овие права. Организациите на Ромите треба да изградат доверба во нивните напори, да 
бидат отворени и инклузивни, да се држат настрана од непотизмот и корупцијата и да ги зајакнат 
ромските заедници самите да ги штитат сопствените права. Промената прво и основно мора да дојде 
од самиот ромски и египетски народ и да го ангажира целото општество да го прифати новиот 
пристап кон сите поединци и групи што имаат потреба од тоа.  

Државите ја имаат моќта да ги остварат долгоочекуваните промени преку изнаоѓање на правни 
решенија за проблемите на: домувањето, вработувањето, граѓанската регистрација, развојот и 
интеграцијата. Дури и доколку решенијата не можат да се најдат во моменталната правна рамка, 
владините и граѓанските организации може да влијаат на политиките за да ги изменат постојните 
закони или да изготват нови закони што ќе ја рефлектираат моменталната ситуација во главните 
области од животите на Ромите и на Египќаните. Постои потреба да се надмине периодот на празни 
политички изјави и да се преземат конкретни иницијативи што можат да решат многу 
проблематични прашања и да ја донесат промената за правата на ромскиот и египетскиот народ и за 
нивните деца.  
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Некои од препораките се:  

» треба да се регулира правниот статус на лицата од ромскиот и египетскиот народ што живеат 
во околности на неразрешен правен статус (на пр. ромски имот без сопственички права или 
имот што не е вклучен во главните урбанистички планови на таа држава, семејства или 
населби/куќи без статус за правно жителство на места каде што ромските и египетските луѓе 
де факто живееле со децении), 

» треба да се обезбедат административни и финансиски олеснувања за да се вклучат ромските 
и египетските семејства во повеќе програми за вработување и за домување,  

» треба да се преземаат правни и административни иницијативи за да се реши прашањето на 
немањето државјанство за децата и младите Роми и Египќани и за целото ромско и/или 
египетско население воопшто. Треба да се обезбедат решенија за проблемите што го 
оневозможуваат целосниот пристап на ромската и египетската заедница до граѓанските 
социјални услуги, 

» законите треба да се спроведат и да бидат поефикасни во однос на спречувањето на раните 
бракови за ромските и египетските деца,  

» треба да се обезбеди двојазично образование за ромските деца во основните училишта, да 
има ромски медијатори во училиштата, да се обезбеди учество на ромските родители во 
училишните одбори и соодветно да се разгледаат и да се разрешат проблемите со 
силеџиското однесување, сегрегацијата и дискриминацијата за да се редуцира феноменот на 
отпишување од училиштата на децата и младите Роми и Египќани,  

» преку спроведување на законите треба да се осигури превенцијата од сегрегација на ромските 
и египетските деца во училиштата. Постои исклучок во оние случаи каде што сепарацијата е 
направена за да се научи одреден јазик или поради поголемата оддалеченост од училиштата 
доминирани од учениците од мнозинската заедница. Правните норми исто така треба да 
предвидуваат и ефективни мерки за превенција на сегрегација. Треба да се предвидат и 
мерки за превенција на дискриминација,  

» треба да се гарантира правно решение за културните права на Ромите и на Египќаните според 
гаранциите во уставот, но свесни сме дека ова понекогаш е невозможно да се примени во 
практиката затоа што Ромите и Египќаните во некои држави не се признаени како 
национални малцинства. Треба да се промовира признавањето на ромскиот и египетскиот 
идентитет како интегрален дел од културното наследство,  

» треба да се осмисли збогатување на официјалните програми за едукација на наставниците со 
наставен план за толеранција или со конкретна методологија за работа со младите Роми и 
Египќани, како и со други непривилегирани деца и млади,  

» законите, динамичното управување со случаи и препораките треба да се придружувани од 
финансиски рамки за да може да се применливи и да се спроведливи,  

11. Препораки
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» треба да се воспостават ефективни механизми за надгледување за да се спроведат законите и 
развојните програми и да се обезбеди подобра социјална заштита и нега за децата и за 
адолесцентите кои имаат потреба од тоа,  

» треба да се обезбедат квалификации и обука за да се подобри професионализмот на јавната 
администрација за законите да станат достапни на сите категории што имаат потреба од нив, 
независно од нивното образование, возраст, етничка припадност, жителство итн., 

» треба да се преземат правни и административни иницијативи за да се спречи феноменот на 
избирање на животот на улица (работата на улица за децата и младите Роми и Египќани), 

» треба да се примени добро структуриран мултидисциплинарен пристап за да се решат многу 
од социјалните проблеми за децата и младите Роми и Египќани и сите други кои имаат 
потреба, 

» треба да се обезбеди меѓуинституционална соработка и партнерство меѓу ГО и државата за 
да се реши проблемот на децата и младите Роми и Египќани и на другите ранливи категории 
на најдобар можен начин,  

» зајакнувањето на семејствата е клучно во разгледувањето и во справувањето со опасностите 
и последиците од сиромаштијата и како превенција на одделувањето на детето од 
семејството.  
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» Декада за вклучување на Ромите во Албанија - PKV 2010–2015. 
» Најдобри практики за интеграција на Ромите (BPRI): Регионален извештај за 

антидискриминација и учество на Ромите во локалното донесување одлуки, 29 мај 2013.  
» Извештај за состојбата на Ромите и Синтите во ОБСЕ Зоната – ОБСЕ, Висок комесар за 

национални малцинства. 
» Извештај: Состојбата на Ромите во 11 земји членки на ЕУ (2012).  
» Ма. Елисабета Османај: Правото на образование на ромската заедница во рамки на 

интеграцијата на Република Албанија во Европската Унија. 
» Извештај: Човековите права на Ромите и патувачките заедници во Европа, Советот на 

Европа, февруари 2012. <www.commissioner.coe.int> 
» ОН загриженост за ситуацијата на Ромите во Србија и Црна Гора. 
» Maestral мапирање и анализа. 
» Извештај за статусот „Имплементација на акциониот план за подобрување на состојбата на 

Ромите и Синтите во ОБСЕ областа“, Скопје, декември 2010.  
» ГО Акционен план за подобрување на состојбата на Ромите во Западен Балкан. 
» Прирачник за заштитата на правата на децата - жртви на трговија со луѓе во Европа. 

<http://ec.europa.eu/governance/social-ngos_en.pdf> 
» Меѓународна мрежа за грижа за деца и млади (CYC-Net).  
» ЕУ, УНИЦЕФ – Протокол за заштита на детскиот труд, Албанија 2015.  
» ОБСЕ – Водич за процедури за идентификација, непосредна помош и преупатување на 

децата во ситуација на улица, Тирана 2015.  
» УНДП – Студија за процена на потребите за ромската и египетската заедница во Албанија, 

Тирана, 29 февруари 2012.  
» Студија за процена на потребите на ромската и египетската заедница во Албанија, Тирана, 

29 февруари 2012.  
» Тијана Јоксиќ: Дискриминација на Ромите во српскиот владин одговор, 18.6.2015.  
» Извештај за ситуацијата на Ромите и Синтите во ОБСЕ-областа, Скопје, декември 2010.   
» Практичен водич за ГО за превенција од дискриминација против ромските заедници NET-

KARD. 
» Како да се применуваат стандардите – Коалиција за одржување на безбедноста на децата. 

<www. keepingchildresafe.org.uk>  
» УНДП, INSTAT – Ромите и Египќаните во Албанија: Социодемографскиот и економски 

профил заснован на априлскиот попис на населението од 2011 г. – Априлски попис, 2015.  
» Извештај за процена на потребите Србија - Ана Поповиќ, Јелена Станковиќ, октомври 2013.  
» Целосниот текст на завршните забелешки на Kомитетот на ОН е достапен на: <http:// 

www.ohchr.org/tbru/cescr/Serbia_and_Montenegro.pdf>  

12. Библиографија и 
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» Заеднички меморандум за ситуацијата со човековите права на Ромите во Србија и Црна Гора, 
подготвен од ERRC и белградската канцеларија на Високиот комесар за човекови права на 
ОН, достапен на: <http://www.errc.org/cikk.php?cikk=333> 

» Прирачник за заштита на децата за училишта – Фондација Terre des hommes, Швајцарија, 
Австриска развојна соработка.  

» Советот на Европа, „Заштита на правата на Ромите и мигрантите“. <www.coe.int/roma> 
» Посилен ангажман за ромските, ашкалските и египетските заедници на Косово, Европска 

Унија, Приштина, jуни 2013.  
» Организации на граѓанското општество – развој, одржливост и инклузивност во 

учесничките процеси. Објавено од: PDCS, o.z. Партнери на Албанија за промена и развој. 
» Меѓународната мрежа за грижа за деца и млади (CYC-Net). <http://www.cyc-

net.org/profession/pro-principles.html>  
» Советот на Европа, Човековите права на Ромите и мигрантите. <www.coe.int/roma> 
» Retrak Стандардни оперативни процедури за семејна реинтеграција, мај 2013.  
» Албанската национална агенда за правата на децата 2017-2020. <http://www.sidalbania. 

org/Mapping_roma_children_english_may_5_2012.doc, 6> 
» Национален акционен план за интеграција на Ромите и Египќаните 2016–2020, Албанија.  
» УНИЦЕФ и Центарот за социјални и  економски испитувања, Идентификација на ромските 

деца во Албанија, 2011.  
» Состојбата на ромската, ашкали и египетската заедница во Косово, (KFOS - SOROS), 2009.  
» Европска комисија: Извештај за здравствената заштита на Ромите: Komisioni Evropian, 

Raport mbi shëndetin e komunitetit rom: Здравјето на ромското население и преглед на 
податоците собрани во земјите членки на Европската Унија, април 2014.   

»  Протокол за заштита на децата: Албанија. Датум: 25.2.2015. 
</botime/fletore_zyrtare/2015/PDF-2015/33-2015.pdf > 

» За стандардите за услугите за социјална заштита за децата со потреба во јавните и приватните 
дневни центри, Одлука бр. 231, датум 20.3.2013, Албанија. 

»  Меѓународни стандарди за заштита на децата, Европската комисија, Генерален директорат 
за правда и потрошувачи, Единица C.1: Фундаментални права и права на детето, февруари 
2015.   

» Стратегија за интеграција на ромската, ашкали и египетската заедница во Косово, образовна 
компонента 2007–2017 г., Приштина, јули 2007.  

» „Активната улога на граѓанските организации во заштитата на човековите права и слободи 
преку уставни и правни инструменти“ (Центар за правни граѓански иницијативи и 
Албанската академија на науките), Тирана, 28 јуни 2011.  

» Стратегија за инклузија на ромската и ашкали заедницата во општеството на Косово 2017–
2021.  

» Промовирање и заштита на човековите права на Ромите и другите ранливи групи, Црна 
Гора, (ИПА II) 2014–2020 г. – Европска комисија. 

 

Конвенции, пактови и применливи меѓународни документи:  

» Европската конвенција за заштита на човековите права и фундаменталните слободи, и 
нејзините протоколи – 3 септември 1953.  
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» Меѓународен пакт за економски, социјални и културни права.  
» Меѓународен пакт за граѓански и политички права, и неговите протоколи.  
» Конвенција на Обединетите нации за статусот на бегалците, 1951 CAT. 
» Конвенција против тортура и други сурови, нечовечки или понижувачки казни и постапки, 

CDE. 
» Конвенција против дискриминацијата во образованието, 1960 CEDAW. 
» Конвенција на Обединетите нации „За правата на детето“.  
» Конвенција за елиминација на сите форми на дискриминација против жените, 1979, CERD. 
» Меѓународна конвенција за елиминација на сите форми на расна дискриминација, 1965.  
» Препорака на Парламентарното собрание 1596 (2003 г.) „Состојбата на младите мигранти во 

Европа“.  
» Конвенција на Обединетите нации за правата на детето, 1989 CRS. 
» Конвенција за редукција на бездржавноста, 1961.  
» Конвенција за забрана и итна акција за елиминација на најлошите форми на детски труд, ILO 

C182, 1999. 
» Универзална декларација за човековите права.  
» Рамковна конвенција за заштита на човековите права и фундаменталните слободи (1 

февруари 1998). 
» Европска конвенција за заштита на човековите права и фундаменталните слободи (10 април 

1997). 
» Протокол бр. 12 за дискриминација (1 април 2005). 
» Директива за сексуална злоупотреба и експлоатација на деца (2011/93/EU). 
» Агенда на ЕУ за правата на детето.  
» Стратегија на ЕУ кон искоренување на трговијата со човечки суштества (COM 

(2012)286 final). 
» ЕУ Прирачник за промоција и заштита на правата на детето.  
» ЕУ форум за правата на детето 2012.  
» Европски форум за правата на детето 2013.  
» Осма европска платформа за инклузија на Ромите.  
» Европска конвенција за заштита на децата од сексуална експлоатација и сексуално насилство 

(2007).  
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ДОБРА ПРАКТИКА45 
Во 2009 година, во рамките на проектот „Развивање на заштитна мрежа за заштита на децата“, 
швајцарската организација Тер дез ом, Земја на луѓето (Terre des hommes) воспостави единици за 
заштита на децата (CPU) во Албанија. Овие единици функционираат како структури во 
единиците на локалната самоуправа и ја имаат преземено одговорноста за финансирањето. 
Единиците за заштита на децата се справуваат со: злоупотребата, запуштеноста, експлоатацијата 
и трговијата со луѓе како форми на дискриминација. На децата идентификувани од персоналот на 
единиците како деца изложени на ризик или деца со потреба за заштита им се помага преку давање 
услуги на поддршка според нивните потреби утврдени со анализа. Децата Роми и Египќани 
претставуваат едни од главните целни групи на единиците (но не се и единствените) и го 
сочинуваат најголемиот дел од корисниците на услугите што ги даваат овие единици.  
 

 

Воспоставувањето и функционирањето на единици за заштита на децата во единиците за локална 
самоуправа во Албанија се покажа како успешна практика за заштита на децата. Практиката на 
создавање единици за заштита на децата е развиена во согласност со 4-та министерска препорака: 
„За начините, формите на соработка и процедурите за интервенција за помош на децата изложени 
на ризик46“ и со препораките за процедури за идентификација, за итна помош или преупатување на 
децата на улица47.  

Овие препораки содржат цело множество формулари кои ја олеснуваат работата на единиците за 
заштита на децата, другите државни институции и ГО во идентификацијата и обезбедувањето 
поддршка на децата и младите изложени на ризик. Некои од овие формулари (обезбедени како 
прилози на овие препораки) може да се применливи за ГО што работат со деца и млади изложени 
на ризик и во другите држави во регионот.  

 

 

 

 
45 Најдобрите практики за интеграција на Ромите (BPRI): Регионален извештај за антидискриминација и учество на 
Ромите во локалното донесување одлуки, 29 мај 2013.  
46 Протокол за заштита на детскиот труд, ЕУ, УНИЦЕФ, Албанија 2015.  
47 Водич за процедурите за идентификација, итна помош и преупатување на децата на улица, ОБСЕ, Тирана, 2015.  

13. Прилози
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ИЗЈАВА ЗА СОГЛАСНОСТ И ЗА ПОЧИТУВАЊЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ЗАШТИТА НА 
ДЕЦАТА 

ОД: Лицата кои се вработени со полно работно време, оние со скратено работно време и волонтерите 
во (име на ирганизацијата)  

Јас, долупотпишаниот ... 

Со ова изјавувам:  

1) дека во минатото не сум бил/била на ниеден начин казнет/казнета за индивидуално 
однесување некомпатибилно со одговорностите за грижа или за надгледување на деца или 
малолетници и дека никогаш не сум бил/била подложен/подложна на ниедна 
административна мерка на истрага за криминални акти или несоодветно однесување што го 
загрозува физичкиот или психолошкиот интегритет на децата;  

2) дека го имам добиено и соодветно сум запознаен/запознаена со документот што се однесува 
на Кодексот на однесување (процедури за заштита на децата и придружни материјали) и дека 
приифаќам да ја почитувам оваа политика; овој документ континуирано се редефинира, 
најновата верзија секогаш ќе биде достапна и сите членови на персоналот ќе бидат адекватно 
советувани за сите нови случувања;  

3) дека сум информиран/информирана дека во случај на сомневање за однесување 
некомпатибилно со одговорностите кон децата и спротивно на политиката на превенција 
воспоставена од ГО, институцијата го задржува правото да преземе заштитни мерки што 
вклучуваат условна суспензија;  

4) дека сум информиран/информирана дека во случај на конзистентни докази и познати 
инциденти спротивни на заштитата на децата под моја одговорност, институцијата ќе ги 
преземе соодветните административни и правни мерки, без временско или просторно 
ограничување, и во државата каде што инцидентот наводно се случил и во мојата држава од 
која потекнувам или каде што ми е главното живеалиште;  

5) дека сум информиран дека во случај на прекин на договорот/мандатот врз основа на повреда 
на физичкиот и/или психолошкиот интегритет на децата, институцијата ќе го задржи 
правото да ги информира другите институции кои можеби ќе се обратат за професионални 
референци за прекршувањето на договорот поради сериозни прекршувања на принципите 
за заштита на децата, во граници на правната рамка применлива за заштитата на 
информациите.  

 

Потпишано на (датум) . . . . . . . . . .  

Потпис: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

(Пример за) Изјава за согласност 
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Со оваа изјава се согласувам да се придржувам до условите на Кодексот на однесување и етика како 
што е споменато погоре. Разбирам дека непридржувањето до Кодексот може да резултира во сомнеж 
или во прекинување на мојот договор за вработување.  

Име и презиме: . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Потпис: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                Датум: . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

ПРИЛОГ I – Формулар за преупатување за заштита на децата 

Овој формулар треба да се користи кога се врши преупатување и мора да се пополни од 
институцијата или давателот на услуга што го прима упатувањето од личноста која го врши 
упатувањето. 

 
ФОРМУЛАР ЗА ПРЕУПАТУВАЊЕ ЗА ЗАШТИТА НА ДЕЦА 
 
Име и презиме/идентитет на детето:  
 
 

Датум на раѓање:  Пол:  

Име и презиме и адреса на родителот 
со примарно старателство:   
 

Локација на детето/каде живее детето:  

Училиште:  
 

Други установи во контакт со детето (на пр. здравствени 
итн.): 
 
 

Податоци за други деца во домот:  
 
 
Кратка семејна историја (ако е позната):  
 
 
Причини за преупатувањето/ за загриженост:  
 
 
Извршена работа/услуги дадени во изминатите 7 дена:  
 
 
Име и податоци за контакт на лицето 
кое го врши упатувањето:  
 

Име и податоци за контакт на 
лицето кое го прима упатувањето:  

Датум на 
упатувањето:  
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ПРИЛОГ II – Формулар за процена и анализа на ризик 

Овој формулар треба да се користи за да се забележат сите информации добиени преку процесот на 
евалуација. Треба да се дистрибуира однапред, на состанокот на мултидисциплинарната техничка 
група. Некои делови од формуларот, на пример нивоата на ризик, мора да се пополнат на крајот на 
состанокот.  

  
ФОРМУЛАР ЗА ПРОЦЕНА И АНАЛИЗА НА РИЗИК 
 
Име и презиме на детето:  
 
 

Референца за идентитетот:  

Возраст/датум на раѓање:  
 
 

Пол:  

Датум на пополнување на формуларот за 
процена и анализа:  
 
 

Процената е извршена од:  

Состав на семејството/членови на семејството: 
 
 

Адреса на семејството:  

Услуги/агенции во контакт со детето:  
 
 

Училиште:  

ПРИЧИНА ЗА УПАТУВАЊЕТО: 
 
 
Семејна ситуација/преглед на поновата историја/критични настани:  
 
 
Развој и добросостојба на детето (физички, емоционален, когнитивен, духовен развој итн. и други 
специјални потреби, на пр. попреченост):  
 
 
Запознавање на детето и неговиот/нејзиниот однос со другите (вклучително и семејството и 
пријателите):  
 
 
Образование:  
 
 
Капацитет за родителство и можност за справување со оваа улога:  
 
 
Семејни функции (односи и динамика):  
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Животни услови и економска ситуација/вработување:  
 
 
Поддршка од семејството/заедницата:  
 
 
Претходна историја на злоупотреба:  
 
 
Ако упатувањето е направено поради конкретен инцидент на злоупотреба, каков е исходот на 
истрагата што била поведена? (ако е комплетирана) 
 
ОПАСНОСТИ И РИЗИЦИ ЗА ДЕТЕТО:  
 
 
Гледишта на родители/старатели:  
 
 
Ставови/желби на детето:  
 
 
Дополнителни ресурси/достапна поддршка:  
 
 
Силни страни на детето и на семејството:  
 
 
Други информации релевантни за ова прашање:  
 
 

 

ПРИЛОГ III – Домашни посети/анализа на забелешките во тетратката 

  
ДОМАШНИ ПОСЕТИ/АНАЛИЗА НА ЗАБЕЛЕШКИТЕ ВО ТЕТРАТКАТА 
 
Овој формулар е дизајниран да им помогне на вработените да ги искористат домашните посети 
на најдобар начин, обезбедувајќи добро структурирани информации и размислувања за 
информациите добиени преку домашните посети и како сето ова може да влијае на безбедноста и 
заштитата на детето.  
 
ЗАБЕЛЕШКА – Кога се споменуваат родителите, ова вообичаено се однесува на оној кој 
вообичаено и редовно се грижи за детето – на пример баба/дедо. 
ДАТУМ/ВРЕМЕ:  ПРЕЗИМЕ НА 

СЕМЕЈСТВОТО:  
ВРАБОТЕН:  

Присутни лица:  
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 Нема 
причина за 
загриженост 

Има одредена 
причина за 
загриженост 

Има многу 
причини за 
загриженост 

 
Коментари/забелешки 

Физичка средина  
Дали куќата е 
соодветна? На пример, 
има ли доволно 
простор? Има ли 
постојано вода/тоалет? 
Дали е доволно топло? 

   

Дали куќата се одржува 
чиста и уредна? Има ли 
индикации за 
потенцијални ризици 
по здравјето на детето?  

   

Има ли соодветен 
простор за детето да 
спие?  

   

Има ли очигледни 
физички опасности или 
ризици, на пр. чаши, 
ножеви и остри 
предмети наоколу или 
дали куќата излегува на 
фреквентен пат?  

   

Достапни ли се играчки 
соодветни за возраста 
на детето?  

   

 

Набљудување и однесување на детето  
Дали детето е соодветно 
облечено?  

   

Дали е детето чисто?    
Со оглед на возраста на 
детето, ги има ли 
фазите на нормален 
развој?  

   

Дали интеракцијата на 
детето со вас е 
адекватна за возраста? 

   

Дали говорот и јазикот 
на детето се соодветни 
за возраста? 

   

Дали детето игра и 
соодветно го минува 
времето?  
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Дали детето следи 
инструкции/барања? 

   

Има ли знаци на 
злоупотреба како 
модрици или 
необјаснива нанесена 
повреда?  

   

Има ли однесување што 
може да е загрижувачко 
или што не може да се 
смета за „нормално“? 

   

 

Интеракција родител–дете  
Има ли некаква 
физичка или срдечна 
поврзаност меѓу 
родителот и детето?  

   

Дали родителот дава 
позитивни коментари 
за детето во 
негово/нејзино 
присуство? 

   

Дали интеракцијата 
родител-дете е со 
давање водство (или со 
контрола) или се даваат 
опции и избори за 
детето?  

   

Дали родителите и 
детето одржуваат 
контакт со очите? 

   

Дали се чини дека 
односот меѓу 
родителите и детето е 
топол и природен (или 
детето изгледа 
исплашено или 
внимателно)?  

   

Дали детето изгледа 
среќно?  

   

Дали се чини дека има 
значителна разлика во 
однесувањето или 
ставот кон различни 
деца во семејството?  

   

Ако во домот има и 
други деца, дали 
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односот меѓу децата се 
чини дека е добар и 
соодветен? Дали некое 
од нив доминира или 
покажува силеџиство 
кон другите?  

 

Презентација на родителите/возрасните  
Дали родителот 
покажува 
нереалистични 
очекувања за детето и за 
неговото однесување? 

   

Дали родителот зборува 
негативно за детето или 
се чини многу 
критичен? 

   

Дали се чини дека 
родителите имаат 
самоконтрола над 
однесувањето или 
изгледа дека се под 
влијание на дрога, на 
алкохол итн.? 

   

Има ли индикација за 
семејно насилство во 
семејството?  

   

Има ли знаци или дали 
постојат проблеми во 
односот воспоставен 
меѓу возрасните во 
домот?  

   

Дали родителот 
споменува некакво 
воспитно однесување 
што може да е причина 
за загриженост, на пр. 
физичка казна? 

   

Има ли нешто „чудно“ 
или загрижувачко во 
родителското 
однесување што може 
да укажува на 
присуство на причини 
за загриженост, како 
проблеми со 
менталното здравје? 
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Дали родителот беше 
агресивен или даваше 
поддршка за време на 
посетата?  

   

ПО ДОМАШНАТА ПОСЕТА 
Каква беше динамиката за време на посетата?  
 
Имавте ли можност да зборувате лично со детето? Ако имавте, има ли нешто што би сакале да го 
третирате или да се справите со тоа?  
 
Има ли проблеми за кои треба да се бара решение?  
 
Имајќи ги на ум домашните посети што ги извршивте, дали сте загрижени за добросостојбата и 
безбедноста на детето? Мислите ли дека се соочува со ризик? Ако се соочува, ве молиме споменете 
зошто мислите така.  
 
 

 

ПРИЛОГ IV – Формулар за анализа на напредокот/индивидуален план за заштита на детето 

  
ФОРМУЛАР ЗА АНАЛИЗА НА НАПРЕДОКОТ/ИНДИВИДУАЛЕН ПЛАН ЗА ЗАШТИТА НА 
ДЕТЕТО 
 
Име и презиме на детето: Датум кога е направен 

планот:  
 

Датум на закажаната 
анализа на 
напредокот:  
 

Име и презиме на лицата кои го пополнуваат планот/агенција:  
 
Личност одговорна за интерно следење на планот (до извршување на закажаната анализа на 
напредокот):  
 
План во случаи на несигурност: Кои дејства ќе бидат преземени ако планот не може да се спроведе 
додека се создаде можност за наредна анализа на напредокот или ако се промени ситуацијата на 
детето?  
 
Ве молиме потврдете дали родителите/детето беа присутни. (Ако не беа, како нивните мислења се 
земаа предвид при создавањето на планот?)  
 
Датуми на претходни анализи:  
 
Забелешка: Анализи што треба да се извршат – Анализата бр. 1 треба да се направи 6 недели по 
развојниот план и потоа на секои 3 месеци.  
 
Ве молиме наведете ги потребите идентификувани за секоја од димензиите. ВЕ МОЛИМЕ водете 
се според анализите и процените и дајте детали за тоа како секој фактор на ризик ќе биде 
редуциран или елиминиран.  
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Димензии – 
Идентификувани се 
посебни потреби: 

Потребни услуги за 
исполнување на 
потребите:  

Одговорна агенција и 
временска рамка:  

Нова состојба за време 
на анализата/промена 
на планот:  
 
 

Потреба за сигурност и 
за безбедност:  
 

   

Домување /сместување 
и основни потреби:  

   

Здравје и потреби за 
развој (вклучително 
физички, 
емоционални и 
психолошки потреби): 
Развој (вклучително 
физички, 
емоционални и 
психолошки потреби): 
 

   

Образование и 
вештини:  
 

   

Социјални односи:  
 

   

Семејни односи 
(вклучително и како ќе 
се одржи контактот 
ако детето е оттргнато 
од семејството): 
 

   

Култура/идентитет:  
 

   

Потреба од активности 
за релаксација:  
 

   

Друг специфичен тип 
на потреба (на пр. 
консултации итн. како 
помош за подобрување 
на состојбата):  
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ПРИЛОГ V – Затворање на случајот 

Овој формулар мора да се пополни и да се чува во досието кога ќе се затвори случајот.  

 
ЗАТВОРАЊЕ НА СЛУЧАЈОТ 
 
Име и презиме на детето:  
 

Идентификациски број:  

Причини за преупатување и датум на упатувањето:  
 
 
Зошто се затвора случајот? Како е променета ситуацијата (дајте специфични информации)?  
 
 
Перспектива на детето/перспектива на родителот за затворањето на случајот:  
 
 
Имиња на оние кои учествувале во одлуката да се затвори случајот:  
 
 
Датум на затворање на случајот:  
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