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Употребата на дрога кај децата1 и младите во земјите од Балканот станува сѐ повидлив проблем што 
налага сериозен пристап и брза реакција од страна на професионалците кои работат на оваа 
тематика, како и од носителите на одлуки, со цел воведување промени во системот за здравствена и 
социјална заштита. Таквите промени, од историски аспект, налагаат политичка волја и 
финансирање. Поради ова Прирачникот има цел да послужи како почетна точка за реализација на 
посакуваните промени. Во моментов од суштинско значење за здруженијата на граѓани се обуки на 
тимовите и отворање програми за деца и млади кои употребуваат дроги во најкраток рок.   

Прирачникот првично е наменет за здруженија на граѓани што работат со луѓе кои употребуваат 
дроги, како и со професионалци вклучени во третманот и грижата на децата кои употребуваат дроги. 
Креиран е со цел да им помогне на вашата организација и персонал да се чувствувате безбедно за да 
започнете со ваквата работа, и да ја понуди неопходната поддршка во справувањето со тешки 
ситуации и одлуки со кои ќе се соочите. Во одредени случаи може да си помислите дека сè уште не 
сте подготвени да почнете со работа. Сепак, исто така нуди насоки за создавање политики во поглед 
на третмани, намалување на штети и грижа за деца и млади кои употребуваат дроги при што 
носителите на одлуки исто така можат да го применуваат.  

 

Легални и етички аспекти:    

1. Успешната помош, грижа и третман на деца налага вклученост на родителите и на 
семејството. Сепак, во одредени случаи вклученоста на семејството/старателот, како и 
добивањето нивна согласност е невозможно. Според експертите од Националната агенција 
за третман на злоупотреба на дроги, доколку детето не сака да ги информира 
родителите/старателот дека бара асистенција и помош, и кога тоа е во негов најдобар 
интерес, ваквата одлука треба да се земе предвид и третманот и грижата да бидат анонимни 
и од доверлива природа.2 Ова прашање треба подетално да се уреди со национални 
протоколи. Во Прирачникот ќе најдете обрасци кои ќе ви помогнат да ги разработите 
политиките на вашата организација во поглед на прашањето за родителска согласност.  

2. Во случаи кога детето кое бара третман и грижа доаѓа од нефункционално семејство, тимот 
треба да го пријави случајот во Центарот за социјална работа кој понатаму ќе процени дали 
е потребно одземање на старателството на родителите и одредување на друг старател.  

3. За децата на кои им е потребна хоспитализација треба да се понудат безбедни 
резиденцијални услови. Хоспитализацијата претставува 24-часовна медицинска, 

 
1 Во согласност со член 1 од Конвенцијата за правата на децата, во овој текст под терминот деца се подразбираат сите лица 
на возраст до 18 години. 
2 National Treatment Agency for Substance Misuse. Assessing Young People for Substance Misuse. February 2007: 8–20. 
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психијатриска и психосоцијална нега во резиденцијална средина. Вообичаено ваквиот 
третман треба да трае од 6 до 14 дена, односно што е можно помалку.3   

4. Супституциски третман кај деца под 18 години може да се воведе само од страна на 
психијатар.  

5. Програмите за деца треба да се издвојат од програмите за возрасни при што децата не треба 
да стапуваат во контакт со возрасни корисници.  

Здруженијата на граѓани можат да ги имплементираат следниве програми за деца и млади кои 
употребуваат дроги: програми за намалување на штети, програми за третман, програми за 
ресоцијализација и нега. Секако, организациите исто така можат да имплементираат и помали 
програми, вклучително и советување и образовни активности, но, сепак, бидејќи активностите од 
тој вид имаат слични цели со гореспоменатите програми, во Прирачникот ќе бидат разработени во 
рамките на другите програми, а не засебно.  

 

ПРВ КОНТАКТ – ПРОЦЕНА 

Со процената треба да се утврдат степенот на зависноста, ризик-факторите, коморбидните ментални 
растројства и други проблеми. Децата и младите кои употребуваат дроги треба да се препратат до 
најсоодветната програма веднаш по процената.  

ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ТРЕТМАН И ГРИЖА 

При приемот, без разлика дали се работи за медицински, психосоцијален или комбиниран третман, 
целиот тим заеднички подготвува план за третман и грижа, со учество на детето, а доколку е 
возможно и на родителите или старателите. Во планот исто така се наведува дали и на кој начин 
родителите/старателите/другите членови од семејството ќе бидат вклучени во услугите за третман и 
грижа на детето, во зависност од неговата желба.  

Во планот јасно се дефинира кој член од тимот ќе го менторира детето и ќе обезбеди координација 
на третманот и на грижата во сите програми и организации/институции. Детето и лицата вклучени 
во програмата треба да бидат запознаени со надлежностите на менторот.  

ФУНКЦИОНАЛЕН СИСТЕМ ЗА СОРАБОТКА И ЗА ПРЕПРАЌАЊЕ 

За поддршка на придобивките од третманот, децата и родителите/старателите се препраќаат до 
соодветните програми на институциите, како и до локалните волонтерски организации, здруженија 
на граѓани, групи на врсници, групи за самопомош, вклучително и културно специфични групи и 
организации. За таа цел, неопходно е да се создаде мрежа на организации и институции што работат 
со деца.  

ТРАНСФЕР ОД ПРОГРАМА ЗА ДЕЦА ВО ПРОГРАМА ЗА ВОЗРАСНИ 

Неопходно е програмите за деца да бидат независни од програмите за возрасни и децата да немаат 
контакт со возрасните корисници.  

 
3 Nesrin Diblas, Vincent Hendricks. Screening and Assessment. In: Young People and Drugs Care and Treatment. Pom-pidou 
Group 2006: 103–131.  



За децата блиску до возрасната граница на програмата (на пример, полнат 18 години и треба да 
преминат во програма за возрасни), потребно е да се направи заеднички план за трансфер во 
програма за возрасни кој ќе опфати период од шест месеци. Сепак, трансферот не мора да се случи 
во тие шест месеци. Во зависност од процената, тимот може да одлучи дека лицето треба да остане 
во програмата за деца и покрај возраста доколку тоа е во најдобар интерес за него.      

ПРОЦЕНА НА ПРОГРАМАТА ОД СТРАНА НА КЛИЕНТИТЕ 

Децата и родителите/старателите се поттикнуваат да остават коментар или прашање за програмата, 
а потоа и да добијат одговор на поставените прашања.  

Процената на клиентите на програмата е систематски вклучена во работата со деца и со 
родители/старатели.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Скратеници  
 

АДХД – нарушување на хиперактивност и намалено внимание  

ГАИН – глобална процена на индивидуалните потреби 

ДЗДА – дијагноза за злоупотреба на дроги кај адолесценти 

ДИА – дијагностичко интервју со адолесценти  

ЕМЦДДА – Европски центар за мониторинг на дроги и зависности на дроги 

КПД – Конвенција за правата на децата 

МОЗ – Министерство за здравство  

ОН – Обединети нации 

ПЕИ – инвентар на лично искуство 

СИДА – синдром на стекнат имунодефицит 

СПИ – сексуално преносливи инфекции 

ТЕЕН АСИ – Индекс за сериозност на тинејџерска зависност 

ХИВ – хумана имунодефициенција  

 

Речник  
 

Одговорен – поимот одговорност значи ‘да се преземе одговорност за одлуките што ги носиме и за 
нашите дејства’.  

Зависност (Addiction) – општ поим поврзан со концептот за толеранција и зависност. Според 
Светската здравствена организација, зависноста е ‘постојаната употреба на психоактивни 
супстанции во количина што кај корисникот предизвикува повремена или хронична интоксикација, 
потреба да се употребува посакуваната супстанција, потешкотии при доброволно престанување или 
промена на употребата на супстанцијата и решителност таа да се добие по секоја цена’.  

Детска заштита – ‘сеопфатен пристап кон заштита на децата во чија основа лежи разбирањето на 
ризиците за децата од страна на организацијата (персоналот, програмите и операциите) и решавање 
на тие ризици со мерки за да се создадат организации безбедни за децата’. 

Компетентност – ‘знаењето, вештините, ставовите и способноста за безбедна и ефективна пракса 
без директен надзор од претпоставен’. 

Коморбидност – ‘појавата на две или повеќе нарушувања или заболувања кај едно лице’. Може да се 
појават едно по друго или истовремено. Зависноста од дрога или алкохолизмот и другите ментални 
заболување често се коморбидни.  



Зависност (Dependence) – ‘состојба при која корисникот продолжува со употреба на супстанции и 
покрај сериозните здравствени, психосоцијални, функционални, семејни или социјални проблеми’. 
Зависноста претставува комплексен феномен со потенцијални генетски компоненти. Психолошката 
зависност се однесува на психолошките симптоми поврзани со желбата за употреба, толеранцијата, 
како и на прилагодувањето на организмот на хронична употреба. Физичката зависност почнува кога 
клетките од телото не можат да функционираат без присуство на супстанција или дрога. Физичката 
зависност се случува при хронична употреба на дроги (вклучително и повеќето лекови што се 
издаваат на рецепт).  

Детоксикација – ‘интервенција под медицински надзор со цел отстранување на симптомите на 
повлекување’. Вообичаено се комбинира со одредени психосоцијални интервенции за континуирана  
грижа. Детоксикацијата се извршува во болниците или во амбулантите.  

Дрога – ‘психоактивна супстанција, односно супстанција која при употреба влијае на менталните и 
на физиолошките процеси’. Во дроги се вбројуваат алкохолот, тутунот, нелегалните супстанции (пр. 
чие производство, продажба или употреба е забранета или ограничена со меѓународни и 
национални закони и спогодби за контрола на дроги), испарливи супстанции (гасови, лепила, 
аеросоли и слични производи), лекови што се издаваат без рецепт и со рецепт и новите 
психоактивни супстанции (на пр. „легални дроги“). Дрогите исто така се познати како супстанции 
или соединенија; нелегалните дроги исто така се познати како контролирани или незаконски дроги. 
Забелешка: храната не се вбројува во оваа дефиниција. 

Третман за дроги – третман составен од структурирани интервенции, специфични фармаколошки 
и/или психосоцијални техники насочени кон намалување или воздржување од употреба на дроги. 
Протоколот за индикатор на побарувачка на третман на Европскиот центар за мониторинг на дроги 
и зависности од дроги (верзија 3.0, ЕМЦДДА) ја содржи следнава дефиниција: ‘активност 
(активности) со која директно се цели на луѓе кои имаат проблем со употреба на дроги и се стреми 
кон постигнување на дефинирани цели во поглед на ублажување и/или елиминација на тие 
проблеми, која ја вршат искусни или акредитирани професионалци во рамките на признати 
медицински, психолошки или институции за социјална помош. Употребата на дрога е позната и 
како злоупотреба или погрешна употреба на дрога/супстанции. Сепак, поимите како злоупотреба 
или погрешна употреба звучат осудувачки кога се користат за општ опис на употребата на дрога; 
посоодветни се кога се однесуваат само на штетна употреба’. 

Заснован на докази – ‘процес на носење одлуки за политики или пракси составен од совесен преглед 
и промислена интеграција на најдобрите достапни истражувачки докази, стручно мислење и 
практична мудрост’. Поимот „заснован на докази“ се употребува придружен со јасен опис за 
природата на доказите за кои се зборува.  

Етичка  превенција на дроги – ‘превенција на дроги преку етички и законски постапки од страна 
на давателот на услуги и насоченост кон правата на учесниците, нивната автономија и потреби (на 
пример, позитивни исходи без штети)’.  

Намалување на штети – според ЕМЦДДА, намалувањето на штети се состои од ‘интервенции, 
програми и политики со цел да се намалат здравствените, социјалните и економските штети при 
употреба на дрога за индивидуални лица, заедницата и општеството’.  



Инјектирање дроги – ‘процес при кој една или повеќе психоактивни супстанции се инјектираат 
директно во телото со употреба на игла и на шприц’. Дроги што најчесто се користат за инјектирање 
се кокаинот и хеоринот.   

Метадон – ‘опиоиден лек со продолжено дејство за ефективно лекувања на болката и опиоидната 
зависност’. Метадонот е најчесто пропишуван лек за опиоидна супституција.  

Третман за опиоидна супституција – ‘со овој вид терапија на корисникот на незаконски дроги му 
се нуди заменска дрога’. Вообичаено се случува под надзор во болничка средина. Терапијата за 
опиоидна супституција често значи лекови на рецепт како што се метадон, бупренорфин или 
субоксон.  

Проблематична употреба на дроги – ЕМЦДДА оперативно ја дефинира проблематичната употреба 
на дроги како ‘инјектирање или долга/редовна употреба на опиоиди, кокаин и/или амфетамини’. 
Повеќето кохортни истражувања за корисници на дроги се вршат меѓу проблематични корисници 
на дроги, поточно проблематични корисници на опиоидни дроги. Клучниот индикатор на ЕМЦДДА 
за проблематична употреба на дроги неодамна беше повторно разгледан и сега се фокусира на малку 
поширок концепт, високоризична употреба на дроги.  

Рекреативна употреба – ‘употреба на дроги, вообичаено нелегални дроги, во социјални и други 
опуштени околности, при што се подразбира дека не постои зависност или друг проблем’. На 
употребата на овој поим се спротивставуваат поддржувачите кои се залагаат секоја незаконска 
употреба на дроги да се дефинира како проблематична. 

Рехабилитација – во областа на употреба на супстанции, ‘процес при кој едно лице со нарушување 
на употреба на дроги постигнува оптимална здравствена состојба, психолошко функционирање и 
социјална благосостојба’. Рехабилитацијата следува по почетната фаза на третманот (кој може да 
вклучува детоксикација и медицински и психијатриски третман). Во неа се опфатени бројни 
пристапи, вклучително и групна терапија, специфични бихејвиорални терапии за спречување на 
повторна употреба, учество во група за меѓусебна помош, престој во терапевтска заедница, стручна 
обука и работно искуство, при што се очекува социјална реинтеграција во пошироката заедница.  

Ризик-фактори и заштитни фактори – според Светската здравствена организација, 
‘детерминантите се позитивни или негативни и често се познати како заштитни или ризик- 
-фактори’. Ризик-факторите ја зголемуваат можноста за негативни или социјално непосакувани 
исходи (како на пример склоност кон насилство, употреба на дрога, зголемена шанса за стекнување 
со разни болести итн.). Заштитните фактори ја зголемуваат можноста за позитивни исходи и ја 
намалуваат веројатноста за негативни последици при изложување на ризик. Во текот на детството, 
ризиците можат да се изменат или спречат преку интервенции во училиштето, во семејството и во 
заедницата.  

Социјални детерминанти на здравје – ‘социјалните и економските услови со влијание врз здравјето 
на лицата, на заедниците и на подрачја на надлежност во целина, а кои го одредуваат нивото до кое 
едно лице може да се справи со предизвиците во животот’. Агенцијата за јавно здравје на Канада ги 
наведува следниве детерминанти: приход, социјален статус, мрежи за социјална поддршка, 
образование/писменост, вработување, работни услови, социјална средина, домување, физичка 
средина, навики за лично здравје, здрав детски развој, биологија, генетика, здравствени сервиси, род 
и култура.  



Терапевтска заедница – ‘структурирана средина во која лицата со нарушување на употреба на 
психоактивни супстанции живеат со цел да се рехабилитираат’. Овие заедници често се специјално 
наменети за лица зависни од дроги; функционираат под строги правила, а со нив раководат лица 
кои закрепнале од зависност и често се географски изолирани. Својствени за терапевтските 
заедници се комбинацијата на „тестови во реалноста“ (преку конфронтирање на лицето со неговиот 
проблем со дрога) и поддршката за закрепнување од страна на персоналот и на врсниците.    

Центар за третман – ‘тело/институција што нуди третман за лица со проблем со дроги’. Центрите за 
третман се наоѓаат во медицински или немедицински, владини или невладини, јавни или државни, 
специјализирани или неспецијализирани структури. Во нив се врши детоксикација во болнички 
услови, амбуланти, програми за супституција на дроги (за постојана употреба или краткорочна), 
терапевтски заедници, центри за советување, центри за кризи, програми за третман на дроги во 
затвори и специјални сервиси за корисници на дроги во рамките на општи или специјализирани 
здравствени установи. 

Универзална превенција – во контекст на превенција на дроги, ‘активности насочени кон групи со 
просечен ризик од употреба од дрога’ (преземено од Springer and Phillips, 2007). Овие активности 
вообичаено се однесуваат на целата популација во одредена средина (на пример, училиштата, 
заедницата, општеството). Универзалната превенција има цел превенција или одложување на 
почетокот на употребата на дрога при што не се издвојуваат лица или групи со натпросечен ризик 
од употреба на дроги.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Од глобален аспект, заштитата и грижата за деца и млади кои употребуваат дрога привлекува многу 
малку внимание. Се работи за контроверзно и често погрешно толкувано прашање со екстремен 
недостиг на финансии. Глобалните истражувања4 посочуваат на шокантни бројки и докази за 
рестриктивни закони со кои на младите им се попречува пристапот до програмите за намалување на 
штети. Речиси и да не постојат сервиси наменети за лица под 18 години, додека пак организациите 
често немаат капацитет неопходен да дадат услуга на оваа мошне ранлива група. Според изјавите на 
младите, тие често се соочуваат со значителни препреки при пристапот до услугите за намалување 
на штети на возраст под 18 години како резултат на бројни фактори, меѓу кои и ставовите на 
персоналот, како и политиките и праксата на организациите.5  

Употребата на дрога кај деца6 и млади на Балканот станува забележително видлив проблем кој налага 
сериозен пристап и брза реакција од страна на професионалците кои работат на оваа тематика и на 
носителите на одлуки со цел воведување промени во системот за здравствена и социјална заштита. 
Таквите промени, од историски аспект, бараат политичка волја и финансирање. Поради ова 
Прирачникот има цел да послужи како почетна точка за реализација на посакуваните промени. Во 
моментов, од суштинско значење за граѓанските организации се обуки на тимовите и изработка на 
програми за деца и млади кои употребуваат дроги во најкраток рок, додека надлежните 
министерства во секоја земја, главно Министерството за здравство и Министерството за труд и 
социјална политика, треба заеднички да работат на отворање на програми за лекување и грижа за 
деца кои употребуваат дроги. Во согласност со член 33 од Конвенцијата за правата на децата, 
државата е должна да ги преземе сите соодветни мерки, вклучително и правни, административни, 
општествени и образовни мерки за заштита на децата од нелегална употреба на наркотични дроги и 
психотропни супстанции (ОН, 1989).    

Прирачникот првично е наменет за здруженија на граѓани што работат со лица кои употребуваат 
дроги, како и за професионалци вклучени во третманот и грижата за деца кои употребуваат дроги. 
Изработен е со цел да им помогне на вашата организација и персонал безбедно да започнете со оваа 
работа и да ја понуди неопходната поддршка во справувањето со тешките ситуации и одлуки со кои 
ќе се соочите. Во одредени случаи може да си помислите дека сè уште не сте подготвени да почнете 
со работа. Сепак, Прирачникот исто така нуди насоки за создавање политики во поглед на третмани, 

 
4 FHI (2010) Young People Most at Risk of HIV: A Meeting Report and Discussion Paper from the Interagency Youth Working 
Group, U.S. Agency for International Development, the Joint United Nations Program on HIV/AIDS (UNAIDS) Interagency Task 
Team on HIV and Young People, and FHI. 
5 Krug, A. et al (2015) “We don’t need services. We have no problems”: exploring the experiences of young people who inject drugs 
in accessing harm reduction services. J and AIDS Soc. 18. 
6 Во согласност со член 1 од Конвенцијата за правата на децата, во овој текст под терминот деца се подразбираат сите лица 
на возраст до 18 години. 

1. Вовед 



намалување на штети и грижа за деца и млади кои употребуваат дроги, при што носителите на 
одлуки исто така можат да го применуваат.  

Децата употребуваат дроги од различни причини при што сите деца не стануваат зависници. Сепак, 
постојаната употреба на дрога може да го попречи детскиот развој, да предизвика проблем со 
семејството, пријателите и средината, конфликт со законот итн. Затоа неопходно е со програмите да 
се покрие поширок спектар на активности: од универзална и селективна превенција за специфични 
групи и/или групи изложени на ризик, рано откривање со кратки интервенции, долгорочни 
интервенции, подоцнежна грижа, реинтеграција и рехабилитација. Здравствените и социјалните 
ризици за лицата зависни од дроги можат да се намалат преку сервисите за намалување на штети, 
лекување засновано на докази, социјална грижа и реинтеграција. Здруженијата на граѓани можат да 
ги имплементираат следниве програми за деца и млади кои употребуваат дроги: програми за 
намалување на штети, програми за третмани, програми за социјализација и грижа. Секако, 
здруженијата на граѓани исто така можат да имплементираат и други помали програми базирани на 
советување и образовни активности, но бидејќи таквите активности ги делат истите цели со 
погореспоменатите програми, тие ќе бидат разработени во рамките на останатите програми во 
Прирачникот. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Во поглед на меѓународните документи кои се однесуваат на употреба на дрога, децата не се 
споменуваат во текстот на Единствената конвенција за наркотични дроги од 30.3.1961 г. и 
Конвенцијата за психотропни супстанции од 21.2.1971 г. во контекст на употреба и трговија со дрога. 
Сепак, во вториот став на преамбулата на Конвенцијата против недозволено пренесување на 
наркотици и психотропни супстанции на Обединетите нации, усвоена во Виена на 19.12.1988 г., 
земјите искажуваат длабока загриженост поради фактот што во голем дел од светот децата се 
користат како незаконски консументи на дрога и за незаконско производство, дистрибуција и 
продажба на наркотични дроги и психотропни супстанции, што повлекува голема опасност.  

Конвенцијата против недозволено пренесување на наркотици и психотропни супстанции на 
Обединетите нации ги задолжува земјите потписнички да се погрижат судовите и другите судски 
надлежни власти да ги земат предвид како особено сериозни и отежнувачки фактичките околности 
во следниве случаи:  

» виктимизација или употреба на малолетници;  
» кривично дело поврзано со дроги, сторено во казнена или образовна институција или центар 

за социјални услуги или во нивна непосредна близина или на друго место посетувано од 
страна на ученици или студенти за образовни, спортски и социјални активности. 

Потписничките на Конвенцијата се обврзани да се погрижат судовите и другите надлежни власти да 
ја земат предвид сериозната природа на гореспоменатите околности при разгледување на можноста 
за предвремено или условно пуштање на лица осудени за извршување на ваков вид кривични дела.  

Основните принципи за работа со деца и млади се уредени во Конвенцијата за правата на децата 
(КПД). Најважните членови што се однесуваат на работата со деца и млади кои употребуваат дроги 
се пренесени подолу.7  

Член 33: Државите ќе ги преземат сите неопходни мерки за заштита на децата од незаконска 
употреба на дроги. Дефиницијата на „неопходни“ се утврдува во другите членови на КПД и одовде 
може да се толкува на различни начини.  

Член 3: Најдобрите интереси на децата ќе бидат од примарно значење при носењето одлуки што ги 
засегаат нив. Кога возрасните носат одлуки мора да размислат како тие одлуки ги засегаат децата. 

 
7 Краток преглед на правата според Конвенцијата за правата на децата. Достапен на: 
<www.unincef.org/crc/files/Rights_overview.pdf> 

2. Меѓународна 
законска рамка



КПД не содржи прецизна дефиниција или склоп на критериуми со кои ќе се одредат „најдобрите 
интереси“ и ова е оставено на субјективно толкување.  

Член 5: Правата и одговорностите на семејството да обезбеди упатства и да го насочи детето треба 
да се почитуваат. Насоките на родителите или законските старатели треба да имаат цел промоција 
на почитување на правата на децата и почитување на нивното остварување. Сепак, можна е и 
погрешна примена на член 5 за контрола на одлуките на детето или дејствата преземени во негово 
име.  

Член 12: Кога возрасните носат одлуки што ги засегаат децата, децата имаат право на сопствено 
мислење кое треба да се земе предвид. КПД имплицитно го признава развојниот капацитет на децата 
и на адолесцентите да носат сопствени одлуки врз основа на способноста да се согласат на 
интервенции како што се медицински услуги. Сепак, различни земји имаат одредено различна 
возрасна граница (од 10 до 18 години) на која се смета дека адолесцентите го поседуваат тој 
капацитет. Возрасните исто така имаат ставови за зрелоста на детето да донесе сопствена одлука 
незасновани на неговиот капацитет, туку на општествените очекувања и културно-дефинираните 
фази на развој.  

Член 24: Децата имаат право на највисокото ниво на здравје. Комисијата за правата на децата на 
Обединетите нации искажа загриженост за недостигот на сервиси за превенција на ХИВ кај децата 
и младите кои употребуваат дроги, и препорачува зголемување на бројот на програмите за 
намалување на штети.8   

Стандардните минимални правила за примена на малолетничка правда на ОН (Правила на 
Пекинг) посочуваат дека малолетните зависници од дроги во притвор и пред почеток на судски 
процеси имаат посебни потреби при што медицинската и психолошката помош е екстремно 
значајна за институционализираните малолетници, вклучувајќи ги и зависниците од дроги.  

Во тој поглед, во Правилникот на Обединетите нации за заштита на малолетниците кои се 
лишени од слобода (Правила на Хавана) се препорачува дека „установите за притвор на 
малолетници треба да усвојат специјални програми за превенција и за рехабилитација при 
злоупотреба на дроги, спроведувани од страна на квалификуван персонал. Програмите треба да 
бидат прилагодени на возраста, на полот и на другите потреби на малолетниците, додека установите 
и сервисите за детоксикација треба да располагаат со обучен персонал кој ќе им биде достапен на 
малолетниците зависни од дроги или алкохол“. 

Според Политичката декларација на Обединетите нации и Акцискиот план за меѓународна 
соработка со цел интегрирана и балансирана стратегија за борба против проблемот со дрога во 
светот9, интервенциите за намалување на употребата на дрога се често насочени кон општата 
популација при што вообичаено се усвојува еден стандарден пристап и не се нудат специјализирани 
програми скроени според специфичните потреби на ранливите групи. Во ранливите групи првично 
се вклучени деца, адолесценти и млади луѓе. Во тој поглед, земјите членки се обврзани да понудат 
програми за превенција насочени кон деца и млади и во кои ќе земат учество децата и младите со 
цел да се зголемат обемот и нивната ефикасност.  

 
8 КПД (2003) Генерален коментар бр. 3 ХИВ/СИДА и правата на децата. Достапен на: 
<www.unicef.org/aids/files/UNHCHR_HIV_and_childrens_rights_2003.pdf> 
9< https://www.unodc.org/documents/ungass2016/VO9849630English.pdf>  



 

 

Децата и младите кои употребуваат дроги не се доволно претставени во законската рамка на земјите 
од Западен Балкан. Сепак, во Косово, во Македонија и во Црна Гора можат да се најдат неколку 
примери. За подетален приказ на законската рамка во сите земји од Западниот Балкан прочитајте го 
извештајот – Поддршка преку разбирање и премостување на празнините – издаден од здружението 
Јувентас од Црна Гора. 

 

КОСОВО 

» Со Законот за јавно здравје, усвоен во 2007 г. од Собранието на Косово, се предвидува, меѓу 
другото, дополнителна контрола и психолошка грижа за младите со цел промовирање на 
нивната интеграција во здравата заедница, консултација во однос на физичкото образование во 
училиштата и спортот и консултација со родителите и наставниците, во случај на употреба на 
психоактивни супстанции, како што се дроги, алкохол и цигари (член 34, Закон за јавно здравје, 
2007). 

» Законот за социјални и семејни услуги, усвоен во 2005 г. и изменет и дополнет во 2011 г. од 
Собранието на Косово, вклучува одредби за заштита на децата. Со Законот се предвидува дека 
во сите случаи поврзани со овозможување услуги на деца и семејства од најголемо значење е 
најдобриот интерес на детето (член 9 (1)). Законот ја доделува надлежноста на Центарот за 
социјална работа да ја обезбеди потребната социјална грижа и/или советување на детето, меѓу 
другото, во следниве случаи: деца без родителска грижа; кога родителите на детето (како 
резултат на психосоцијални проблеми, зависност или сл.) имаат потешкотии да му овозможат 
соодветно ниво на грижа; детето страда од последици настанати како резултат на семејни 
конфликти; или друга форма на социјални проблеми кои налагаат помош за децата (член 9 (3)).  

» Со член 33 и 34 од Законот за наркотични лекови се предвидува третман и лекување при 
зависност од дрога. Зависноста од дрога се лекува врз основа на слободната волја на лицето или 
законскиот старател или врз основа на судска одлука во Косово, додека лицето може да побара 
третман во сите лиценцирани здравствени установи во Косово. Институциите што нудат 
третман и рехабилитација при зависност од дрога се обврзани да ги споделат податоците за сите 
случаи со Националниот институт за јавно здравје (член 33). Дополнително, со Законот се 
предвидува лекувањето и социјалната помош на лица кои страдаат од зависност од дрога да се 
организира од страна на Министерството за здравство, Министерството за труд и социјална 
благосостојба, Министерството за внатрешни работи и Министерството за култура, млади и 
спорт (член 34).  

3. Законска рамка во 
земјите на Западен 
Балкан



 

 

МАКЕДОНИЈА 

Децата и младите кои употребуваат психоактивни супстанции се присутни во многу мал број во 
документите издадени од Министерството за труд и социјална политика (Национална стратегија за 
намалување на сиромаштија и социјална исклученост во Република Македонија 2011–2021) и 
вообичаено  не се води евиденција за оваа група. Групата на деца и млади исто така е спомната во 
Законот за наркотични дроги и психотропни супстанции (Службен весник на РМ 103/2008), во делот 
каде што се уредуваат надлежностите на одредени министерства, каде што се спомнува потребата за 
заштита и образование на оваа категорија на деца и млади. Во Националната стратегија за дроги на 
Република Македонија (МЗ, 2014) децата и младите кои употребуваат психоактивни супстанции се 
спомнати во делот за намалување на побарувањето на дроги каде што исто така се пропишуваат 
заштитни мерки, навремено откривање и советување.     

 

ЦРНА ГОРА 

Во Законот за образование на деца со специјални образовни потреби, Правилникот за начинот, 
условите и процедурите за ориентација на деца со специјални образовни потреби и Правилникот за 
детални услови за нудење и користење на услуги, норми и минимум стандарди на услугите за деца и 
млади во институции или во мали групи на заедници, вклучени се децата и младите кои 
употребуваат дроги. Надлежни институции се: Министерството за образование, основните и 
средните училишта во Црна Гора и Центарот за деца и младинци „Љубовиќ“.  

Здравствената грижа е регулирана со: Законот за здравствена грижа, Законот за здравствено 
осигурување, Законот за спречување на злоупотреба на дроги и Законот за заштита и права на лица 
кои страдаат од ментални болести, и Правилникот за детални услови за нудењето и користењето на 
услуги, норми и минимум стандарди за услугите за деца и млади во институции и во мали групи на 
заедници. Исто така се истакнуваат Стратегијата за подобрување на менталното здравје и 
Стратегијата за спречување на злоупотреба на дроги 2013–2020 година. Здравствените политики 
клучни за оваа група се изработени и спроведени од страна на: Министерството за здравство, 
Министерството за правда, Институтот за извршување на кривични санкции, и здравствените 
установи од првиот, вториот и третиот столб на здравствена грижа. 

Во рамките на социјална заштита, децата и младите кои употребуваат дроги се директно вклучени 
во следнава легислатива: Законот за социјална и детска заштита и Правилникот за детални услови 
за нудењето и користењето на услуги, норми и минимум стандарди за услугите за деца и млади во 
институции и во мали групи на заедници. Институционалната рамка се состои од: Министерство за 
труд и социјална грижа, центрите за социјална работа, Институтот за извршување на кривични 
санкции и Центарот за деца и младинци „Љубовиќ“. 

Законската рамка во областа на трудот и работните односи не содржи норми со кои директно се 
регулира позицијата на оваа категорија. Институционалната рамка се состои од: Министерството за 
труд и социјална грижа, центрите за социјална работа и Агенцијата за вработување на Црна Гора.  



Кривичниот законик, Законот за извршување на затворски казни, парични казни и безбедносни 
мерки, Законот за третирање на малолетници во кривични постапки и Законот за заштита од семејно 
насилство содржат норми со кои директно се засегнати децата и младите кои употребуваат дроги. 
Институционалната рамка се состои од: Министерството за правда, Министерството за внатрешни 
работи, Институтот за извршување на кривични санкции, Центарот за деца и младинци „Љубовиќ“ 
и центрите за социјална работа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Прирачникот се однесува на сите видови програми: програми за намалување на штети, програми за 
третман, како и програми за ресоцијализација и за рехабилитација. Во идеална ситуација, 
програмите треба да се надополнуваат една со друга со цел да се овозможат колку што е можно 
повеќе услуги на едно место. Исто така воспоставувањето на функционален систем на соработка и 
препраќање е од суштинско значење.  

 

А. Принципи 
Основните принци кон кои треба да се придржуваат програмите за деца и млади кои употребуваат 
дроги се следниве: 

1. Специфичност – насочени кон потребите на децата/младите 

Програмите треба да ги следат специфичните потреби на децата во согласност со нивната возраст 
и зрелост, да го олеснуваат пристапот кон услугите и да ги вклучуваат родителите/старателите во 
третманот.  

Потребите на поголем број деца повлекуваат понуда на услуги специфични за дрогите што ги 
употребуваат и за нивната возраст. Тоа значи дека не може да се развие еден тип теренска работа со 
која ќе се опфатат и децата и младите кои инјектираат хероин и оние кои употребуваат амфетамини. 
Се работи за сосема поинаква сцена со поинакви потреби и пристапи. Неопходно е програмата да 
биде специфична за детето, да се издвои од програмите за возрасните, односно да се спречи контакт 
на младите со возрасни корисници од програмите за возрасни.10 

 

2. Сеопфатност 

Сеопфатноста е од суштинско значење; затоа, за да се одговори на сите потреби на децата, неопходен 
е цел спектар на интервенции поврзани со дрогата (едукација за дроги, превенција, намалување на 
штети, лекување и интергација).  

 

 

 
10 Birghton and Hove Community Safety Partnership, Independent Drugs Commission Report for Brighton and Hove. April 2013: 
19.  

4. Општи принципи и 
вредности, кодекс на
 однесување 



3. Компетентност  

Медицинскиот третман за деца е поврзан со комплексни законски и етички прашања. Давателите на 
услугите мора да се свесни за законските барања, прашањата за заштитата на правата на децата, 
постапките за доверливост и други прашања. Персоналот мора да биде компетентен за работа со 
деца и да има пристап до релевантна стручност во однос на употребата на супстанции.11  

 

4. Флексибилност 

Флексибилноста во третманот и грижата за деца кои употребуваат дроги е од суштинско значење. 
Имено, интервенцијата и грижата не треба да се нудат единствено во центрите за третман, туку и 
дома, на терен, во дроп ин центри, младински центри итн.12  

 

Б. Законски и етички аспекти 
 

5. За успешна помош, грижа и третман на деца, неопходно е учество на родителите и на 
семејството. Сепак, во одредени случаи вклученоста на семејството/старателот или 
добивањето нивна согласност е невозможно. Според експертите од англиската Национална 
агенција за третман на злоупотреба на дроги, доколку детето не сака да ги информира 
родителите/старателот дека бара асистенција и помош поврзани со употребата на дроги, и 
кога тоа е во негов најдобар интерес, ваквата одлука треба да се земе предвид и третманот и 
грижата да бидат анонимни и од доверлива природа.13 Ова прашање треба подетално да се 
уреди со национални протоколи. Во Прирачникот ќе најдете образец кој ќе ви помогне да ги 
разработите политиките на вашата организација во поглед на прашањето за родителска 
согласност.  

6. Во случаи кога детето кое бара третман и грижа доаѓа од нефункционално семејство, тимот 
треба да го пријави случајот во центарот за социјална работа кој понатаму ќе процени дали 
е потребно одземање на старателството на родителите и одредување на друг старател.  

7. За децата на кои им е потребна хоспитализација треба да се обезбедат безбедни 
резиденцијални услови. Хоспитализацијата претставува 24-часовна медицинска, 
психијатриска и психосоцијална нега во резиденцијална средина. Вообичаено ваквиот 
третман треба да трае од 6 до 14 дена, односно што е можно помалку.14   

8. Супституциски третман кај деца под 18 години може да се воведе само од страна на 
психијатар.  

9. Програмите за деца треба да се издвојат од програмите за возрасни и неопходно е децата да 
немаат контакт со возрасни корисници 
 

 
11 Оддел за здравје и деца. Извештај на работната група за третман на деца под 18-годишна возраст. Претставување во 
сервисите за третман на сериозни проблеми со дроги. Септември 2005: 1–5.  
12 Деков В. Игњатова Л, Водич за третман и за грижа на децата кои употребуваат дроги, 2014: 12. 
13 National Treatment Agency for Substance Misuse. Assessing Young People for Substance Misuse. February 2007: 8–20. 
14 Nesrin Diblas, Vincent Hendricks. Screening and Assessment. In: Young People and Drugs Care and Treatment. Pom-pidou 
Group 2006: 103–131.  



Доколку во текот на вашата работа се соочите со законски или регулаторни препреки, како што е 
случајот со повеќето надлежности, неопходно е внимателно да размислите за ризиците кои сте 
подготвени да ги преземете како организација. На пример, во случај на возрасни ограничувања, 
одредени организации нудат услуги без притоа да побараат податоци за возраста на лицето што, од 
друга страна, носи ризици кои треба внимателно да се земат предвид.  

Прикривањето на возраста ја ограничува можноста за собирање на точни податоци за состојбата на 
лицата под 18 години. Можно е да предизвика несоодветна реакција или проблеми доколку се јави 
потреба од препраќање во други институции. Во одредени ситуации, соработката со службите за 
спроведување на законот може да помогне да се намалат рестрикциите или ризиците со кои се 
соочуваат организациите. Во други, работата, па дури и комуникацијата со млади може да биде 
предмет на службено овластување. Во една невладина организација, каде што постоеше значителен 
страв дека делењето на опрема за инјектирање на лица помали од 18 години може да предизвика 
проблеми со финансирањето, се донесе одлука за воведување на неформално начело со кое ќе се 
продолжи делењето, но сепак тоа ќе се одвива во тајност од регулаторите.  

 

В. Пресметување на ризиците наспрема поволностите при одлуката да се понудат 
услуги на деца и млади кои употребуваат дроги 
 
Пред почетокот на работата со деца и млади кои употребуваат дроги, полезно е да се пресметаат 
ризиците и поволностите при таква работа и да се креира соодветна организациска политика.  

Прашањата наведени подолу ќе ви помогнат при изготвувањето на специфични политики за работа 
со деца и млади кои употребуваат дроги.  

Насоки  

Прочитајте ги прашањата и отворете групна дискусија за нив: 

» Дали членовите на организацијата мислат дека организацијата понудила соодветна и 
задоволителна реакција при работата со деца и млади кои употребуваат дроги? 

» Кои се ризиците доколку не им се понудат услуги? 
» Дали постојат законски/регулаторни ограничувања во нашата работа со кои ќе се попречи 

помошта на деца и млади кои употребуваат дроги? 
» Дали ризиците за децата и младите кои употребуваат дроги ги надминуваат ризиците за 

организацијата во нејзината работа со нив? (Да се примени консензуален пристап со цел сите 
учесници да ја одобрат одлуката за создадената политика.) 

» Дали постои опасност да се изгуби финансирањето на организацијата или соработката 
изградена со здравствените власти, полицијата итн.? Кои се ризиците за организацијата? 
(Aids Alliance, 2015)15 

Разработувањето на овие прашања ќе ги открие ставовите на вашата организација за работа со деца 
и млади со оглед на можните импликации со кои се соочувате.  

 
15 Aids Alliance, Step by Step, A Tool for Harm Reduction Service Providers, 2015 :15. 



Доколку се постигне согласност за подготвеност за работа со деца и млади, преостанатите чекори ќе 
ви помогнат во подготовката на формална политика и програма за работата, придружена со 
релевантна обука и кодекс на однесување/стандардни оперативни постапки за персоналот и за 
волoнтерите.  

Г. Кодекс на однесување 
 

Постојат различни модели на кодекс на однесување. Нашиот предлог е секоја организација да 
изготви сопствен кодекс на однесување заснован на локалниот контекст, организацискиот 
капацитет и најдобрите практики. При изработката на вашиот кодекс на однесување, направете ја 
вежбата во прилог 1 и обидете се да ги опфатите повеќето изјави приложени подолу од Кодексот на 
однесување на здравствените работници и социјалните работници во Англија.  

1. Бидете одговорни и подготвени да одговарате за сопствените акции  

Во овој дел од кодексот се бара да ги препознаете и да бидете искрени за вашите ограничувања. 
Бидете секогаш подготвени да ги поткрепите вашите дејства. Побарајте помош од вашиот 
претпоставен веднаш кога ви е потребна за проблемите кои може да влијаат на способноста да ги 
извршувате работните задачи. Изградете професионални граници и секогаш однесувајте се 
соодветно. 

2. Секогаш промовирајте ја и придржувајте се кон приватноста, достоинството, правата, 
здравјето и благосостојбата на корисниците на вашите услуги и нивните згрижувачи  

Секогаш земете го предвид најдобриот интерес на корисниците на услугите, однесувајте се со почит 
и со достоинство кон нив. Промовирајте ја нивната независност кога е возможно и спротивставете 
се и пријавете го ризичното, насилно, дискриминациско или експлоатирачко однесување.  

3. Соработувајте со колегите кон обезбедување на висококвалитетна, безбедна и милосрдна 
грижа и поддршка 

Почитувајте ги колегите, бидете искрени и отворени кон нив, покажете дека можат да ви веруваат и 
дека сте доверлив член на тимот.  

4. Остварете отворена и ефективна комуникација со цел промоција на здравјето, 
безбедноста и благосостојбата на корисниците на услугите и нивните згрижувачи 

Комуницирајте на ефективен начин со корисниците на услугите и со колегите, бидете директни, 
прецизни и доверливи кога така налага ситуацијата. Водете јасна и точна евиденција.  

5. Почитувајте го правото на доверливост 

Информациите поврзани со корисниците на услугите се од доверлива природа. Побарајте совет од 
постар колега доколку е потребно да се споделат некои податоци.  

6. Трудете се да го подобрите квалитетот на вашата грижа и поддршка преку постојан 
професионален развој 

Подложете се на постојан професионален развој преку обука и едукации во согласност со 
компетенциите неопходни да ја извршувате добро вашата работа, со водство од страна на 



претпоставениот. Водете ажурирана евиденција за извршените обуки и, доколку е соодветно, 
придонесете кон развојот и учењето на другите околу вас.  

7. Придржувајте се и промовирајте ги еднаквоста, различноста и инклузијата 

За крај, како работник кој нуди грижа треба да ја почитувате секоја личност. Промовирајте еднакви 
можности за корисниците на вашите услуги и не дискриминирајте никого.16  

Доверливоста е од суштинско значење при работата со деца и млади кои употребуваат дрога. 

Иако правото на детето на доверливост е клучно, сепак, доколку тоа се соочува со значителна 
опасност од штети неопходно е да се прекрши доверливоста. Со примена на принципот „потребно 
да се знае“ може да се препознае кога споделувањето информации без согласност на детето 
претставува неоправдано прекршување на доверливоста, а кога е оправдано. 

Ваквите одлуки понекогаш претставуваат дополнителен стрес за персоналот предизвикан од 
чувството на вина кое се јавува како резултат на издавањето на довербата на детето. Затоа е 
неопходно да се изработи јасно дефинирана политика во која прецизно ќе се уреди што се очекува 
од персоналот, со што вработените ќе бидат сигурни дека работат на заштита на најдобрите интереси 
на детето. 

Децата исто така треба да бидат предвремено информирани кога доверливоста може да се прекрши 
и ситуациите во кои ќе биде неопходно да се откријат информациите што ги споделиле со вас. Јасно 
дефиниран процес на известување може да го олесни овој процес. Важно е да се истакне дека 
принципот на најдобар интерес на детето треба да биде од клучно значење при донесување на 
одлуките.  

При составувањето на кодекс на однесување поврзан со деца и млади кои употребуваат дроги треба 
да се земат предвид поголем број на принципи.  

 

Принцип на намалување на штети 

Доколку нудите програма за намалување на штети за деца и млади кои употребуваат дроги, тогаш 
следниве принципи треба да бидат дел од вашата организациска политика: 

Прагматизам: Како практикувачи на намалување на штети, согласни сме дека употребата на дроги 
е дел од човековото искуство. Препознаваме дека, и покрај ризиците, употребата на дрога на 
корисникот исто така му носи и поволности кои мора да се земат предвид за да се разбере 
однесувањето кое води до употреба на дрога. Од перспектива на заедницата, ограничувањето и 
намалувањето на штетите при употреба на дроги е многу попрагматично или возможно отколку 
целосното елиминирање на употребата на дроги.     

Хумани вредности: Во рамките на почитувањето на правата и на достоинството на корисниците на 
дроги, практичарите за намалување на штети ја прифаќаат одлуката за употреба на дроги како факт. 
Тоа не значи дека ја одобруваме употребата на дроги, меѓутоа значи дека нема да се донесуваат 
морални заклучоци со цел осудување или нејзина поддршка.  

 
16 Keep Children Safe, Child Safeguarding Standards and How to Implement Them, 2014: 2.  



Фокус на штети: Самата природа на употребата на дроги на едно лице е од секундарно значење за 
ризикот од штетите што се јавува од употребата, вклучително и здравствените, социјалните или 
економските штети кои влијаат на личноста, заедницата и општеството во целост. Поради ова, како 
практичари, првиот приоритет треба да биде намалување на негативните последици од употребата 
на дроги за корисникот и за другите наместо обид да се намали самата употреба на дроги. 
Одрекувањето од дроги треба автоматски да се смета како долгорочна цел на третманот; во одредени 
случаи, можно е намалувањето на нивото на употреба да претставува најефективна форма на 
намалување на штети.  

Балансирање на трошоците и придобивките: Со цел ресурсите да се насочат кон приоритетни 
прашања потребен е прагматичен процес на идентификација, пресметка и проценка на значењето 
на проблемите поврзани со дрога, штетите предизвикани од нив и трошоците/придобивките од 
интервенциите. Рамката на анализа не ги опфаќа само директните интереси на корисниците туку и 
пошироката заедница и општествените интереси.  

Приоритет на директни цели: Кај повеќето програми за намалување на штети постои хиерархија 
на зацртани цели со директен фокус на проактивно вклучување на лица, на целни групи и на 
заедници за да се одговори на најитните потреби. Остварувањето на најдиректните и реалистични 
цели се смета за прв чекор до употреба без ризик или, доколку е соодветно, до апстиненција.17 

Принцип на учество во изработката на сервисите и испорака од децата за децата 

Сервисите и организациите кои имаат цел да даваат услуги на децата и на младите треба да го 
обезбедат нивното искрено учество во сите процеси на носење одлуки.  

Принцип на препознавање на родовите и односите на моќ 

Способноста да се препознае дека моќта (или недостигот на моќ) влијае на животите на децата и на 
младите претставува клучен принцип. Родот и возраста исто така значително влијаат на нееднаквата 
распределба на моќта. На пример, дури и кога девојките и жените поседуваат знаење и волја да го 
спречат преносот на ХИВ, инсистирањето на употреба на кондом може да предизвика опасност од 
насилство од страна на партнерот. Повеќето лица изложени на ризик се наоѓаат во ситуации да 
немаат моќ да одлучат што ќе се случи во нивниот живот.  

Лицата кои инјектираат дроги се спречени објективно да донесат одлука да не ја споделуваат 
опремата за инјектирање или да ја споделуваат многу поретко. Зависноста е моќна сила која 
наметнува високо ниво на контрола над луѓето. Итната потреба од дрога и потребата да се избегне 
апсење често се многу помоќни од потребата да се избегне ХИВ-инфекција и да се остане здрав. 
Особено младите ретко се наоѓаат во позиција да наметнат контрола над сопствениот живот.18 

Со помош на образецот создаден преку оваа алатка, изведете ги принципите и кодексот на 
однесување и поставете ги на видно место како потсетник за начинот на работа.  

 

 
17 Aids Alliance, Step by Step, A Tool for Harm Reduction Service Providers, 2015: 38. 
18 Ибид. 



Д. Политика за заштита  
 

Заштитата на децата е одговорност на организациите и тие треба да воведат политики кои ќе 
превенираат изложување на децата на штети или злоупотреба од персоналот, нивните активности  
и програмите, при што организациите се должни да се обратат до соодветните институции во случај 
на загриженост за детската безбедност во заедниците во кои работи. „Не наштетувај“ како принцип 
се применува во хуманитарниот сектор, но може подеднакво да се примени и во областа на детски 
развој. Се однесува на одговорноста што ја имаат организациите да ги намалат на најниско можно 
ниво штетите кои можеби ненамерно ги предизвикуваат како резултат на нивните активности.   

Заштита на деца: сеопфатен пристап кон детската заштита во чија основа лежи разбирањето на 
ризиците за децата од страна на организацијата (персоналот, програмите и операциите) и нивно 
решавање преку мерки со кои ќе се создадат организации безбедни за деца.  

Препознавањето на ризиците и воспоставувањето мерки со цел да се решат е клучно за стратегиите 
и за управувањето на организациите. Колку повеќе се обраќа внимание на тоа, толку повеќе ризици 
ќе бидат спречени. 

За да се постигне ова, вашата организација треба да го земе предвид следново: 

» Каде, кога и како вашата организација влијае на децата и кои се можните ризици од 
влијанието? 

» Какви политики и процедури се неопходни со цел да се спречат штетите и како соодветно да 
се разрешат точките на загриженост? 

» Кое е соодветно назначеното лице во организацијата на кое можете да му се обратите 
доколку постои загриженост за заштитата и треба да се спроведе распитување/истрага? 

» Каков вовед и обука за заштита се неопходни за вработените точно да знаат што очекува 
организацијата од нив и што треба да сторат во случај на проблем?  

» Потребно е да се воведе јасен кодекс на однесување со цел сите вработени да ги разберат 
професионалните граници при работата со деца и да се појасни што е прифатливо и 
неприфатливо однесување. 

» Како да се регрутира на безбеден начин? 

Сепак, дури и при најобемните политики и процедури за заштита на децата може да се случи 
злоупотреба во рамките на организацијата. Во таков случај е важно за детето и за организацијата 
како ќе реагира организацијата.19  

За повеќе насоки за стандардите за заштита погледнете го инструментот стандарди за заштита на 
децата и како да се имплементираат. 

 

 

 

 
19 Keep Children Safe, Child Safeguarding Standards and How to Implement Them 2014, 3–4. 



 

 

Здруженијата на граѓани можат да ги имплементираат следниве програми за деца и млади кои 
употребуваат дроги: програми за намалување на штети, програми за третман, програми за 
социјализација и грижа. Секако, здруженијата на граѓани можат да спроведуваат и помали 
програми, вклучително и советување и образовни активности, но сепак, бидејќи активностите од тој 
тип имаат слични цели како и гореспоменатите програми, во Прирачникот ќе бидат разработени во 
рамките на другите програми, а не засебно. За да се избегне повторување на програмите понатаму 
во текстот, поимот програми и третман и грижи се однесува на сите три видови програми: програми 
за намалување на штети, третман и грижа и ресоцијализација, освен во случаи кога се нуди поинаква 
дефиниција.  

Прв контакт – процена 
Процената е процес на дефинирање на природата на проблемот и изработка на специфични 
препораки за третман и грижа со цел решавање на проблемот. Се работи за сеопфатен процес кој 
опфаќа широк спектар на биопсихосоцијални елементи. Процената повлекува клинички прегледи 
на состојбата на детето и неговото функционирање, како и бројни тестови (писмени и усни) и вежби.  

Податоците неопходни за извршување на процената се делат во три категории: семејство, употреба 
на супстанции и ментална состојба.  

Семејство – податоци за: семејно насилство, историја на траума, психолошки статус, конфликт со 
законот, финансиска состојба, здравје, образование, домување, вработување.  

Употреба на супстанции: семејна историја на ментални здравствени проблеми, историја на ментални 
здравствени проблеми на клиентот вклучително и дијагнози, хоспитализација или други третмани, 
моментални симптоми и ментален статус, употреба на лекарства и придржување кон препораките 
за употреба на лекарствата.  

Сеопфатен модел за процена 
Со процената се утврдуваат сериозноста на зависноста, ризик-факторите, коморбидните ментални 
заболувања и други проблеми. 

Се препорачуваат следниве методи: интервју и прашалници што клиентите сами ги пополнуваат, 
набљудување и лабораториски тестови.  

За релевантни извори на информации при извршување на процената се сметаат: родителите, 
наставниците, врсниците, полнолетните пријатели, претставници од училиштето, адвокати, 
социјални работници, стручњаци вклучени во претходни процени или третмани, односно кои се 

5. Видови услуги што ги нудат 
здруженијата на граѓани за деца 
и млади кои употребуваат дроги, 
процедури и насоки



запознаени со ситуацијата во која се наоѓа детето и сл. Од корист можат да бидат писмени извештаи 
или училишна евиденција, евиденција од институции во кои детето претходно примило третман, 
како и малолетнички затвори. За да се намали или елиминира можноста од погрешна процена, 
проценувачите треба да користат различни извори на информации. Затоа потребно е процената и 
дијагнозите да се засноваат на неколку извори на информации со цел да се изработи соодветен план 
за третман.  

 
Децата вообичаено не бараат помош за нивната употреба на дрога по сопствена иницијатива 
или доброволно. Напротив, вообичаено принудени се да ги посетуваат сервисите од страна на 
родителите. Затоа децата често го негираат или минимизираат проблемот со дрога или 
покажуваат отпор при прв контакт со терапевти, институции, програми за лекување  и сл. Во 
такви случаи, процената започнува првин со справување со негацијата, минимизацијата или 
отпорот на адолесцентот.    
 

   

Сеопфатната процена има цел: 

1. да ги идентификува децата на кои им е потребен третман и грижа; 
2. да се утврди дали постои употреба на супстанција или зависност, степенот на зависност и 

специфичните потреби на детето; 
3. да се дознае повеќе за природата, за врската и за последиците од употребата на дроги; 
4. да се идентификуваат проблемите поврзани со медицинскиот статус, менталниот статус, 

функционирањето во општеството, семејните односи, образовните/училишните 
достигнувања, проблематично однесување; 

5. да се истражат можностите и подготвеноста на семејството за учество во процената и 
потенцијалните интервенции; 

6. да се идентификуваат специфичните јаки страни на детето, семејството и другите типови на 
социјална поддршка кои може да се вбројат во планирањето на третманот и грижата; 

7.  да се напише извештај со кој се: 
» идентификува и прецизно се дијагностицира сериозноста на употребата на 

супстанцијата; 
» идентификуваат факторите одговорни за појавата на употреба на дрога; 
» изработува план за третман; 
» уредуваат деталите со цел да се обезбеди спроведување и придржување кон планот за 

третман до неговата финализација; 
8. да се дадат препораки за други програми за третман на зависности и други проблеми.  

Во зависност од фазата на употреба на дроги, стручњаците треба да преземат соодветна 
интервенција. Предложените интервенции за секоја фаза детално се објаснети во прилог 1.  

 

Професионалци вклучени во процената 
Проценувачите се обучени професионалци како на пример: психијатри, психолози, социјални 
работници, здравствени работници или теренски работници со искуство во работа со деца и млади 
кои употребуваат дроги. Едно лице е одговорно за собирање и за толкување на податоците при 



процената. Проценувачот е вклучен во процената од самиот почеток до финализирањето на планот 
и учествува во планирањето на активностите за помош, за грижа и за третман. Проценувачот е 
одговорен детето да ги добие сите неопходни услуги.  

Инструменти (прашалници и интервјуа) кои треба да применат при процената: 

• Teen ASI (Theen Addiction Severity Index; Kaminer et al.1989;1991;1993); 
• ADAD (Adolescent Drug Abuses Diagnosis, Frideman & Utada.1989); 
• PEI (Personal Experience Inventory, Winters & Henly.1989);  
• GAIN (Global Appraisal of Individual Needs, Dennis.1998,200,2003); 
• ADI (Adolescent Diagnostic Interview, Winters & Henly. 1993) etc. (Nesrin Diblas, Vincent 

Hendriks.2006).20 

 

Графикон 1. Скрининг и процена (извор: Совет на Европа, Млади и дроги, грижа и третман. 2006: 113) 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Програми за намалување на штети 
 

Според Европскиот центар за мониторинг на дрогите и зависностите од дроги, намалувањето на 
штети се дефинира како ‘збир на активности, на програми и на политики насочени кон намалување 

 
20 Nesrin Diblas, Vincent Hendricks. Screening and Assessment. In: Young People and Drugs, Care and Treatment. Pompidou 
Group 2006: 103–131. 



на здравствените, на социјалните и на економските последици од употребата на дроги на 
индивидуално, на локално и на општествено ниво’.21  

Концептот за намалување на штети претставува секојдневен дел од урбаното живеење (на пр. со 
назначување на возрасната граница за употреба на одредени играчки се спречува можноста од 
задушување доколку се проголта дел од играчката, потоа сообраќајни знаци итн.).  

Примената на концептот за намалување на штети при употребата на дроги значи помош на 
корисниците кои не сакаат или не можат да ја спречат употребата на дроги, а во последниве години 
ја опфаќа севкупната популација на корисници. Понатаму, концептот ги третира овие проблеми не 
само како здравствен, туку, уште позначајно, и како социокултурен феномен. 

Намалувањето на штети се заснова на сервиси и на асистенција организирани во согласност со т.н. 
низок праг на услуги под ист покрив со цел да се подобрат здравјето и социјалната состојба на 
корисниците преку: 

» теренска работа; 
» размена на стерилен прибор за инјектирање; 
» метадонска терапија; 
» медицинска помош; 
» социјални услуги. 

Со програмите за намалување на штети не се исклучува апстиненцијата. 

Активности 

Во програмите за намалување на штети се нудат следниве активности: 

А.    Размена на стерилен прибор за инјектирање 

» Бесплатна дистрибуција на стерилни игли, шприцови, кукери (садови за приготвување на 
дрога), памук, дестилирана вода, алкохолни марамчиња и витамин Ц, како и задолжително 
собирање на употребената опрема. 

Б. Информирање и едукација на корисниците за: 

» разните видови дроги и штетните последици; 
» безбедно инјектирање и безбеден секс; 
» инфекции што се пренесуваат преку крв и сексуално преносливи инфекции. 

В. Кризни интервенции 

» Прва помош. 
» Сместување во здравствена институција. 

Г. Здравствена заштита 

» Општа медицинска нега (преврски, третман на апцеси итн.). 
» Совети за добро здравје. 

 
21 <htpp://www.emcdda.europa.eu/topics/hrm-reduction_en> 



» Супституциска терапија (метадон, бупренорфин). 

Д. Социјални сервиси и советување: 

» услуги со кои се гарантира уживањето на социјалните права; 
» помош при добивање на лични документи; 
» препраќање и прием во соодветните институции; 
» информации за вработување; 
» разговори со семејството.  

Ѓ. Мотивација на корисниците да бараат вработување и да стекнат вештини: 

» учество во работилници; 
» мотивација на корисниците да се стекнат со диплома или да се запишат на курс за стекнување 

на вештини; 
» учество на корисниците во специфични проекти. 

 

Теренска работа 

Прирачникот нуди краток осврт на принципите и на практичните искуства на теренската работа  со 
корисниците на дроги. Наменет е за лица кои работат на изработка, имплементирање и 
овозможување на заштита од ХИВ и здравствено образование меѓу корисниците на дроги.  

Промовирање на здраво однесување 

Теренската работа е метод на здравствено образование и давање услуги. Како и при секоја 
здравствена интервенција, со теренската работа се промовира здравото однесување на следниве три 
начини: 

» зголемување на свесноста за здравствените ризици; 
» поттикнување да се направат промени со кои ќе се спречат здравствените ризици; 
» одржување на позитивни промени во однесувањето. 

Важно е да се истакне дека теренската работа е метод комплементарен со другите методи за 
здравствени и социјални интервенции. Теренската работа не ја заменува, не ја удвојува или не ја 
негира потребата од други методи на интервенција, туку претставува нивно дополнување. Со овој 
метод не се нуди едноставно решение за проблемите на кои наидуваме кога сакаме да поттикнеме 
промени во однесувањето.  

Преку теренската работа им се пристапува на целните групи, во одредени случаи деца и млади кои 
користат дроги. Додека повеќето методи на интервенирање се институционални и се очекува од 
самото лице да побара помош, теренската работа налага воспоставување контакт со целните групи 
надвор од институциите. При примената на овој метод не се очекува од самите лица да побараат 
помош откако се соочиле со сопствените здравствени проблеми и употребата на дрога, туку им се 
пристапува директно во рамките на заедницата, односно на местото на живеење, со цел да им се 
понудат информации и неопходните услуги. Како резултат на ова, теренската работа може да се 
применува во почетните фази на употреба на дрога, пред употребата да стане посериозна. 
Теренската работа во контекст на ХИВ се дефинира на следниов начин: 



„Активност заснована на заедницата преку која се промовира здравјето и намалувањето на ризикот 
од ХИВ-инфекција меѓу лицата или групите кои се недоволно опфатени од останатите достапни 
методи и услуги“. 

Теренска работа и промени во однесувањето 

Основната причина да се посегне по „скриената“ популација на корисници на дроги е поттикнување 
на промени со цел поздраво однесување кај самите нив. Тоа може да се постигне на два начина: 

» преку едукација и понуда на превентивни материјали (стерилна опрема за инјектирање) 
директно во самата заедница; 

» препраќање во институции за третман на зависности од дроги и институции каде што се нуди 
помош.  

Ваквите активности се секогаш комплементарни. Поради ова се охрабруваат промени во 
однесувањето: 

» директно во заедницата, преку здравствено образование и превенција; 
» индиректно, кога лицата се поврзуваат, односно воспоставуваат контакт со институциите.  

 

Видови теренска работа 

Општо правило е колку повеќе типови стратегии на теренска работа се применуваат во локалните 
средини, толку поголеми се шансите за контактирање и давање различни услуги на децата и младите 
кои употребуваат дроги. Тоа значи дека е многу важно да се утврди кој конкретен тип на теренска 
работа треба да се примени и ќе има најголеми ефекти или пак да се селектира една комбинција на 
стратегии на теренска работа. 

Постојат три вида теренска работа: 

» индивидуален пристап; 
» домашен пристап; 
» перипатетичен пристап. 

Индивидуалниот пристап се применува надвор од институциите, односно на улиците, во паркови, 
во барови, во клубови, на железнички станици итн. 

Домашниот пристап се применува во домовите на децата и младите кои употребуваат дроги. Во 
регионите каде што не постои улична сцена на употреба на дроги, со корисниците може да се стапи 
во контакт единствено во нивните живеалишта или во домовите на други лица каде што се 
среќаваат.  

Перипатетичниот пристап се применува во разни институционални форми во рамките на 
заедницата или организациите како што се: затвори, хостели, бордели, училишта, студентски 
домови, дроп ин центри за намалување на штети итн. Целта при овој пристап, за разлика од 
претходните два, не се лицата, туку институциите/организациите каде што можат да се сретнат деца 
и млади кои употребуваат дроги. Фокусот е насочен кон проширување на кругот на луѓе кои треба 
да ја слушнат пораката за здравствено образование, како и на обука на персоналот во овие 
институции и организации за да можат истите тие да ги едуцираат нивните клиенти.  



Во пракса, теренските тимови најчесто комбинираат два или три типа теренска работа. Рамнотежата 
меѓу нив се одредува според локалната ситуација и потреби.  

Вид теренски активности: 

» дистрибуција на кондоми; 
» дистрибуција на опрема за инјектирање; 
» дистрибуција на едукативни материјали за здраво и безбедно однесување; 
» дистрибуција на литература за самопомош; 
» информирање за одредени сервиси и препраќање (на пр. за видовите третмани и центрите 

каде се достапни или препраќање до соодветниот центар за социјална работа со цел 
корисниците да ги остварат своите социјални права итн.); 

» општи здравствени прегледи на лице место, прегледи за сексуално преносливи инфекции; 
» советување за ХИВ и СПИ и други инфекции што се пренесуваат преку крв. 

 

Теренски тимови 

Во поглед на теренските тимови постојат неколку опции во кои теренскиот работник секогаш се 
јавува како главен фактор. Може да се работи за активен корисник, поранешен корисник или 
едноставно личност запознаена со сцената. Другите членови на тимот вообичаено се социјални 
работници и/или медицински лица или само една од двете професии, во зависност од потребата на 
корисничката популација и видот активности што се извршуваат.  

Клучни моменти на кои треба да се внимава при изборот на теренскиот тим за работа со деца и 
млади кои употребуваат дроги се: теренските работници да бидат млади, комуникативни, 
доверливи, почитувани, да имаат авторитет кај децата и младите кои употребуваат дроги, со 
разбирање за проблемите со кои се соочуваат корисниците на дроги. Се препорачува теренскиот 
тим да претставува комбинација од персонал што е дел од заедницата или има еднаков статус 
(активни или поранешни корисници) и професионалци со искуство со работа во заедницата.  

 

Програми за третман 
 

Во зависност од персоналот ангажиран во програмите за третман, моделите на третманите се делат 
на: 

1. програми без специјалист (нема специјалист од областа на ментално здравје на 
деца/адолесценти или специјалист од областа на зависност); 

2. програми со еден специјалист (специјалист од областа на ментално здравје на 
деца/адолесценти или специјалист од областа на зависност); 

3. програми со специјалисти од две области, односно мултидисциплинарни тимови со 
специјалист од областа на адолесцентна зависност; 

4. програми со специјалисти од две области, специјалист од областа на ментално здравје на 
деца/адолесценти и специјалист од областа на адолесцентна зависност, со капацитет за 
кратки, но интензивни третмани, на пример болничко и дневно-болничко лекување.  



Блиската соработка во рамките на четирите третмански модели за деца кои употребуваат дроги е од 
најголемо значење во целата структура. Децата напредуваат минувајќи низ разните нивоа, во 
зависност од нивната состојба и неопходниот третман.22    

Во зависност од околината и видот на третманот, програмите за третман се делат на: 

1. амбулантски програми за третман и болнички/резиденцијални програми за третман; 
2. амбулантски програми за третман во кои е вклучен дневен престој без примена на ноќна 

грижа; 
3. резиденцијална програма со 24-часовна интензивна медицинска, психијатриска и 

психолошка грижа во резиденцијална околина. 

Со програмите се нуди: 

1. детоксикација, вообичаено во траење од 6 до 14 дена со 24-часовна медицинска и 
психолошка грижа; 

2. психосоцијална рехабилитација и социјална интеграција, како терапевтска заедница 
наменета претежно за деца со разни проблеми, каде што третманот трае од 3 до 18 месеци; 

3. употреба на лекарства при третманот (супституциска терапија, антидепресиви, 
психостабилизатори, психомоторни стимуланти); 

4. програма за континуирана грижа. Крајот на третманот исто така повлекува висок ризик за 
рецидив, па поради ова се јавува потреба од постојана грижа по секој третман. Овие 
програми се состојат од групи за самопомош, групи за личен развој, групи за превенција на 
рецидив, АА- и НА-групи (анонимни алкохоличари и анонимни наркокорисници), групи за 
професионален и личен развој, програми за домување итн.23 

 

Психосоцијален третман 
 

Психосоцијалните интервенции при третмани за употреба на супстанции/зависност кај деца и млади 
се од клучно значење. Поддршката во надминување на проблемите е особено важна на оваа возраст. 
Поради ова, без разлика дали психосоцијалниот третман се комбинира со фармаколошки третман 
или се применува единствено тој, третманот мора да опфаќа широк опсег на интервенции со цел 
справување со зависноста и другите проблеми, и тоа од когнитивно- 
-бихејвиорална терапија, систематска, семејна терапија и терапија за решавање спорови до 
креативна и окупациска терапија за стекнување со вештини и знаење.  

На младите кои се соочуваат со не толку влијателни коморбидитети и недостиг на социјална 
поддршка им се нуди индивидуална когнитивна бихејвиорална или еквивалентна терапија на неа 
или само советување за стекнување со вештини. 

На младите кои се соочуваат со сериозни коморбидитети и ограничена социјална поддршка им се 
нудат програми со повеќе компонентни (како што се мултидимензионална семејна терапија, 

 
22 Department of Health and Children. Report of the Working Group on the Treatment of under 18 year olds. Presenting to 
Treatment Services with Serious Drug Problems. September 2005: 44. 
23 Lazunga-Koczurowska Jolanta, Piotr Jablonski, Toni Berthel. Treatment and Treatment Planning. In: Young People and Drugs 
Care and Treatment. Pompidou Group, 2006: 142–147. 



краткотрајна стратешка семејна терапија, функционална семејна терапија или мултисистематска 
терапија).24  

Се применуваат и мотивациски техники и техники за клиничка ангажираност со цел да се ангажира 
младата личност при што се работи со родителите, со старателите или со поширокото семејство за 
да се обезбеди нивното учество во планот за грижа и интервенција.  

Се применуваат семејни терапевтски техники за да се ангажира семејството и за да се добие 
позитивна промена во повеќе области во животот на младиот човек.  

Доколку е соодветно, на младите им се нуди поддршка од врсниците и групна терапија составена од: 

» групна когнитивна бихејвиорална терапија – КБТ (види Kaminer, 2002; 2008; Dennis et al, 
2004). Прирачници: CBT-7, (Webb et al, 2002); MET/CBT-5 (Sampl&Kadden, 2001). Исто така 
види: Dishion et al (1999) “When Interventions Harm: Peer Group and Problem Behaviour”;25 

» психообразовни интервенции; 
» програми сочинети од 12 чекори/Минесота програма, како што е Анонимни нарко-

корисници, можат да се земат предвид кај постари адолесценти (16+) бидејќи постојат 
докази за успешноста кај возрасната популација, меѓутоа ваквите програми се понестабилни 
кај адолесцентите.26 Кај постарите адолесценти и млади (18+) мора се земе предвид колку се 
соодветни другите членови во групата за секој млад човек. 

Кога фармаколошките третмани не резултираат со успех кај децата, а истовремено се јавува 
сериозна конфронтација со околината, како и конфликт со законот, треба да се земат предвид 
други третмани, вклучително и третман во тераписка заедница создадена специфично за деца.  

 
Фармаколошки третман 
Фармаколошкото справување со употреба на супстанции може да придонесе кон намалување на 
самонаштетувањето и самоубиственото однесување и, при третман на коморбидно нарушување на 
хиперактивност и намалено внимание (АДХД) на пример, да помогне во прилагодувањето кон 
училишната средина или факултетот. Особено во контекст на супституциска терапија за малиот број 
на млади кај кои се јавува зависност, целта е да се престане со употреба на дроги. Тоа ќе се постигне 
со структуриран третман кој ќе има цел постигнување на апстиненција.  

Фармаколошкиот третман треба да биде: 

» само еден дел при решавањето на потребите и проблемите поврзани со супстанцијата; 
» прилагоден на сеопфатната процена на потребите на децата или младите; 
» понуден заедно со релевантни психосоцијални и менталноздравствени интервенции; 
» во контекст на јасна клинички раководена рамка. 

 

 
24 Gilvarry, E., McArdle, P.,  O’Herlihy, A., Mirza, K., Bevington, D., Norman, M. Practice Standards for Young People with 
Substance Misuse Problems. Royal College of Psychiatrists, June 2012: 38. 
25 Ибид. 
26 Kelly, J.F., Myers, M.G. & Brown, S.A. (2000) A Multivariate Process Model of Adolescent 12-Step Attendance and Substance 
Use Outcome Following Inpatient Treatment. Psychology of Addictive Behaviours Vol.14, No. 4, 376–389. 



При фармакотерапија се следат пропишаните протоколи. 

1. Младите и родителите или старателите добиваат информации за да се оспособат точно да ги 
употребуваат лекарствата, додека персоналот проверува дали ја разбираат пропишаната 
употреба. 

2. Пропишувањето на лекарства внимателно се следи и редовно се разгледува од страна на 
компетентни и квалификувани професионалци. 

3. Доколку е возможно (ако дозволуваат сериозноста на симптомите, искуството на персоналот 
и ресурсите) на децата им се нуди детоксикација, стабилизација и третман во амбулантна 
средина или во домашни услови како алтернатива на резиденцијалниот третман. 

4. На децата зависни од опијати им се нуди метадон или бупренорфин за детоксикација во 
соодветни дози во согласност со тежината и со возраста. 

5. При употреба на бупренорфин или метадон за долгорочен третман за стабилизација, 
неопходни се чести контроли. 

6. На децата кои се стабилизираат од зависност од опијати им се нудат психосоцијални 
интервенции како надополнување на фармакотерапијата и поддршка на нивното учество и 
ангажман во третманот, а со цел да се постигне апстиненција. 

7. Доколку е неопходен третман за превенција на рецидив од опијати кај деца над 16 години, 
потребно е да се обезбеди надзор и поддршка од членовите на семејството кога е предвидена 
употреба на налоксон. 

8. Терапевтите го мониторираат времетраењето на употребата на супстанцијата, 
ангажираноста на детето и придржувањето кон планот за третман.27    

 

Интегриран план за третман и грижа 
 

При прием, без разлика дали се работи за медицински, психосоцијален или комбиниран третман, 
целиот тим развива план за третман и грижа при што го вклучува детето, како и родителите или 
старателите доколку е тоа возможно. Со планот исто така се предвидува дали и на кој начин детето 
сака родителите/старателите/други членови на семејството да бидат вклучени во рамките на 
третманот и на грижата.   

Со планот јасно се дефинира кој член од тимот ќе го менторира детето и ќе овозможи координација 
на третманот и на грижата во сите програми и организации/институции. Детето и лицата вклучени 
во програмата треба да се свесни за надлежностите на менторот.  

Планот за третман и грижа треба да биде изработен во согласност со потребите на детето и да ги 
земе предвид неговото физичко и ментално здравје, лични, социјални, финансиски и образовни 
околности, како и етничко, културно и родово потекло. 

Културата, верувањата и убедувањето на детето и на семејството исто така се од големо значење за 
сите аспекти од планот за третман и грижа.  

 
27 Gilvarry, E., McArdle, P.,  O’Herlihy, A., Mirza, K., Bevington, D., Norman, M. Practice Standards for Young People with 
Substance Misuse Problems. Royal College of Psychiatrists, June 2012: 27–37. 



Плановите за третман и грижа за деца се сеопфатни и ефикасно координирани со цел да се 
одговори на нивните потреби.  

1. За секое дете примено во програмите за третман и грижа потребно е да се изготви план во 
кој ќе се разработат планираните интервенции. 

2. Планот ќе биде надгледуван од страна на професионалец способен да овозможи сеопфатен 
пристап кон потребите на детето идентификувани во процената. 

3. Планот се разработува во соработка со детето и во него е содржана желбата на детето да ги 
вклучи или да не ги вклучи родителите, старателите и другите членови на семејството во 
третманот и грижата. 

4. Во планот се внесуваат  целите и посакуваниот исход договорени со детето. 
5. Во планот е содржан целиот третман, вклучително и посттретман, планови за трансфер во 

друга програма, како и активности за блиска соработка со семејството, со училиштето  и со 
други области. 

6. Со планот се поддржува учеството на родителите/старателите во неговата изработка, како и 
негов преглед за можни промени. 

7. Во планот се содржани договорените активности со другите програми, институции и 
организации со цел да се обезбеди остварување на потребите на детето во поглед на 
образование, на домување и на социјална заштита. 

8. Во планот се вклучени сите области, институции и организации со капацитет и волја да ги 
поддржат планираните интервенции (на пр. персоналот разговара со училиштето, 
здруженијата на граѓани, сервисите за социјална поддршка итн.). 

9. Се водат писмени белешки за да се евидентираат сите професионални дисциплини и 
организации/институции кои постигнале заеднички договор за планот за третман и грижа 
со цел да се пресретнат идентификуваните потреби на детето. 

10. Се назначува професионалец/ментор одговорен за децата и младите кои се вклучени во 
програмата за третман и грижа, кој ќе го координира третманот во програмите и 
организациите/институциите, а чии одговорности им се познати на детето и на сите 
вклучени во третманот.28  

Во прилог погледнете пример за план за третман и грижа за дете со проблеми поврзани со употреба 
на хероин. Моделот може да се употреби за сите други проблеми поврзани со употреба на дрога.  

Табела 5. План за третман и грижа29 

Цел Активност Одговорно лице Индикатор за 
промена 

Време за 
проверка 

Намалување на 
ризикот од 
инјектирање 

Едуцирања и 
информирање 
за ризикот од 
инјектирање, 
препраќање до 
програма за 

Н. Н. Лицето посетува 
програма за 

намалување на 
штети. Кај 
лицето се 
намалува 

1 недела 

 
28 Ибид. 
29 Изменета верзија споделена од Националната агенција за третман за злоупотреба на супстанции – National Treatment 
Agency for Substance Misuse: Assessing Young People for Substance Misuse, February 2007: 16–17. 



намалување на 
штети 

ризикот при 
инјектирање. 

Воведување на 
третман со 

бупренорфин/метадон 

Започнување со 
терапијата и 

титража според 
потребите 

д-р М. М. Секојдневен 
надзор над 

употребата на 
лекот. 

2 недели 

Престанок со 
инјектирање 

Поттикнување 
на клиентот да 
престане со 

инјектирање со 
почетокот на 
терапијата. 

Клиент Намалување на 
потребата од 
опрема за 

инјектирање. 

1 недела 

Стабилизирање на 
терапијата – 

бупренорфин/метадон 

Одржување на 
дозата откако ќе 

се утврди 
потребната. 

д-р М. М. Контролирано 
примање на 
лекарствата 
секој ден. 

8 недели 

Намалување на 
употребата на хероин 

Две сесии 
неделно со цел 
да се поттикне 

како да се 
намали 

употребата на 
хероин. 

Психолог/социјален 
работник 

Престанок на 
идентификација 
со врсниците 

кои 
употребуваат 

хероин. 

6 недели 

Помош на родителите 
да ги поддржат децата 

во промената на 
однесувањето 

Три сесии за 
родителска 
поддршка 

Психолог/социјален 
работник 

Родителите ги 
поддржуваат 
децата во 

промената на 
тековното 

однесување на 
употреба на 

дроги. 

6 недели 

Подобрена улога во 
општеството 

Мотивација на 
клиентот да 
заврши 

училиште. 
Воспоставување 

контакт со 
училиштето. 
Контактирање 
со агенција за 
вработување, 
вработување. 

Психолог/социјален 
работник 

Клиентот  е 
охрабрен да 
направи 
промена, 

посетува часови 
или бара 

вработување. 

6 недели 

 

 

 



Плановите за третман и грижа на деца и млади редовно се ажурираат и се споделуваат со 
засегнатите страни.  

1. Плановите редовно се разгледуваат и се разговара со детето со цел да се утврди дали 
третманот функционира. 

2. Во зависност од степенот на зависноста, процените за ризик во однос на употребата на 
супстанција и придружните проблеми се разгледуваат редовно (на пример, на 3 до 6 месеци). 

3. Договорените цели на детето и на родителите/старателите редовно се мониторираат. 
4. Писмени копии од разгледаните планови се доставуваат до детето, како и до другите лица 

вклучени во третманот и грижата – родители/старатели, други релевантни партнери како 
што е матичниот лекар итн. 

5. Кај младите на прагот на горната возрасна граница кои треба да се префрлат во програми за 
возрасни, планот за трансфер заеднички се договора со стручните лица од програмите за 
возрасни и вклучува 6 месеци преклопување во третманот и грижата. 

6. Доколку одреден елемент од интервенцијата содржан во планот нема да се реализира, се 
евидентираат причините за тоа и за нив се разговара со детето и со родителите или 
старателите вклучени во третманот и грижата.30   
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Со цел поддршка на придобивките од третманот, децата и родителите/старателите се препраќаат до 
соодветната програма на институциите (училишта, установи за ментално здравје итн.), како и до 
локални волонтерски организации, здруженија на граѓани, врснички групи, групи за самопомош, 
вклучително и културно-специфични групи и организации. За оваа цел неопходно е да се создаде 
мрежа од организации и институции што работат со деца. Во одредени земји постојат специјално 
назначени комисии или агенции за деца преку кои се координираат сите програми кои се однесуваат 
на деца.31 

Во земјите на Балканот, фокусот треба да се стави на отворање програми за третман и грижа за деца 
во рамките на затворите и институциите за деца со образовни и социјални проблеми. Неопходно е 
да се развие соработка со другите програми со цел да се обезбеди континуитет во третманот и 
грижата откако децата ќе завршат со третманот. Во тој контекст, центарот за социјална работа игра 
значајна улога во грижата за време на викендите или деновите поминати надвор од институцијата, 
првично веднаш по завршувањето на третманот, односно веднаш по детоксикацијата.  

Според метанализите, добрите меѓучовечки вештини базирани на срдечноста, на сочувството и на 
искреноста, како и соодветно објаснување за планираните интервенции се клучни за успех на 
третманот.32 Подготвеноста да се започне со теренска работа, како што е на пример посета на 
младите онаму каде што тие се наоѓаат наместо инсистирање на клинички посети од нивна страна, 
како и потсетници (СМС, Вајбер итн.) за одржување на состаноци исто така ќе ја поттикнат 
вклученоста. Грижата за младите треба да биде беспрекорна, кога е возможно, и притоа неопходно 
е да се воспостави редовен контакт со истиот работник/терапевт кој со поддршка од други доколку 
е неопходно е одговорен за поттикнување на довербата кај младата личност; тоа е основната 
карактеристика и квалитет на програмата за третман и грижа.  

На децата и на младите, и доколку налага ситуацијата на  родителите или старателите, им се нудат 
интервенции засновани на докази кои имаат цел да им се подобри нивното генерално 
функционирање и да се овозможат потребните животни промени.  

 

 

 
31 Ибид. 
32 Karver, M., Handelsman, J., Fields, & Bickman, L. Meta-Analysis of Therapeutic Relationship Variables in Youth and Family 
Therapy: The Evidence for Different Relationship Variables in the Child and Adolescent Treatment Outcome Literature. Clinical 
Psychology Review; 2006, 26: 50–65. 

6. Функционален систем 
за соработка и 
препраќање



 

 

Во зависност од видот на третманот и грижата, тимот се состои од следниве професионалци: доктор, 
психијатар, педагог, социјален работник, психолог, окупациски терапевт, правен советник, 
врснички работник. Мултидисциплинарноста на тимот е од клучно значење.  

Психосоцијалните и фармаколошките третмани се нудат од страна на компетентни и 
квалификувани професионалци.  

Професионалците кои овозможуваат третман и нега треба да бидат: 

– квалификувани и да располагаат со потребната компетентност за интервенциите што ги 
нудат; 

– мониторирани од страна на квалификувани и компетентни специјалисти, професионалци.  

Психосоцијалните интервенции се нудат од страна на професионалци компетентни за 
поттикнување на општи вештини кај децата. Според Пилинг и неговите соработници, постојат 
значајни разлики во подготвеноста, знаењето и изведбата кај терапевтот што, веројатно, е причината 
за различните резултати (успех) при психосоцијалните интервенции. Поради ова, општата 
компетентност на терапевтот е од големо значаење, на пример за: градење врска со клиентот и 
менаџирање на терапевтскиот процес.33 

Децата и родителите/старателите (кога е возможно) треба да добијат итни интервенции и третман 
преку флексибилен систем за закажување кој е соодветен на нивните потреби.  

1. Децата добиваат третман и други интервенции веднаш по процената. Децата на кои им е 
потребен специјалистички третман почнуваат со третман во најкраток можен рок, не 
подолго од 15 работни дена по препраќањето. 

2. Децата и родителите/старателите добиваат информации за неопходните постапки, како и 
лице за контакт кога е потребна поддршка и помош, особено при итни случаи по работното 
време на програмата. 

3. Професионалците располагаат со неопходните ресурси за интензивна и флексибилна работа 
со децата и со родителите/старателите со цел да се пресретнат нивните потреби и да се 
понуди и/или одржи нивната вклученост во третманот. 

4. Наместо временски ограничени интервенции за лица со постојани и комплексни потреби, 
потребен е континуиран третман и поддршка сѐ дури постои потреба од интервенцијата. 

 
33 Pilling, S., Yesufu-Udechuku, A., Taylor, C. & Drummond, C. (2011) Guideline Development Group. Diagnosis, Assessment, 
and Management of Harmful Drinking and Alcohol Dependence: Summary of NICE Guidance. British Medical Journal 342:d700. 

7. Основни насоки за тимовите 
што ги имплементираат 
програмите за третман и грижа



5. Времето и локацијата на состаноците или контактите се договораат и редовно се 
разгледуваат во консултација со детето и со родителите/старателите (доколку се вклучени во 
третманот).34 

Професионалците му даваат приоритет на флексибилен пристап со цел вклучување на децата и на 
родителите/старателите во третманската интервенција. 

1. Децата добиваат интервенции и грижа во сопствениот дом или на друго неформално и 
безбедно место во заедницата (на пример, специјализирани центри за третман за употреба 
на супстанции, младински центри, здравствени центри, здруженија на граѓани итн.). 

2. Со потврдни дејства персоналот се труди да ги вклучи децата кои не доаѓаат на закажаните 
состаноци и не учествуваат во програмите за третман и грижа (на пример, потсетници, СМС-
пораки, закажување нов состанок доколку се пропушти претходниот, домашни посети). 

3. Персоналот ја информира личноста која треба да ја прими, како и соодветната 
организација/институција каде се препраќа за ризикот дека детето може и понатаму да 
одбива да учествува во процената или третманската интервенција и по сите преземени 
дејства. 

4. Персоналот кој учествува во програмите за третман и грижа ја надгледува успешната и/или 
неуспешната вклученост во програмите за интервенции и дискутира за наученото.35 

Професионалците нудат поддршка и насоки за начинот на кој децата и родителите/старателите 
можат самите да си помогнат.  

1. На децата треба да им се понуди помош за да ги реализираат плановите поврзани со личниот 
развој и со стекнувањето со знаење, како и со нивните стремежи и цели во животот. 

2. Децата добиваат насоки за развој на техники за самопомош, стратегии за справување за  да 
ја намалат или да се воздржат од употреба на супстанции и да водат здрав живот. Во овие 
аспекти е вклучен развојот на вештини и обуки во следниве области: справување со употреба 
на дроги, алкохол и цигари, сексуално и репродуктивно здравје, родов идентитет, исхрана 
итн. 

Децата и родителите/старателите добиваат постојана (соодветна) грижа.  

1. Децата и родителите/старателите (кога е возможно) имаат редовни дискусии со 
професионалците вклучени во програмата за третман и грижа за нивниот напредок и 
дијагноза. 

2. Децата и родителите/старателите добиваат информации за доказите, за ризиците, за 
предностите и за евентуалните несакани последици при третманските интервенци или во 
случаи кога интервенцијата нема да се изврши. 

3. Децата и родителите/старателите постојано се консултираат со истите професионалци за 
интервенциите, освен кога нивната желба или клиничките потреби налагаат поинаку.36 

 

 
34 Gilvarry, E., McArdle, P., O’Herlihy, A., Mirza, K., Bevington, D., Norman, M. Practice Standards for Young People with 
Substance Misuse Problems. Royal College of Psychiatrists, June 2012: 27–37. 
35 Ибид. 
36 Ибид. 



Исходот (резултатите) од третманот и од грижата редовно се мерат со помош на утврдени 
инструменти. 

1. Персоналот ги надгледува клиничките и резултатите пријавени од детето во редовни 
интервали со помош на утврдени инструменти специфични за третман на употреба на 
супстанции, коморбидитет и други проблеми (Teen ASI, ADAD, PEI, GAIN итн.). 

2. Мерењето на исходот (резултатите) се врши од перспектива на детето, на професионалците 
кои ги вршат третманот и грижата и од перспектива на родителите/старателите. 

3. Неопходна е рутинска евалуација на исходот од третманот и од грижата. 
4. Индивидуалните податоци од мерењета на исходот се дискутираат со детето во рамките на 

планирањето на третманот и грижата за детето. 
5. Податоците добиени од мерењето на исходот се: 
– споделуваат со детето, родителите/старателите (кога тоа е прифатливо), персоналот и 

професионалците кои ги вршат третманот и грижата; 
– користат при евалуација, развој и подобрување на квалитетот на третманот и на 

програмите.37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
37 Ибид. 



 

 

Програмите за деца се независни од програмите за возрасни со цел да се спречи контакт со возрасни 
корисници.  

За деца на преминот на возрасната граница на програмата (на пример, полнат 18 години и се 
префрлуваат во програма за возрасни) потребно е да се изготви план за заеднички трансфер во 
програмата за возрасни со кој ќе се опфати период на преклоп од 6 месеци.38 Сепак, трансферот не 
мора да се случи во тие шест месеци. Во зависност од процената, тимот може да одлучи лицето да се 
задржи во тековната програма и покрај возраста доколку е од најдобар интерес за тоа лице.  

 

 

 

 

Децата и родителите/старатели се поттикнуваат да дават коментари за програмата и да прашуваат 
за сѐ што не им е доволно јасно. Тие треба да  добиваат одговори на поставените прашања.  

Процената на програмата од страна на клиентот се вклучува систематски во работата со децата и со 
родителите/старателите. 

– Децата и родителите/старателите активно се поттикнуваат да остават коментари за 
програмата и за извршените интервенции. 

– Децата треба активно да се вклучени во изготвувањето на програмата. 
– Коментарите од децата и од родителите/старателите се мониторираат и се користат при 

евалуацијата на програмите и подоцна за нивен развој. 

 
38 Ибид. 

8. Премин од програма 
за деца во програма 
за возрасни

9. Процена на 
програмата од страна 
на клиентот



– Детското мислење за терапевтската врска со терапевтот се набљудува преку неговиот 
контакт со програмата, преку следење на неговата вклученост во третманот и преку 
споделување информации за планот за третман и грижа. 

– Децата и родителите/старателите добиваат информации за постапката за поднесување на 
жалба, односно како да пристапат до неа.39  

 

 

 

 

Децата и младите употребуваат дроги од различни причини, но сите деца нема да станат зависни од 
дроги. Сепак, постојаната употреба на дроги може да го попречи детскиот развој, да предизвика 
проблеми со семејството, со пријателите и со околината, конфликт со законот итн. Поради ова, со 
програмите мора да се опфати широк спектар на активности: почнувајќи со универзална и 
селективна превенција за специфични групи и/или групи изложени на ризик, рана детекција со брзи 
интервенции и краткорочни интервенции, долгорочни интервенции, грижа по завршетокот на 
програмата, социјализација, интеграција и рехабилитација. Здравјето и социјалните ризици за 
лицата зависни од дроги можат да се намалат со програмите за намалување на штети од употреба на 
дроги, третман, односно лекување засновано на докази, социјална грижа и реинтеграција.  

Работата со деца и млади кои употребуваат дроги не е едноставна. Напротив, налага голема доза на 
одговорност.  

Се надеваме дека Прирачникот ќе ви помогне вам и на вашите организации детално да утврдите што 
е неопходно за поддршка на децата и младите кои употребуваат дроги. Процесот има цел да ви 
помогне да донесете конзистентни и проактивни одлуки за практиките и за процедурите и да 
создадете појасни политики и процедури за работа со деца и млади кои употребуваат дроги, особено 
во ситуации кога постои многу малку поддршка или насоки за тоа. 

Во повеќето ситуации со кои ќе се соочите ќе биде тешко да се најде вистински одговор, но се 
надеваме дека ќе бидете подобро подготвени да донесете одлуки за неопходните дејства во контекст 
на проблемите специфични при работата со деца и со млади луѓе.  

Со овој Прирачник се нуди директна поддршка за сите кои работат во оваа област, која е слабо 
документирана и недостигаат насоки. Иако примената на Прирачникот во голема мерка ќе помогне 
за подобрување на праксата, сепак сите ние имаме клучна улога за да застапуваме за подобри 
сервиси, подобри закони и подобро препознавање и почитување на правата на децата и младите кои 
употребуваат дроги.  

 
39 Ибид. 
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1. Водечки принципи 
1.1. Вредности на организацијата 

 

[Име на организацијата] ................................................ е свесна дека децата и младите под 18- 
-годишна возраст кои употребуваат дроги се многу ранливи и имаат различни потреби во споредба 
со возрасните лица кои употребуваат дроги. Како организација се придржуваме кон следниве 
вредности поврзани со децата и со младите: 

 

Пренесете ги вредностите на организацијата: 

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

............................................................ 

1.2 Компетентност и согласност 

[Име на организацијата] ............................................... ги препознава предизвиците поврзани со 
понудата на услуги на деца и млади под 18-годишна возраст. Свесни сме дека децата можеби не 
располагаат со капацитет да донесат сопствени одлуки за себе. Свесни сме дека децата и младите се 
разликуваат во поглед на степенот на зрелост и разбирање, кои влијаат на нивната способност да 
донесат одлука. 

1.3 Доверливост 

[Име на организацијата] .............................................. препознава колку е важно да се обезбеди 
доверливост за сите клиенти кои ги користат нашите услуги. Свесни сме дека работата со деца и со 
млади подразбира висок степен на сензитивност, како и дека одредени околности може да налагаат 
прекршување на доверливоста кога тоа е за најдобриот интерес на детето.  

 
40 Вежбите во Прилог 1 се преземени од Aids Alliance, Step by Step, A Tool for Harm Reduction Service Providers, 2015. 



Документирајте ги активностите кои организацијата треба да ги преземе за да се обезбеди 
доверливост и какви услови налагаат прекршување на доверливоста. Опишете на кој начин ќе се 
споделуваат информациите со персоналот и со клиентите.  

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

............................................................ 

 

2. Контекст на закони и политики 
2.1 Средина на закони и политики 

[Име на организацијата] .............................................. го препознава постоењето на закони и политики 
што имаат влијание и го оформуваат начинот на кој работиме со деца и млади кои употребуваат 
дроги.  

Наведете ги законските дозволи, обврски и ограничувања значајни за работата со деца кои 
употребуваат дроги во вашата земја. Вклучете ги и релевантните владини политики во врска со 
намалување на штети за деца и млади.  

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

............................................................ 

[Име на организацијата] .............................................. верува дека со цел најдобро да се услужат децата 
и младите кои употребуваат дроги потребно е да им дадеме шанса да ги искажат сопствените 
потреби. 



[Име на организацијата] .............................................. го поддржува учеството на децата и на младите во 
носењето одлуки кои ги засегаат. Преку разговор со децата и со младите кои имаат пристап до 
нашите услуги, увидовме дека децата имаат потреба од следниве услуги: 

Наведете ги главните потреби за услуги искажани од децата и од младите за време на дискусиите во 
фокус групите.  

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

............................................................ 

Услуги кои се даваат директно на децата кои употребуваат дроги 

[Име на организацијата] ...................................... го разбира законскиот контекст во кој работи, како и 
обврската и должноста за промоција на здравјето и благосостојбата на децата и младите кои имаат 
пристап до нашите услуги. [Име на организацијата].................................. ги нуди следниве услуги до 
сите клиенти/деца под 18-годишна возраст.  

Наведете ги директните услуги на организацијата за децата и за младите, како и главните ставови со 
кои се поткрепува одлуката да работите со деца и млади кои употребуваат дроги.  

2.2 Процес на препраќање 

Покрај наведените услуги, [име на организацијата] .............................. ги нуди следниве услуги за деца 
преку препраќање до следниве даватели на услуги: 

Наведете ги услугите што ги дава организацијата на деца и млади преку препраќање. Се мисли на 
услугите приоритетни за децата и за младите кои, како резултат на недостиг на капацитети, висок 
ризик или обете, се даваат преку препраќање. 

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................



..........................................................................................................................................................................................

............................................................ 

2.3 Учество на млади 

[Име на организацијата] ............................ препознава дека самите деца и млади најдобро можат да ги 
пренесат сопствените потреби и предизвиците со кои се соочуваат. Тежнееме да создадеме простор 
и можност за учество на децата и на младите во процесот на носење одлуки поврзани со нив. 

Опишете на кој начин организацијата ќе се погрижи ставовите на децата да се земат предвид, 
односно како ќе се погрижите за значајно учество и ангажман на децата и на младите.  

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

............................................................ 

[Име на организацијата] ............................ ги презема следниве чекори со цел гласот на децата и на 
младите да биде слушнат: повратните информации добиени од децата и од младите исто така се од 
голема помош [име на организацијата] ............................ да обезбеди постојан квалитет на услугите.  

Објаснете како планирате да собирате повратни информации од децата и од младите кои ги користат 
вашите услуги.  

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

............................................................ 



2.4 Благосостојба на персонал 

[Име на организацијата] ............................ го препознава потенцијалот за емотивни болки при 
давањето услуги на деца и млади кои употребуваат дроги.  

[Име на организацијата] ............................ има цел да ја обезбеди благосостојбата на персоналот со цел 
тој да се чувствува дека добива поддршка и поттик и може да работи ефективно за да ги пресретне 
потребите на децата и на младите со кои работи. 

Напишете ги планираните активности со цел да се ублажат негативните емотивни влијанија врз 
персоналот. Каков вид поддршка им е достапна? 

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

............................................................ 

3. Гаранција на детската заштита 

[Име на организацијата ] ............................ е посветена на заштита од каква било штета на децата и на 
младите со кои се среќаваме и тоа е клучен елемент од нашата работа. [Организација] ............................ 
се труди да обезбеди безбедна и позитивна средина за децата и да ја исполни обврската за грижа на 
децата и на младите кои ги посетуваат нашите програми.  

Преку политиката за заштита на деца, персоналот ги разбира обврската и задачата да се грижи за 
децата и младите кои употребуваат дроги, а со кои се среќава нашата организација. Исто така преку 
оваа политика персоналот е свесен за чекорите кои  треба да ги преземат и се неопходни за да се 
овозможи безбедност и благосостојба на децата.  

Во кратки црти објаснете ја политиката за заштита и активностите на персоналот со цел 
овозможување на благосостојба на детето или младата личност. Посочете го или пренесете го 
кодексот на однесување.  

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................... 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


