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Прирачникот за здруженија на граѓани (ЗГ) кои работат со деца и млади изложени на ризик од 
социјално исклучување во земјите од Западен Балкан се стреми да ги зајакне организациите кои 
работат со специфични категории на млади изложени на ризик со цел да се понудат квалитетни 
стандардизирани сервиси за младите кои се наоѓаат во поголем ризик од социјална исклученост.  

Со насоките се претставени меѓународните стандарди за заштита на младите изложени на 
ризик. Прирачникот содржи преглед на институционалната рамка на меѓусекторската 
соработка во шест земји од Западен Балкан, водечките принципи и вредности при работа со 
ранливи групи на млади, кодекс на однесување за ЗГ и етички кодекс за корисниците. Исто така 
вклучен е опис на фазите при работа со ранливи групи на млади, детален опис на менаџирање 
на случај – модел за планирана поддршка, моделите на соработка на различно ниво, видовите 
достапни сервиси и интервенции, постоечките оперативни процедури и модерните трендови 
што треба да се вметнат при работата во регионот.  

Учеството на ЗГ во младинските политики за социјална исклученост не може да се разграничи 
од учеството во младинските политики во целина. Вклученоста на младите и на младинските 
организации во оформувањето на младински политики во поголем дел од земјите од Западен 
Балкан сè уште налага проактивни напори од страна на државите. И покрај фактот што земјите 
од Западен Балкан делат заедничка традиција во изготвувањето и во спроведувањето на 
младински политики, младите се третирани на различен начин во законите и во политиките 
специфични за одредени сектори во регионот како што се законите за образование, за 
малолетничка правда и законите за семејството.  

Кризите и/или проблемите и ранливоста низ кои минуваат младите во текот на адолесценцијата 
вообичаено се решаваат во постоечките системи за семејна, материјална, социјална и културна 
поддршка. Сепак, за голем број млади, како што се младите во конфликт со законот, младите 
кои употребуваат дроги, младите кои потекнуваат од семејства со историја на употреба на дрога 
и/или во конфликт со законот, младите кои ја напуштаат алтернативната грижа, млади со 
улично искуство и младите Роми, системите за поддршка се ограничени и налагаат предвремена 
интервенција.    

Сѐ почесто во програмите и во сервисите за млади се придава значење на семејната и 
неформалната социјална поддршка при работата со млади. Со сервисите треба да се создаде 
колаборативно партнерство во рамките на локалните сервисни системи со цел да се обезбеди 
пристап до достапните сервиси без разлика каде младите ќе решат да се обратат прво. 
Организациите за услуги на ранливи групи на млади треба да се водат од принципи. Овие 
принципи вклучуваат сервиси прилагодени според потребите и со кои се почитуваат 
човековите права, проактивни и флексибилни услужни модели засновани на докази, мерење на 
исходот кај клиентите и постојано подобрување и активности за согледување на ситуацијата 
преку активности за планирана поддршка.  

Одредени принципи можат да бидат од помош за ЗГ со цел изготвување на одговори за 
поголема ефикасност на сервисите за млади засновани на функционални активности докажани 
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преку истражувања и професионални анализи на праксата. Исто така, сите што работат со 
ранливи групи на млади, без оглед на областа или професијата, треба да оперираат во рамките 
на некаков вид законска и етичка рамка. Тоа значи функционирање во рамките на 
ограничувањата дефинирани со применливите законски и етички стандарди.  

Во Прирачникот се содржани клучните законски аспекти со цел да им се помогне на ЗГ кои 
работат во рамките на етичка рамка и следат одредени политики и процедури.  

Со цел поддршка на младите и нивните семејства, како и спречување понатамошно влошување 
на проблемите, потребно е ЗГ да применуваат сервиси за навремени интервенции кои се 
состојат од осмислени и прифатени интервенции преку кои се постигнува безбедност, 
постојаност и благосостојба на децата, на младите и на нивните семејства на интегриран начин. 
Програмите за советување, активностите за развој на родителските вештини, менторските 
програми и програмите со повеќе компоненти се дел од еден сеопфатен и координиран одговор 
за ранливите млади и семејства.  

Планирана поддршка претставува пристап до менаџирање на случај преку кој се нагласуваат 
четири клучни концепти: поддршка, планирање, соработка и врски. Се работи за склоп на 
принципи секојдневно применувани од вработените во ЗГ со ранливите групи на млади со цел 
да се постигне поголема независност при проценувањето на неопходните краткорочни или 
долгорочни услуги.   

Вработените и волонтерите во ЗГ работат со младите и самите нудат интервенции или 
овозможуваат интервенции во рамките на заедницата. Тоа се постигнува преку теренска 
работа/работа на случај и дневни програмски активности во краткорочни стационарни 
единици како што се засолништа или во долгорочни стационарни единици како на пример 
поддржано сместување. Преку ваквите модалитети се нуди контекст со кој се оформува 
процесот на активна вклученост на младите и на семејствата/старателите.  

Соработката со други даватели на услуги, како и со семејствата и со заедницата исто така е од 
клучно значење при поддршката на младите во комплексни ситуации. Најважната причина за 
ефективно партнерство во рамките на сервисите е подобрување на искуството на лицата при 
пристап до потребната поддршка кога ќе ја побараат. Со цел да се создаде партнерство, 
потребно е сите членови да се придржуваат кон философијата на пристап насочен кон личноста.  

Неопходно е здруженијата на граѓани да воспостават системи за мониторирање на работата. 
Преку различни форми на надгледување ќе се овозможи остварување на целта и на мисијата на 
организацијата, и постигнување на позитивни исходи за децата, за младите и за семејството 
преку компетентни, сензитивни и навремени услуги.   

За крај, Прирачникот има цел да помогне во работата на ЗГ така што со услугите за ранливите 
групи на млади ќе се понуди поддршка при остварување на исходите посакувани од сите млади 
луѓе, имено да се оформи силно чувство на благосостојба и позитивна иднина. Прирачникот 
може да се користи и од луѓе со секојдневен професионален контакт со ранливи групи на млади 
луѓе, а кои располагаат со специфичен сензибилитет и емпатија за потребите на младите. 
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Цел  

Прирачникот за здруженија на граѓани кои работат со деца и млади изложени на ризик од 
социјално исклучување во земјите од Западен Балкан (понатаму Прирачникот) има цел да ги 
зајакне организациите кои работат со специфични категории на млади изложени на ризик1 на 
Западен Балкан2 со цел да се понудат квалитетни стандардизирани сервиси за младите во 
поголем ризик од социјална исклученост.  

Контекст и заднина 
Прирачникот е изготвен во рамките на проектот „Социјално зајакнување на млади во ризик“ 
(понатаму Проектот). Проектот е финансиран од Европската Унија (ЕУ),3 претставувана од 
Европската Комисија, координиран од НВО Јувентас4 и имплементиран од здруженија на 
граѓани во шест земји од Западен Балкан.5 

Проектот започна во 2016 година со период на имплементација во времетраење од 45 месеци.6 
Целните групи на проектот се ЗГ и релевантните државни институции, меѓународните 
чинители, медиумите, образовните институции, агенциите за вработување, бизнис-секторот, 
правосудството, младите (главно изложени на ризик) и родителите.  

Општата цел на Проектот е да се постигне социјална вклученост кај повеќето млади изложени 
на ризик во регионот преку зајакнување на капацитетите на ЗГ, регионалната и националната 
соработка и активностите за лобирање. Специфичните цели вклучуваат поддршка на еднаков 
пристап до образованието, до правда и до други релевантни области за младите изложени на 
најголем ризик во шест земји од Западен Балкан преку негување на нивото на активно учество 
и вклученост на ЗГ кои ги претставуваат младите во процесите на носење одлуки и реформи.  

Изготвување на Прирачникот 
Прирачникот претставува резултат на работата и на посветеноста на претставници на 
здруженијата на граѓани креатори на Мрежата за социјално зајакнување на младите изложени 
на ризик (понатаму Мрежата). Заснован е на истражување7 на социјалната позиција на младите 
изложени на ризик преку што се идентификуваа проблемите и можните причини, се мапираа 
достапните сервиси и се издадоа препораки за справување со социјалното исклучување. Преку 

 
1  Најзначајните корисници на Проектот се: младите во конфликт со законот, младите кои употребуваат дроги, младите кои 
доаѓаат од семејства со историја на употреба на дроги и/или во конфликт со законот, младите кои завршуваат со програми 
за алтернативна грижа, младите со улично искуство и младите Роми.  

2  Под поимот „регион“ се мисли на земјите од Западен Балкан: Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Македонија, Црна 
Гора и Србија. 

3  Буџетот за проектот изнесува 918 056 евра (865 786 евра од ЕУ). 
4  За повеќе информации и извори побарајте на: <www.juventas.co.me/index.php/en/> 
5  Здруженијата на граѓани кои гaо имплементираат проектот се: АРСИС од Албанија, Асоцијација Маргина од Босна и 
Херцеговина, НВО Лавиринт од Косово, ХОПС од Македонија, НВО Јувентас од Црна Гора, Превент од Србија и 
Фондацијата СХЛ. 

6  Должината на проектот е 45 месеци почнувајќи од 1.1.2016 до 30.9.2019 година. 
7  Истражувањето се фокусира на разгледување на системот за социјална и здравствена заштита, образование, вработување и 
учество на младите изложени на ризик. 
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партнерство, и со придонес од страна на чинителите, ЗГ создадоа заеднички стандарди за 
социјални услуги за здруженија што работат со млади изложени на ризик. Документот, нарачан 
од НВО Јувентас како координатор на Проектот, мина низ детален надворешен и внатрешен 
процес на ревизија насочена кон широк опсег на чинители, вклучително и релевантните 
институции за грижа на деца и социјална заштита, стручњаци во областа, внатрешни 
консултанти и проектни тимови.      

Структура на Прирачникот 

Во Прирачникот се утврдени меѓународните стандарди за заштита на младите изложени на 
ризик. Се нуди преглед на институционалната рамка за меѓусекторска соработка на Западен 
Балкан, водечките принципи и вредности, кодекс на однесување на ЗГ и етички кодекс за 
корисниците. Исто така содржи опис на фазите при работа со ранливи групи на млади, детален 
опис на менаџирање на случај – модел за планирана поддршка, модалитети на соработка на 
различно ниво, видовите достапни сервиси и интервенции, постоечките оперативни процедури 
и модерните трендови што треба да се вметнат при работата во регионот.  

Употреба на Прирачникот 
Прирачникот е изготвен во согласност со стандардите за здруженија на граѓани кои работат со 
млади изложени на ризик од социјално исклучување8 и останатите шест прирачници за услуги 
до целните групи во проектот. Има цел да помогне во работата на ЗГ при услугите што ги нудат 
на ранливите групи на млади со цел поддршка за остварување на истите исходи посакувани од 
сите млади луѓе, имено да се оформи силно чувство на благосостојба и позитивна иднина. 
Прирачникот се однесува и на луѓе со секојдневен професионален контакт со ранливи групи на 
млади луѓе, а кои располагаат со специфичен сензибилитет и емпатија за потребите на младите.  
 
  

 
8  Nikolic, Nevena, and Bojana Popovic. Social Delivery Standards for CSOs Working with Youth at Risk of Social Exclusion in the 

Western Balkans. NGO Juventas, 2018. 
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Млади  
Според дефиницијата на Обединетите нации,9 под поимот млад се смета ‘личност на возраст од 
10 до 24 години’, додека според Советот на Европа ‘млад човек е лице на возраст до 30 години’. 
Во повеќето земји од Западен Балкан под поимот млади се сметаат ‘сите лица на возраст од 15/16 
до 30 години’. Сè уште не постои официјална, јасна дефиниција за млад човек, варира според 
околностите, особено во поглед на социо-културните шеми, географијата и разните политички 
околности. Периодот на младите во европските земји вообичаено е обележан со значајни 
животни промени, почнувајќи од постигнувања во образованието до транзиција на пазарот на 
труд, способноста за стекнување со самостоен дом, преминот од финансиска зависност до 
раководење со сопствената заработка, од нечиј син/ќерка до одгледување на сопствени деца.    

Младината е водечката работна, интелектуална и продуктивна сила во општеството. Од младите 
се очекува да работат на развој на сопствените вештини и капацитети, и да се стекнат со знаење 
со цел да креираат и да преземат активни улоги во сите области на општествениот живот.10 

 

 
График 1 – Дефинирање на возрасната граница на младите во Европа11 

 

(Албанија, Андора, Ерменија, Австрија, Азејберџан, Белорусија, Белгија-Фландрија, Белгија-
француски дел, БиХ, Бугарија, Хрватска, Кипар, Чешка, Данска, Естонија, Финска, Франција, 
Грузија, Германија, Грција, Унгарија, Исланд, Ирска, Италија, Латвија, Лихтенштајн, Малта, 
Црна Гора, Холандија, Норвешка, Полска, Португалија, Молдавија, Романија, Русија, Сан 

 
9  Извештај на генералниот секретар на ОН до Генералното собрание, A/36/215, 1981. 
10 NGO Juventas. Arising Support from Understanding and Bridging the Gaps: Improving Social Inclusion of Selected Groups of Children 

and Young People in Western Balkans. NGO Juventas, 2016. 
11 Perovic, Bojana. Defining Youth in Contemporary National Legal and Policy Frameworks across Europe. Youth Partnership between 

European Commission and Council of Europe, 2016. 



 

11 

Марино, Србија, Словачка, Словенија, Шпанија, Шведска, Швајцарија, Македонија, Турција, 
Украина, Велика Британија)  

Социјално исклучување 
Под социјално исклучување генерално се подразбира процесот при кој на одредени лица, групи 
или заедници им се попречува пристапот до правата, до можностите и до ресурсите како што се 
домување, вработување, здравствена заштита, граѓанска вклученост и демократско учество, 
вообичаено достапни за членовите на општеството и клучни за социјална интеграција. 
Структурните сили како што се законите, јавните политики, институционалните практики, 
организациското однесување и доминантните идеологии, вредности и верувања често се 
одговорни за социјалното исклучување.12 Иако се поврзува со сиромаштијата, не се работи само 
за материјално лишување, туку за многу пообемен феномен кој повлекува покомплексни 
процеси на социјална дезинтеграција на односот на една личност со општеството. Покрај 
економската лишеност, со социјалното исклучување се подразбира и неможноста на едно лице 
или група целосно да ги практикува социјалните, економските и политичките права.  

Младите во земјите на транзиција се соочуваат со бројни препреки што ја отежнуваат 
соодветната интеграција во светот на возрасните. Под препреки се мисли на пораст во 
социјалните разлики и нееднаков пристап до можностите за образование, посилна 
конкуренција на пазарот на труд и зголемена стапка на невработеност и ризично вработување, 
пораст во криминалот и ризичното однесување, намален квалитет на здравствена заштита 
придружено со колапс на минатите општествени вредности и отежнато востановување на нови. 
Пренесувањето на вредностите од една на друга генерација е во пад, додека пак 
социоекономската значајност на семејните ресурси станува сѐ поголема.13 

Според Светската здравствена организација (СЗО), социјалното исклучување „се состои од 
динамични, повеќедимензионални процеси поттикнати од нееднаквата распределеност на 
моќта во четирите основни димензии – економска, политичка, социјална и културна – и на 
различни нивоа, вклучително и на ниво на индивидуи, домаќинство, групи, заедници, држава и 
на глобално ниво“.14 

Социјална инклузија 
Социјалната инклузија претставува повеќедимензионален концепт во основата на младинските 
политики во Европската Унија и во Советот на Европа. Европската Унија ја дефинира 
социјалната инклузија како „процес преку кој лицата изложени на ризик од сиромаштија и 
социјална исклученост се здобиваат со можности и ресурси неопходни за целосно учество во 
економскиот, општествениот и културниот живот и уживаат во животен стандард и 
благосостојба кои се сметаат за нормални во нашето општество. Преку социјална инклузија 
ранливите групи и лица имаат поголема шанса за учество во носењето одлуки кои влијаат на 
нивните животи и на пристапот до основните права“.15 

Социјална кохезија 
Според Советот на Европа, концептот на социјална кохезија претставува „способност на едно 
општество да му обезбеди на населението долгорочна благосостојба како на пример еднаков 

 
12 “Social Inclusion of Young People.” Youth Partnership, 2017. <pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/social-inclusion1> 
13 Ilišin, Vlasta, et al. Youth in a Time of Crisis: First IDIZ – Friedrich-Ebert-Stiftung Youth Survey. Institute for Social Research and 

Friedrich Ebert Stiftung, 2013. 
14 Popay, Jennie, et al. SEKN Understanding and Tackling Social Exclusion: Final Report to the WHO Commission on Social 

Determinants of Health. WHO Social Exclusion Knowledge Network, 2008. 
15 European Commission. The European Social Fund and Social Inclusion. European Union, 2010. 
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пристап до достапните ресурси, почит кон човековото достоинство во поглед на различноста, 
личната и колективната автономија и одговорно учество“.16 Социјалната кохезија е од 
суштествено значење за исполнување на основните вредности на човековите права, 
демократијата и владеењето на правото на Советот на Европа. 

Младински политики 
Различните аспекти од животот на младите се уредени со различни области на младински 
политики, прашањa што по самата природа се испресекуваат. Основната цел на интеграцијата 
и на соработката е да се создадат добри услови во кои младите ќе можат успешно да преминат 
од детство во зрелост и да уживаат во младоста. Младите генерации можат да напредуваат и да 
придонесат за стабилно и развиено општество доколку нивниот живот се адресира на 
комплексен начин соодветен за нив.17 

Ранлива младина 
Возраста од 15 до 30 години е критичен период за младите, период кога искусуваат значителни 
физички, ментални и емотивни промени. Додека повеќето млади успешно преминуваат од 
детството преку адолесценцијата до зрелоста, мал дел од нив не успеваат во тоа. Некои млади 
луѓе се изложени на посебен ризик затоа што се соочуваат со дополнителни предизвици и 
помали ресурси и поддршка. Кај оваа група е поголема веројатноста дека нема да го постигнат 
целосно својот потенцијал и нема да успеат во животот. За целите на Прирачникот, ранливите 
млади се дефинираат како ‘млади на возраст од 15/16 и 30 години кои како резултат на сплет на 
околности, на развојната фаза и на препреките се изложени на ризик кој ги попречува да 
постигнат позитивен животен исход’.18 

Млади во конфликт со законот 
Младите имаат проблеми со законот доколку извршиле или се обвинети дека извршиле 
кривично дело. Во зависност од локалниот контекст, децата и младите исто така имаат 
проблеми со законот при контакт со правосудниот систем за малолетници или криминалниот 
правосуден систем за возрасни затоа што се смета дека се во опасност како резултат на нивното 
однесување или на околината во која живеат.  

Млади кои употребуваат дроги 
Употребата на дроги има повеќе функции при обидот за справување со физичките, 
когнитивните, општествените и емотивните промени низ кои минуваат младите во текот на 
адолесценцијата. Една епизода на употреба на дрога не мора да води кон понатамошна употреба, 
меѓутоа неколку епизоди може да водат кон зголемена употреба што ќе резултира со 
злоупотреба и со зависност.  

Адолесцентите кои пробале еден вид дрога може да решат да пробаат повеќе различни 
супстанции. Тоа, од друга страна, може да предизвика редовна употреба на одредени дроги и 
употреба на различни дроги што до доцната адолесценција се претвора во зависност или 
злоупотреба. Значајно е да се разберат факторите поврзани со почетокот или напредувањето 
низ другите фази како што е редовна употреба на дроги и зависност или употреба на различни 

 
16 Council of Europe. Towards an Active, Fair and Socially Cohesive Europe: Report on High-Level Task Force on Social Cohesion. 

Council of Europe, 2008. 
17 Petkovic, Sladjana, and Marti Taru. Peer-Learning Seminar on Cross-Sectoral Policy Approaches in the Western Balkans, 

Background paper. Council of Europe, 2016. 
18 Victorian Government Department of Human Services Melbourne. Vulnerable Youth Framework - Positive Pathways for Victoria’s 

Vulnerable Young People: A Policy Framework to Support Vulnerable Youth. Victorian Government Department of Human Services, 
2010. 
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дроги со цел да се создадат соодветни превентивни програми за намалување на севкупната 
употреба на дроги.19 

Млади кои ја напуштаат формалната грижа 
Напуштањето на формалната грижа претставува промена на локацијата од една институција 
или старател во поинакви околности како што е враќање на семејството, посвојување, селење во 
друга институција или кај друг старател, селење од кај старателот во институција и обратно, или 
започнување на самостоен живот.  

Млади со улично искуство 
Под поимот деца и млади со улично искуство се подразбираат млади луѓе кои поголем дел од 
времето го минуваат на улица, лишени од основните права како што се правата на образование, 
хигиена, исхрана и безбедност. Оваа група се соочува со многу проблеми, односно на пример не 
поседуваат лични документи, вклучително и извод од матична евиденција и здравствена 
книшка. Младите со улично искуство се присилени да молат за пари и да ги даваат заработените 
пари на родителите, на роднините или на непознати лица со што се наоѓаат во голем ризик од 
сите форми на насилство и на трговија со луѓе.  

 

Млади од семејства во неповолна положба (употреба на дрога и/или проблеми со законот) 
Децата и младите кои живеат во семејство со проблеми со законот и/или употреба на дрога се 
склони на различни ризици и опасности. Притоа се мисли на родителска негрижа, нарушени 
семејни односи, психолошка и емотивна злоупотреба, злоупотреба на дрога и проблеми со 
законот, семејно насилство, присилен труд или бегање од сопствениот дом, а варираат во 
интензитет и степен, како и во потребата од итни дејства.20 Давателите на услуги треба да 
извршат процена на ризик за секој одделен случај и да планираат мерки доколку ризикот се 
оствари. 

Млади Роми 
Во земјите од Западен Балкан постои голема посветеност на заштитата, на развојот и на 
интеграцијата на ромските и египетски деца и млади и други лица или групи изложени на ризик 
во општеството преку имплементација на закони и други политики и социоекономски 
програми. Напредокот спореден со состојбата пред десетина години е очигледен во сите земји 
од регионот, но сепак останува кревок и двонасочен. Напредокот засега е засенет од 
распространетоста и влошувањето на феноменот социјална исклученост кој ги засега сите 
клучни области од ромската заедница. Ова особено е случај со ромските и египетските деца и 
млади како најранлива категорија незаштитена од социјална исклученост. И понатаму се 
запоставени, повредувани, експлоатирани од страна на семејството, дискриминирани и 
незаштитени во општеството и изложени на поголем ризик затоа што се оставени да живеат на 
улица. Индикатори за ваквата состојба се влошените животни услови, недостигот на 
здравствена заштита, намалениот пристап до образовниот систем, зголемената стапка на 
невработеност кај младите, дискриминацијата и намалениот пристап до пазарот на труд, 
недостигот на стручни обуки и квалификации, како и недостигот на социјална и правна 
заштита.21 

 
19 Encyclopedia of Drugs, Alcohol, and Addictive Behavior, edited by Rosalyn Carson-Dewitt, Gale Group, 2001. 
20 NGO Labyrinth. Guidelines for Service Providers Dealing with Children and Young People Living in Families with a History of Conflict 

with the Law and/or Drug Abuse. NGO Labyrinth, 2017. 
21 Kola, Violeta. Guidelines for Civil Society Organisations that Support Roma and Egyptian Children and Youth in the Western Balkans. 

NGO ARSIS, 2017. 
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Социјална инклузија на младите во Европа 
Учеството на ЗГ во младинските политики за социјална инклузија не е многу поинакво од 
учеството во општите младински политики. Во многу земји, вклученоста на младите и на 
младинските организации во оформувањето на младински политики сè уште налага зголемени 
проактивни напори од страна на државата.  

Во одредени земји самите механизми за консултација не дозволуваат поголема вклученост на 
организациите во почетните фази на креирањето на политиките. Во некои земји не постојат 
посебни политики за социјална инклузија специфични за млади. Може да се заклучи дека 
финансиските и политичките мерки за поддршка на учеството на ЗГ во креирањето политики 
за социјална инклузија се многу ретки или непостоечки. Понекогаш одредени карактеристики 
на самите младински организации, како што се честата промена на персоналот и недостигот на 
искуство во работата со институциите, ја ограничуваат можноста да се влијае на процесот на 
креирање политики на значаен начин.  

Младинските организации и другите актери од граѓанскиот сектор што работат во областа на 
социјалната инклузија често учествуваат во консултацијата, но не секогаш и во почетните фази 
на изработка на политиките. Во Србија и во Црна Гора, младинските организации се прилично 
вклучени во процесот на изработка на стратешки документи поврзани со проблемите на 
младите.  

И покрај формите на учество на национално ниво, постојат индикации за активни форми на 
младинско учество на локално и регионално ниво. Младите имаат можност да влијаат на 
носењето одлуки преку општинските младински совети и преку специфични локални форми на 
учество како на пример креација на локални партнерства за социјална инклузија. Во тој поглед 
веќе постојат знаци дека процесите на креирање политики можат да еволуираат со цел 
зголемено учество на младите.  

Сѐ поголем број на организации договораат неформални состаноци меѓу младите и 
политичарите или средби на тркалезна маса. Сѐ почесто се промовираат и се користат 
електронски консултации и алатки за електронско учество во процесот на лобирање за 
младински инклузивни политки. За полесно учество во консултациите во контекст на 
структуриран дијалог достапна е електронска платформа на Европскиот младински портал.22 

 

 

 

 
22 Pantea, Marie-Carmen. Social Inclusion of Young people in Europe: Trends and Policy Measures. EU-CoE Youth Partnership, 2015. 
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Видови документи што претежно се однесуваат на младите 

Земја  Закон за млади Друга 
релевантна 
легислатив
а 

Националн
а стратегија 
за млади 

Акциски 
план за 
млади 

Меѓу-
секторски 
механизми 

Албанија Закон за зајакнување 
на младите, 2008 

 Младинска 
стратегија 
2013–2017 

Национален 
акциски план 
за  млади 
2015–2020 

Оддел за 
координација 
на младински 
политики во 
Министерств
о-то за труд и 
социјална 
политика 

Босна и 
Херцеговин
а/Федерациј
а 

Закон за млади на 
Федерацијата Босна и 
Херцеговина, 2010 г. 
(не постојат ревизии 
или дополнувања и 
промени) 

 Стратегијата 
за млади на  
Федерацијат
а Босна и 
Херцеговин
а 2016–2020 
е сè уште во 
изработка 

 Комисија за 
координација 
на младински 
прашања во 
БиХ (ККМП 
БиХ), 
основана во 
2006 г. во 
рамките на 
Министерств
о-то за 
граѓански 
работи на 
БиХ  

Босна и 
Херцеговин
а/ 
Република 
Српска 

Закон за организација 
на младите на 
Република Српска, 
2004 г. (ревидиран во 
2008 и 2011 г.) 

 Национално
-то 
собрание на 
Република 
Српска ја 
усвои 
Политиката 
за млади 
2016–2020 
во јули 2016 
г. 

 Младински 
совет на 
Република 
Српска, 
меѓусекторск
и тим за 
имплемента-
ција на 
младински 
политики 
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Видови документи што претежно се однесуваат на младите 

Земја  Закон за млади Друга 
релевантна 
легислатив
а 

Националн
а стратегија 
за млади 

Акциски 
план за 
млади 

Меѓу-
секторски 
механизми 

Косово  Закон за зајакнување 
и учество на младите, 
2009 г. 

 Стратегија 
за млади 
2013–2017, 
изработена 
од 
Министер-
ството за 
култура, 
млади и 
спорт  

Младинска 
стратегија и 
Акциски 
план на 
Косово  
2013–2015 

Одделот за 
млади во 
рамките на 
Министерств
о-то за 
култура, 
млади и 
спорт е 
одговорно за 
изработка на 
младински 
политики и 
стратегии со 
Централниот 
совет за 
младински 
акции како 
главно тело 

Македонија   Закон за 
волонтер-
ство и 
Закон за 
здруженија 
и фондации 

Стратегија 
за млади 
2016– 2025 

 Национален 
управен 
комитет за 
имплементац
ија на 
Националнат
а младинска 
стратегија 

Црна Гора Закон за млади, 2016 г. Закон за 
социјална и 
детска 
заштита, 
2013 г. 

  Национален 
управен 
комитет, 
2007–2012 г., 
меѓуминисте
р-ска работна 
група 2017–
2021 г. 
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Видови документи што претежно се однесуваат на младите 

Земја  Закон за млади Друга 
релевантна 
легислатив
а 

Националн
а стратегија 
за млади 

Акциски 
план за 
млади 

Меѓу-
секторски 
механизми 

Србија Закон за млади, 2011 г.  Национална 
стратегија за 
млади 2015–
2025 

Акциски 
план за 
имплемента-
ција на 
Националнат
а стратегија за 
млади 2015– 
2017 

Меѓуминис-
терска 
работна група 
за 
мониторинг и 
имплементац
ија на 
Националнат
а стратегија за 
млади 
(Krovna 
organizacija 
mladih Srbije 
– KOMS) 
„Агенда за 
млади“ 

Слика 2 – Документи за младински политики во земјите од Западен Балкан 

 

Институционална рамка за меѓусекторска соработка на Западен Балкан 
Неодамнешните компаративни младински истражувања23 нудат детални информации за 
состојбата на младите во земјите од Западен Балкан на патот до модерно демократско 
општество. Истражувањата содржат анализа на специфичните ризици со кои се соочуваат 
младите во овие општества, како и детали за изработените стратегии како алатка за справување 
со наведените ризици. Според општиот заклучок, новите генерации реагираат на сѐ поголемата 
несигурност во нивната социоекономска средина со изолација, засилен акцент на семејството и 
со недостиг на волја за учество во општествениот и политичкиот живот.    

И покрај фактот што земјите од Западен Балкан споделуваат заедничка традиција во 
изработката и имплементацијата на младинските политики, односот кон младите различно се 
обработува во специфичните закони и политики во регионот како што се законите поврзани со 
образованието, со малолетничката правда и законите за семејството.24 

 
23 За да се дознае повеќе за трендовите и идните проспекти во овие општества, Фридрих Еберт Стифунг иницираше 
емпириско истражување за младите во земјите од Западен Балкан. Земјите од Југоисточна Европа (Албанија, БиХ, Хрватска, 
Косово, Македонија и Србија) беа вклучени во истражувањето Шел од 2011 година. Целта е да се добие увид во: желбите, 
очекувањата, интересите, ставовите и социјалното однесување на младите и младите возрасни за да се изведат заклучоци за 
трендовите во овие општества. Клучните наоди од истражувањата се издадени во публикацијата „Младите во Југоисточна 
Европа. Изгубени во преводот“ (Youth in South East Europe. Lost in transition). <www.fes.rs.> 

24 Perovic, Bojana. Defining Youth in Contemporary National, Legal and Policy Frameworks across Europe. Youth Partnership between 
European Commission and Council of Europe, 2016. 
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Албанија 
Националниот акциски план за млади 2015–2020 ја одразува посветеноста на Владата на 
Албанија кон младите и вклучува меѓусекторски политики, буџетски цели и активности чија 
успешна реализација успешно ќе влијае на социоекономскиот развој на младите. 

Акцискиот план е прв таков план изработен со опсежна консултација со младите од целата 
земја. Содржи детален буџет и исцртана мапа за достапните ресурси на надлежното 
министерство, на другите релевантни министерства и финансирање од донатори за поддршка 
на младите во период од 5 години, период покриен со Акцискиот план.   

Изработката на нова стратегија за млади го отсликува зголемениот интерес во креирањето на 
меѓусекторски политики преку кои долгорочно се обработува прашањето за младинскиот 
развој и повлекува „координација меѓу владините институции на национално и локално ниво, 
здруженијата на граѓани, меѓународните институции и деловната заедница“.25 

Босна и Херцеговина  
Во Босна и Херцеговина не постои национална младинска политика како резултат на двојната 
природа на административната структура. Надлежноста за младински прашања лежи на ниво 
на Федерацијата Босна и Херцеговина, Република Српска и Округот Брчко. Сепак, во 
Младинскиот извештај (2011) се истакнува дека е постигнат договор за креирање на младински 
политики на државно ниво, а според Извештајот за проектот за младински политики (2012) 
процесот е поддржан и координиран од ЕУ.26 

Во 2004 г. Советот на министри на Босна и Херцеговина ја усвои Одлуката за основање на 
Комисија за координација на младински прашања во Босна и Херцеговина. Комисијата започна 
со работа во 2006 г. и е одговорна за справување со проблемите што ги засегаат младите. 
Документот „Координирана младинска политика во Босна и Херцеговина 2011–2015“ е 
резултатот од работата, со стремеж да стане правосилен на национално ниво. Сепак, развојот 
на младинските политики и нивната имплементација на државно ниво се соочи со препреки и 
постигна поголеми резултати на ниво на засебните ентитети. 

Република Српска 
Предлогот за новата младинска политика и за акцискиот план беше усвоен во 2016 г. од страна 
на Националното собрание на Република Српска. Предлогот е изготвен со примена на 
партиципативен пристап заснован на докази со кој се истакнува хоризонталната соработка меѓу 
сите инволвирани актери. Поддржан е од Младинскиот совет на Република Српска, како 
советодавно тело на Владата, и се ноаѓа во собраниска постапка. 

Основниот механизам за меѓусекторска соработка е Младинскиот совет на Република Српска. 
Финансиран е од Владата на Република Српска, по предлог на Министерството, и има цел да 
понуди професионален совет за прашања поврзани со развојот и имплементацијата на 
младинските политики. 

Федерација Босна и Херцеговина 
Изработката на младинска стратегија во Федерацијата Босна и Херцеговина е уредена со 
Законот за млади (2010) според кој со младинската политика се покриваат владините 
институционални механизами за грижа за младите. Се работи за документ изготвен од Владата 
во кој е содржан програмски пристап до младинските активности, како и преглед на состојбата 
и стратешките цели на младинската политика.  

 
25 Албанија, Информативен лист, 2014.< www.youthpolicy.org/factsheets/country/albania/> 
26 Извор: <www.youthpolicy.org> 
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Иако не постои достапна евиденција за ефикасноста на имплементацијата на законот во областа 
на развојот на младинските политики во Федерацијата Босна и Херцеговина, Владата во 
моментов работи на изработка на првиот стратешки документ за млади во Федерацијата. 
Процесот на изработка на Стратегијата е координиран од страна на Федералното министерство 
за култура и спорт.  

Со меѓусекторските политики во Босна и Херцеговина генерално се цели кон младински 
политики за здравје и превенција. Во поглед на прописите, вниманието претежно е насочено 
кон престапници и зависници, како и кон подобрување на статусот на жените во однос на 
репродуктивното здравје. Со одредени исклучоци, ранливите групи се претежно изоставени од 
легислативата. Двојната структура на Федерацијата Босна и Херцеговина исто така влијае на 
овие политики при што секој ентитет изработува сопствена регулатива и стратегии. 
Законодавците и младинските активисти се соочуваат со предизвик во хармонизирањето на 
одредени прашања меѓу различните ентитети со цел изработка на ефективни национални 
меѓусекторски стратегии.27 

Косово 
Одделот за млади во рамките на Министерството за култура, млади и спорт ја координираше 
имплементацијата на Стратегијата за млади на Косово (2013–2017) и на Акцискиот план (2013–
2015). Стратегијата и Акцискиот план имаат цел да ја подобрат состојбата на младите, како и 
соработката меѓу сите релевантни владини и невладини институции, организации и даватели 
на услуги. Стратегијата се заснова на поширок консензус меѓу сите чинители за стратешки цели 
врз основа на владините приоритети и потребите на младите, како и постоечките закони и 
документи со што се создаде компилација на национални владини стратегии. Во Стратегијата 
се истакнува дека прашањата поврзани со младите се меѓусекторски и се поттикнува соработка 
меѓу младинските организации и Владата со цел ефективна имплементација на младинските 
политики и програми.    

Законот за младински организации (бр. 03/Л-145) не содржи експлицитни референци за 
меѓусекторски пристап. Во член 13 од Законот се дефинира „младинското учество во 
секторските политики“ во следниве области: образование, вработување, јавно здравје, 
социјална заштита, култура, спорт и рекреација, граѓанско образование и демократија, 
просторно планирање, животна средина и рурален развој. Механизмот за воспоставување на 
меѓусекторска соработка не е експлицитно дефиниран. 

Црна Гора 
Според извештајот на ЕУ од 2013 г., „Младинските политики во Црна Гора во поголемиот дел 
се веќе во согласност со заедничките цели воспоставени на ниво на ЕУ“ и планираното 
„усвојување на законот за млади во иднина има цел да воспостави цврсти темели за идниот 
развој во оваа област“.28 

Во младинските политики и Националната стратегија за млади (2017–2021), во согласност со 
неодамна усвоениот Закон за млади (2016), младите се дефинираат како важно прашање за Црна 
Гора. Со координација од страна на Директоратот за млади и спорт се воспостави сеопфатен 
пристап, меѓусекторска и меѓуминистерска соработка, како и соработка меѓу различните 
чинители. Исто така се понуди стратешка рамка за развој на закони и политики што ги засегаат 
младите. 

 
27 Şenyuva, Ozgehan. Reviews on Youth Policies and Youth Work in the Countries of South East Europe, Eastern Europe & Caucasus, 

SEE Summary Report. EU-CoE Youth Partnership, 2012. 
28 Извор: <www.youthpolicy.org> 
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Националната стратегија за млади29 е изработена во соработка со Директоратот за млади и спорт 
во рамките на Министерството за образование и со Обединетите нации во Црна Гора како дел 
од Заедничката програма на ОН за зајакнување на младите, во согласност со меѓународните 
стандарди, примена на пристап заснован на докази и со учество на повеќе актери. Во 
стратешките точки се истакнува „неопходно е прашањето за младите да се постави како 
трансверзално прашање“. Затоа процесот на развој повлекува хоризонтална соработка и 
координација со релевантните министерства и институции и здруженија на граѓани. Оваа 
соработка и координација значи учество во работната група за изработка на стратегијата за 
млади.     

Во Стратегијата се истакнува неопходноста да се подобри соработката меѓу институциите со цел 
консолидација на активностите и напорите на сите владини сектори. Планирано е да се основа 
оперативен меѓувладин работен тим кој ќе има цел да ја надгледува имплементацијата на 
стратегијата за млади, ќе имплементира заеднички годишни акциски планови и ќе создава и 
имплементира приоритетни проекти за младите. 

Република Македонија 
Владата на Република Македонија ја усвои Националната стратегија за млади за 2016–2025 г. 
Стратегијата е изработена од Агенцијата за млади и спорт во соработка со Програмата за развој 
на Обединетите нации, со примена на пристап заснован на докази и учество. Во Стратегијата се 
истакнува дека младите се лидери на позитивни промени, извор на иновации и идни двигатели 
на општествениот и економскиот развој.   

Според Стратегијата, постојаното и систематско инвестирање не само во развојот на младите 
туку и во воспоставувањето на механизми за активно учество на младите во општествените 
промени е од клучно значење. Тоа може да се постигне единствено преку градење вистинско 
партнерство меѓу институциите и креирање инклузивни политики насочени кон вистинските 
потреби на младите преку кои ќе се стимулира општествената интеграција.    

Стратегијата претставува меѓусекторски документ за јавни политики со кој се утврдува 
учеството на министерствата одговорни за неговата имплементација во согласност со 
надлежностите и чинителите вклучени директно или индиректно во развојот на младите во 
земјава. Со процесот на имплементација треба да се обезбеди хоризонтална и вертикална 
поврзаност меѓу локалните и националните институции и приватниот сектор, како и со младите 
како крајни корисници на Стратегијата. Сите чинители мора да придонесат за имплементација 
на Стратегијата, особено во поглед на ограничените достапни институционални капацитети. 
Улогите и одговорностите на секој од чинителите се јасно одредени во Стратегијата.  

Србија 
За успешна имплементација на Националната стратегија за млади 2015–2025 и Акцискиот план 
во Србија неопходна е ефективна, ефикасна и стабилна меѓусекторска координација. Освен под 
надлежноста на Министерството за млади и спорт, целите и насоките на Стратегијата потпаѓаат 
под неколку други министерства одговорни за политики поврзани со младите во областа на 
образованието и на вработувањето.30 

Владата на Србија ја усвои Одлуката за основање на меѓуминистерска работна група за 
мониторинг и имплементација на Националната стратегија за млади 2015–2025 (Службен 
весник на РС, бр. 3/16) како формален институционален механизам за меѓусекторска соработка 

 
29 Стратегијата беше усвоена од Владата на Црна Гора на 29.9.2016 г. 
30 Azanjac, Tanja, et al. Youth and Public Policy in Serbia, Youth Policy Review Series. Youth Policy Press, 2012. p. 86. 
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во областа на младите. Работната група ја сочинуваат 25 члена, а на нејзино чело стои 
министерот на Министерството за млади и спорт. 

Друг значаен механизам за меѓусекторска соработка претставува Младинскиот совет31 чие 
основање е уредено со член 16 од Законот за млади, формално основан во 2014 година. 
Младинскиот совет е советодавно тело на Владата во врска со прашања поврзани со 
имплементацијата на Националната стратегија за млади (во согласност со Одлуката на Владата, 
Службен весник на РС, бр. 8/14). Се заснова на принципи за коменаџирање, а со него 
претседателствува министерот за млади и спорт. Советот предлага мерки за координација и 
хармонизирање на активностите во владините сектори поврзани со младите, како и со другите 
чинители во областа на политиките за млади. 
  

 
31 Младински комитет е друг термин за ова тело. 
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Рамка за младите изложени на ранливост 
Со кризата и/или проблемите или ранливоста карактеристична за адолесценцијата вообичаено 
се справуваме во рамките на семејството, на материјалните, општествените и културните 
системи за поддршка. Сепак, за одредени млади овие системи за поддршка се ограничени и 
налагаат рана интервенциска реакција или во одредени случаи воопшто не постојат или нивото 
на ранливост е толку високо што е неопходна дополнителна интервенција со цел да се 
гарантираат нивната безбедност и благосостојба.   

Рамката за млади изложени на ранливост може да се применува при концептуализирање на 
програмски одговори со цел потребите на сите млади да се пресретнат со соодветна поддршка 
и услуги од страна на заедницата. 

Ризик-фактори и заштитни фактори 
Рамката за млади изложени на ранливост е корисна при идентификување на вообичаените 
ризици или штети со кои се соочуваат одредени групи на млади. Сепак, не појаснува зошто 
некои млади се снаоѓаат подобро од врсниците, иако се соочуваат со идентични околности и 
ризици. Поради ова би била корисна подетална изработка преку идентификување на ризик-
факторите и на заштитните фактори и начинот на кој тие заемно реагираат со цел да се одреди 
севкупното ниво на отпор кај една млада личност.    

На сликите 3, 4 и 5 се прикажани различните ризик-фактори и заштитни фактори во 
социјалниот живот, околината и приватниот живот.32 

 

Социјални фактори 

Локација  Заштитни фактори Ризик-фактори 

Училиште  - редовна настава 
- позитивен однос со 
наставниците, 
инструкторите и врсниците 
- учество и успех во 
училишните активности 

- академски предизвици 
- бегање од часови 
- отфрлање од страна на 
врсниците 
- врсничко вознемирување 
- суспендирање и 
исклучување 

 
32 Bynner, John. Risks and Outcomes of Social Exclusion: Insights from Longitudinal Data. Institute of Education, University of London.  

Водечки принципи 
и вредности
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- пристап до лична, 
интерактивна и академска 
поддршка 

- верување дека училиштето 
нема никаква вредност 
- недостиг на поддршка при 
учење 
- потешкотии при учење 

Семејство  -поврзаност со семејството, 
грижа и поддршка и 
проширена роднинска мрежа 

- родителски надзор и 
заинтересираност за растот и 
развојот на детето 

- родителски пристап до 
релевантните ресурси и 
поддршка 

 

Врсници  -социјализација со 
друштвени врсници 

- дружење со престапници 
врсници 

- учество во недруштвено 
однесување 

Слика 3 – Социјални фактори 

 

 

Фактори на околината 

Локација  Заштитни фактори Ризик-фактори 

Заедница   - стабилно живеалиште за 
достапна цена 
- пристап до услуги 
- учество во активностите на 
заедницата, како на пример 
спорт и рекреација 
- дружење со возрасни кои 
можат да понудат поддршка 
- стабилни приходи 

- недостиг на сервиси за 
поддршка 
- социоекономски 
неповолности 
- дискриминација 
- недостиг на обука или 
вработување 
- неучество во 
спортски/рекреативни 
клубови 
- немање приходи 
- немање постојано 
живеалиште 

Животни настани  - избегнување, преживување 
и опоравање од штети 
предизвикани од загуба и од 
траума 

- смрт и загуба 
- сериозна траума 
- постојано сместување 
надвор од домот 
- крај на нега 
-  бременост на рана возраст 
- бездомништво 

Слика 4 – Фактори на околината 
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Индивидуални фактори  

Локација  Заштитни фактори Ризик-фактори 

Лице    - позитивен социјален став 
- компетентни социјални 
вештини 
- почит кон себеси и другите 
- избегнување на супстанции 
- самодоверба 
- позитивно чувство за 
идентитетот и припаѓањето 
- здрава исхрана и тежина, 
активности, фитнес и 
ментална благосостојба 
- сексуално здравје 

- криминално минато 
- слаби социјални вештини 
- низок степен на самопочит 
- самоповредување 
- употреба/зависност од 
супстанции 
- несоцијални ставови и 
однесување 
- недостиг на самоконтрола 
- непочит кон другите 
- лошо физичко, ментално и 
сексуално здравје 

Слика 5 – Индивидуални фактори 

 

Што функционира? Клучни пристапи со ранливи групи на млади 
Со препознавање на потребата од посеопфатни пристапи кон комплексните потреби при 
изработката на програмите и сервисите за млади сѐ повеќе се воочува значајната улога на 
семејството и неформалната социјална поддршка при работата со млади. 

Младите и семејствата 
Вообичаено семејството претставува значаен или потенцијален извор на економска, 
материјална, емотивна и социјална поддршка и младите често зависат од родителите и од 
старателите за пристап до неопходните ресурси. Од друга страна, семејството може да биде 
главна причина за стрес и траума затоа што голем број на млади кои го напуштаат училиштето 
и/или искусуваат социјална дислокација и бездомништво потекнуваат од нефункционални или 
насилни семејства.  

Постојат докази дека врската со „семејството“ е значаен заштитен фактор за долгорочна 
благосостојба. Сепак, тоа не мора секогаш да биде биолошкото семејство. При 
пософистицираните интервенции се применува идеална доза на вклученост на биолошкото или 
на друг вид „семејство“ при што интервенциите се прилагодени според конкретниот случај, но 
и според новоизградените односи во развојот на проширеното „крајно семејство“. 

Младите и заедниците 
Младите исто така се дел од заедницата. Се покажа дека одредени карактеристики на ниво на 
заедницата можат да имаат позитивно или негативно влијание на благосостојбата на една 
личност како на пример чувство на добредојденост и вреднуваност во заедницата, безбедност и 
слобода, пристап до бројни интересни активности, кохезивен идентитет во заедницата, 
безбедни зелени простори, задоволени основни потреби како што се храна, вода, електрична 
енергија, медицинска грижа, санитарии, обезбеден дом, како и безбедни и пристапни места каде 
што врсниците се среќаваат и си играат, и каде што постои традиција на организирање и 
заедничка помош во рамките на заедницата. Потребно е да се вреднува културата на младите во 
заедницата и да се негува чувство на културна поврзаност меѓу младите. Создавањето на овие 
карактеристики во заедницата за сите млади, како и за најранливите, е од суштинско значење.  
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Млади, учење и заработка 
Образованието е најефективното средство преку кое кај младите се овозможува напредок, 
учење и раст со цел продуктивен, богат и исполнет живот. Образованието помага да се спречат 
неповолни ситуации и претставува моќен начин за намалување на изложеноста на штети или 
учеството во ризично однесување или криминал. 

Услужните системи фокусирани на подобрување и на одржување на пристапот на младите 
до/или учеството во овие и слични можности претставува најдобра пракса. Од суштинско 
значење за учеството на сите млади во можности кои резултираат со доживотна благосостојба 
е примената на инклузивен пристап преку кој се овозможуваат повеќе патеки за учење. 

Достапни сервиси  
Соодветната услуга како одговор на потребите на младите налага склоп на сервиси преку кои ќе 
се одговори на ризиците и на потребите на младите на индивидуална основа. Дијаграмот подолу 
претставува шематски приказ на склопот на можни достапни сервиси за млади. Важно е да се 
истакне дека на дијаграмот не се забележани големината или дистрибуцијата на сервисите по 
земја: одредени сервиси се многу мали, додека други не се достапни во сите земји. 

 

 
Слика 6 – Континуум на достапни сервиси33 

 

Принципи за давателите на услуги 
Давателите на услуги треба да се водат според следниве принципите при работата со сервиси за 
млади ранливи лица: 

Не постои погрешна врата 
На потребите на младите ранливи лица најдобро ќе се одговори преку координација и 
интеграција на сервисите. Потребно е да се изградат колаборативни партнерства во рамките на 
локалниот услужен систем со цел младите да добијат пристап до достапните услуги каде и да ги 

 
33 Huefner, Jonathan C., et al. “Patterns of Movement for Youth within an Integrated Continuum of Residential Services”. Child Youth 

Services Review, November 2013. 
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побараат. Вообичаено младите ранливи лица бараат услуги од два или повеќе сервиси. Младите 
полесно се справуваат и пристапуваат кон интегрирани и заеднички планирани сервиси.   

Со цел да се овозможи пристап според кој нема да постои погрешен сервис од кој младите ќе 
побараат помош, потребно е вработените во ЗГ да имаат информации за останатите достапни 
сервиси и ресурси во заедницата и да ги поттикнат младите да ги користат нив. Организациите 
треба да обезбедат учество на персоналот во мрежи и активности со други тела со цел да се 
изгради соработка и да се стекнат со ажурирано знаење. Исто така потребно е редовно 
споделување на тековни информации за активностите во рамките на мрежите и на локалната 
заедница. 

Сервиси според потребите на младите со почит на човековите права 
Локалните заедници, заедно со младите како дел од нив, играат централна улога при 
идентификацијата на потребите на младите во областите што ги засегаат. При изработката на 
сервисните модели потребно е да се земат предвид локалните потреби и да се идентификуваат 
целните групи за дружење.  

Сервисите треба да одговорат на потребите и да ги поттикнат младите на учество во мрежите 
во заедницата како извор на информации за локалните приоритети. Доколку се прифати фактот 
дека младите се експерти за сопствениот живот и имаат право да учествуваат во носењето 
одлуки за сопствените цели, се овозможува прилагодување на услугите со цел пресретнување на 
нивните потреби. На тој начин се гради координиран одговор на заедницата свесна за 
приоритетите.  

Проактивност  
Голем број млади луѓе не бараат помош активно, ниту пак се свесни за постоењето на сервисите 
што можат да им помогнат. Потребно е да се примени потврден пристап при идентификацијата 
и вклучувањето на целните групи на млади во сервисите. Таков пример е потврдната теренска 
работа, позната и како „наоѓање на случаи“, колоцирање преку постоечки контакти или пак 
слободни активности со кои ќе се привлече целната група. Во сервисите исто така можат да се 
понудат информации за заедницата и за тековните јавни настани. Со тоа ќе се создаде можност 
за градење врски меѓу вработените во ЗГ и младите, често во неформална, безбедна околина.  
 

Флексибилни сервисни модели 
Потребно е сервисите да имаат флексибилен и корисен пристап кон специфичната ситуација на 
младата личност. Во сервисите треба да се применуваат разни стратегии за учество на младите 
како на пример теренска работа, пристапи засновани на активности и дневна грижа наместо 
работа единствено преку закажување состаноци. Услугите може да претставуваат мешавина од 
експериментални и вербални, структурирани и неструктурирани, индивидуални и групни 
стратегии. Кога околностите на младите се менуваат, персоналот треба да биде флексибилен и 
да подготви можни одговори, на пример промена од советување во материјална поддршка.   

При креирањето на сервисниот модел потребно е заедниците и локалните сервиси самите да ги 
проценат сопствените специфични потреби со цел алоцирање на финансии во неопходните 
области. Потребно е да се најде рамнотежа меѓу државата и параметрите на договорите за 
финансирање и локалниот програмски дизјан и сервисите. 

 

Сервиси засновани на докази 
Сервисните модели треба да се засноваат на програми со кои веќе е докажан успехот кај 
клиентите. Сервисите треба да споделуваат информации за добрата пракса и иновативните 
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стратегии за интервенции. На тој начин ќе се изгради докажана пракса кон која ќе може да се 
пристапи во рамките на севкупниот сервисен систем. 

Мерење на исходите на клиентите 
Во склопот на сервисите треба да се соберат и да се анализираат податоци за исходите на 
клиентите со цел да се води сметка за нивниот иден развој. 

Постојано подобрување и самооценување 
Во организациите треба да се воспостави култура на подобрување на услугите и преглед на 
самата пракса. Преку таквата култура се поттикнува ревидирање и преиспитување на 
функционалните и нефункционалните активности на ниво на вработените, како и на 
поширокиот систем. Вработените во ЗГ се поттикнуваат да посетуваат обуки за зголемување на 
знаењето и на вештините со помош на професионален надзор, и активно да ја ревидираат 
сопствената работа. Повратните информации од младите, и доколку е соодветно од семејството, 
можат да понудат значајни информации од корист за овој процес.    

Планирана поддршка 
Во сервисите треба да се воспостави фокусиран и наменски пристап за работа со млади. 
Работата со ранливи групи на млади налага постојано ревидирање на нивните потреби, на 
препреките со кои се соочуваат за да се исполнат тие потреби и на јаките страни со кои ќе ги 
постигнат сопствените цели. Процената на потребите на клиентите се извршува преку неколку 
фази на интеракција во согласност со нивото на ангажираност и подготвеност на клиентот, како 
и со услугата.  

Планираниот пристап за поддршка се состои од неколку фази кои не мора да следуваат 
линеарно: 

• препраќање на младата личност до потребната услуга; 
• влез/скрининг; 
• учество и земање податоци; 
• првична и тековна процена – се одвива во текот на неколку фази; 
• колаборативно планирање за поддршка; 
• учество на мрежи; 
• директни услуги; 
• координација на дополнителни сервиси; 
• мониторинг и ревидирање; 
• планирање на завршеток/затворање на случајот и последователна средба; 
• евалуација.  

При секоја од идентификуваните фази може да се јави потреба од препраќање на младата 
личност до посоодветен сервис или од вклучување на партнерска организација со цел да се 
понуди координиран пристап со кој ќе се реализираат потребите.  

Постојат повеќе пристапи за планирана поддршка во зависност од праксата на давателот на 
услуги. Намерата на Прирачникот е да се предложат насоки за ЗГ кои работат со ранливи групи 
на млади на Западен Балкан за пофокусирано и корисно функционирање при што ќе се 
почитуваат специфичните уникатни потреби на секоја млада личност. 
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Принципи за поддршка на младите ранливи луѓе 
Основата на квалитетни пристапи засновани на докази за поддршка на младите групи на луѓе ја 
сочинуваат следните принципи од корист при креирање на одговор со кој ќе се поттикне 
тековната ефективност на услугите за младите засновани на пракси чија функционалност е 
потврдена преку истражување и професионално ревидирање. 

Градете доверливи односи засновани на почит на човековите права 
Од аспект на развој, адолесценцијата и младоста се опишуваат како тежок период во односите 
на младите при градењето на идентитетот и транзицијата до самостојност. Овој период е 
дополнително отежнат кај младите кои загубиле значајна личност во нивниот живот или 
доживеале траума, а кои немаат поддршка за помош при ваквите транзиции.   

Градењето работни врски засновани на почит и на вреднување на правата и на индивидуалните 
околности на младата личност се од клучно значење за учеството на клиентите во сервисите и 
за нивно зајакнување со цел да постигнат долгорочни исходи. На тој начин вработените во ЗГ 
подобро ќе ги разберат младите со кои работат со што, од друга страна, се потврдуваат 
способностите на младите и нивното право на фер третман, се спречува штетното однесување 
и се поттикнува развојот на нивните компетенции.    

Неопходно е младите да имаат доверба во сервисите што ги користат и да знаат дека правото на 
приватност, како и нивните личните информации се почитувани. Дополнително, младите треба 
да бидат свесни за достапните ресурси тогаш кога нивната доверба ќе биде изневерена. 

Почнете со јаките страни и подобрете ги заштитните фактори 
За прецизна процена на потребите и на ризиците со кои се соочуваат младите неопходно е да се 
разберат нивните јаки страни и способности. Вработените во ЗГ можат да ги применат 
специфичните вештини, интереси, способности, искуства и компетенции на младите со цел да 
ги зајакнат заштитните фактори и да поттикнат вештини за активно учество во заедницата и во 
економијата.   

Основните извори на поддршка во животот на младите се семејството, пријателите, 
наставниците, заедницата и културните врски и мрежи. Процената на ризик се врши така што 
се идентификуваат и се зајакнуваат основните извори на поддршка, како и специфичните 
интереси и таленти на секој млад човек. 

Младите треба активно да се вклучат во планирањето и во активностите за да ги постигнат 
целите кон кои се стремат. Доколку акцентот се стави на јаките страни, младите ќе можат да се 
согледаат себеси и нивните искуство на поконструктивен начин и да ги постигнат неопходните 
промени во животот. 

Реагирајте брзо и бидете флексибилни 
Потребно е ЗГ да создадат релевантни и иновативни сервиси што одговараат на потребите на 
младите во соодветниот контекст во заедницата при што мора да се земе предвид капацитетот 
на ресурсите на организацијата. Персоналот треба да биде флексибилен со цел да одговори на 
променливите потреби и околности и да поттикне иновативност, промени и зајакнување на 
врските на младите со: врсниците, семејствата, училиштето, локалната заедница и културата.  
 
Со цел да се постигне отвореност во поддршката, персоналот во ЗГ треба да ги земе предвид 
возраста, животното искуство, верувањата, идентитетот и околностите на младите. Во пракса, 
персоналот во организацијата заедно со младите во текот на работата треба постојано да прави 
процена на нивото и на интензитетот на неопходната поддршка со цел да се исполнат 
зацртаните цели.    
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Персоналот во ЗГ ги препраќа младите во други организации и установи кога самите не можат 
да ја понудат потребната помош и поддршка. Транзицијата се прави во согласност со младата 
личност бидејќи промените може да предизвикаат несигурност и недоверба. На повеќето млади 
им е потребно уверување и постојана поддршка за време на препраќањето до нови сервиси и 
нов персонал.     

Промовирање на учеството на младите 
Важно е младите да имаат можност да учествуваат во носењето на одлуките што ги засегаат. Тие 
имаат право да ги споделат своите ставови, да бидат ислушани и да бидат сфатени сериозно. 
Учеството влијае позитивно на мотивацијата, на легитимноста и на квалитетот на 
интервенциите бидејќи младите се посветуваат на плановите за поддршка изработени за нив и 
на постигнување на поставените цели. Преку процесот на учество се градат вештини со кои се 
промовира личниот напредок и се препознава придонесот на младите во заедницата.  

Примената на пристап заснован на јаките страни налага усвојување на таканаречениот принцип 
„моќ со“ (power-with) со кој се нагласува градењето на колаборативни врски во кои 
експертизата, знаењето и ресурсите на сите чинители се вреднуваат и се споделуваат преку 
интегриран пристап кон промените. На слика 7 е прикажана табела за ресурси која може да се 
применува за да се одреди дали интеракцијата со младите се одвива во средина во која постои 
рамнотежа на моќта.34 

Превенција и рана интервенција 
Од клучно значење е раната поддршката на младите и на семејствата. Истражувањата за 
социјалните интервенции35 нудат модел за изработка и артикулација на превенција и рана 
интервенција во пракса. 

Превенцијата вообичаено значи спречување на одреден социјален или психосоцијален проблем. 
Раната интервенција има цел да го запре развојот на овие проблеми што е можно порано. 
Разликата меѓу овие два поима е повеќе поврзана со фазата во која се наоѓа проблемот отколку 
со возраста на младиот човек или со тоа колку долго време личноста ѝ е позната на 
организацијата или институцијата.   

Превенцијата исто така се однесува на активности кои имаат цел да се избегнат понападни или 
интензивни интервенции, како на пример материјална поддршка или совети за безбеден секс и 
контрацепција. Наведените активности може да се преземат кај млади кои веќе се соочуваат со 
значителни проблеми во животот или очекуваат проблеми во иднина како на пример губење на 
домот, криминални дела, непосакувана бременост или здобивање со сексуално преносливи 
инфекции.    

Појавата на проблемите или пак потребата од поинтензивни услуги може да се спречи преку 
истите активности, иако не е секогаш така. Рана интервенција со која ќе се спречува влошување 
на одреден проблем може да посочува и на потреба од поинтензивни услуги порано отколку 
што биле понудени. 

 

Моќ над Моќ со 

Се заснова на доминантно знаење за 
дијагноза и за опис на лица 

Се избегнува потпирање на доминантно 
знаење, на приказни и на стереотипи 

 
34 McCashen, Wayne. The Strengths Approach. St Luke’s Innovative Resources, 2005. 
35 Walker, Moira. The Statutory Social Worker’s Role in Prevention and Early Intervention with Children. University of Stirling, 2005. 
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Се вреднува и се признава искуството на 
лицата, но сепак се толкува според одредени 
модели 

Се потврдува уникатното искуство на секое 
лице и се почитува значењето што го 
придава секое лице врз сопственото 
искуство 

Се игнорира или намалува значењето на 
структурните и културните контексти и се 
потценуваат знаењето и значењето на секое 
лице 

Се препознаваат и се применуваат јаките 
страни кај лицата и капацитетите како 
централен фокус во напорите за промени 

Зависи од организациските, државните и 
професионалните приоритети 

Се вреднуваат стремежите и целите повеќе 
од други агенди 

Персоналот се среќава со лицата во нивните 
канцеларии при што од младите се очекува 
да се прилагодат на тој контекст 

Се овозможува професионалците полесно да 
влезат во светот на младите при што се 
почитува јазикот на младите 

Се сведува на модели, на конвенции и на 
традиции на терапевтска или социјална 
работа 

Се создава контекст на откривање и акција, 
импровизација и испробување на нови 
нешта 

Зависи од искуството на персоналот и се 
придава повеќе значајност на 
професионалното знаење и вештини 

Зависи од споделеното искуство и знаење на 
сите чинители и се даваат приоритети на 
инклузивна, транспарентна и консултативна 
пракса 

Се цени објективното знаење. Се цени 
диверзитетот во знаењето и се признава 
субјективноста 

Се цени диверзитет во знаењето и се 
признава субјективноста 

Налага знаење на сите одговори, за 
неуспесите се обвинуваат луѓето со 
претпоставки дека се лица кои избегнуваат 
соработка, даваат отпор и губат надеж при 
неуспеси 

Се заснова на наоѓање на вистински 
прашања и тимски пристап каде што се 
споделува одговорноста 

Процесите и исходите се одредуваат од 
страна на професионалци 

Процесите и исходите се определуваат 
заеднички во партнерство 

 
Слика 7 – „Моќ над“ наспроти „Моќ со“ 

 

Вреднување и поддршка на семејството како примарно место за нега 
Зајакнувањето на семејните врски и капацитетот на родителите за надзор и за поддршка на 
детето ја намалува опасноста од изложеност на ризик или склоност кон навредливо однесување 
што, од друга страна, се поврзува со недостиг на родителски надзор. Кога родителите ја нудат 
својата поддршка антисоцијалните врсници имаат помало влијание со што се намалува ризикот 
од негативно однесување.   

Потребно е младите да се поттикнат да одржуваат контакт или повторно да се поврзат со 
семејствата кога тоа е соодветно. Овде се мисли на роднините, на поширокото семејство или 
старателите кои младите можат да ги идентификуваат како потенцијален извор на поддршка.  
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Младите бремени жени и младите родители имаат потреба од широк опсег на сервиси со цел да 
се пресретнат нивните меѓусебно поврзани потреби. Иако благосостојбата на младите е од 
најголемо значење, бремената млада девојка или младите кои очекуваат деца исто така треба да 
се фокусираат на безбедноста и на развојните потреби на своите деца. На одредени млади лица 
ќе им биде потребна поддршка со цел да се зајакне нивниот капацитет за грижа за сопствените 
деца.   

 

Почит на различноста 
Младите потекнуваат од многу различни средини, се стекнуваат со различни искуства, 
верувања, интереси, култури и јазици. Сервисите треба да бидат достапни и да одговорат на 
потребите на младите без разлика на нивниот културен, социјален или сексуален идентитет. 
Учеството на младите повлекува инклузивна и безбедна средина во која младите се почитувани 
и добиваат праведен третман. Младите треба активно да се поттикнат и да се поддржат во 
одржувањето на културните, социјалните и пријателските врски.    

Персоналот во сервисите, доколку е возможно, треба да потекнува од различна средина, да има 
различни искуства, верувања, култура и јазик. Тоа значи дека персоналот во ЗГ треба да ја 
почитува различноста на младите, вклучително и на бегалците, лицата кои говорат различен 
јазик, живеат во различни култури или се идентификуваат како лезбијки, геј, бисексуалци, 
трансродови, интерсексуалци и квир (ЛГБТИК). Пресретнувањето на специфичните потреби на 
младите значи да се земат предвид семејството и роднините и културните вредности, но и 
сексуалните и прашањата поврзани со родовиот идентитет.  

 

ЛГБТИК 
ЛГБТИК-клиентите понекогаш се соочуваат со препреки во пристапот до сервиси како резултат 
на различни фактори, меѓу кои: 

• давателите на услуги претпоставуваат дека се хетеросексуалци; 
• персоналот во ЗГ има ограничено познавање на темите поврзани со ЛГБТИК-луѓето; 
• страв од прекршување на доверливоста; 
• очекувања или минати искуства со дискриминација и/или негативни ставови од страна 

на давателите на услугите; 
• нивото на себеприфаќање или удобност со сопствената сексуалност или родов 

идентитет; 
• општествена изолација како резултат на сексуалноста или родовиот идентитет; 
• хомофобија или трансфобија од страна на пошироката заедница. 

 

Зајакнување на културата и на врските 
Услугите треба да им бидат понудени на младите од соодветен сервис или од индивидуално лице 
од заедницата или јазичната група на младиот човек. Кога тоа не е возможно услугите треба да 
се понудат од лице кое не е локално, но кое посетувало обуки за културно освестување и 
професионален развој во консултација со компетентна личност или организација.  
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Кодекс на однесување за персонал во здруженија на граѓани 

Легислатива  
Персоналот во ЗГ има законски обврски кон самите себеси, клиентот и семејството, кон 
организацијата за која работи и кон колегите. Со цел да се исполнат тие обврски, персоналот 
треба да биде запознаен со законите поврзани со работата и да ги исполнува сите обврски во 
согласност со тие закони„(…) практичарите (вработените кои нудат поддршка итн.) понекогаш 
се обидуваат да ја ограничат интеракцијата со законот и законските системи и не секогаш ја 
согледуваат реалноста или значајноста на таа интеракција. Сепак, одбивањето да се соочат со 
реалноста е наивно – мистеријата на легалниот контекст во нивната пракса ќе се разреши 
доколку научат како да функционираат во него и, во тој контекст, да не го избегнуваат“.36 

Регулативи  
Регулативите претставуваат правила, наредби и подзаконски акти создадени од подредени тела 
идентификувани со закон. Регулативите се усвојуваат и се менуваат брзо од тие што имаат 
време, стручност и локално познавање неопходно за усвојување на законски прописи.   

Политики, процедури и насоки 
Легислативата и регулативите често се инкорпорирани во политиките, во процедурите и во 
насоките со чија помош ЗГ ги исполнуваат законските обврски и одговорности. Политиките, 
процедурите и насоките, иако често засновани на закони, не се вбројуваат во законите. Работата 
на персоналот во рамките на одредените улоги и одговорности претставува клучен аспект при 
следењето на процедурите. Поради ова персоналот треба да биде запознаен со работните 
обврски, но и што да прави кога не е сигурен за улогата и/или обврските во работата.  

Работна позиција и обврски 
Непознавањето на работната позиција е голем извор на стрес и конфликт на работното место и 
може да резултира со лош квалитет на услугите. Неопходно е персоналот во ЗГ да ги разбере 
работните обврски, да работи во рамките на описот на сопственото работно место и да објасни 
поточно кои се нивните обврски доколку и кога е потребно. Персоналот треба: 

• да бара редовна поддршка и надзор во рамките на состаноците со надредените и да го 
извести одговорниот на тимот за тековните случувања; 

• да бара помош од колегите преку консултација и состаноци со вработените; 
• да ги проучува професионалните насоки за работа во други средини; 
• да бара појаснување на работните обврски и/или да реферира за професионалните 

стандарди и законски одредби; 
• да бара процена и препознавање на сопствените компетенции; 
• соодветно да ги документира сите поголеми работни активности; 
• да се консултира со претставници на синдикати и/или професионални тела во поглед на 

соодветноста на работната улога. 

 

 

 
36 Swain, Philip. In the Shadow of the Law. Federation Press, 2002. 
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Информации за работната позиција и обврски 

Опис на работно место 
 
Работната позиција и основните обврски вообичаено се содржани во описот на работното место 
или со други зборови работен профил или изјава за обврски. Описот на работното место содржи 
дефиниција за работната титула, плата, оддел или област на работа, обврски и одредени 
критериуми, и друго. 

Обврски  
Во описот на работното место се содржани обврските што мора да се исполнат. На пример: 

• помош при учество на клиентот во активностите во рамките на заедницата; 
• носење клиенти на состаноци и прегледи; 
• безбедна средина за клиентот; 
• помош на групи на клиенти; 
• учество во изработката на плановите за клиентите; 
• набљудување на текот и пишување извештаи за плановите на клиентите. 

Критериуми за избор 
Критериумите за избор за работното место ги содржат основните вештини, познавања, 
искуство и квалификации неопходни за работното место за кое се аплицира. Вработениот во ЗГ 
треба да ги поседува за да може да ја извршува работната позиција. 

Критериумите за избор за наведените обврски се следниве: 
• интерес за грижа за млади и деца со улично искуство, на пример; 
• развиени меѓучовечки и вештини за комуникација; 

• важечка возачка дозвола. 

 

Појаснување на работните насоки 
Понекогаш работните насоки по кои треба да се води персоналот во ЗГ, усни или писмени, не 
се сосема јасни и може да предизвикаат недоумица во однос на тоа какво дејство треба да се 
преземе. Таквите недоумици треба веднаш да се решат, особено доколку влијаат на стандардот 
на услугите или водат до потенцијално опасна ситуација. 

 

Побарајте стручно мислење 
Во одредени околности понекогаш е потребно мислење на стручно лице за подетални или 
конкретни податоци со цел да се применат точните процедури и/или насоки. Во зависност од 
околностите, стручните лица можат да бидат: 

• лица за безбедност и здравје при работа; 
• лица за образование; 
• правници; 
• лица од одделот за безбедност на деца. 
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Промени во политиките и во процедурите 
Промените во политиките и во процедурите можат да имаат големо влијание врз персоналот во 
една организација и врз лицата поврзани со неа. Политиките и процедурите постојано се 
менуваат како резултат на промени во: 

• легислативата; 
• владините политики и/или приоритети; 
• договори за давање услуги со спонзори; 
• буџети; 
• потребите на клиентите; 
• потребите и очекувањата на заедницата; 
• достапни информации и истражување; 
• препорачани модели за давање услуги; 
• технологија;  
• национални стандарди, професионални стандарди и етика; 
• демографија. 

Понекогаш е неопходна промена во политиките и во процедурите како резултат на несреќи или 
инциденти. 

Бидете информирани 
Персоналот вработен во ЗГ ќе работи во рамките на своите законски обврски доколку ги следи 
политиките и процедурите на организацијата. ЗГ имаат обврска да го информираат персоналот 
за сите промени во законите преку приправнички програми, редовни обуки и состаноци за 
споделување информации. Персоналот треба да биде информиран за сите промени во 
политиките и процедурите преку: 

• посета на обуки; 
• разгледување на актуелните закони, политики и процедури со употреба на интранет и 

интернет-ресурси; 
• објаснување на законски обврски и одговорности од страна на директниот претпоставен. 

Персоналот во ЗГ исто така има обврска целосно да ги информира клиентите за промените во 
политиките и во процедурите поврзани со нив со цел да бидат свесни за сопствените права 
и/или одговорности во согласност со новите промени. 

Идентификување на главните чинители 
Многумина во организацијата или поврзани со организацијата ќе бидат заинтересирани за 
учество во креирањето на политиките или нивно разгледување затоа што се засегнати со 
промените во нив. Тие лица се нарекуваат чинители. 

Неопходно е секој вработен во организацијата точно да ги идентификува и да стапи во контакт 
со чинителите поврзани со одредена политика или процедура. Можни се сериозни проблеми 
доколку не се обезбеди соработка со клучните чинители. Чинители се: 

• клиенти; 
• членови на социјалните мрежи на клиентите; 
• персоналот во ЗГ; 
• раководниот тим на здружението; 
• владини агенции; 
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• групи во заедницата; 
• групи за лобирање; 
• здравствени установи; 
• индивидуални граѓани; 
• граѓани/заедници кои работат или живеат во одредено географско „место“;  
• врснички организации/групи за застапување како што се младински совети, секции или 

мрежи; 
• академици и други експерти. 

Инволвирање на чинителите 
За да се овозможи учеството на заинтересираните и засегнатите лица во процесот, неопходно е 
да се разработат стратегиите преку кои сите чинители ќе можат да го дадат својот придонес. 
Стратегии за учество на чинителите се: 

• Поставување прашања. 
• Дискутирање на одредени теми. 
• Повратни информации и коментари. 
• Барање информации за одредени теми или прашања.  
• Појаснување на вредноста на одреден процес. 
• Предлог за отворање заеднички форуми за решавање на проблемите. 

Заштита на правата на клиентите 
Дел од улогата на персоналот во ЗГ е поддршка на клиентот и етичко дејствување со цел да се 
гарантира заштита на правата на клиентите. Повеќето од правата на клиентите се заштитени со 
закон, додека другите се поврзани со договорите за финансирање или мисијата и/или 
философијата на организацијата.   

Персоналот во ЗГ има обврска да го гарантира правото на приватност, да овозможи 
информирана согласност од клиентот, како и задача да се грижи за клиентите. Голем дел од 
обврските за грижа ја вклучуваат способноста да се препознаат знаци на злоупотреба и нејзина 
пријава до компетентните тела.  

Со цел поголема заштита на правата на клиентите, персоналот во организациите треба да има 
добро разбирање за улогите и за одговорностите на законските старатели. Доколку се јави 
ситуација во која не може соодветно да му се помогне на клиентот, потребно е тоа да се 
препознае и клиентот да се препрати до други релевантни сервиси.   

Право на приватност 
Вработените во ЗГ редовно наидуваат на чувствителни информации пренесени во доверба. 
Доверливоста е клучен елемент при давањето услуги. На тој начин се заштитува приватноста на 
клиентот и се промовира однос на доверба меѓу клиентите и давателите на услуги. 

Принципот на доверливост налага заштита на приватните информации на клиентите од страна 
на вработените со цел да се заштитат нивното достоинство и правото на основна приватност 
кои ги ужива секое лице во општеството. Повеќето организации што работат со човекови права 
и давање услуги имаат политики и процедури за приватност и доверливост на информациите 
во согласност со законските барања.    

Право на приватност на децата 
Постојат исклучоци од обврската за заштита на доверливоста на детето, условени во голема 
мера од јавните интереси, а тоа се: 
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• барање за пристап до информации од страна на полицијата; 
• споделување информации кога лицето или популацијата се наоѓаат во сериозна и/или 

непосредна закана; 
• споделување информации со здравствени професионалци при третман; 
• ситуации кога детето е изложено на ризик. 

Комплексноста на наведените ситуации налага разгледување на секој засебен случај на 
вработените со претпоставениот. Вработените со поголемо искуство треба да се вклучат во 
комплексни случаи кога се јавуваат спротивставени обврски како на пример заштита на 
доверливоста наспроти споделување информации заради безбедносни причини.    

Право на согласност 
Давањето согласност значи прифаќање или договор за нешто. Учеството на клиентот во 
евалуацијата и изборот на услуги со кои ќе се пресретнат неговите потреби не само што 
претставува добра пракса туку е и законска обврска со која клиентот дава согласност. Кога 
вработените во ЗГ нема да добијат согласност од клиентот пред да се даде одредена услуга или 
учество, во тој случај се прекршуваат неколку граѓански закони.    

Учество на клиентите во процесот на носење одлуки 
Откако детално ќе ги истражат достапните опции за сервиси или стратегии, клиентите треба да 
добијат поддршка во процената на тие опции преку голем избор на методи како што се: 

• опција за пробна услуга; 
• поставување прашања; 
• дискутирање на опциите во мали групи; 
• дискутирање на опциите со главните чинители во рамките на мрежите за социјална 

поддршка; 
• дискутирање на опциите со други кои имаат искуство со вакви стратегии.  

Поддршка на клиентите во процесот на носење одлуки 
Во стратегии за поддршка на клиентите во процесот на носење одлуки се вбројуваат: 

• простор и време клиентот соодветно да ги истражи сите опции и да донесе одлука без 
учество на вработените; 

• поставување отворени прашања, на пр. „Што мислиш за ...?“; 
• слух за загриженоста на клиентот; 
• повратни информации за чувствата и за содржината на реакцијата на клиентот; 
• учество на доверлив пријател/ментор или други клучни луѓе од професионални или 

мрежи за поддршка. 

Споделување информации со тимот 
Доколку клиентот побара од вработениот во организацијата да не споделува информации со 
другите членови на тимот, вработениот треба да го потсети клиентот дека давањето услуги се 
заснова на тимска работа при што тимот мора да биде свесен за можните проблеми. 
Несподелувањето информации со другите членови на тимот не се смета за добра пракса, освен 
во случаи кога вработениот е загрижен дека постои конфликт на интереси. Со разгледувањето 
на случаите во рамките на тимот се носат соодветни одлуки, што нема да биде случај доколку 
тимот не е свесен за сите информации.  

Право на безбедност и соодветна грижа 
Правото на безбедност и соодветна грижа на клиентот е поврзано со законските концепти за 
обврските за грижа и негрижа. Концептот за обврската за грижа вообичаено е уреден со закон 
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при што правилата се уредуваат преку донесените пресуди во надлежните судови. Тоа значи 
дека не постојат прецизни законски дефиниции за концептите како што се грижа и негрижа.  

Политики и процедури на работното место за намалување на опасноста од насилство 
Информираноста за политиките и за процедурите за намалување на опасноста од насилство 
претставува прв чекор кон компетентна примена на стратегиите за намалување на вакви 
ризици. Од голема важност се и обуките за вработените во ЗГ во врска со најновите позитивни 
техники за справување со насилство бидејќи преку нив вработените се стекнуваат со 
неопходната доверба за ефективно справување со кризни ситуации. Организациите и 
вработените во ЗГ можат да ги применат следниве стратегии за намалување на ризикот од 
насилство:  

• јасни политики и процедури за сите вработени и други; 
• кризен план; 
• погодна средина за позитивни искуства за сите клиенти и вработени; 
• обука на персоналот со цел да се стекне доверба при справување со конфликтни 

ситуации. 

Планот за кризни ситуации во организациите треба да вклучува: 
• на секој телефон се лепи налепница со следниов текст „во итен случај, пријавете кај 

обезбедувањето, рецепција, полиција, противпожарна бригада или амбуланта“ со 
соодветните телефонски броеви; 

• поставување и редовно одржување на рачни и електронски алармни системи; 
• редовни состаноци на кризните тимови/комисии со раководното тело на 

организацијата; 
• редовен контакт со компетентните институции; 
• персоналот е запознаен со тимот/комисијата за итни случаи; 
• персоналот е обучен за рано детектирање на опасност; 
• одредени се патеки за евакуација придружени со редовни вежби.37 

Грижа за себе кај вработените 
Грижата за себе кај персоналот е клучен аспект за одржлива пракса во професиите за нега. Се 
однесува на неколку стратегии кои се заедничка одговорност на организацијата и на лицето со 
цел персоналот во ЗГ да не искуси негативни ефекти од грижата за другите во текот на својата 
работа.    

Ефективната грижа за себе при поддршка на младите повлекува процес на надзор и 
испитување. Неопходно е во организацијата да се воспостават формално структурирани 
аспекти, како и понеформални лични и професионални стратегии со цел да се обезбеди здрава 
рамнотежа меѓу работата и приватниот живот и професионалните граници.   

Акцентот на себегрижата е значаен за сите што се занимаваат со нега без оглед на: возраста, 
искуството, професионалното минато или други фактори. Видот на потребната поддршка 
варира во различни моменти во кариерата на едно лице, па затоа се потребни различни алатки 
и стратегии. 

Синдром на исцрпување преку емпатија – Со овој поим Чарлс Фигли38 го опишува природниот 
склоп од искуства настанати како резултат на овој вид работа. Синдромот на исцрпување преку 

 
37 Handbook of Health Social Work, edited by Sarah Gehlert and Teri Browne, Kinney & Leaton, 1996. 
38 Figley, Charles. Compassion Fatigues. Figley Institute 2012. 
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емпатија, исто така познат како секундарен трауматичен стрес, претставува природна реакција 
на секој грижлив и сочувствителен вработен, и се јавува со голема веројатност во различни 
степени кај повеќето вработени во ЗГ во одредена фаза во кариерата. 

Индиректната трауматизација се дефинира како „трансформацијата што се јавува како 
резултат на внатрешното искуство кај терапевтот (или вработениот) произлезено од 
сочувствителниот ангажман со трауматичниот материјал на клиентот“.39 Односно, кога друго 
лице чувствува симптоми на трауматичен стрес од траума што не е негова. Синдромот на 
исцрпеност преку емпатија се јавува постепено или се насобира со текот на времето, додека 
индиректната трауматизација всушност се јавува побрзо како реакција на одреден настан.   

Синдромот на работна исцрпеност се состои од три димензии: емотивна исцрпеност, 
деперсонализација (негативен став кон клиентите, лично одвојување или губење на идеалите) и 
помали лични достигнувања и посветеност на професијата.40 Персоналот во ЗГ кој страда од 
работна исцрпеност вообичаено се опишува себеси како да „нема ништо“, „се чувствува празно“ 
или „целосно исцрпено“. Работната исцрпеност се јавува кај вработени од различни области, не 
само во професиите во кои се нудат грижа и помош. 

За да се заштити од исцрпеност преку емпатија или работна исцрпеност, персоналот во 
организациите треба: 

• редовно да предава извештаи; 
• да учествува во редовен професионален надзор; 
• да посетува обуки за спречување на самоубиство; 
• да има пристап до програма за помош на вработени (доколку постои); 
• да негува самосвесност за да идентификува кога е под влијание на самоубиствените 

нагони на млад човек; 
• да избегнува некорисни однесувања како што се злоупотреба на алкохол и на дрога; 
• да имплементира стратегии за самогрижа. 

Работење во склоп на етичка рамка 

Што е етика? 
Етиката се состои од стандарди, од верувања или од мотивација за однесувања вреднувани од 
индивидуи или групи на кои припаѓаме. Етиката, слично на моралот, е „внатрешна“, додека со 
законите на лицата им се припишува одредено „надворешно“ однесување. 

Се работи за вредности, за верувања и за ставови кои се однесуваат на: 
• поставеноста на нештата во светот; 
• однесувањата на луѓето во одредени околности; 
• справување со важни аспекти од животот како на пример пари, семејство, врски, моќ, 

улогите на мажите и жените. 

Овие ставови се многу важни и лични. Вредностите се формираат и се апсорбираат при самото 
детство и во текот на возрасната фаза. 

 
 

 
39  Pearlman, Laurie A, and Karen W. Saakvitne. Trauma and the Therapist. W. W. Norton, 1995. 
40 Maslach, Christina, et al. “The Maslach Burnout Inventory Manual”. Evaluating Stress: A Book of Resources, edited by Carlos P. 

Zalaquett and Richard J. Wood, The Scarecrow Press, 1997. 
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Слика 841 – Училиште, медиуми, врсници, религија, семејство, пријатели – лични вредности 

 

Етички и објективни сервиси 
 
Во сите организации постојат очекувања поврзани со начинот на однесување и извршување на 
обврските од страна на персоналот. Вработените треба да знаат што се очекува од нив за да ја 
оформат работната пракса според обврските за ефективно функционирање. 

Постојат два клучни аспекти при етичката и објективна грижа: 
• Лични вредности, принципи и верувања. 
• Влијание на личните вредности, верувања и ставови на клиентите и нивната социјална 

мрежа. 

Лични вредности, принципи и верувања 
Етичкото носење одлуки и однесување повлекува подготвеност да се земе предвид 
благосостојбата на другите. Со други зборови носење одлуки засновани на вредности и 
стандарди што не се поврзани со сопствениот интерес. 

Подолу се приложени вредности и принципи преку кои се поткрепува етичкото размислување 
и носење одлуки. 

Индивидуализација  
Секое лице има право на индивидуален треатман и не треба да се прилагодува на очекувањата 
на другите. 

Прифаќање  
Секое лице има право да биде прифатено какво што е. Тоа значи прифаќање на: животниот 
стил, култура, боја на кожа, религиозни верувања, стил на облекување, место на живеење и 
приход. 

Самоодредување  
Секое лице има право да носи сопствени избори и одлуки и да функционира на сопствен начин. 

 
 

41 Knowles, Malcolm S. Self-Directed Learning. Association Press, 1975. 
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Доверливост  
Секој има право на приватност и на доверливост на личните податоци, освен во случаи кога 
самиот ќе дозволи тие да се споделат со други. 

Почит  
Секој има право да биде почитуван таков каков што е, а не каков што другите сакаат да биде. 
Тоа значи дека младите кои живеат во сместување во установи или згрижувачко семејство или 
притвор заслужуваат почит исто како и другите членови на заедницата. 

Изразување  
Секој има право да се изрази себеси на начин соодветен на нивната сексуална ориентација, 
креативност или религиозни верувања доколку тоа не им наштетува на другите. 

Безбедност  
Секој има право на безбедна и удобна средина, и да се чувствува безбедно кога е со други во 
јавност. 

Етички дилеми 
Понекогаш нашите лични вредности и принципи не се поклопуваат со вредностите и со 
принципите на организацијата или институцијата во која работиме. Ваквите ситуации се 
нарекуваат етички дилеми и можат да предизвикаат сериозен внатрешен конфликт и 
загриженост.  

Етичките дилеми ретко се јавуваат во форма на апсолутен избор меѓу апсолутно точно или 
апсолутно погрешно. Вообичаено не се толку „црно-бели“ како што се мисли. Вообичаени 
етички дилеми во рамките на општествената работа се прашања поврзани со подароци и со 
сексуално однесување. 

Лицата кои работат со млади треба да бидат особено свесни за професионалните граници. 
Потребно е вработените да бидат свесни за таквите ситуации и да разговараат со 
претпоставениот или менторот во таков случај со цел најдобро да се справат со ситуацијата. 

Професионални граници 
Меѓу потешките дилеми со кои вработените во ЗГ се соочуваат е пречекорувањето на границите 
во работните односи. Ова се јавува кога професионалецот или вработениот заборава дека е во 
професионална врска со клиентот, а не пријателска. Доколку се наруши професионалната врска 
постои можност вработениот премногу да се внесе во односот со клиентот и да ги прекрши 
правата на клиентот.    

Неопходно е професионалните граници да се почитуваат со цел да се обезбеди одржување на 
професионалните стандарди. Професионалните граници не значат и избегнување на личноста 
или нејзините проблеми. Благодарение на професионалното однесување и лицата што лично не 
ни се допаѓаат ја добиваат соодветната грижа. 

Професионалните врски се засноваат на континуум меѓу преголема инволвираност или 
оддалеченост, прикажано подолу. 
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Слика 9 – Граници во професионалната врска42 

 

(Преголема инволвираност – клиентот е преплавен со внимание, вработените се однесуваат 
премногу пријателски; Оддалеченост – клиентот се чувствува одбиено и напуштено) 

Знаци на преминување на границите 
Индикатори дека вработените во ЗГ ги преминуваат границите се следниве: 

• интензивни чувства кон клиентот; 
• вработениот поминува повеќе време со клиентот отколку со другите; 
• многу лични разговори со клиентот; 
• вработениот прима телефонски повици од клиентот во сопствениот дом; 
• прифаќање подароци; 
• вработениот ги врши обврските на клиентот наместо да го оспособи клиентот самиот да 

си ги изврши; 
• вработениот е убеден дека единствено тој може вистински да му помогне на клиентот; 
• физички го допира клиентот. 

Иако како изолирана појава ниедно од наведениве однесувања не посочува на потенцијално 
преминување на границите, сепак може да биде показател за потенцијален проблем. 

Конфликт на интереси 
Во професионалниот живот можно е да се создаде конфликт на интереси меѓу нашите лични 
вредности и вредностите на семејството и пријателите со нашите професионални вредности, 
вредностите на организацијата или вредностите или политиките на јавната служба.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
42 Turner, Daniel, and Elliot Pirie. “Problems of Involvement and Detachment: A Critical Approach to Researching Live Event 

Experiences”. Leisure Studies in a Global Era, Springer Nature 2016. 



 

42 

При појава на конфликт на интереси многу е важно да се препознае конфликтот и да се реши 
на етички начин. Конфликтот на интереси постои кога во текот на работното време 
вработениот се труди да ги оствари сопствените лични вредности и интереси или кога користи 
информации достапни единствено нему како резултат на неговата професија за лични цели или 
целите на семејството или пријателите. 
 

Јавен сектор, владини политики; интереси на семејството и пријателите; лични интереси; 
лични вредности; вредности на организацијата; професионални вредности – потенцијален 
конфликт на интереси 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Слика 10: Потенцијални извори на конфликт на интереси43 

 

Решавање етички проблеми 
При појава на етички проблем или дилема, вработените во ЗГ треба да се обидат да ги решат 
нив во најкраток можен период. Тоа ќе се постигне преку: 

• посочување на применливите кодекси на однесување, стандарди, директиви или 
процедури поврзани со конкретниот проблем; 

• посочување на кодексот на организацијата или професионалните стандарди; 
• примена на моделот за етички одлуки44 – неколку чекори со чија помош може да се реши 

ситуацијата; 
• дискутирање на проблемот со засегнатото лице или група; 
• отворање на прашањето за време на кадровски состанок или слично; 
• совет или формален надзор од претпоставениот или раководителот; 
• надзор на случајот од страна на надворешно стручно лице; 

 
43 Responsible Conduct of Research, Conflicts of Interest. Columbia University. 

<ccnmtl.columbia.edu/projects/rcr/rcr_conflicts/foundation/> 
44 Bernard, Janine M., and Rodney K. Goodyear. “An Ethical Decision-making Model.” Fundamentals of Clinical Supervision, Syracuse 

University School of Education, 1999. 
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• повлекување од ситуацијата – правилна одлука доколку не сте сигурни што да направите 
и сакате да поразговарате за проблемот со некого. 

Етички пристап до собирање податоци од деца и од млади 
Првиот и најважен принцип е секогаш на прво место ставете ги најдобрите интереси на детето 
преку промоција и заштита на неговата благосостојбата. Штетите при собирање податоци од 
страна на давателите на услуги и истражувачите мора да се сведат на минимум. 

Друг важен принцип е вреднување на учеството на децата. Децата и адолесцентите често се 
најдобриот извор на точни информации поврзани со нивните животи. Нивната перспектива за 
одлуките поврзани со грижата за нив и нивната иднина се најважни. Децата имаат право да ги 
изразат сопствените ставови за одлуките што ги засегаат нивниот живот и животот на 
семејствата или заедниците. 

Основни етички принципи 
Строгата примена на етичките принципи е особено значајна при работа со деца и адолесценти 
поради разликата во моќта меѓу клиентот и вработениот. 

Етичката рамка прифатена нашироко се состои од три основни принципи: почит кон лицата, 
добродетелство и правда. 

Почит кон лицата 
Секое способно лице има право на самоопределување. 

• Секое лице е автономен агент – овој принцип се однесува на потребата да се побара 
информирана согласност од лицето. 

• Лицата со намалена способност имаат потреба од дополнителна заштита: 
o потребни се посебни подготовки кога способноста за расудување на лицето е 

ограничена како резултат на возраста или развојни хендикепи; 
o доколку лицето е под возрасната граница за давање согласност потребна е дозвола од 

родителот или старателот. 
 
Добродетелство 
Заштитете ги клиентите од штети и зголемете ги потенцијалните предности. 

• Често тешко е да се утврди вистинската рамнотежа меѓу предностите и штетите. 
• Податоците треба да се сообираат без притоа да се предизвика вознемирување или 

повреда кај лицето. 
• Претпоставете ги можните негативни последици. 
• Погрижете се активноста да не предизвика директна или индиректна штета. 

Правда  
Потребна е еднаква дистрибуција на предностите и негативните страни. 

• Клиентот треба да добие фер однос. 
• Потребна е еднаква и објективна дистрибуција на опасностите и на предностите од 

активноста. 
• Лицата што не би имале никаква корист од исходот не треба да учествуваат во 

активности за собирање податоци. 

Учество на деца 
Мора да се направи рамнотежа кога на децата и на адолесцентите ќе им се дозволи да ги искажат 
ставовите и заштитата на детските придобивки и на потенцијалните штети преку минимална 
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интрузија. Децата и адолесцентите мора да добијат шанса да ги искажат сопствените ставови 
без притоа да се компромитираат нивната безбедност и благосостојба. 

Децата треба да добијат шанса да го споделат сопственото мислење за активностите што имаат 
влијание врз нивната благосостојба при што тоа треба да се почитува. Децата треба да: 

• бидат третирани со искреност и со интегритет; 
• ги добијат неопходните информации за сопствените потреби и како да одговорат на нив; 
• добијат помош за подобрување на самопочитта; 
• добијат помош со цел да се збогати потенцијалот за нивно учество во процесот на носење 

одлуки и да учествуваат како активни граѓани; 
• бидат ислушани во согласност со возраста и зрелоста и со конвенциите за човекови 

права. 
Малцинските гласови, како на пример младите со попреченост, треба да бидат вклучени на 
недискриминаторен и начин соодветен за нивната возраст. 
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Рана интервенција е термин со кој се опишува широк дијапазон на активности, на програми и 
на иницијативи наменети за промена на однесувањето или развојот на лицата кои покажуваат 
знаци на веќе идентификуван проблем или покажуваат ризик-фактори или ранливост на веќе 
идентификуван проблем и со кои на лицата им се нудат ресурси и вештини неопходни за 
справување со идентификуваните ризици.45 Раната интервенција повлекува интервенирање 
рано во животот, во развојот и/или во појавата на проблемот. 

Во Прирачникот поимот рана интервенција се однесува на сервисите на ЗГ наменети за 
поддршка на младите и на семејствата преку кои се спречува ескалација на проблемите. 

Критериуми за квалификација 
Сервисите за превенција и за рана интервенција се достапни за младите и за семејствата: 

• на возраст од 12 до 18 години; 
• во семејства со младо лице на возраст од 12 до 18 години; 
• што се справуваат со одредена ранливост со потенцијално негативно влијание на 

здравјето, на безбедноста и на благосостојбата доколку не се спречи таа или доколку се 
работи за родители со намалена способност за соодветна заштита за младото лице; 

• што се соочуваат со проблеми со низок до среден ризик кои можат да ескалираат доколку 
не се решат по што се јавува потреба од поинтензивни сервиси или се јавува зголемена 
опасност. 

Времетраење на услугите 
Должината на индивидуалните услуги во рамките на различни активности варира во согласност 
со проценетите потреби на клиентот. По приемот на клиентот, давателот на услуги треба да 
процени: 

• дали клиентот има мали до средни потреби; 
• дали неопходните услуги се во рамките на програмата на здружението на граѓани; 
• времетраење на потребните услуги. 

Неформалното планирање на случај за „совет и поддршка“ на клиентот налага одредување на 
цели за следните три месеци по приемот на клиентот во програмата. Доколку при повторна 
процена на клиентот се утврди дека клиентот има потреба од продолжување на услугата за да се 
постигнат договорените цели, услугите ќе се продолжат за уште три месеци. 

 
45 “Early Childhood and Early Intervention”. Policy Alert Issue 18, Queensland Department of the Premier and Cabinet, 2006. 

Сервиси за превенција 
и рана интервенција 
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Учество  
Учеството на семејството се опишува како „серија на планирани интервенции преку кои се 
промовираат безбедноста, постојаноста и благосостојбата на децата, на младите и на 
семејствата“.46 Пристапите за рани интервенции за детска благосостојба засновани на соработка 
и јаки страни налагаат учество и ангажираност на младите и на семејствата во одлуките 
поврзани со нивната благосостојба и здравје и претставуваат клучни елементи при ефективната 
поддршка на семејствата со цел да ги идентификуваат и да ги постигнат сопствените цели. 

Совет и поддршка 
Понудените совет и поддршка во рамките на програмите на ЗГ се сеопфатни и на младите и на 
семејствата им гарантираат активна помош во нивниот пристап до соодветните сервиси, но и 
влез и препраќање до други сервиси како на пример менаџирање со случај и активности за 
зајакнување на родителските вештини. 

Потребна е обука и оспособување на вработените во организацијата одговорни за советување и 
за поддршка за успешно ангажирање на младите и на семејствата, подетален увид во услугите 
потребни на младата личност или семејството и менаџирање на препраќањето до други сервиси 
кога е неопходно. Поради ова потребно е детално работно познавање на локалната мрежа на 
сервиси со цел вработените да можат да понудат детални информации и совет за сервисите и 
програмите за ранливите млади и семејствата.       

Советувањето и поддршката се: 
• нудат навремено, со редовни  последователни состаноци кога се неопходни; 
• сеопфатни, фактички и точни, проследени со препраќање до други сервиси кога е 

неопходно; 
• нудат со почит, земајќи ги предвид јаките страни на клиентот и гаранција на приватноста 

на секое дете, млад човек и семејство; 
• нудат со почит кон вредностите на културното богатство на секој млад човек и семејство; 
• пристапни, на пример: 

o комуникациски стратегии соодветни за целната група како што е интернет за 
младите, брошури и постери, кои се видливи и бесплатни; 

o проширено работно време како на пример за викенди; 
o работа во партнерство со други релевантни сервиси и програми; 
o со поддршка на бесплатна или евтина грижа за млади и транспорт доколку е 

потребно; 
• практични и сензитивизирани за потребите на младите или на семејството како на 

пример ЗГ треба да избегнуваат препраќање до скапи програми и сервиси.  

Менаџирање на случај  
Со менаџирање на случајот како сервисен модел се обезбедуваат сеопфатна процена, 
планирање, имплементација, мониторинг и ревизија. Вообичаено се применува за млади и за 
семејства со дополнителна и постојана потреба од поддршка и помош при пристапот до 
соодветните сервиси. 

Вработените кои работат на менаџирање на случајот, во соработка со младите и/или 
семејството, треба:  

 
46 Национален центар за ресурси за постојаност и семејни односи, Дефиниции за учество на семејството, 2011. 

<www.nrcpfc.org/fewpt/definitions.htm> 
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• да се фокусираат на пракса заснована на јаките страни на младата личност насочена кон 
неа и кон семејството со учество соодветно за возраста; 

• да понудат поддршка за самоодредување на младите Роми и семејствата и учество на 
ромски персонал, заедници и даватели на услуги; 

• да достават услуги со почит и во согласност со културата на клиентот; 
• да изработат план на случај: 

o заснован на јаките страни на младите и семејствата, и во кој се содржат 
идентификуваните потреби; 

o со кој се идентификуваат и се запишуваат целите и задачите; 
o со кој редовно се мониторира и се ревидираат прогресот и постигнувањата, и кој 

подлежи на редовно ажурирање; 
o со кој се постигнува континуитет во поддршката преку соодветно препраќање, 

транзиција и последователни средби; 
• да го промовираат и да го поддржуваат партнерството меѓу давателите на услуги; 
• да ја координираат и да ја мониторираат испораката на флексибилни сервиси доследни 

на воспоставениот план на случај. 

Советување  
Преку советување на младите и на семејствата им се нуди значајна можност за пристап до 
специфични информации, совети и поддршка од страна на професионално обучен и вешт 
персонал насочен кон постигнување на исходите и решавање на конкретните проблеми. 

Редовниот професионален надзор и развој на вештините води до квалитетно советување 
засновано на докази и тој се врши над сите вработени кои нудат совети во рамките на 
програмата. 

Активности за родителски вештини 
Транзицијата од доцните години од детството во адолесценцијата е период на значајни промени 
во односот родител-дете, а според истражувањата родителските практики во подоцнежното 
детство и на почетокот на адолесценцијата имаат сериозни и долготрајни ефекти. Родителскиот 
надзор е особено од суштинско значење за спречување на цела низа ризични однесувања во 
адолесценцијата.47 48 

Родителските програми за родители на млади вообичаено имаат две пошироки цели: 
• да ги изменат ризик-факторите што настануваат со нарушена семејна интеракција и 

неодговорно родителство, а кои предизвикуваат и/или одржуваат надворешни 
проблеми со однесувањето и деликвентност;49 50 

• да ја зацврстат комуникацијата и поврзаноста меѓу родителот и детето и да ги подобрат 
родителскиот надзор и мониторинг. 

Програмите за родителски вештини на ЗГ нудат информации за родители и подобрување на 

 
47 Coleman, John C. ‘The Parenting of Adolescents in Britain today’. Children & Society, Vol. 11, Issue 1. National Children’s Bureau, 

1997, pp.  44–52. 
48 DeVore, Elise R. and Kenneth Ginsburg. “The Protective Effects of Good Parenting on Adolescents”. Current Opinion in Pediatrics, 

Vol. 17, Issue 4, 2005, pp. 460–465. 
49 Dishion, Thomas J., and David W. Andrews. ‘Preventing Escalation in Problem Behaviors with High-Risk Young Adolescents: 

Immediate and 1-Year Outcomes’. Journal of Consulting and Clinical Psychology, Vol. 63, Issue 4, 1995, pp. 538–548. 
50 Dishion, Thomas J., and Gerald R. Patterson. ‘Age Effects in Parent Training Outcome’. Behavior Therapy, Vol. 23, Issue 4, 1992, pp. 

719–729. 
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вештините за родители без пристап до универзално достапните услуги и/или каде што тие не 
одговараат на потребите на семејството.  

Мултикомпонентни програми 
Мултикомпонентните програми вообичаено се однесуваат на заштитни и ризик-фактори во 
домот, во училиштето и/или заедницата при што се состојат од комбинација на пристапи 
засновани на самата училница, целото училиште и семејството. Постојат докази дека 
мултикомпонентните интервенции насочени кон заштитните и ризик-факторите во разни 
средини како што се домот, училиштето и заедницата имаат попозитивен исход од 
интервенциите составени само од една компонента. Мултикомпонентните програми се 
бихејвиорални или засновани на вештини, а не дидактички при што се изработени според 
потребите на самиот млад човек или луѓе. Овие програми се состојат од психосоцијална 
поддршка, стратегии за самопомош, развој на вештини, развој на односи, поврзување со 
семејството и со образованието, и специјализирана и мултидисциплинарна грижа и третман.     

Менторски програми 
Преку менторските програми младите добиваат можност да изградат однос со грижлива 
возрасна личност при што фокусот овде е на развојните потреби на младиот човек. 
Позитивните менторски врски имаат силен ефект врз градењето позитивни карактеристики 
како што се позитивен став, поголема самодоверба, добри вештини за решавање на проблеми и 
смисла за хумор.    

Услуги 
Потребно е сервисите на ЗГ за поддршка на младите и на семејствата да станат редовен дел од 
понудата на сеопфатни и координирани услуги за младите и за семејствата. Со спојот на 
услугите за интегрирана и сеопфатна превенција и рана интервенција се намалува веројатноста 
од повторна појава или ескалација на проблемите.   

Сервисите за поддршка на млади и семејства треба: 
• да се фокусираат на услуги засновани на докази, насочени кон посакуваниот исход; 
• да соработуваат со локални даватели на услуги и да се насочат кон интегрирани услуги 

на локално ниво преку: 
o сеопфатна процена на потребите и идентификација на празнините во услугите; 
o учество во регионални мрежи, партнерства и форуми за планирање услуги; 
o ефективни механизми за препраќање – информирана согласност; 
o навремени и отворени услуги; 
o можности за делење на простории и/или интеграција со други локални иницијативи; 

• да вклучуваат сеопфатни стратегии за поддршка на пристапот и учество во сервисите 
преку: 
o сервиси и програми подготвени да одговорат на идентификуваните потреби на 

локалната заедница: 
§ културен диверзитет; 
§ пристап и работно време; 
§ флексибилност на локацијата на сервисот. 

Постојано подобрување на квалитетот 
Програмските менаџери на ЗГ спроведуваат почетни и тековни обуки за вработените, како и 
надзор и поддршка во испораката на квалитетни услуги. Програмите треба да бидат предмет на 
постојано подобрување на квалитетот со цел да се обезбеди посветеност на сервисниот модел.   
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Во рамките на испораката на услуги, потребни се одредени податоци за да се проценат и да се 
разгледаат сервисните активности и да се подобрат сервисните исходи. Се прави периодично 
ревидирање на сервисните спецификации со цел да се провери напредокот во услугите за рани 
интервенции. 

 

 
Вид услуга и активност  Опис на услуга Времетраење/интензитет на 

услуга 
Совет и помош 
Совет -препраќање 

-информации 
-совет 

-испорака на една 
индивидуална услуга 
-краткотрајна услуга (2–3 
пати) 

Менаџирање на случај -процена на јаките страни и 
потреби 
-планирање и координација 
на мешавина од услуги за да 
се пресретнат потребите на 
младите и/или семејството 
-мониторинг и процена на 
ефективноста на услугите 
испорачани до младите и/или 
семејствата 

3 месеци, може да се 
продолжи по разгледување на 
случајот 

Работа на случајот 
фокусирана на клиентот 

-имплементација на планот 
за случајот на младата 
личност и/или семејството со 
вклучување на: информации 
и совет; поддршка, 
застапување и советување; 
посредување; препраќање; 
развој на вештини; купување 
на добра и услуги преку 
брокерство  

3 месеци, може да се 
продолжи по разгледување на 
случајот 

Советување  -млади 
-млади и семејства 
-родители 

3 месеци, може да се 
продолжи по разгледување на 
случајот 

Групи насочени кон 
развивање на вештини и/или 
обука на младите 
(вклучително и програма со 
повеќе компоненти) 

-поучни групи за развој на 
вештини: 
обука за животни вештини 
(социјални вештини, врски), 
финансиско 
менаџирање/буџетирање, 
совет и поддршка при 
вработување 

Просечно од 8 до 12 недели 

Програми за родители 
Групи за развој на 
родителски вештини 

Развој на родителски 
вештини 

Просечно од 6 до 12 недели 
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(структурирана програма) 
Групи за поддршка на 
родители 

Потпомогната или врсничка 
поддршка (родители со 
депресија) 

Просечно од 6 до 12 недели 

Слика 11 – Спецификација на услугите во рамките на програмите за поддршка на млади и на семејства51 

 

Мониторинг и евалуација 
 
Здруженијата за граѓани што работат на поддршка за млади собираат податоци и изготвуваат 
извештаи за користењето на услугите и за резултатите со цел да се демонстрира ефективната 
имплементација и на кој начин постигнатите резултати придонесуваат за успешност на 
програмите. За успешен мониторинг и евалуација потребно е да се спроведе собирање податоци 
на ниво на целата програма и изработка на рамка за евалуација од страна на ЗГ.  

Активностите за евалуација се состојат од: 
• Процесни активности 

Документирање на имплементацијата на услугите и/или програмата. 
Процена да се утврди дали спроведувањето на интервенциите се извршувало според 
планираното и дали се постигнати очекуваните резултати. 

• Активности како резултат 
Мерење дали испорачаните услуги ги исполнуваат потребите и ги подобруваат 
резултатите за младите и за семејствата. 

Со наодите од евалуацијата исто така ќе се добијат податоци за тековната имплементација и 
рафинирање на програмите, што ќе помогне во подобрувањето на капацитетот за испорака на 
услуги за ефективни рани интервенции за младите и за семејствата. 

 

 
Планирана поддршка 

Што претставува планирана поддршка? 
 
Во овој дел од Прирачникот се дефинираат принципите за менаџирање на случај применливи 
во работата на вработените во ЗГ со млади ранливи луѓе со цел да се подобрат долгорочните 
исходи. 

Планираната поддршка претставува пристап на менаџирање на случај со кој се нагласуваат 
четири клучни концепти: 

1. Поддршка  
Проактивна поддршка на клиентите со цел да се постигнат целите и да се вклопат во 
системот за услуги. 

2. Планирање  
Наменска поддршка преку изработка на план кој ги содржи посакуваните цели и 
начинот на нивно исполнување. 

 
51 Schmied, Virginia, and Lucy Tully. Effective Strategies and Interventions for Adolescents in a Child Protection Context: Literature 

Review. Centre for Parenting and Research, New South Wales, Department of Community Services, 2009. 
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3. Соработка  
Соработка со клиентот за заедничка работа и работа со други даватели на услуги со цел 
да се реализира широк дијапазон на активности зацртани во планот на клиентот. 

4. Односи 
Планираната поддршка зависи од односот заснован на доверба меѓу вработениот и 
клиентот со цел да се постигне детална процена на потребите и поттикнување за учество 
во планирањето и во активностите.    

Основната цел на планираната поддршка е поголема независност при процената на потребните 
краткотрајни или долгорочни услуги.  

 

Зошто е ефективен процесот на планирана поддршка? 
 
Процесот на планирана поддршка е ефективен затоа што: 

• воспоставениот однос меѓу вработениот во организацијата и клиентот ја зголемува 
компетентноста при преземање мерки и процена на специјалистичката поддршка; 

• преку акцент на поддршката се согледуваат препреките со кои се соочуваат повеќето 
клиенти и се нуди неопходната поддршка за нивно надминување. Со проактивен 
пристап се нагласува директната испорака на услуги, во склоп со препраќања и 
застапување, доколку е неопходно, за разлика од пристап за препраќање кога пациентот 
едноставно се предава на друга институција; 

• индивидуалниот план за поддршка како основа за интеракцијата меѓу клиентот и 
сервисниот систем е насочен кон постигнување на целите на клиентот, поделен на 
неколку реални чекори; 

• пристапот заснован на соработка меѓу вработениот во ЗГ и клиентот ги поттикнува 
долгорочното учество и независноста на клиентот.  

Преку соработката меѓу вработените во ЗГ и останатите учесници во сервисниот систем, на 
клиентот му се гарантира пристап до широк дијапазон на услуги за остварување на сопствените 
цели. 

 

Кога се применува планираната поддршка? 
 
Генерално, колку покомплексни се потребите на клиентот, толку поригорозна треба да биде 
планираната поддршка. Доколку клиентот има едноставни, краткорочни потреби, без 
евидентни проблеми, можеби нема да има потреба од примена на програма за планирана 
поддршка. Планираната поддршка варира во зависност од интензитетот при што при кризни 
ситуации или на почетокот на градењето на односите за поддршка се воспоставува поредовен 
контакт. 
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Слика 12 – Елементи на планирана поддршка 

 

Елементи на поддршка 

Учество и внес на податоци; Процена; Планирање; Имплементација (директни услуги, 
препраќање, застапување); мониторинг и разгледување; завршен план и крај; евалуација 

Учество и внес на податоци 
Учеството и внесот на податоци се одвиваат кога вработениот во организацијата за прв пат 
воспоставува однос со младата личност. Се однесува на моментот кога младата личност се 
прифаќа како клиент и се почнува со градење однос кон заедничка работа за постигнување на 
целите. За младата личност учеството побудува чувство на доверба и почит, согледување на 
специфичните околности и на вработениот како личност, што може да помогне. За вработениот 
учеството значи запознаеност со околностите во кои се наоѓа младата личност и желба да се 
споделат доверливи совети за можните опции, како и застапување во нејзино име.  

Учеството е можност да им се помогне на младите да го преминат прагот од можно користење 
на услугите до подготвеност да преземат мерки. 

 

Проактивна промоција пред користење на услугите 
Учеството на младите во услугите на ЗГ може да се зголеми доколку им се појасни што точно се 
нуди со услугата, на кој начин и како може да ѝ се пристапи на услугата.  
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Давателите на услуги ќе го зголемат успехот на препраќање доколку понудат јасни и прецизни 
информации за услугата достапна на потенцијалните клиенти и на лицата кои ги препраќаат. 
Пожелно е информациите да бидат создадени специфично за одредени целни групи со разни 
потреби и преференции како што се семејства, установи и млади со потекло од различни 
културни средини.  

Информациите се состојат од: 
• појаснување на видот на помошта што се нуди со услугата и потенцијалните корисници; 
• податоци за контакт како што се телефонски броеви, интернет-пристап и што може да 

се очекува кога ќе се воспостави контакт; 
• јасни податоци за географската локација на услугата, вклучително и детали за јавниот 

транспорт. 

Вработените во ЗГ можат да создадат силни мрежи за препраќање преку соработка со 
практичари и организации или институции од областа на правда за млади, ментално здравје, 
благосостојба на деца, училишно советување или поддршка за бездомниците. Со тоа се 
зголемува можноста младите и семејствата, кои имаат јасни очекувања, да бидат препратени до 
сервисите на ЗГ. Учеството со други локални сервиси во заеднички програмски или локални 
иницијативи може да помогне при остварувањето и зајакнувањето на колаборативни врски, но 
истовремено и да понуди уште еден начин за создавање врски со младите и со семејствата 
квалификувани за учество во програмите.  

Младите често споделуваат информации и ресурси преку мрежи. Сегашните и минатите 
клиенти можат да придонесат за успешна усна промоција на услугите, но и да ги привлечат 
младите да учествуваат. Исто така врсниците на клиентите веројатно се соочуваат со слични 
искуства и кон нив треба да се однесуваме како кон потенцијални клиенти. Пожелно е 
практичарите да им ја објаснат на младите природата на понудените услуги и како може да 
пристапат до нив.   

Младите веројатно ќе ја проверат и ќе ја проценат привлечноста на организацијата преку 
нејзиното интернет-присуство. Поради ова се препорачува веб-страницата на организацијата 
да содржи јасни информации за квалификуваноста, неопходните податоци и за услугите што се 
нудат. Анксиозноста на потенцијалните клиенти и старателите може да се намали преку понуда 
на повеќе детали за услугите на страници како што е Јутјуб. Со тоа се нуди уникатна можност 
потенцијалните клиенти самите да „видат“ како изгледаат сервисите и што да очекуваат. Видео 
презентацијата може да се состои од прошетка во сервисите во заедницата или 
резиденцијалните сервиси со вработените и објаснување како да се пристапи до сервисот и до 
достапните програми. Исто така се препорачува изработка на видеоклип за 
родителите/старателите.  

Препорачливо е организациите да отворат профил на социјалната мрежа Фејсбук каде што ќе 
ги промовираат специјалните настани. Сепак, страницата на Фејсбук или пак присуството на 
другите социјални мрежи треба да има јасна цел и постојано да се одржува и да се мониторира 
за да нуди точни информации за потенцијалните клиенти.  

На крај, младите кои ја завршиле интеракцијата со ЗГ имаат потреба од дополнителна помош 
во иднина при што потребно е да им се објасни дека повторно можат да им пристапат на 
услугите. Дури и кога се свесни за пристапот до доверлив сервис или практичар, сигурноста на 
младите се нарушува кога ќе искрснат проблеми и често доцна се присетуваат на искуството во 
организацијата, долго по завршувањето на формалниот контакт. 
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Безбедна, пријатна и инклузивна средина 
Младите вообичаено сакаат атрактивни простори наменети за млади лица на достапни 
централни локации.52 Премногу формалните, клинички средини и отежнати процеси на внес на 
податоци и процена не се убави и можат да бидат препреки за учество на младите и на 
семејствата. 

Младите се чувствителни на потенцијална стигматизација, што значи сервисите треба да бидат 
инклузивни со цел младите да не се чувствуваат поинаку од врсниците. Повеќето клиенти, 
особено тие што се соочуваат со нестабилност во животот, исто така претпочитаат и имаат 
потреба просторот да биде физички и емотивно безбеден со што ќе им се овозможи засолниште 
од насилството во семејството или од опасностите од живот на улица.   

Строгите правила за исклучување од програмата како резултат на насилно однесување, со 
зголемен акцент на минатото и барање на виновникот исто така можат да претставуваат 
препрека за учество. 

 

Флексибилен и отворен пристап 
Практичарите и агенциите со капацитет да ја прилагодат услугата според потребите на младите 
и на семејствата имаат поголем потенцијал за ефективно учество. Тоа може да се постигне преку 
структурирање на сервисите и пристапот до работата со млади. 

Во стратегиите поврзани со структурата на услугите се вбројуваат: 
• повеќе опции за контакт и за учество во сервисите за младите и за семејствата, како што 

е примена на пристапи со кои клиентот може да побара помош од секого во 
организацијата; 

• испорака на различни услуги на една локација и подготвеност за заеднички услуги за 
клиентите со други агенции кога е возможно; 

• испорака на услуги во различни средини каде што можат да се вклучат потенцијалните 
клиенти и каде што ќе се чувствуваат поудобно; 

• опслужување и учество на млади во групи; 
• прифаќање на новите технологии популарни меѓу младите; 
• доколку побарувачката на услугата налага листа на чекање, воведувањето на некаков вид 

„листа на чекање“ може да го спречи заминувањето на клиентите. 

Во стратегиите поврзани со пристапот на сервисите до работата со млади се вбројуваат: 
• прилагодување на услугите во согласност со развојната фаза на клиентот, културното 

потекло, сексуалната ориентација, родовиот статус и менталното здравје; 
• подготвеност за брза реакција на барањата на клиентот во согласност со неговото темпо; 
• капацитет за ефективна реакција при криза и справување со најзначајните прашања или 

проблеми за младите и за семејствата; 
• подготвеност да им се помогне на млади кои се соочуваат со повеќе истовремени 

потреби, вклучително и специфични проблеми; 
• способност ефективно да се одговори на потребите на младите и на семејствата кои се 

наоѓаат во разни фази на подготвеност да направат промени; 
• способност ефективно да се одговори на млади под дејство на алкохол. 

 
52 Hughes, Jean R., et al. “Youth Homelessness: The Relationships among Mental Health, Hope, and Service Satisfaction”. Journal of 

the Canadian Academy of Child and Adolescent Psychiatry. Vol 19, Issue 4, 2010, pp. 274–283. 
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Важно е кои сте и како ќе се поставите 
Клиентот ќе се чувствува удобно и подготвено да учествува доколку има доверба во 
интегритетот и на вработениот во организацијата и на самиот сервис. 

Ефективните млади практичари се поставуваат на исто ниво на младите и преку дијалог и лично 
искуство се трудат подобро да ја разберат комплексноста на нивните искуства и специфични 
потреби. Тоа значи дека младите и нивните блиски треба да ги пуштат практичарите, кои 
секогаш ќе бидат туѓинци за нив, во својот свет. Но, тоа ќе се постигне кога младите практичари 
ќе покажат почит и отвореност кон позицијата на младата личност. На тој начин практичарите 
стануваат „блиски аутсајдери“.53 

Позитивните лични врски, како и задачите и целите се составен дел од еден терапевтски однос.54 
Квалитетот на терапевтскиот однос меѓу практичарот и клиентот е директно поврзан со 
подобрените исходи. Кога клиентот верува дека практичарите и сервисите се компетентни и се 
доверливи, се раѓаат поголема надеж и очекувања. Сето тоа води кон подобри исходи за 
клиентите. Од таа причина практичарите се советуваат да оддаваат „реалистичен оптимизам“,55 
намерно да зрачат со сигурност дека можат да помогнат без да се занемари значајноста на 
сериозните проблеми. 

Енергијата и мотивацијата на практичарите е витален извор што треба да се заштити и да се 
негува, но од друга страна може и да се намали, на пример, преку постојана изложеност на 
мачните околности на кои е изложен клиентот при што понекогаш се добива чувство дека 
достапните сервиси не ги пресретнуваат нивните потреби адекватно.56 Поради ова доаѓа 
потребата од соодветен надзор, насочување и конзистентен организациски пристап до 
раководењето и планирањето на сервисите при што се земаат предвид потребите на 
вработените во организацијата и реалноста со која се среќаваат во пракса.57 

Младите најчесто ќе прифатат учество со практичари кои: 
• се проверени и доверливи, личности кои го исполнуваат реченото и не ветуваат нешто 

што не може да се оствари; 
• се искрени, полни со почит и навистина заинтересирани да помогнат; 
• можат да разберат како клиентите го поимаат светот и ги познаваат сопствените 

ограничувања и предрасуди; 
• имаат смисла за хумор и време да ислушаат и да одговорат; 
• се приспособуваат лесно и подготвени се да работат со млади во разни средини и во текот 

на разни временски периоди. 
• се креативни и енергични, но и подготвени да бидат одговорни. 

Покрај личните карактеристики, самата појава на практичарите или сервисите и впечатокот 
што го оставаат кај младите, семејствата и другите што можеби имаат силно влијание врз 
животот на клиентите е од суштинско значење. 

 

 
 

53 Ungar, Michael. “Resilience across Cultures”. The British Journal of Social Work, Volume 38, Issue 2, 2008, pp. 218–235. 
54 Horvath, Adam, O., and Lester Luborsky. “The Role of the Therapeutic Alliance in Psychotherapy”. Journal of Consulting and 

Clinical Psychology, Vol. 61, Issue 4, 1993, pp. 561–573. 
55 Schneider, Sandra. “In Search of Realistic Optimism: Meaning, Knowledge, and Warm Fuzziness”. American Psychologist, Vol. 56, 

Issue 3, 2001, pp. 250–263. 
56 За повеќе податоци од областа на работна исцрпеност види “Worker Self Care” sub-section of the Guidelines, pp 33–34. 
57 Види „Надзор, консултации и поддршка“ во Прирачникот. 
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Начин на комуникација 
Ефективните младински сервиси применуваат пристап насочен кон клиентот. Тоа значи дека 
практичарите го применуваат најдобриот комуникациски стил за клиентот. Начинот на 
комуникација со клиентот влијаат на неговата отвореност и искреност при споделувањето на 
искуствата и напорот што тој го вложува за да се најдат решенија. Присвојувањето на елементи 
својствени за мотивациско интервјуирање, наративна терапија и дијалектичка бихејвиорална 
терапија можат да го подобрат начинот на комуникација.58 

Внимание треба да се посвети и на невербалната комуникација и на тоа каква порака се 
пренесува со одредени пракси и активности на младите и на семејствата. На пример, 
одржувањето чиста и пријатна средина во сервисите на клиентите им испраќа порака дека 
заслужуваат во нив да се инвестира. 

• Насочување фокусирано кон личноста и активно слушање 
Ова е најчестиот начин на комуникација при мотивациското интервјуирање со примена 
на техника (ОАРС) сочинета од четири комуникациски вештини: отворени прашања, 
потврдни изјави, опсервација и осврт. Ваквиот начин на комуникација може да им 
помогне на младите да ја споделат својата приказна, додека пак практичарот добива 
можност да покаже разбирање за ситуацијата и соодветно работно темпо. 

• Внимателно слушање 
Ова е камен-темелник на наративната терапија. Целта е да се разбере начинот на кој 
клиентот разговара за сопствените проблеми и искуства наместо тие да се вметнат во 
однапред создадени категории. Ангажираноста се промовира со тоа што практичарот 
визуелно демонстрира заинтересираност за зборовите на младата личност. Реакцијата на 
практичарот се ограничува на прашања за појаснување или подетален одговор.     

• Реципрочен комуникациски стил 
Оваа стратегија се заснова на прифаќање, примарно насочена кон поттикнување на 
терапевтската врска. Основните карактеристики на заемниот комуникациски стил се 
отвореност, споделување податоци за себеси по сопствена иницијатива и искреност. 

Ориентација и основни правила 
Ориентацијата претставува основа во напорите за вклучување на младите. Мора да се постават 
јасни правила за: 

• каков вид помош може да даде практичарот или сервисот и кои се можните опции за 
помош; 

• како и кога е достапна помошта; 
• правата и одговорностите на младата личност; 
• склучување на договор за доверливост, вклучително и јасна изјава за почитување на 

приватноста на младиот човек, но и појаснување дека безбедноста на клиентот секогаш 
има предност и во таков случај податоците ќе бидат споделени со личност или 
организација што може да помогне.  

Практична и корисна реакција 
Можно е младата личност да се наоѓа во кризна ситуација при првиот контакт и ќе има потреба 
од итна реакција. Неопходно е сервисите да бидат подготвени за имплементација на стратегии 
за кризна интервенција и кратка интервенција со цел на клиентот да му се дадат релативна 

 
58 Види: Прилог 3 – Терапевтски модели.  
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безбедност и стабилност. Сѐ дури не се постигнат овие основни потреби, ефективноста на 
советувањето или градењето вештини кај младите ќе биде на најниско ниво.59 

Кризна интервенција – Како резултат на неповолната положба и социјалната исклученост 
клиентот е поподложен на кризи и на штети.60 Според сознанијата од неодамнешните 
истражувања „(...) последиците од личната криза се подрастични за лицата кои се соочуваат со 
социјална исклученост затоа што кај нив недостига финансиска и социјална помош со кои ќе се 
неутрализира влијанието на кризата и ќе се зголемат шансите за закрепнување“. 61 

Клиентите понекогаш се соочуваат со таква опасност што се јавува потреба од престој во 
детално структурирани средини. Исто така понекогаш младите клиенти не покажуваат 
загриженост за сопствената или безбедноста на другите. Има потреба од детална процена на 
ризикот, соодветна за контекстот, и од реакција. Тоа значи процена и реакција при 
самоубиствени нагони или потенцијално себенаштетување. Овие методи се културно 
прилагодени.     

Интервенциите засновани на издржливост имаат цел да им помогнат на младите да се справат 
и да ги решат кризните ситуации и да преземат одговорност за сопствената безбедност, но и да 
им помогнат на родителите, на старателите и на блиските да го зајакнат капацитетот за 
соодветна поддршка и заштита. Со акцентот насочен кон безбедноста наместо на долгорочниот 
развој, кризните периоди поттикнати од неочекувани настани понекогаш претставуваат 
пресвртна точка во животот на младите. Поради ова вработените треба да одржуваат двоен 
фокус, „едно око на сегашноста, а друго на патот“.62 

 

Градење колаборативна врска 
Градењето колаборативна врска со младата личност во одредена смисла е самата причина за 
учество на клиентот. За таа цел неопходно е да се почне од позицијата на клиентот и да се 
запамети дека тие често ги посетуваат сервисите со однапред создадени предрасуди кои влијаат 
на нивната волја за учество. Ваквите предрасуди најчесто се создаваат при претходно искуство 
со други сервиси, други практичари и личното поимање за поимот клиент.    

Повеќето клиенти во сервисите за млади, особено помладите, често се потполно убедени дека 
активностите како што е употребата на супстанции или извршувањето на криминални дела 
претставува активен избор над кој имаат целосна контрола.63 Така е дури и кога однесувањето е 
резултат на многу проблематични животни искуства.64 Тоа значи дека за одредени млади 
потребата од помош претставува „навреда и доказ дека самите не успеале во 
себеменаџирањето“.65 Поради ова воопшто не изненадува што повеќето наши млади клиенти 
бараат да бидат ислушани и сфатени, и сакаат да добијат впечаток дека го контролираат 
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процесот. Тоа ќе се постигне со примена на рамноправен пристап, кога практичарите се 
поставуваат себеси повеќе како помагачи наместо стручњаци. 

Строгите политики за исклучување поради проблематично однесување66 и преголемата 
фокусираност на минатото и барање на виновникот67 го попречуваат формирањето на 
колаборативните врски. Последиците со кои се соочуваат клиентите при прекршување на 
правилата или на границите треба да им помогнат подобро да ги разберат и да научат да живеат 
со границите и со луѓето кои ќе ги среќаваат во иднина. 

 

Енергија и креативност 
Сервисите се попристапни, поефективни и привлекуваат поголемо учество доколку се воочи 
фактот дека енергијата, креативноста, искуството и другите јаки страни на младите можат да се 
применат за конструктивно учество на младите.68 Со сервиси засновани единствено на 
идентификација и на „решавање“ на проблемите најчесто се пропуштаат можностите за 
ангажирање и задржување на клиентите, особено на помладите. 

Активностите, кога постои можност, се одличен начин за ангажирање на клиентите бидејќи се 
засноваат на нивното искуство и не налагаат потреба од вербална размена со вработениот во 
организацијата. Напротив, вработениот добива можност да ги препознае квалитетите и јаките 
страни на младата личност. Преку примената на активности, вработениот се воочува како 
обичен човек, иако сепак неопходно е да се одржат професионални граници. 

Дополнително, со зголемениот акцент на учеството, клиентите добиваат можност да 
придонесат во создавањето решенија за нивните проблеми, а можеби и за проблемите на 
другите. 

 

Понудете значајна мотивација за учество 
Со значајната мотивација за учество се зајакнува врската на младите со сервисот и интересот за 
учество во него. Околностите и желбите на секој млад човек одредуваат каква мотивација е 
потребна за успешно учество. Мотивацијата за учество понекогаш се заснова на моментот кога 
клиентот ќе сфати дека сервисот е доверлив, корисен и дека практичарите посветуваат време да 
го ислушаат и да одговорат на неговите уникатни потреби. Понекогаш доволно е да се обезбеди 
безбеден простор или пристап до материјална помош, соодветно сместување во итни случаи или 
правна помош. Други ја ценат можноста за стекнување со стратегии за справување со 
анксиозност или со упади и конфликти во врските што им се значајни. 

Способноста практичарите да ги препознаат јаките страни на клиентот и вложениот напор во 
тешки ситуации исто така може да биде поттик за клиентот. Признанието за постигнатите цели, 
дури и кога се мали, помага младиот човек да научи како да ги идентификува сопствените јаки 
страни и способности. Вработените во ЗГ треба да внимаваат при обележувањето на значајните 
моменти. Иако секое постигнување треба да се препознае, важно е практичарот да не доделува 
награди единствено за постигнатите цели што ги вреднува само тој. Во такви случаи клиентот 
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може да сокрие што научил од грешките и неуспесите наместо да добие помош за полесно да ги 
увиди. 

Постои и поконкретна мотивација за учество. Така, на пример, во одредени програми учеството  
се наградува материјално, на пример со капа, со маичка или со ранец преку кои клиентот 
обележува клучен момент во неговата ангажираност. Друга опција е можност за учество во 
активност за која се доделува награда. Во други подолгорочни и поструктурирани програми 
учеството се наградува преку поголема доверба и одговорност, како и можности за учество во 
планирањето и развојот на сервисите.   

 

Вклучување на семејствата и на блиските 
Постојат докази дека учеството на семејството, кога е соодветно, го зголемува учеството на 
младите во третманот, во примарната здравствена заштита и во превенцијата.69 

Специфично креираните стратегии во поглед на културата ефективно го креваат нивото на 
учество на семејството.70 Понекогаш се случува семејството да побара помош, но младите за кои 
се грижат да одбијат учество. Во некои ситуации, и кога постои капацитет кај практичарот и 
сервисот, работата само со семејството, без учество на младата личност, исто така може да биде 
од корист. Ова е особено точно во случаи каде што преку интервенциите родителите се учат на 
родителски вештини со што се зголемува нивното психосоцијално функционирање и 
меѓучовечки односи.71 

Поборниците за вклучување на семејството во третманот признаваат дека се јавуваат посебни 
потешкотии кога членови на самото семејство користат супстанции или се вовлечени во 
криминални дејствија. Исто така одредени семејства не сакаат да учествуваат во третманот или 
се недостапни.72 

 

Пракси за поттикнување на учество 
Постојат неколку начини за вклучување на младите од страна на вработените во организациите 
или волонтерите со цел да се реализира интервенцијата или да се олесни реализацијата на 
интервенцијата: 

• во рамките на заедницата; 
• теренска работа/работа на случај; 
• дневни програми; 
• краткорочни стационарни единици (засолништа); 
• долгорочни стационарни единици (поддржано сместување). 

Наведениве начини даваат контекст со кој се оформува процесот на ангажирање на младите и 
на семејствата.73 

Во прилог 1 се содржани совети за вработените во организациите. 
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Процена  
Со процената извршена на почетокот, при пристапувањето во сервисот, се вршат подготовки 
за фазата на планирање, како и за утврдување на краткорочни кризи и можна реакција. 
Процесот на постојана процена продолжува истовремено со активностите и услугите со текот 
на времето, додека вработениот и клиентот се стремат кон остварување на зацртаните цели.    

Во пристапот за планирана поддршка, вработените во организациите со клиентите се 
однесуваат како со рамноправни партнери при процесот на процена. На тој начин процесот на 
планирана поддршка се поставува како заедничка работа со самите клиенти.  

Преку процената, сервисот и клиентот можат самите да воочат што им е потребно за 
постигнување на целите. Менаџирањето на случај почнува со перспективата, со интересите, со 
желбите, со капацитетите и со стравовите на личноста на која ѝ е потребна грижа и на 
најблиските.74 

Со процената вработените во организацијата и клиентот добиваат можност да ги разберат 
јаките страни на клиентот, потребите, ресурсите и целите како основа за изработка на план. Се 
работи за корисна можност за опсервација за клиентот и за вработените во организацијата. 

 

Скрининг и процена засновани на јаки страни 
Еден од принципите за ефективна работа со млади претставува пристапот заснован на нивните 
јаки страни. Меѓутоа, директно поставување на прашањето „Кои се вашите јаки страни?“ до 
младата личност не значи примена на пристап заснован на јаки страни. Посветеното внимание 
наспроти поставување прашања, како и самиот процес и стил на процена можат да придонесат 
за собирање информации за ресурсите и за јаките страни на  младата личност и нејзиниот 
капацитет за надминување на потешкотии. Внимателно поставените прашања насочени кон 
одредување на јаките страни и ресурсите на младата личност исто така ќе придонесат самата 
процена да се преточи во терапевтски процес од страна на компетентно лице. 

Доколку не се извршат правилно, контролата и процената можат да создадат бројни проблеми 
или патологии. Во овој случај, со процената се нагласува проблематичниот светоглед при кој 
младата личност се поима себеси како куп проблеми што треба да се решат.   

За да се избегне тоа, при процените засновани на јаките страни на клиентот треба: 
• да се применуваат отворени прашања при што се дозволува опис на околностите без 

автоматска претпоставка дека веројатно постојат недостатоци;   
• да се претпостави дека младата личност има одредени ресурси на располагање и 

капацитет за да ги реши проблемите со кои се соочува. Работата на проценувачот е да ги 
препознае и да ги изнесе на виделина; 

• светогледот на младата личност заснован на мислењето дека постојат само проблеми да 
се спротивстави со пример каде што личноста ги истакнала своите јаки страни или 
снаодливост при решавањето проблеми. 
На пример, „Велиш дека во моментов си бездомник, какви вештини и стратегии 
применуваш за да најдеш место за преноќавање секоја вечер?“; 

• да се праша клиентот кога бил/биле среќен/среќни за да се откријат околностите и 
расположливите ресурси на младата личност при такви периоди; 

• да се користи позитивен јазик во прашањата кога е возможно. 
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Процена на ризик 
Ризик-факторите се влијанија присутни кај детето, родителот, семејството и околината, што ја 
зголемуваат веројатноста од злоупотреба на детето. Процената на ризик повлекува оценување 
на ситуацијата во која се наоѓа детето и семејството со цел да се идентификуваат и да се одредат 
сериозноста на ризик-факторите, јаките страни и ресурсите на семејството, и достапните 
сервиси во организацијата или заедницата.75 

Додека процената на ризик е составен дел од сервисите за поддршка на младите од самиот 
зачеток на оваа област, формализирањето на процесот и на носењето одлуки преку создавање 
инструменти за процена на ризик се случи во последниве 12 до 15 години.76 Во ова поглавје се 
опишани моделите за процена на ризик и клучните елементи, анализата на информациите 
добиени со процената на ризик, посебни случаи на процена на ризик и културните фактори што 
треба да се земат предвид. 

 

Модели на процена на ризик 
Поголемиот дел од организациите и од институциите применуваат модели или системи за 
процена на ризик создадени со цел да: 

• се понудат насоки и структурирано носење одлуки; 
• се предвидат идни штети и да се класификуваат случаите; 
• се олесни комуникацијата внатре во организацијата или институцијата и со другите 

чинители во заедницата.77 

 

Анализа на податоците добиени од процената на ризик 
Одговорниот за случајот ги анализира добиените податоци со цел да се одреди значајноста на 
одреден податок поврзан со ризикот. Се предлагаат следниве чекори за процена на ризик: 

• организирање на информациите преку дефинирани категории како што е ниво на 
образование и  предизвикувачи на стрес; 

• проверка дали постојат доволно веродостојни податоци со кои ќе се потврдат ризик-
факторите, јаките страни и ресурси и нивната интеракција; 

• се користи модел на процена на ризик за да се одреди значајноста на секој ризик- 
-фактор и на јаките страни.78 

Одговорниот на случајот ги групира податоците во целосна слика за семејството и за семејната 
динамика и ги анализира при што се добива тековното ниво на ризик. На тој начин се 
одредуваат следните чекори при испораката на услугите и интеракцијата со семејството или 
блиските.    

 

Процената на ризик во случаи кога семејството користи супстанции 
Процената на ризик во овие случаи истовремено повлекува проверка на степенот на употреба 
на супстанции, влијанието врз животниот стил и врз одгледувањето на децата. При процената 
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на ризик во семејствата каде што постои употреба на супстанции се користат следниве 
показатели: 

• Посветеност на родителите кон закрепнување 
Со ова мерило се проценува фазата на закрепнување на родителот, волјата да се промени 
однесувањето и желбата за живот без алкохол и други дроги. 

• Модели на користење на супстанции 
Со  ова мерило се проценува шаблонот на родителот при употребата на алкохол и на 
дроги – почнувајќи од активна употреба без грижа за последиците до поголеми периоди 
на апстиненција. 

• Ефекти од употребата на дроги врз грижата за детето 
Со ова мерило се проценува способноста на родителот да се грижи за сопственото дете 
и да ги пресретне емотивните и психичките потреби на детето. 

• Ефекти од употребата на дроги врз животниот стил 
Со ова мерило се проценува способноста на родителот да ги извршува секојдневните 
обврски и можните последици врз семејството. 

• Поддршка при закрепнување 
Со ова мерило се проценува социјалната мрежа на родителот и каква поддршка или 
препреки поставува мрежата при закрепнувањето.79 

 

Културни фактори при процена на ризик 
Одговорниот на случајот треба да ја интегрира културната сензитивност во процесот на 
процена на ризик преку: 

• согледување на културната идентификација на клиентот и на семејството и нивната 
перцепција за доминантната култура; 

• ревидирање на искуството на клиентот и семејството со јавните институции, 
вклучително и ЗГ и други даватели на услуги во заедницата; 

• употреба на јасен јазик и точно утврдување на значењето на вербалната и невербалната 
комуникација; 

• согледување на културните вредности, принципите за детски развој, нормите за грижа 
за деца и родителските стратегии на семејството;  

• јасно утврдување на перцепцијата на клиентот и на семејството за одговорностите на 
возрасните и на децата во поширокото семејство и во заедницата; 

• одредување на перцепциите на клиентот и на семејството за влијанието на злоупотребата 
или негрижата; 

• процена на ризик-факторите со особено внимание на културните и етничките групи; 
• тоа какви се перцепциите на детето и на семејството за нивната реакција на акутни и 

хронични предизвикувачки на стрес; 
• појаснување зошто прифатеното однесување на семејството во нивната татковина може 

да биде нелегално, како што е случајот со мигранти и со бегалци/баратели на азил. 

 

 

 
79 Young, Nancy, et al. Responding to Alcohol and Other Drug Problems in Child Welfare: Weaving Together Practice and Policy. CWLA 

Press, 1998. 



 

63 

Точки на безбедносни одлуки 
Постојат две клучни точки на безбедносни одлуки при почетната процена или истрага кога се 
оценува безбедноста на детето. 

Првата клучна точка за оценување на безбедноста е за време на првиот контакт со детето и со 
семејството/старателот. Во тој момент, вработениот мора да одлучи дали детето е безбедно во 
текот на првичната процена или истрага.  

Втората клучна точка за оценување на безбедноста е на крајот на почетната процена. Во тој 
момент вработениот ги идентификува: 

• ризик-факторите со директно влијание врз безбедноста на детето; 
• ризик-факторите на поинтензивно, непосредно или опасно ниво или 
• ризик-факторите кои кога комбинирани претставуваат опасна мешавина. 

За да се одреди безбедноста на детето, вработениот треба да ги спореди ризик-факторите со 
директно влијание врз безбедноста на младата личност наспроти заштитните семејни фактори 
како што се јаките страни, отпорност и ресурси.80 

 

Алатки за процена 
Постои широк дијапазон на алатки за процена на располагање на вработените во ЗГ, алатки 
создадени во рамките на самата организација или споделени од други сервиси. Таков пример е 
„Outcomes Star“, алатка преку која клиентот и вработениот во организацијата можат да ја 
измерат моменталната позиција на личноста во секоја од десетте области на исходи значајни за 
нивната ситуација.81 

Во моментов, неколку алатки за процена се достапни при контрола и процена на адолесцентната 
популација.82 Овде се вбројуваат Глобално вреднување на индивидуалните потреби (Global 
Appraisal of Individual Needs – GAIN),83 Сеопфатен попис на острина кај адолесцентите 
(Comprehensive Adolescent Severity Inventory – CASI)84 и Индексот на острина на зависност кај 
тинејџерите (Teen Addiction Severity Index – T-ASI).85 

Иако наведениве алатки за процена се сметаат за издржливи и валидни инструменти, 
организациите може да одлучат и да не ги користат поради ограничените финансиски или 
кадровски ресурси. Како алтернатива на инструментите за проверка кои вообичаено се 
наплаќаат, агенциите често користат формати со отворени прашања со цел да добијат 
информации за клиентите на почетокот на третманот, како на пример примена на 
психосоцијално интервју, или создавање на сопствени алатки во кои се вклучени или не 
издржливи мерки. 

Употребата на резултатите добиени од вакви практики при планирањето на третманот 
понекогаш не е лесна. Исто така, потребите за проверка во организацијата варираат во 

 
80 DePanfilis, Diane. “Is the Child Safe? How Do We Respond to Safety Concerns?” Decision Making in Children’s Protective Services: 

Advancing the State of the Art, edited by T. Morton and W. Holder, Child Welfare Institute, 1997, pp. 121–142. 
81 За повеќе информации видете: <www.outcomesstarsystem.org.uk> 
82 Winters, K.C., et al. “Assessing Adolescent Substance Use and Abuse”. Adolescent Substance Abuse: Psychiatric Comorbidity and 

High-Risk Behaviors, edited by Yifrah Kaminer and Oscar Bukstein, Taylor and Francis, 2008. 
83 Dennis, Michael, et al. GAIN Global Appraisal of Individual Needs: Administration Guide for the GAIN and Related Measures. 5th ed. 

Chestnut Health Systems, 2003. 
84 Meyers, K., et al. “The Development of the Comprehensive Addiction Severity Index for Adolescents (CASI-A): An Interview for 

Assessing Multiple Problems of Adolescents”. Journal of Substance Abuse Treatment, Vol 2, 1995, pp. 181–193. 
85 Kaminer, Yifrah, et al. “The Teen-Addiction Severity Index: Rationale and Reliability”. International Journal of the Addictions, Vol. 

26, Issue 2, 1991, pp. 219–226. 
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зависност од клиентите или од постоењето на специјализирани сервисни опции. Организација 
што опслужува малолетни клиенти со висок ризик, кои имале проблеми со законот, на пример, 
може ќе одлучи да провери дали имаат криминални намери, додека друга организација која 
работи со помал број млади што имаат проблеми со законот нема да го направи тоа. 

Потребен е модуларен пристап до скринингот (проверката) преку кој на организацијата ќе ѝ се 
овозможи да ги прилагоди областите на скрининг, да направи индивидуален извештај за секој 
клиент заснован на издржливи инструменти за процена, притоа достапен за минимален износ. 
Во моментов постои сличен систем за возрасни,86 но ползата и соодветноста на сличен пакет 
прилагоден за адолесценти не е позната.87 

Советите за процена за вработените во здруженија на граѓани се содржани во прилог 2. 

Планирање  
Со помош на планирањето клиентот полесно ги артикулира целите што сака да ги постигне и 
неопходните чекори или активности за нивно постигнување. Во планот за поддршка, 
произлезен од процесот на планирање, се применуваат податоци собрани при процената со цел 
да се утврдат идните чекори на клиентот. Се работи за алатка со која се дава акцент, но и се 
поставуваат реални граници во заедничката работа. Се идентификуваат активностите за помош 
од страна на организацијата, како и потребната поддршка од други организации или 
институции, односно се пресретнуваат потребите на клиентот со достапните ресурси. 

Многу лесно е вработениот да се изгуби во секојдневната испорака на услуги при 
пресретнувањето на итните потреби на лицата. Преку изработката на план за поддршка, 
вработениот во организацијата и клиентот ќе добијат шанса да запрат и да ја утврдат крајната 
цел што треба да се постигне со заедничката работа, како и да се утврдат чекорите неопходни за 
постигнување на целта. Заедничкото планирање помага клиентот да се стекне со поголема 
независност за да има активна улога во постигнувањето на посакуваните резултати. Со ова 
делумно се зголемува учеството на клиентот во планот, но исто така можноста да ја покаже 
сопствената компетентност му дозволува да се стекне со поголема самодоверба.        

 

Безбедносен план во случај на негрижа и на злоупотреба 
Безбедносниот план и планот на случај имаат две различни намени. Интервенциите во склоп на 
безбедносниот план имаат цел да воспостават контрола над ризик-факторите што 
претставуваат опасност за безбедноста на детето. Од друга страна, интервенциите во склоп на 
планот на случај се наменети да поттикнат промена во основните услови или факторите што 
придонеле до злоупотреба.   

За да се воспостави контрола над ризик-факторите со кои директно е засегната безбедноста на 
детето, безбедностите интервенции мора да: 

• имаат директно и индиректно влијание врз еден или повеќе ризик-фактори; 
• бидат пристапни и достапни временски и просторно; 
• бидат применувани сѐ дури постои закана од штета; 
• ги пополнат празнините во заштитните фактори на негувателот. 

 
86 Simpson, D. Dwayne, et al. “Texas Christian University (TCU) Short Forms for Assessing Client Needs and Functioning in 

Addiction Treatment”. Journal of Offender Rehabilitation, 51, 2012, pp. 34–56. 
87 Knight, Danica K., et al. “Screening and Assessment Tools for Measuring Adolescent Client Needs and Functioning in Substance 

Abuse Treatment”. Journal of Substance Use and Misuse, Vol. 49, Issue 7, 2014, pp. 902–918. 
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Одговорниот на случајот треба да вложи разумни напори за да се зачува или обедини 
семејството при идентификација на безбедносните интервенции и изработка на безбедносниот 
план. Безбедноста на детето е најважна во такви моменти. Присуството на одредени фактори, 
како на пример напуштање, мачење, хронична злоупотреба, одредени форми на сексуална 
злоупотреба или престанок на родителските права врз друго дете, претставуваат доволно голема 
опасност при што не се неопходни разумни напори за да се спречи сместување на детето или да 
се обедини семејството. 

Безбедносните интервенции, подредени од најмалку до најмногу интрузивни, се следниве: 
• услуги во домот, можно е и во комбинација со делумни услуги надвор од домот како што 

се сервисите за дневна грижа; 
• отстранување на старател кој врши злоупотреба; 
• грижа за роднина или сродни лица; 
• сместување во установа. 

Безбедносната процена се врши заедно со семејството доколку е возможно. Сепак, учеството на 
сторителот може и да не е безбедно. Изработката на безбедносниот план исто така треба да се 
изврши во преговори со семејството. На тој начин се постигнува следново: 

• одговорниот на случајот и старателот можат заедно да проценат дали е возможно да се 
реализира безбедносниот план; 

• одговорниот на случајот треба да биде сигурен дека старателот ги разбира последиците 
од сопствените избори; 

• старателот добива чувство на контрола над ситуацијата; 
• старателот добива можност да ја зачува достоинственоста.88 

 

План за транзиција за лицата кои напуштаат грижа 
Планот за транзиција за секој млад човек се заснова и го содржи планот за грижа. Со него се 
уредуваат дејствата што треба да ги преземат надлежните власти, младата личност, родителите, 
негувателите и инволвираните институции со што секој млад човек ги добива потребните 
услуги за да ги оствари сопствените желби и да направи успешна транзиција во полнолетство.     

Планот за транзиција како документ може да се менува и да се дополнува. Со него се уредуваат 
услугите и начинот на нивна испорака со цел да се постигне сеопфатна покриеност на потребите 
на младата личност. Во планот особено се внимава на: 

• здравјето и развојот на младата личност преку употреба на податоци содржани во 
здравствениот план кој е содржан во планот за грижа; 

• планот за образование, обука и вработување се одржува сѐ дури младата личност целосно 
или делумно учествува во образовниот процес. Особено внимание се посветува на 
планирањето на кариерата, се земаат предвид желбите, вештините и образовниот 
потенцијал на лицето; 

• контактот со родителите на младата личност, поширокото семејство и пријателите и 
капацитетот на оваа мрежа да ја охрабри личноста и да ѝ овозможи позитивна 
транзиција во полнолетство; 

 
88 Gehart, Diane. Theory and Treatment Planning in Counseling and Psychotherapy. Brooks/Cole, Cengage Learning, 2013. 
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• финансиските можности и капацитет за управување со парите на секоја млада личност 
заедно со стратегии за развој на вештините во оваа област.89 

Советите за планирање за вработените и од вработените во организациите се содржани во 
прилог 3. 

 

Имплементација – Дел A. Директни услуги 
Под директни услуги се подразбираат сеопфатни и практични услуги и поддршка за помош на 
младото лице за постигнување на целите и стекнување со поголема способност да се справи со 
сопствената ситуација. Во рамките на пристап заснован на работа на случај, услугите на ЗГ се 
засноваат на целите и на потребите идентификувани при процесот на планирање заедно со 
клиентот, како и активностите поврзани со застапување и препраќање. Понекогаш е неопходна 
заедничка работа со клиентите со цел да се надминат препреките или кризите пред клиентите 
да можат да „продолжат“ со постигнување на примарните цели. 

При работа на случај понекогаш фокусот повеќе паѓа на препраќање и координација отколку на 
самата интервенција. И покрај тоа што е важна, доказите покажуваат дека најдобрите резултати 
се постигнуваат преку директна поддршка во рамките на добар план и стабилен однос изграден 
со текот на времето со клиентот, како на пример препраќање до специјалисти за потребите кои 
не може да ги пресретне организацијата. 

Компаративните истражувања покажуваат дека менаџирањето на случај е најефективно кога се 
нуди директна помош преку практични и специјалистички потреби за поддршка. 

Директната испорака на услуги се раководи од принципите, од процедурите и од насоките на 
здруженијата на граѓани. Праксата се подобрува преку постојан контакт со примери за добра 
работа со приклучување кон мрежи на професионални асоцијации, читање на професионални 
публикации и учество на конференции и други начини за професионален развој. 

Интервенции засновани на јаки страни и интервенции фокусирани на решенија 
Личните јаки страни и социјалниот капитал во голема мера се индивидуални при што зависат 
од личните карактеристики, околностите, искуствата и перцепцијата за себеси.    

Пристапите засновани на јаки страни и пристапите фокусирани на наоѓање решенија исто така 
се во склад со философијата за намалување на штети. Философијата се заснова на 
претпоставката дека што и да направиме, одредени млади луѓе ќе продолжат да користат 
алкохол и дроги, и со оглед на овој факт, изнаоѓањето решенија за овозможување на побезбедна 
употреба на дроги или намалување на штетите настанати како резултат на други прашања 
поврзани со употребата на дрога е многу попродуктивно.  

Праксата заснована на јаки страни исто така е прилично фокусирана на соработката меѓу 
вработениот во ЗГ и клиентот во поставувањето на цели и остварувањето на активностите. 
Практичарот присвојува „неекспертски“ или „не знам“ став, односно не претпоставува дека 
знае што е најдобро за клиентот како резултат на веќе изграденото знаење.90 Знаењето заеднички 
се создава преку разговор меѓу клиентот и вработениот како основа за препознавање, за почит 
и вреднување на алатките и за вештините кои клиентот веќе ги поседува. 

 
89 Department of Education. The Children Act 1989 Guidance and Regulations, Volume 3: Planning Transition to Adulthood for Care 

Leavers. Department of Education, 2010. 
90 Discursive Perspectives in Therapeutic Practice, edited by Andy Lock and T.Strong, Oxford University Press, 2012. 
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Силната желба на адолесцентите да проектираат способен и цврст идентитет, комбиниран со 
неволноста да се признае дека немаат контрола над сопственото однесување, посочува колкава 
е вредноста на терапевтските пристапи засновани на јаки страни кај адолесцентите со цел 
промоција и одржување на нивното учество.    

Предмет на загриженост и потенцијална опасност во пристапите фокусирани кон изнаоѓање 
решение, при многу ригорозна примена, е недоволно посветеното време за откривање на 
искуствата на клиентот, неговата перцепција за проблемите со кои се соочува и разбирањето на 
целата ситуација. Од клучно значење при воспоставувањето на односот е да се посвети доволно 
време за да се ислуша клиентот, да се демонстрира емпатија и да се покаже дека е почитуван и 
покрај минатите искуства и моменталните околности во кои се наоѓа.    

Површното минување низ проблемите и брзото изнаоѓање на решенија не е секогаш погодно 
при примената на овој пристап. Исто така треба да се препознае и да се потврди дека младите 
испуштиле многу можности за градење на животни вештини, додека сега им се потребни 
дополнителни можности и помош за да ги постигнат нив. Иако откривањето и нагласокот на 
јаките страни кај ранливите млади е неопходно, подеднакво важно е да се препознае дали 
постојат пропусти во основните вештини кај младата личност.     

Од клучно значење е да се посвети активно внимание на „проблемите“ при работа со популација 
соочена со прилично високо ниво на изложеност на ризик-фактори кои претставуваат сериозна 
закана за безбедносните и здравствените исходи, краткорочно и долгорочно.   

Сервисни модалитети и интервенции 
Сервисните системи за ранливите групи на млади имаат повеќе аспекти при што се состојат од 
различни видови сервиси и програми во кои се инкорпорирани елементи за ефективна пракса 
со млади засновани на докази. Сервисите и програмите се нудат во рамките на специфични 
модалитети или структурирани средини каде што младите можат да имаат пристап до повеќе 
интервенции. Ова воедно претставува и логичен одговор на доказите дека ризичното 
однесување е тесно поврзано со губењето на главните социјални структури во животот на 
младите.   

Сервисните модалитети се однесуваат на физичките и другите структурни карактеристики на 
сервисните видови. Сервисните модалитети не претставуваат третмани или интервенции, туку 
се средини или алатки за испорака на различни видови интервенции. 

Видовите интервенции се однесуваат на улогите и на активностите на 
вработените/волунтерите во ЗГ во рамките на сервисите и видовите третмани, грижа и 
поддршка што, всушност, клиентот ги добива. Видовите интервенции функционираат 
прилично независно од сервисните модалитети. За да се обезбеди континуитет и доследност на 
грижата неопходно е да постои преклопување во видовите интервенции што се нудат во 
модалитетите, со поголем или помал акцент на секој во зависност од конкретните намери и 
структурни одлики на модалитетот. 

 

Заедница 
Сервисите и интервенциите испорачани во рамките на заедницата вообичаено се засноваат и се 
состојат од советување. Во пракса тоа значи дека при секое користење на сервис, младите и 
семејствата се советуваат во текот на краток, дефиниран период. Може да се работи само за една 
сесија или повеќе редовни. Иако учеството на клиентите се гради со текот на времето, темелот 
на нивната ангажираност треба да се постави на првата сесија при што клиентите се насочуваат 
и се мотивираат повторно да се враќаат. 
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Фундаментално советување 
Советувањето вообичаено се нуди во рамките на сервисите на заедницата во форма на 
едночасовни до двочасовни средби или кратки консултации. Таквите услуги се соодветни за 
семејно советување или интервенции фокусирани на семејството. 

Цели  
• Специјалистички интервенции при кои се остваруваат најдобри резултати во затворени, 

но не и во стационирани услови. 

Примери на видови интервенции и програми: 
• Советување – примена на терапевтски модели засновани на докази. 
• Фармакотерапија/тест на урина – супституциска терапија. 
• Семејна терапија. 
• Советување при загуба и тага. 
• Советување при сексуален напад. 
• Понуда на виртуелни сервиси преку дигитални платформи за комуникација, ангажирање 

и информирање на младите – на пример преку употреба на социјални медиуми, Скајп и 
веб-страници. 

Интернет/телефонско советување 
Интернетот и телефонското советување претставува модалитет во развој кој привлекува големо 
внимание поради можната примена за поголема пристапност и ефикасност да се оствари 
контакт со младите загрижени за сопственото или нечие друго ризично однесување или 
проблем.   

Цели 
• Пристапно советување и/или консултации за млади на нивно барање. 
• Можност за процена и кратко информирање на младите кои вообичаено не 

пристапуваат до сервисите. 
• Препраќање на младите до вид или ниво на грижа најсоодветно за нивните потреби. 

 Примери на видови интервенции и програми 
• Скрининг за ризично однесување. 
• Психосоцијална процена и препраќање до локални сервиси. 
• Краткорочно советување и кратки интервенции, преку телефон и интернет, во текот на 

закажаните средби или при самиот телефонски повик. 
• Информирање и советување на лица загрижени за ризичното однесување или проблем 

на младата личност. 

Доброволно доверливо советување и тестирање (ДДСТ) 
Здруженијата на граѓани што нудат тестирање и советување за ХИВ треба да ги почитуваат 
водечките принципи на СЗО за опширно тестирање и советување.91 Тестирањето за ХИВ е на 
доброволна основа. Задолжителното тестирање за ХИВ не е ефективно ниту од јавни 
здравствени причини, ниту пак е етичко. 

При тестирање, секое лице треба да даде информирана согласност. Тоа повлекува: 

 
91 World Health Organization. Guidelines on HIV Self-Testing and Partner Notification, Supplement to Consolidated Guidelines on HIV 

Testing Services. World Health Organization, 2016. 
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• споделување информации пред тестирањето во врска со целта на тестирањето и со 
третманот; 

• споделување информации за достапната поддршка откако ќе се дознае резултатот; 
• потврда дека е постигнато разбирање; 
• почит за автономијата на лицето. 

Доверливоста мора да се заштити. Пристап до медицински информации има само овластениот 
персонал со директна улога во раководењето со ДДСТ, и тоа само до неопходните информации. 
Неопходно е да се понудат сервиси за поддршка по тестирањето. Лицата со позитивни резултати 
од тестот се советуваат и се препраќаат до грижа, поддршка и третман. 

Теренска работа 
Теренската работа како алатка за ангажирање на клиентите е со докажана ефективност, особено 
кај младите „посебно ранливи“ и „до кои постои отежнат пристап“. Преку теренската работа, 
персоналот во ЗГ добива можност проактивно да ги лоцира и да се поврзе со младите и 
семејствата во средини каде што се чувствуваат удобно. Теренската работа исто така на 
практичарите им нуди поголема флексибилност и креативност при креирањето на соодветни 
методи за ангажирање на младите и на семејствата. Теренската работа претставува одлучувачки 
механизам за поврзување и координирање на активностите во разните сервиси и сектори.   

Позитивната работа на терен е поспецифична од теренската работа и претставува ефективен и 
клучен метод за испорака на услуги до групите на млади до кои најтешко се доаѓа, а на кои им е 
потребна поддршка. Преку позитивна работа на терен, поткрепена со вредностите на 
социјалната правда, се потврдува фактот дека ранливите и исклучени групи на млади луѓе се 
соочени со многу препреки при пристапот до услуги. Недовербата, ограничените ресурси, 
чувството на немоќ или јазичните и културните бариери го отежнуваат договорот за пристап до 
услуги.      

Позитивната работа на терен е позитивен пристап до понудата на поддршка и интервенции. Ја 
предизвикува идејата дека клиентот секогаш е одговорен самиот да земе учество во сервисите и 
да покаже дека тоа му е потребно при што се поставува прашањето „Кој има најголема потреба 
од овој сервис?“. 

При работата со млади, потврдната работа на терен вообичаено вклучува активности за 
наоѓање на случаи или потврдно последователно препраќање. Наоѓањето случаи, спротивно 
од чекањето клиентите да бидат препратени во ЗГ, е кога вработените во организациите 
идентификуваат група на млади кај кои употребата на супстанции, на пример, предизвикува 
најголема штета и со намера да вршат теренска работа во заедницата или местата каде што 
младите се собираат им нудат информации и поддршка. Се работи за прилично неинвазивен 
пристап, каде што вработените во ЗГ редовно ги посетуваат истите места подолго време со цел 
да изградат врска и доверба.    

Потврдното последователно препраќање претставува обид да се оддржи контакт со младата 
личност дури и кога учеството е отежнато. Со други зборови, пропуштените состаноци или 
недоаѓањето на состаноци резултираат со двапати поголем напор од страна на сервисот да се 
обезбеди учеството на младата личност и да се пронајде начин како да се работи со личноста 
наместо да престане поддршката.  

Цели 
• Лоцирање и поврзување со целните групи на млади. 
• Интервенции во согласност со потребата и подготвеноста на младите и со контекстот. 
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Примери на видови интервенции и програми 
• Координација за грижа и за закрепнување. 
• Промоција на сервиси и наоѓање случаи. 
• Потврдно ангажирање и поврзување. 
• Работа на случај, вклучително и планирање процена и индивидуална грижа. 
• Посредување и застапување. 
• Здравствена едукација и промоција. 
• Советување. 
• Бихејвиорални и други психолошки интервенции. 
• Семејна поддршка. 
• Повлекување во домот. 
• Секундарна консултација со други сервиси. 

Програмите за теренска работа за млади кои употребуваат дроги ги нудат следниве „суштински 
сервиси“:92 

• информирање и поврзување со сервиси што ги обезбедуваат основните потреби како 
што се: безбедност, храна, засолниште, хигиена и облека; 

• размена на опрема за инјектирање и разделување кондоми; 
• тестирање и советување за ХИВ/ХЦВ; 
• вакцинација против хепатит Б; 
• едукации за дејството на дрогите и ризиците поврзани со употребата на дроги; 
• основна процена на нарушувањата поврзани со употребата на супстанции; 
• кратки интервенции со цел да се мотивираат промени во употребата на супстанции;  
• препраќање до третман за нарушувања поврзани со употреба на супстанции; 
• основно советување и/или социјална поддршка; 
• препраќање до сервиси за здравствена грижа кога е неопходно; 
• сервиси за спречување на предозирање, вклучително и пристап до налоксон за итни 

случаи. 

Мобилна теренска работа 
Сервисите за мобилна теренска работа им се нудат на младите на местата каде што се наоѓаат, 
на пример дома, во јавни простори и локации во заедницата. 

Прашања за дискусија: 
• Дали вработените во организацијата се иновативни и проактивни во обидите да ги 

ангажираат младите? 
• Дали ги знаат местата каде што се движат младите, на пример паркови, трговски центри 

и кафулиња? 
• Дали имаат соодветни политики и процедури преку кои ќе се гарантира безбедноста на 

персоналот и на младите? Вклучително:  
o минимално ниво на персонал, 
o процедури за лична заштита, 
o протокол за реагирање при кризи, 

 
92 UNODC and World Health Organization. International Standards for the Treatment of Drug Use Disorders, Draft for Testing. 

UNODC, 2017. 



 

71 

o процедури за препраќање, 
o договори со релевантните институции, како на пример полицијата, брза помош, 

општината,  
o процедури за проверка при завршување на смена. 

• Дали се опремени со ресурси за извршување на ефективна теренска работа? 
Вклучително: 
o возила,  
o препознатлива облека и/или беџови за идентификација, 
o кутии за прва помош,  
o мобилни телефони, 
o храна,  
o лаптопи/таблети со интернет, 
o резерви за намалување на штети. 

 

Улична работа Нуди можност за ангажирање на младите во 
нивната средина, често на јавни места како 
што се кафулиња, трговски центри, паркови, 
спортски групи, рампи за возење, места за 
забава, локации каде што се врши улична 
сексуална работа и на улиците.  

Индивидуална и мобилна теренска работа Се врши по потреба, на различни локации во 
заедницата, вклучително и домови, 
училишни и јавни места, за процена и 
интервенирање со младите. Кај овој модел 
услугата се заснова на централна локација 
како што се здравствениот дом во заедницата, 
сервиси за алкохол и дроги, младински 
сервиси или болници. 

Сателитска теренска работа  Се применува во средини пријателски 
настроени кон младите, како што се 
младински центри, програми за правда за 
млади и центри за сместување. Ваквиот вид 
теренска работа е од корист при друг вид 
теренски служби до кои младите имаат 
пристап (Berends et al, 2004, цитиран кај 
Petroulias et al. 2006). Препраќањето го вршат 
сервиси како што се општи лекари, училишта 
и владини сервиси. 

Потврдна работа на терен во заедницата Се врши во средината на младата личност или 
преку општи лекари или специјалисти при 
што целната група се млади со широк 
дијапазон на комплексни, бројни проблеми 
кои не се дел од други сервиси. Често е 
поддржана од специјалистички сервиси 
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преку колокација или локација во самата 
институција за грижа. 

Клиничка теренска работа  Се состои од медицински професионалци кои 
вршат индивидуализиран третман во 
заедницата. Во контекст на употреба на 
алкохол и дроги кај млади, третманот се врши 
во младински сервиси во заедницата каде што 
е поголема веројатноста дека младите со 
проблематична употреба на дрога и на 
алкохол би пристапиле до помош. Во 
согласност со името, клиничката улична 
теренска работа ги ангажира младите во 
различни средини, вклучително и на јавни 
места често посетувани од целните групи.   

Слика 13 – Пет модели на теренска работа93 

 

Дневни програми 
Дневните програми на младите им нудат безбедни, контролирани и забавни простори за 
учество и пристап до услугите во одредено работно време во текот на денот. Дневните програми 
се разликуваат по намерата и достапните услуги и/или ресурси, но вообичаено со нив се нуди 
мешавина од структурирани активности како што се едукации, рекреација, вештини за 
независен живот или обуки за вработување, советување и менаџирање на случај, како и 
директна нега, односно храна, облека, простори за туширање и перална, и можност за непречено 
учество. Пристапот до компјутери го поттикнува развојот на вештини и нуди пристап до 
вработување и до други ресурси.    

Дневните програми на вработените во ЗГ им нудат повеќе можности да изградат однос и да ги 
охрабрат клиентите. Затоа што младите ги посетуваат сервисите кога е соодветно за нив и по 
сопствен избор, покажуваат поголема подготвеност за поврзување бидејќи имаат контрола над 
процесот на учество. Со овие програми на практичарите од другите организации или 
институции исто така им се нуди простор за работа со младите.     

Цели 
• Безбедна и флексибилна средина што стимулира, каде што младите можат да пристапат 

кога сакаат и колку сакаат. 
• Широк дијапазон на ресурси за мотивација, за поттикнување и за поддршка за младите 

да се оддалечат од проблематичните однесувања и контекст и да изберат постабилен и 
поздрав животен стил. 

Примери за видови интервенција и програми 
• Безбедно место за дружење и за оддишка. 
• Надгледувано или мониторирано закрепнување. 
• Примарна здравствена грижа. 
• Простори за лична грижа и хигиена. 
• Здравствено образование. 

 
93 Petroulias, Dimitra. Youth Alcohol and Drug: Outreach Clinical Treatment Guidelines for Alcohol and Drug Clinicians. Fitzroy, 2006. 
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• Животни вештини. 
• Мотивациско интервјуирање. 
• Советување. 
• Бихејвиорални и други психосоцијални интервенции. 
• Врсничка поддршка. 
• Поддржано препраќање и поврзување. 
• Терапевтски програми засновани на активности. 
• Секундарна консултација со други сервиси. 

Самопомош и врсничка поддршка 
Лицата со искуство со зависности и закрепнување се здружуваат за да понудат заедничка 
поддршка за лицата кои имаат или имале потешкотии со употреба на дрога. 

Групите или активностите за врсничка поддршка вообичаено се основаат од страна на сегашни 
или поранешни корисници на дроги и може да функционираат надвор од организациите и со 
поддршка на организациите во заедницата, агенциите за дроги или здравствените установи во 
заедницата. Програмите се неформални и пристапни, со високо ниво на заедничка поддршка, 
социјален контакт и разбирање меѓу членовите. Средбите вообичаено се одржуваат на јавни 
места, а членовите имаат можност да присуствуваат на толку средби колку што самите ќе 
изберат. Самопомошта и врсничката поддршка вообичаено се нудат од независни организации 
и не се финансирани од владата. 

Цели 
• Поддршка на лицата во закрепнувањето од проблеми поврзани со дрога. 
• Простор каде што врсници со поранешни или сегашни потешкотии со употреба на дрога 

ќе можат да изградат врски преку кои се поддржува и се промовира развој, закрепнување 
и општа благосостојба. 

Примери за видови интервенции и програми 
• Еден на еден и групи за врсничка поддршка. 
• Врсниците со директно искуство со проблеми со дрога ги споделуваат личните приказни 

за закрепнување на инспиративен начин. 
• Помош и поддршка во склоп на заедничка и балансирана врска каде што се учи еден од 

друг. 
• Заедничка поддршка за лицата кои се обидуваат да најдат сила за да напредуваат и да 

учат заедно. 
• Организациите за врсничка поддршка и самопомош често имаат цел да го зголемат 

учеството на клиентите со проблеми со дроги во сите нивоа на развојот, 
имплементацијата и комуникацијата на програмите за јавно здравје и сервиси и 
истражувањето во полето на зависност.  

Краткорочни стационарни единици (засолништа) 
Младите престојуваат во засолништа 24 часа на ден. Вработените во засолништата треба да 
бидат подиректни при собирањето податоци од клиентите во периодот пред прием во 
програмата. Возможна е поделикатна процена и собирање податоци во поинаква средина. Тоа 
значи дека вработените во засолништето брзо се стекнуваат со многу податоци за младата 
личност и нејзините животни околности. Доколку се земе предвид и постојаниот 24-часовен 
контакт, следува дека практичарите треба да бидат внимателни и да не го избрзуваат процесот 
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на учество. Постојат можности за ангажирање на младите за време на формалното структурно 
програмирање и при неформални периоди, како што е појадок/ручек/вечера или навечер.       

Вработените во засолништата не треба да забораваат дека престојот на секоја млада личност се 
заснова на краткорочни цели. Затоа треба да се поттикне учеството на младите во други корисни 
сервиси и во конструктивни врски за поддршка на нивниот развој.   

Цели 
• Привремена и сеопфатна заштита во согласност со почетната процена за најдобриот 

интерес на децата и на младите. 

Примери на видови интервенции и програми 
• Првична кризна процена и интервенција, вклучително и снабдување со храна, со облека, 

безбедно засолниште и препраќање до соодветна медицинска грижа. 
• Превенција на ХИВ/интервенции за сексуално здравје. 
• Менаџирање со случај со цел да се подобрат бихејвиоралните, когнитивните или 

сексуалните исходи од ризиците. 
• Едукации за дроги и сексуално искористување. 
• Семејно посредување и советување за обединување на младата личност со семејството, 

доколку е безбедно и соодветно. 
• Уметничка програма со цел да се поттикне изразувањето преку музика, танц, сликање и 

други медиуми. 
• Стручна обука. 
• Препраќање до долгорочни резиденцијални програми или програми за транзициско 

живеење во случаи кога не е возможно обединување со семејството. 

Долгорочни стационарни единици (поддржано сместување) 
Програмите за поддржано сместување им овозможуваат на младите да живеат независно или 
полунезависно при што добиваат поддршка да ги создадат и да ги изградат ресурсите и 
основните средства неопходни за да им се спротивстават на стресните елементи во животот и 
да водат добар живот без злоупотреба на алкохол и на други дроги. Поддржаното сместување е 
чекор подолу од резиденцијалната рехабилитација со помалку структурирана средина. 

Цели 
• Поддршка на младите за независен или полунезависен живот без притоа да се прибегне 

кон злоупотреба на алкохол и на други дроги. 

 Примери на видови интервенции и програми 
• Планирање на процена и грижа.94 
• Медицинска грижа и здравствено образование.  
• Образовни и стручни транзиции. 
• Мотивациско интервјуирање. 
• Советување. 
• Бихејвиорални и други психосоцијални интервенции. 
• Интервенции насочени кон семејството. 
• Врсничка поддршка. 

 
94 Guidelines for Transitional Education Plan Preparation. Global Partnership for Education and International Institute for Educational 

Planning, 2016. 
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• Поддржано препраќање и поврзување. 
• Секундарна консултација со други сервиси. 

За совети за директни сервиси за вработените и од вработените, видете во прилог 4. 

 

Имплементација – Дел Б. Координација на препраќање и сервиси 
 
Планираната поддршка, односно менаџирањето на случај е прилично опширно и повлекува 
учество на повеќе вработени или организации кои го поддржуваат истиот клиент. При работата 
на случај, препраќањето претставува помош да се добие потребната услуга од друга 
организација или институција или од друг оддел од истата организација. Препраќањето значи 
остварување на директен контакт со друг вработен од страна на клиентот или во негово име. 

Препраќањето претставува активен процес преку кој се овозможува прием на клиентот за 
процена во друг сервис при што клиентот потврдува дека сака да стане клиент на тој сервис. 

Координација на услугите значи работа со други вработени или организации или институции 
со цел да се обезбеди ефективно остварување на потребите на клиентите. Налага споделување 
на податоци со претходна согласност на клиентот. 

Иако според истражувањата директната испорака на услуги е најпогодна за клиентите, на некои 
лица им е потребна помош од специјалист или од сервиси во склопот на други организации или 
институции. Целта е да олесни барањето на потребната помош. 

Препраќањето е ефективно кога потребниот сервис е достапен за клиентот и кога препраќањето 
е поткрепено со активна, практична поддршка преку која клиентот воспоставува и одржува 
функционален однос со сервисот. Постојат докази дека препраќањето без тековна поддршка, 
без последователни контроли и без координација може да ги поткопа исходите кај клиентите. 
Често постојат многу структурни и лични препреки за лицата и за семејствата кои пристапуваат 
на други сервиси. Со ефективно препраќање се идентификуваат препреките и се преземаат 
дејства за нивно намалување.     

Координацијата на сервисите е значајна затоа што спречува клиентите да се изгубат во 
лавиринтот кога добиваат поддршка од повеќе од една организација или вработен. Важно е: 

• да се знаат работните обврски на секого: 
o именик за лицата кои бараат сервиси и именик за локалните сервиси 
o локални мрежи на агенциите преку кои вработените лично остваруваат контакт со 

други сервиси за помош на клиентите 
• да се знае како се споделуваат информации: 

o политики за доверливост со клиентите и споделување податоци – доколку 
организацијата нема усвоено таква политика, тогаш се почитуваат државните закони 
за заштита на податоци. 

Здруженијата на граѓани вообичаено имаат сопствени формулари за препраќање и за 
согласност на клиентот, како и меѓуагенциски формулари за регистрација како на пример 
меморандум за разбирање и други алатки за соработка. Во меѓународните прирачници можат 
да се најдат бројни примери на слични формулари. 95 

 

 
95 Види Suggesting literature for further reading part of the Guidelines pp. 87–93. 
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Координација со полицијата и со правосудните органи 
Во повеќето земји, ЗГ соработуваат со органите за спроведување на законот при што 
воспоставувањето силни работни врски и ефективната соработка со овие органи е од клучно 
значење. Меѓу ЗГ и овие органи потребно е да се потпишат меморандуми за разбирање и 
протоколи со цел да се идентификуваат улогите и обврските, како и околностите во однос на 
тоа кога:    

• се изготвуваат и се споделуваат извештаи меѓу организациите и институциите; 
• се прави заедничка првична процена или истрага; 
• е неопходно итно известување на другите органи; 
• се изготвуваат и се споделуваат усни и писмени извештаи.  

Преку соодветни обуки, одговорниот на случајот се запознава со утврдените улоги и обврски 
по потпишувањето на меморандумот или протоколот. Потребно е да се воспостават параметри 
за случаи кога е потребна помош од полицијата за да се отстрани детето или осомничениот 
родител/престапник од домот или кога постои опасност за безбедноста на вработениот. 

 

Вклучување на други професионалци 
Покрај органите за воспоставување на законот, улога во процесот имаат и други тела: 

• медицински персонал може да учествува во процената и на медицинските потреби на 
младиот човек или родител и можеби во документирањето на природата и нивото на 
злоупотреба; 

• персонал за ментално здравје може да учествува во процената на ефектите на 
пријавената злоупотреба и да помогне при утврдувањето на вистинитоста на 
обвинувањата. Можно е учество во процената на менталното здравје на родителот или 
старателот и влијанието на безбедноста на детето; 

• специјалисти за дроги може да учествуваат во процената на употребата на супстанции 
на младата личност/родителот или старателот и влијанието врз безбедноста на младата 
личност; 

• може да се побара помош од експерти за злоупотреба од страна на партнер во истрагата 
за безбедноста на детето во случаи каде што истовремено постои злоупотреба од страна 
на партнерот и злоупотреба на детето. Експертите исто така може да учествуваат и во 
процесот за планирање на безбедноста на детето; 

• педагози можат да учествуваат со директни податоци за ефектите од злоупотребата и 
други информации клучни за процената на ризикот; 

• други даватели на услуги во заедницата кои оствариле контакт или имале искуство во 
минатото со детето или семејството претставуваат извор за помош во итни случаи со 
детето или семејството; 

• мултидисциплинарни тимови се од корист при анализа на информациите поврзани со 
случајот и процена на ризикот и на безбедноста;  

• други партнери во заедницата како што се сервисен персонал кој работи од дома, 
даватели на дневна грижа, вонучилишни даватели на грижа, посвоители, доброволци 
или роднини можат да им помогнат на органите или организацијата при 
имплементацијата на планот за безбедност на детето во сопствениот дом; 

• малолетнички судови учествуваат во заштита на детето и нудат постојани услуги за 
заштита на детето и на семејството кога безбедноста на детето не може да се заштити, а 
родителите или старателите одбиле интервенција на органите. 
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За совети за препраќање за вработените и од вработените во здруженија на граѓани, видете во 
прилог 5. 

 

Имплементација – Дел В. Застапување 
Застапувањето во име на клиентот претставува посредување со цел клиентот да добие пристап 
до одреден сервис или институција. Може да се работи за повторно проследување по неуспешен 
обид за препраќање. Застапувањето значи помош клиентите да изградат вештини за самите да 
се застапуваат и да преговараат при обидот да се здобијат со потребните услуги или ресурси. 

Застапувањето може да се однесува и на лобирање за подобри услуги или финансирање на група 
на клиенти во рамките на сервисниот систем на заедницата. Застапувањето налага 
исклучително познавање на достапните услуги во сервисниот систем и вештини за вмрежување 
и преговори во рамките на системот. 

Клиентите понекогаш се соочуваат со структурни бариери при остварувањето на правата. 
Можно е да ја немаат потребната самодоверба или вештини за да ги надминат препреките или 
пак имаат лошо искуство во минатото. Застапувањето може да им помогне да добијат правичен 
пристап кога тоа ним им изгледа невозможно. 

Персоналот во ЗГ треба да знае дека е неопходно да се консултира со прирачникот за 
финансирање или законите со цел да се утврди поточно кои се правата на клиентот. 
Застапувањето всушност се заснова на упорност и на комуникација при што на персоналот во 
ЗГ му се препорачува да ги подобри неопходните вештини во рамките на личниот 
професионален развој.     

Застапувањето се состои од бројни активности кои имаат цел да гарантираат остварување и 
дејствување во согласност со правата, со интересите и со ставовите на ранливите деца и млади. 
Овие активности се состојат од: 

• едукација за правата, за интересите и за ставовите на децата и на младите; 
• пријавување на сè што е поврзано со правата, со интересите и со благосостојбата на 

децата и на младите вклучени во одредени сервиси; 
• комуницирање во врска со работата на организацијата, вклучително и проблеми во 

системот кои ги засегаат ранливите деца и млади; 
• комуникација со децата и со младите, со заедниците и со другите со цел соработка за 

изнаоѓање начини за решавање на проблемите кои ги засегаат децата и младите; 
• спроведување на истражувања со цел подобрување на одредени сервиси; 
• застапување во име на индивидуални лица и млади корисници на сервисите; 
• правно претставување на деца и на млади корисници на сервисите. 

За совети за застапување за вработените и од вработените во здруженија на граѓани, видете во 
прилог 6. 

Мониторинг и ревизија 
Мониторинг и ревизија значи евалуација на напредокот со планот за поддршка со цел да се 
утврди дали ефективно се пресретнуваат зацртаните цели или потребно е да се направи промена 
во планот. Во планот за поддршка секогаш се содржани датите за кога е закажана ревизијата со 
цел да се овозможи редовност. 
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Редовниот и закажаниот мониторинг придонесува до успех, напредок во ревизијата и 
планирање на идните чекори за клиентот и за вработениот во ЗГ. Исто така претставува 
можност за почеток на изработка на план за излез откако клиентот ќе постигне значителен 
напредок. Преку мониторингот исто така се прави проверка на функционирањето на 
сервисниот систем. 

Мониторинг на однесување 
Набљудувањето и мониторингот на однесувањето од страна на вработените е неопходно во 
одредени ситуации и од различни причини. Однесувањето на клиентот може да даде корисни 
информации за: 

• мониторинг на вештините за справување со промени на клиентот; 
• модификација во однесувањето; 
• редовна посета на психолог или друг доктор. 

Набљудувањето и мониторингот се презема од: 
• самите клиенти преку себепроверка; 
• старател/родител; 
• вработен во организацијата; 
• психолог или друг доктор. 

Можно е од страна на вработен во ЗГ да се побара да го мониторира однесувањето на клиентот 
во текот на времето, што може да се постигне преку примена на формални и неформални 
методи: 

• набљудување;  
• интервјуирање на клиентите и на блиските; 
• поддршка при самопроверка; 
• примена на формална алатка за мониторинг; 
• комуникација со колегите и со другите даватели на услуги; 
• разгледување на белешките од случајот и сервисниот план и акцискиот план на клиентот. 

Формален мониторинг 
Сите сервиси во заедницата, во зависност од видот на услугата, имаат сопствен формален 
процес на набљудување или мониторинг на однесувањето на клиентот. Набљудувањето е 
корисна техника за собирање податоци. 

Примери за формално набљудување: 
• табели за мониторинг на однесувањето на клиентот во одреден период со цел да се 

утврди поточно што го предизвикува однесувањето; 
• список за проверка и попис; 
• белешки за случајот. 

Со текот на времето, преку набљудувањето се стекнува перспектива за многу аспекти од 
функционирањето на клиентот, неговото однесување и тековните потреби, се идентификува 
фреквенцијата на одредени однесувања и помага да се одреди третманот или специфичните 
потреби. 

При документацијата на формалното набљудување потребно е да се следат следниве насоки: 
• бележете го единствено тоа што го гледате и го слушате; 
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• не осудувајте; 
• бележете ги датумот, времето и активноста на клиентот за време на сесијата на 

набљудување; 
• документирајте кој е набљудувачот; 
• следете ги политиките и процедурите на организацијата со цел да се гарантира 

почитување на точните протоколи, на пример во поглед на доверливоста; 
• водете јасна и прецизна евиденција и доколку е возможно водете писмена евиденција за 

настаните; 
• бидете објективни, односно не ги толкувајте субјективно настаните; 

• при документирањето на сесиите за набљудување, пласирајте ги информациите во 
точниот контекст.  

Неформален мониторинг 
Неформалните методи за набљудување и за мониторинг на однесувањето на клиентите им 
помагаат на вработените во ЗГ да ги запознаат подобро клиентите и да ги разберат нивните 
специфични проблеми и прашања. Можат да бидат ефективни и при навремена 
идентификација на проблематичното однесување и кога е соодветно да се врши мониторингот 
на однесувањето и водењето формална евиденција.    

Да се забележи точно што се случува со клиентот, како и свесност за средината, како на пример 
бучава, осветлување, топлина и нивното дејство на клиентот е клучно при неформалниот 
мониторинг. Вработениот во ЗГ исто така треба да внимава на сопствената реакција на 
однесувањето на клиентот.   

Процена на однесувањето 
Од големо значање за вработените во организациите е препознавањето на ризик- 
-факторите кај клиентот преку запознавање со историјата на клиентот. Тоа ќе се постигне преку: 

• проверка на белешките од случајот; 
• читање на табелите од набљудувањето; 
• прием на извештаи предадени од колеги; 
• истражување на достапните релевантни податоци за клиентот. 

Следниве фактори можат да предизвикаат конфликт на клиентот со давателот на услуги или 
старателот и/или агресивно однесување: 

• историја на агресија, на насилство и на испади; 
• злоупотреба на дроги и на алкохол; 
• чувство на заробеност и немоќ; 
• високо ниво на фрустрација; 
• недостиг на контрола врз нагоните; 
• анксиозност поттикната од свесни или несвесни конфликти; 
• употреба на несоодветни механизми за одбрана, како на пример лажење или омраза.  

Ваквото однесување се развива бавно при што клиентот не е свесен за тоа и потенцијалното 
влијание што го има врз другите. Вработените во ЗГ треба да бидат свесни за промените во 
однесувањето на клиентите кои можат да предизвикаат конфликт. 
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Класификување на однесувањето 
Понекогаш вработените во ЗГ треба да преземат дејства и да реагираат на однесувањето на 
клиентите како резултат на: 

• докази дека однесувањето на клиентот станува негативно со текот на времето или  
• кризни ситуации како на пример насилство или агресија.  

Процена на однесувањето на клиентот заснована на докази 
Негативното однесување е поврзано со вештините за справување или проблематичното 
однесување на клиентот. 

Вештини за справување 
Понекогаш мониторингот на однесувањето на клиентот има цел процена на вештините за 
справување со проблеми. Како што веќе посочивме, тоа е поврзано со:  

• намалени вештини, на пример преку повлеченост, збунетост, недостиг на мотивација, 
пасивна агресија, стареење или здравствена состојба; 

• повторно стекнување со вештини по закрепнување; 
• развој на вештини преку обука и споделување на информации. 

Проблематично однесување 
Понекогаш однесувањето на клиентот не претставува ризик за безбедноста, но сепак може да 
биде голема препрека при исполнувањето на целите на клиентот. Процената на однесувањето 
на клиентот со текот на времето, како и прецизното познавање на моменталната ситуација и 
проблемите на клиентот можат да помогнат во преземањето на соодветно дејство за да се спречи 
идно проблематично однесување.  

Реакција при кризни ситуации или несоодветно однесување 
Организациите вообичаено утврдуваат специфични процедури за справување со кризни 
ситуации, како и чинови на насилство и на агресија. 

Без оглед на процедурите утврдени за поддршка на персоналот во ЗГ во кризни ситуации, 
агресивните инциденти се менаџираат и на организациско ниво. Постојат три фази за 
менаџирање на агресивни инциденти – пред, за време и по настанот.   

• Пред инцидентот 
Неопходно е персоналот и ЗГ да спроведат превентивни мерки.  

• За време на инцидентот 
Персоналот во организациите мора да применува стратегии не само за да му помогне на 
клиентот да ја врати контролата туку и за спречување на повреди – на вработениот, на 
клиентот, на другите и/или на просториите. 

• По инцидентот 
Се врши известување на инволвираните, вообичаено на индивидуално ниво, особено на 
клиентот за да му се помогне да се справи со главните проблеми и да се спречат 
понатамошни епизоди. 

Методи на процена 
Постојат бројни методи за процена на мониторингот на однесувањето на клиентот при што при 
секој од нив се користат специфични алатки, во зависност од околностите и инволвираните 
клиенти. Во видовите методи за процена при мониторинг на однесувањето на клиентот се 
вбројуваат: 
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• процена од страна на клиент; 
• индиректна процена; 
• интервју со клиенти и со чинители; 
• процена на ризик. 

 

Процена од страна на клиент е кога клиентот презема контрола и го набљудува сопственото 
однесување. Се постигнува со тоа што клиентот директно документира кога нешто ќе се случи 
или кога претчувствува потенцијално негативно однесување, како на пример кога е агресивен и 
сака „да се испразни“ врз некого. Ова се постигнува и со идентификување на поттикнувачот на 
однесувањето. 

Индиректна процена претставува кога вработениот во организацијата, наставникот или 
родителот/старателот го набљудува однесувањето и бележи промени во однесувањето со текот 
на времето. 

Интервјуирањето на клиентот и на чинителите/блиските може да посочи на моменталната 
состојба на клиентот и дали нешто го мачи. Со интервјуто се открива и колку често одреденото 
однесување се случува, доколку е релевантно.  

Процена на ризик – дел од процената и евалуацијата на потребите и на проблемите на клиентот 
понекогаш налага вработениот во организацијата да одреди дали ситуацијата или однесувањето 
на клиентот е опасно за него или за другите. 

 

Алатки за процена 
Постојат многу видови алатки за процена и за мониторинг на однесувањето во зависност од 
видот на клиенти и нивното однесување и од организацијата. Повеќето од алатките се во форма 
на списоци за проверка, формулари или прашања со повеќе одговори, на пример: 

• извештаи за инциденти; 
• алатки за самопроцена; 
• списоци за проверка на однесувањето на клиентот; 
• списоци за проверка на животниот статус. 

За совети за мониторинг и ревизија за вработените и од вработените во здруженија на граѓани, 
видете во прилог 7. 

Планирање на излез и завршеток 
Планирањето на излез е процесот кога на клиентот му се нуди помош да се подготови да го 
оддржи напредокот без поддршка на сервисот на организацијата. Според истражувањата, 
квалитетната врска меѓу клиентот и вработениот во организацијата е најзначајниот фактор за 
успешно планирана поддршка.96 Поради ова крајот на врската претставува значаен момент што 
може да предизвика загуба, но и можност клиентот да се прилагоди и да продолжи понатаму. 
Во зависност од природата на сервисот, завршетокот може да налага транзиција во 
понеформален вид поддршка, дистанциран мониторинг од организацијата или препраќање до 
други организации. 

 
96 Loss and Trauma: General and Close Relationship Perspectives, edited John H. Harvey and Eric D. Miller. Psychology Press, 1999. 
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Со планирањето на излез на клиентите им се помага да се подготват и да продолжат без 
поддршка од сервисот. Кај одредени сервиси давањето услуги е ограничено на одреден 
временски период. 

Видови затворање на случај 
Генерално, случаите при сервисите за заштита на младите се затвораат на еден од следниве 
четири начини:  

• Престанок  
Доколку се постигнати сите исходи или доколку клиентот и/или семејството не се 
чувствува подготвено или не сака да работи кон исполнување на тие исходи, а сепак 
постои доволна причина да се мисли дека детето/младата личност е безбедна, и покрај 
постоењето на одредени ризици, тогаш одговорниот на случајот може да се согласи дека 
престанокот на врската со клиентот или семејството е соодветен. 

• Препраќање  
Доколку клиентот и/или семејството се способни и сакаат да продолжат да работат со 
други даватели на услуги со цел исполнување на дел или на сите исходи, тогаш 
одговорниот на случај ќе работи со клиентот/семејството за да се идентификуваат други 
стратегии за продолжување со работата. Тоа налага препраќање до други институции 
или даватели на услуги или пак неформална поддршка од страна на семејството или 
пријателите кои ќе ги поттикнат и ќе ги насочат.    

• Трансфер  
Доколку периодот на работа со клиентот и/или семејството завршува, но тие 
продолжуваат да работат со друг вработен во организацијата, тогаш при крајот фокусот 
ќе биде на градење нова врска со клиентот и/или семејството. Доколку лицето одговорно 
за случајот има изградено позитивна врска со клиентот/семејството, пожелно е да се 
одржи барем една заедничка сесија меѓу него и идниот одговорен за да се запознае 
подобро со клиентот.  

• Престанок од страна на клиентот/семејството 
Доколку клиентот и/или семејството доброволно ги прима услугите и едногласно одлучи 
да ја заврши врската со организацијата, одлуката се пренесува бихејвиорално. На 
пример, клиентот/семејството постепено или наеднаш ги прекинува договорените 
средби и не одговара на обидите за повторно учество. Одговорниот на случајот мора да 
се консултира со претпоставениот за да се утврди реакцијата на организацијата.97 
Прекинот од страна на клиентот и/или семејството е најнепожелниот начин да се 
затвори случај, но сепак понекогаш се случува. Од друга страна, клиентот/семејството не 
може законски да ги прекине услугите доколку посетата на сервисот е наложена со судска 
одлука. 

Процес на затворање на случај 
Понекогаш, пред да се затвори одреден случај, потребно е да се свика состанок со тимот за да се 
разгледа напредокот на клиентот и/или семејството во однос на процената, на планот на 
случајот, на договорите. Доколку судот е вмешан во случајот, тогаш мора да го одобри неговото 
затворање и да ги укине постоечките судски наредби. Во зависност од надлежноста, тоа може да 
значи писмено известување до судот или закажување сослушување. Потребно е да се преземат 
следниве чекори при затворање на еден случај:    

• Преглед на намалувањето на ризик 

 
97 Cournoyer, B. The Social Work Skills Workbook. 3rd ed., Brooks/Cole, 2000. 
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Разговарајте со клиентот и/или семејството за одредени достигнувања со акцент на 
позитивните промени во однесувањето и условите. 

• Преглед на завршените задачи 
Дискутирајте ги пресретнатите препреки со фокус на постигнатиот успех и здобиеното 
знаење. 

• Преглед на основните чекори при решавање проблеми 
Потсетете ги клиентите и/или семејството за постигнатиот напредок, како и за методите 
што може да ги применат при идни проблеми. 

• Размислете дали сè уште постојат потреби што треба да се исполнат или загриженост  
Помогнете им на членовите на семејството да направат план за да ги одржат промените. 
Разгледајте ги можните препреки и стратегии за нивно совладување.98 

Соработка во рамките на заедницата при затворање на случај 
Кога клиентот и/или семејството добивале услуги од ЗГ или индивидуални даватели на услуги 
оцената за напредокот на семејството претставува заеднички потфат. Одговорниот на случајот 
треба да го утврди напредокот на клиентот и/или семејството врз основа на податоци добиени 
од сите даватели на услуги вклучени во процесот. 

Вклученост на клиентот/семејството 
Искуството, но и реакцијата на секоја млада личност или семејство на крајот на односот е 
индивидуално. Се јавуваат различни чувства, како на пример олеснување, задоволство и среќа, 
но и тага, загуба, гнев, немоќност, страв, одбивање, негирање и рамнодушност. Важно е 
клиентот и/или семејството да се поттикнат да ги споделат сопствените чувства.    

Дури и кога се работи за тежок однос, одговорниот на случајот треба да се потруди да даде 
позитивна изјава како завршница.99 Неколку практични чекори за вклучување на семејството 
се: 

• средба со клиентот и/или семејството за да се разговара за затворањето на случајот; 
• очекување криза создадена од страна на клиентот и/или семејството како резултат на 

независноста стекната со затворањето на случајот; 
• преглед на напредокот постигнат како резултат на вклученоста на ЗГ; 
• препраќање на клиентот и/или семејството до дополнителни ресурси доколку е 

потребно; 
• клиентот треба да се увери дека вратите на сервисот се отворени доколку има потреба од 

нив во иднина при што остава податоци за контакт. 

За совети поврзани со планирање на излез и завршеток за вработените и од вработените во 
здруженија на граѓани, видете во прилог 8. 

Евалуација  
Евалуацијата значи мерење на успехот на работата на ЗГ со клиентот од перспектива на 
клиентот, но и од перспектива на ЗГ. Евалуациите на секој одделен случај исто така се земаат 
предвид во генералната евалуација на сервисот или програмата. 

Евалуацијата се состои од: 
• постигнувањето на исходите на клиентот; 
• задоволството на клиентот од процесот; 

 
98 Strategies for Working with Involuntary Clients, edited by Ronald H. Rooney, Columbia University Press, 1992. 
99 Glazer-Semmel, Esta. “How do I Prepare Families for Case Closure?” Handbook for Child Protection Practice, edited by Howard 

Dubowitz & Diane DePanfilis, Sage, 2000, pp. 531–534. 
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• задоволството на клиентот со работата на работникот задолжен за неговиот случај; 
• размислувања на работникот задолжен за случајот. 

Преку евалуацијата на секој случај се идентификува што поминало добро во сервисот, а што 
треба да се подобри. За клиентот претставува можност да размисли за сопствениот напредок. 
Основачкото тело на ЗГ понекогаш бара задолжителна евалуација. 

За совети за евалуација за вработените и од вработените во здруженија на граѓани, видете во 
прилог 9. 
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Партнерството се дефинира како однос на соработка меѓу лица од различни организации, 
дисциплини и/или програми. Партнерството како пристап претставува обид да се преминат 
идеолошките или структурните граници за да се иградат квалитетни врски преку кои ќе се 
подобри функционирањето на системот и, конечно, искуството на младите кои ги користат 
сервисите на заедницата.    

Пристап кон партнерство насочен кон личноста 
Соработката со други даватели на услуги, како и со семејството и со заедницата е клучна за 
поддршка на младите во комплексни ситуации. При пристапот насочен кон личноста, од клучно 
значење е заедничката цел како основа за партнерството. Со овој пристап се претпоставува дека 
заедничката цел и агенда е посветеноста кон испорака на услуги насочена кон личноста. Во 
контекст на една личност што прима поддршка од бројни организации, тоа значи дека 
заедничката цел едногласно е поддршка за остварување на желбите на личноста.    

Со цел да се создаде и да се поддржи партнерството, сите членови мора да се придржуваат кон 
клучната философија на пристап насочен кон личноста, кој се состои од 5 основни елементи со 
кои може да се постигне успешно партнерство: 

• Поттикнувачка средина. 
• Значајни врски. 
• Поттикнувачи на промена (членови во партнерството). 
• Посредување/координација (водечкиот елемент). 
• Договорени постигнувања (интервенции за постигнување на целите). 

Сите партнерски организации, во контекст на партнерството, мора да имаат заедничка 
вредност. Индивидуалните лица вклучени во процесот ја поврзуваат заедничката цел со 
сопствените лични вредности и уверувања. Примената на идеологија насочена кон личноста 
налага храброст од страна на партнерските организации да веруваат едни во други, во 
практичарите и на крај во лицето кое го поддржуваат. 

 

Поттикнувачка средина 
Основната вредност во суштината на поттикнувачката средина е ставот дека сите членови во 
партнерството, на секое ниво на работа, располагаат со мудрост и искуство со кои ќе придонесат 
за успех во партнерството. 

 

Партнерство 



 

86 

Значајни врски 
Значајните врски се градат кога луѓето наоѓаат заеднички вредности преку кои се поврзуваат и 
се транспарентни за сопствените грешки. Партнерството може да има различни форми, 
почнувајќи од тим за грижа за координација на ситуацијата во која се наоаѓа младата личност 
или семејството до соработка меѓу раководители на проекти во државата за имплементација на 
нова иницијатива.  

Со цел да се постигне безбедност и критичко размислување мора да се земат предвид просторот 
што ќе се користи и големината на групата. Исто така неопходно е да се воспостават механизми 
за полесна комуникација на членовите надвор од рамките на договорените средби и групните 
форуми и индивидуално. Можна е и иновативна употреба на технологија, но тоа изискува 
надминување на препреки поврзани со различните организациски системи и протоколи. 

Потребно е да се закажуваат состаноци за различни цели и со различни членови во зависност 
од партнерството: 

• Споделување на наученото од обуките. 
• Оперативни состаноци. 
• Групи за рефлексивна практика. 
• Стратешки состаноци. 

Рефлексивната практика како вештина е неопходна за вработените во ЗГ со цел да прифатат 
зошто го работат тоа што го работат и како и што всушност работат. Пристап вистински 
насочен кон личноста налага постојано критичко размислување во поглед на праксата, како и 
оперативните и стратешките одлуки. 

 

Поттикнувачи на промена 
Пристапот кон партнерство насочен кон личноста има цел систематски промени за 
поинтегрирано давање услуги. Затоа е важно главните членови на партнерството од секоја 
организација или програма, присутни на состаноците, да бидат двигатели на промени во 
рамките на сопствената организација.    

Иако партнерството е можност за целиот персонал од сите организации да се сретне и да се 
запознае, суштинските врски најверојатно ќе се изградат само меѓу одредени членови. Потребно 
е тие да имаат одредена доза на влијание, стручност и флексибилност за да предизвикаат 
промени. Всушност, поттикнувачите на промени се врска меѓу организацијата и партнерството 
бидејќи со нивна помош стручноста и ресурсите на нивната организација се ползуваат за 
партнерски активности и се исполнуваат потребите на организацијата преку контакти и 
консултации во рамките на партнерството. Најзначајната карактеристика на поттикнувачите на 
промена е способноста за критички осврт кон сопствената работа и работата на организацијата. 

 

Олеснување  
Неутралниот координатор/олеснувач има значајна улога во пристапот насочен кон личноста. 
Иако неутралноста е пожелна, претпоставката дека еден водач е целосно неутрален е 
претенциозна и е погрешна. Попожелна цел е водач кој цели да биде неутрален и се труди да ги 
поткрепи вредностите на партнерството наспроти интересите на одредена организација. Со цел 
да се истакне вредноста на овој пристап неопходно е олеснувачот да се стреми кон 
транспарентност и автентичност во пристапот, особено доколку се открие приврзаност кон 
една организација.     
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При олеснувањето, односно координацијата, олеснувачот треба да ја препознае вредноста на 
колективот и да ја искористи лидерската позиција за да ги пренесе искуството и знаењето во 
рамките на партнерството. Партнерските одлуки се носат во консултација со другите, додека од 
олеснувачот се очекува да го насочи вниманието повторно кон личноста доколку се застрани од 
предвидената патека. Иако олеснувањето или координацијата е суштински елемент во 
успешното соединување на една група и градењето на партнерство, крајната цел е самите 
членови на партнерството да станат предводници. Токму тоа е целта на градење партнерство со 
доволно силни членови со цел да се добијат одржливи процеси. 

 

Договорени постигнувања 
Покрај споделенета визија, во секое партнерство е потребен договор за очекуваните заеднички 
постигнувања. Со цел да се добијат финансии и да се покаже ефективноста на самото 
партнерство неопходно е да се постигнат јасни и мерливи исходи. Од перспектива на пристапот 
за колективно влијание, „заедничките мерки“ овозможуваат постојаност и одговорност кај сите 
членови. 

Од перспектива на пристапот насочен кон личноста, исходот треба да биде поврзан со 
подобрување на услугите за поддршка на младите со цел да ги постигнат сопствените цели. 
Прво, партнерските постигнувања треба да се поврзани со желбите на клиентот. Второ, сите 
членови во партнерството мора заеднички да се договорат кои постигнувања треба да се 
измерат. При пристапот насочен кон личноста неопходна е консултација со сите членови, 
практичари и клиенти застапници во врска со важните постигнувања и што реално треба да се 
мери и покрај тоа што вообичаено тоа спаѓа во надлежност на членовите со постратешка улога.    
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Системот за менаџирање на волонтери треба да понуди планиран пристап за менаџирање на 
волонтерската програма и начин со кој ќе се одреди дали со програмата се постигнува 
договореното. 

 

Регрутирање  
 
Од неодамна забележителна е промената од редовно, долгорочно волонтирање во 
пократкотрајно, концентрирано на само еден проект. И покрај значајните предизвици во 
бројните организации кои зависат од постојано достапни волонтери, како резултат на 
настанатите трендови, реално повеќето волонтери почесто бараат краткотраен ангажман.   

Улогата на волонтер ангажиран за одреден проект е насочена повеќе кон вештините на 
волонтерот отколку на должината на времето што може да го посвети на организацијата. 
Улогите се поставени на тој начин што од волонтерите вообичаено се очекуваат конкретни 
исходи: 

• Организација на фестивал во заедницата. 
• Изработка на стратешки план. 
• Редизајнирање на веб-страница. 
• Составување на апликација за доделување грант. 

Во прилог се неколку фундаментални вистини за регрутација на волонтери: 
• најефективен метод на регрутација е споделување на веста од страна на моменталните 

волонтери; 
• никој не волонтира доколку не е замолен; 
• многу поефективно е да се задржи задоволниот волонтер отколку да се регрутира нов; 
• волонтер, кој заминал со лошо искуство, може да направи поголема штета и покрај 

постигнатиот успех со десет кампањи за регрутација. 

Постојат шест фази во процесот на регрутација и на селекција: 

 

 

Волонтери 
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– Креирање волонтерска улога 

 

Првиот чекор при регрутација е креирање волонтерска улога при што треба да се земат 
предвид следниве точки: 
• да се разјасни што се очекува од волонтерот; 
• да се идентификуваат ограничувањата на волонтерската улога; 
• да се идентификуваат и да се подготват претпоставените; 
• да се развие ефективен процес на комуникација поврзан со улогата; 
• да се одреди место за работа на волонтерот; 
• да се идентификуваат и да се обезбедат потребните ресурси преку кои волонтерот ќе 

може да ја оствари својата улога; 
• да се обезбедат соодветни работни задачи за волонтерот; 
• да се развијат соодветни механизми за поддршка на волонтерите и нивната улога; 
• да се идентификува и да се воспостави соодветен надзор. 

– Клучни прашања на кои волонтерот треба да одговори: 
• Зошто? 

Преку ориентација, волонтерот ќе биде свесен за мисијата, за основните дејности и за 
програмите на организацијата. Тоа повлекува: мисија и визија, идеали, цели, стратешки 
планови, програмска историја и генерално самата област или сектор. 

• Како? 
Преку ориентација во системот, волонтерот се стекнува со преглед на структурата и со 
раководењето на организацијата. Овде се вклучени каналите за комуникација и начинот 
на известување (кои се и што работат), насоки и политики, финансирање и правила, 
доколку постојат. 

• Кој? 
Преку воведување, волонтерот се запознава со персоналот, со вработените на платен 
список и со доброволците со кои ќе работи. Тоа значи запознавање со персоналот, со 
раководството, со членовите на бордот и со други волонтери, како и дискутирање за 
врските и за начинот на известување, директен и индиректен. 

• Што? 
Ориентација за работата, односно обемот и ограничувањата на волонтерската работа, 
улогите, начинот на работа и опис на работните места. 

• Каде? 
Преку ориентацијата на работното место, волотнерот се стекнува со податоци за 
работниот простор, за опремата, каде се наоѓаат одговорните лица, како и податоци за 
безбедност и заштита при работа, вклучително и излез во случај на пожар и 
противпожарна опрема. 

По изборот и воведувањето на волонтерите се врши обука за стекнување со вештини, знаење и 
разбирање за оранизацијата потребни за компетентно и доверливо извршување на 
волонтерската улога. Обуката може да биде еден на еден или пак групна, формална или 
неформална, одржана во организацијата или во други простории. Обуката вклучува различни 
видови вештини потребни за извршување на одделните улоги, како и за работата што треба да 
се заврши. 
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Исто така се споделуваат информации за културата на организацијата, како на пример начин на 
облекување, однесување, јазик и социјална интеракција, како и место и време за ручек. 

Политики и процедури 
Повеќето политики во организациите се однесуваат подеднакво на сите волотнери. 
Дополнителни политиките за волонтерите и во врска со волонтерите се следниве: 

• Дефиниција на волонтер. 
• Обем на учество на волонтер. 
• Минимален или максимален период на ангажираност. 
• Признание за постигнатото. 
• Надоместок на трошоци, како на пример патни. 
• Осигурување.  

Системи за запис на податоци 
Кај сите волонтерски програми потребно е да постои ефикасен начин за собирање, за чување и 
за пристап до основните податоци и информации за програмата, како и заштита на личните 
податоци на волонтерите. 
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Раководителите се грижат за остварување на мисијата и целите на организацијата и 
постигнување на позитивни исходи за децата, за младите и за семејствата преку испорака на 
компетентни, сензитивни и навремени услуги. 

Раководителот е врската меѓу првите редови во испораката на услугите и повисоките нивоа на 
администрација. Токму раководителот одлучува како ќе се искористат ресурсите во првите 
редови – точката на контакт со клиентот.100 Раководителот има две сеопфатни улоги: 

• изградба на темелите и одржување на функцијата на единицата; 
• развој и одржување на капацитетот на персоналот. 

Овие улоги се постигнуваат преку следниве активности: 
• појаснувања за мисијата, политиките и насоките за работа на организацијата до 

одговорните на случај; 
• поставување стандарди за изведба со цел да се постигне висок квалитет; 
• почитување на законите и на политиките и следење на тековните промени во политиките 

и во процедурите; 
• создавање психолошка и физичка клима во која персоналот ќе се чувствува позитивно, 

задоволно и удобно за сопствената работа со што клиентите ќе добијат подобри услуги; 
• помош за ефективно извршување на обврските преку ориентација, менторство, обука на 

работното место и подучување; 
• мониторинг над обемот на работа и изведбата на единицата и персоналот за успешно 

постигнување на стандардите и на очекувањата; 
• информирање на персоналот за изведбата и награди како знак на признание за 

вложениот напор и постигнувањата. 

 
100 Morton, Thomas D. and Marsha K. Salus. Supervising Child Protective Services Caseworkers. U.S. Department of Health and Human 

Services, National Center on Child Abuse and Neglect, 1994. 

Надзор, консултации 
и поддршка
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Имплементација на мерки за претпазливост101 
Во ова поглавје се разгледува улогата на раководителот, како и неговото учество во носењето 
одлуки, клиничките консултации, мониторингот и повратните информации. На крај се 
обработува начинот на кој раководителите и врсниците обезбедуваат поддршка за одговорниот 
на случај, спречуваат работно исцрпување и ја гарантираат безбедноста на вработените. 

Учество на раководителот во носењето одлуки 
Раководителите мора да бидат вклучени во одлуките кои влијаат врз безбедноста и постојаноста 
на младата личност во секој засебен случај. Раководителот и одговорниот на случај соработуваат 
за да постигнат договор за одлуките поврзани со безбедноста и постигнувањето на постојаност 
кај детето. Бидејќи одговорниот на случај ги има основните податоци, потребно е 
раководителот да ја прегледува неговата документација и да се среќаваат за да ги анализираат 
податоците заеднички. Раководителот и одговорниот на случај работат заеднички за да ја 
воочат и да ја донесат најсоодветната одлука.102 

Пристапот за вклучување на раководителот налага почит кон одговорниот на случај, работа со 
него за да се соберат детални и прецизни податоци за семејството и колатералните извори, 
промислена анализа на податоците и носење разумни заклучоци, изведување и дедукција. 
Раководителот ги насочува активностите на одговорниот на случај и ја споделува одговорноста 
при негов неуспех или недејствување.    

Консултација со колеги 
Покрај клиничката консултација со раководителите, одговорниот на случај се консултира и со 
други одговорни на случаи со искуство и компетентност во слични ситуации бидејќи колегите 
можат да понудат совет, насока и инструкции.  

Групен состанок на персоналот на ниво на целата единица претставува извонредно корисен 
извор за консултација. При групните состаноци, одговорните на случај презентираат 
проблематичен случај. Раководителот и другите колеги ја споделуваат стручноста и предлагаат 
мерки, услуги, ресурси и одлуки. Во повеќето организации, групните состаноци на персоналот 
се закажуваат при носење големи одлуки во врска со одреден случај, како на пример кога децата 
се враќаат во сопствениот дом или при затворање на случај во рамките на целата единица.    

Професионалците во заедницата се уште еден извор на консултација. Во зависност од односот 
меѓу одговорниот на случај или организацијата и професионалната заедница можна е 
неформална консултација за одреден случај. Понекогаш е потребна формална консултација во 
форма на евалуација, како на пример тест за употреба на дроги или развојна евалуација. 
Вклучувањето членови од заедницата може да понуди свежа перспектива при преглед на 
случајот во организацијата, како и можност заедницата подобро да ја разбере програмата на 
организацијата.  

Граѓански преглед на планот за случајот кога детето се сместува кај старател исто така 
претставува извор на информации и помош. Мултидисциплинарните прегледи на случај исто 
така се добар ресурс за персоналот во организацијата. Преку ревидирањето на случаите се 
овозможува консултација со стручњаци од други дисциплини за одреден случај, но исто така и 
се дискутираат прашањата за координација и за соработка. 

 

 
101 Standards for Supervision in Child Welfare. Colorado Department of Human Services in conjunction with National Child Welfare 

Resource Center for Management and Administration, 1994. 
102 Holder, Wayne, and Thomas Morton. Designing a Comprehensive Approach to Child Safety. Child Welfare Institute, 1999. 
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Надзорен мониторинг над работа на случај 
 
Неопходно е ЗГ да воспостават систем за мониторинг. Постојат три методи преку кои 
раководителот може да дознае на што работат вработените со клиентите: 

• Преглед на документацијата од случајот. 
• Индивидуален надзор. 
• Набљудување на персоналот кој работи со документацијата на клиентите. 

Раководителот ја разгледува документацијата од случаите на редовна и систематска основа со 
што тој се стекнува со следниве информации: 

• фреквентност и содржина на контактот меѓу одговорниот на случајот и клиентот; 
• јаките страни, потребите и ризиците на клиентот/семејството; 
• план за гарантирање на безбедноста; 
• одлуки поврзани со случајот; 
• услуги или интервенции за намалување на ризикот; 
• напредок кон остварување на исходите; 
• промени во ситуацијата кај детето/младата личност и семејството. 

Раководителот закажува неделни индивидуални состаноци со персоналот при што потребно е 
да се воспостави мониторинг систем со кој ќе се гарантира детално разгледување на секој случај 
барем еднаш месечно. На тој начин раководителот е информиран за преземените или 
потребните мерки, дали постои напредок во намалувањето на ризикот и донесените одлуки за 
одредени случаи, но може да понуди и консултација, насоки, водство и подучување во поглед 
на одреден случај.  

На крај, раководителот ќе биде свесен за ефективноста на одговорниот на случај при неговата 
работа единствено преку директно набљудување на интеракцијата со клиентот. Редовното 
набљудување треба да се применува со сите вработени кои работат на одреден случај при што 
за тоа постојат многу можности, како на пример:   

• Домашни/теренски посети. 
• Посети во канцеларија. 
• Судски рочишта. 
• Надгледувани посети меѓу семејството и детето. 
• Состаноци на персоналот и преглед на случајот. 
• Групни конференции или состаноци со семејството. 

Процесот на набљудување може да се структурира на различни начини во зависност од темата 
на дискусија меѓу одговорниот на случајот, раководителот и семејството. На пример, 
одговорниот може да „заглави“ во одреден случај и со дозвола на клиентот и/или семејството 
да побара консултација со објективен набљудувач. Врз основа на преглед и евалуација на трудот 
на вработениот со клиентот/семејството, раководителот може да го препознае вложениот труд 
и постигнувањата и да даде позитивни повратни информации за одредена активност во 
случајот. Секако, предмет на разговор се и областите и вештините каде што е потребно 
подобрување, како и начинот како тоа да се постигне.     
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Во сите земји, вклучително и во земјите од Западен Балкан, заштитата на младите изложени на 
ризик од социјална исклученост налага сеопфатни сервиси во соработка со владата и 
невладиниот сектор. Иако сите земји учеснички во проектот „Зајакнување на младите во ризик 
од социјална исклученост“, Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Македонија, Црна Гора и 
Србија, усвоија политики за меѓусекторска соработка, неопходно е тие да се подобрат.  

Не е лесно да се вклучат младите од популациите изложени на висок ризик од социјална 
исклученост во програмите за планирана поддршка, а уште потешко е да се задржат. Поради ова 
програмите мора да се прилагодат на возраста и да се насочат кон нивните специфични 
потреби, а притоа да бидат разновидни и да понудат можност за учество.    

Многу често се јавува потребата сервисите да се однесат до младите – таму каде што се собираат 
наспроти очекувањето тие самите да дојдат во организациите и во институциите. Здруженијата 
на граѓани работат со многу ранливи млади популации, како на пример млади кои користат 
дроги, деца и млади кои живеат на улица, млади Роми, и нивната работа е незаменлива. Сепак, 
сѐ почесто вработените во државните институции исто така излегуваат на терен со што се 
овозможува размена на искуства и учење од врсници. ЗГ исто така нудат бројни 
комплементарни социјални, здравствени, правни и други услуги.   

Со цел да се постигнат подобри резултати се препорачува следново: 

1. подобра комуникација меѓу давателите на услуги во владиниот и невладиниот сектор, во 
поглед на попрецизни, широко распространети, редовно ажурирани податоци и услуги на 
давателите на услуги 

2. јасно одредени улоги и обврски на сите актери, подготовка на планови за комуникација и 
формализирање на соработката преку контакти или договори или спогодби за разбирање 

3. организирање конференции за разгледување на комплексни случаи со цел активно да се 
вклучат сите одговорни чинители, како и младите и семејствата и/или старателите 

4. заедничка процена на ризик, планирање на мерки за нивно ублажување, мониторинг и 
евалуација, примена на научените лекции при идно планирање и соработка 

5. прецизно дефинирани стандарди карактеристични при услуги од одреден вид без оглед дали 
услугите ги нудат владините или невладините сектори 

6. подготовка на детален и јасен опис на работните обврски за целиот персонал и за 
доброволците ангажирани во ЗГ 

Заклучок
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7. организирање професионална процена на капацитетот (знаење, предиспозиции и вештини) 
на новиот персонал и на волонтерите, мониторинг на постигнувањата и постојан надзор со 
цел да се избегнат проблеми, како што е на пример синдромот на исцрпување преку 
емпатија, индиректната трауматизација и синдромот на работна исцрпеност 

8. специјална обука за целиот персонал и за волонтерите за заштита од можни ризици на 
работното место 

9. организирање постојана едукација на персоналот и на волонтерите преку учество во 
семинари, работилници, пракса во институции или други ЗГ, размена, студиски посети, 
инвестирање во кариерно унапредување, редовна евалуација на постигнувањата и соодветни 
награди/промоции 

10. дефиниција, мониторинг и евалуација на индивидуалните индикатори за изведбата со цел 
да се употребат како доказ за добра пракса и аргумент при застапување, преговарање на 
измени и дополнувања или промени на политики и постапки, и/или стекнување со 
финансии од државата или од донатори. 
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ПРИЛОГ I 

Модел за етичко носење одлуки 
 
 
 
Со оглед на фактот дека етичките дилеми секогаш не се разрешуваат лесно со примена на 
етичките кодекси, од корист може да биде рамката за анализирање и носење етички одлуки. 
Следниов модел за носење етички одлуки потекнува од работата на Кори и др. (1998) (Corey et 
al. (1998)). 
 
Чекор 1: Идентификувајте го проблемот 
 
Чекор 2: Идентификувајте ги потенцијалните проблеми 
 
Чекор 3: Прегледајте ги релевантните етички насоки 
 
Чекор 4: Информирајте се за релевантните закони и прописи 
 
Чекор 5: Побарајте консултација 
 
Чекор 6: Размислете за можните и веројатните активности 
 
Чекор 7: Наведете ги последиците од веројатните активности 
 
Чекор 8: Одлучете што треба да се преземе 
 
Од исклучителна важност е информираноста на директниот претпоставен и сите вклучени 
страни во текот на процесот. Откако ќе одлучите, навратете се на целиот процес и размислете 
што сте научиле со претпоставениот кому му верувате или колегата. 
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ПРИЛОГ 2 

РЕМЕДИЈАЛНИ СЕРВИСИ ЗА ПОДДРШКА (примери за добра пракса) 
 
Првичните истражувања за ефикасност на третманот посочуваат дека за интервенцијата да биде 
успешна потребен е сеопфатен пакет со кој ќе се опфатат и меѓучовечките и специфичните 
потреби на сите членови во семејството. Според истражувањата, програмите насочени 
единствено кон професионална терапија без други ремедијални сервиси за поддршка за деца и 
за семејства нудат помали можности за максимални придобивки за клиентот. Исто така, според 
наодите, во првите месеци од третманот организациите треба да вложат поинтензивни ресурси 
за ангажирање на семејството (доколку тоа е прифатливо), а потоа да се почне со промена на 
однесувањето колку што е можно поблиску до иницијалното препраќање. 
 

Сервиси за злоупотребувани и млади/семејства изложени на ризик 
 
Сервиси за поддршка – имаат цел да понудат помош, водство и позитивни примери, слични на 
голем брат/голема сестра, дедо/баба посвоители и групи засновани на доверба и на заедницата. 
 
Интервенцијата за обука со врсници што покажале отпорност е наменета да ја зголеми 
социјалната компетентност на ранливите млади преку интеракција со јаки врсници и возрасни 
што ќе понудат поддршка. 
 
Со интервенцијата за насочен третман за семејства кај кои постои злоупотреба се зголемува 
детската безбедност, се намалува ризикот, се идентификуваат и се градат јаките страни на 
семејството, и се посочува на одговорност при случаи на детска злоупотреба преку примена на 
мултидисциплинарен пристап.   
 
Сервиси за заштита на семејството – наменети за семејства во криза или со хронични 
проблеми при што целта е долгорочно разрешување на семејните односи, како на пример 
обединување на целото семејство или прекин на контактот меѓу родителот и детето (во 
подоцнежните фази на третманот).   
 
Сервиси за интензивна заштита на семејството – за семејства со деца идентификувани како 
деца изложени на ризик од институционално сместување при што целта е да се спречи 
сместување надвор од домот и да се намали ризикот од злоупотреба на детето преку промена на 
однесувањето и зголемување на вештините преку интензивни, временски ограничени и 
сеопфатни сервиси. 
 

Сервиси за млади/семејства кои употребуваат дроги 
 
Програма за зајакнување на семејството – за семејства изложени на ризик од злоупотреба на 
супстанции, а во која се вклучени обука на родителите, обука за социјални и животни вештини 
за деца и семејни сесии. 
 
Обуката за животни вештини е наменета за превенција или намалување на употребата на 
дроги што може да предизвика употреба на потешки дроги. Програмата се состои од три 



 

106 

основни елементи: вештини за самоменаџирање, социјални вештини и информации и вештини 
поврзани конкретно со употребата на дрога. Практичарите применуваат разни техники, 
вклучително и подучување, демонстрирање, повратни информации, зајакнување и пракса при 
обуката на младите во овие три суштински области.   
 
Фокус на семејството е сервис наменет за родител кој употребува дроги и го злоупотребува 
детето и има цел намалување на употребата на дроги и зацврстување на родителските вештини. 
Во текот на сесиите се работи на спречување на рецидив, менаџирање со семејството и 
промоција на училиштен успех кај децата. 
 

Сервиси за напуштање на формалната грижа за млади 
 
Промоција на стратегии за алтернативно размислување е метод насочен кон подучување на 
важни социјални вештини за млади. Програмата цели кон емотивна компетентност 
(изразување, разбирање и регулирање), самоконтрола, социјална компетентност, позитивни 
односи меѓу врсниците и градење на меѓучовечки вештини за решавање проблеми. Докажани 
се позитивните ефекти врз неколку ризик-фактори поврзани со насилство, вклучително и 
агресивно однесување, анксиозност и депресија, проблеми со однесувањето и недостиг на 
самоконтрола.  
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ПРИЛОГ 3 

ТЕРАПЕВТСКИ МОДЕЛИ 
 
Со поимот „терапевтски модели“ се опишува докажана група на теории и интервенции од 
областа на психологијата, советувањето и социјалната работа. Најчесто применувани 
терапевтски модели од страна на професионалците при работата на здруженијата на граѓани со 
ранливи групи на млади се: 
 

• Мотивациско интервјуирање. 
• Терапија насочена кон наоѓање решенија. 
• Когнитивно-бихејвиорална терапија. 
• Пристап за зајакнување на заедницата кај адолесценти. 
• Наративна терапија. 
• Интервенции насочени кон семејството. 
• Дијалектичко-бихејвиорална терапија. 
• Теорија на прифаќање и посветеност. 

 
Разните и променливи потреби на младите во сервисите низ светот не можат да се пресретнат 
со примена на еден модел на терапевтска интервенција. Во рамките на терапевтската пракса 
потребна е интеграција на висок степен на еклектицизам, како  и разни терапевтски модели и 
традиции.  
 
Модуларен пристап со примена на елементи на пракса е соодветен при работата со млади кои 
се соочуваат со многубројни и комплексни потреби што не можат да се пресретнат со 
традиционалната работа на случаи или програми засновани на докази насочени кон одредена 
дијагноза или само еден склоп на околности. Корисен е и при разни контексти на работа со 
млади како што се резиденцијална средина, теренска работа и дневни програми.  
 
Примената на елементи на пракса ги нуди следниве предности наспроти традиционалниот 
пристап на имплементирање на практики засновани на докази во работата со млади: 
 

• Лесно прилагодување кон индивидуалните потреби на клиентот. 
• Сензитивен на контекст. 
• Брза интеграција во постоечката пракса. 
• Погоден за разни модалитети. 
• Помалку трошоци при обука и поддршка. 
• Заеднички јазик при разговорите за грижа и пракса заснована на докази. 
• Ги олеснува описот и процената на грижата. 

 

Мотивациско интервјуирање  
 
Мотивациското интервјуирање (МИ) претставува „колаборативен начин на насочување на 
личноста со цел да се поттикне и да се зајакне мотивацијата за промени“ (Miller & Rollnick, 2009; 
p. 137). Повеќето млади кои стапуваат во контакт со сервисите на ЗГ се амбивалентни на 
промена на однесувањето. Можат да ги согледаат предностите од промените, но и негативните 
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страни или пак промената изгледа премногу тешка, нешто за што самите не се способни. Целта 
на МИ е да им помогне на младите да ја воочат, да ја истражат и да ја разрешат сопствената 
амбивалентност кон промени.    
 
Се применува во широк дијапазон на околности. Иако првичната намена на МИ била во улога 
на кратка интервенција, потребно е редовно да се применува во сервисите за поддршка на 
младите со комплексни потреби при процесот на соочување со бројни тешки проблеми со текот 
на времето. МИ е особено корисен метод во периоди кога младите размислуваат за промени 
поттикнати од надворешни притисоци, меѓутоа се соочуваат со мала мотивација (на пример, кај 
млади престапници). Исто така корисен е кога младите искусуваат период на амбивалентност 
или губат доверба во сопствената способност за промени.    
 

Терапија насочена кон наоѓање решенија  
 
Терапија насочена кон наоѓање решенија (ТННР) специјално се фокусира кон откривање и 
создавање решенија со помал фокус, односно време и енергија на анализирање на проблемите. 
Долготрајната анализа на проблемите понекогаш не е од помош за младите, додека ТННР се 
движи многу побрзо кон решенијата. ТННР е особено насочена кон градење на јаките страни 
на клиентот.  
 
ТННР-пристапот е особено корисен кога клиентите првично се среќаваат со сервисот, особено 
кога се во криза и се совладани од проблеми. Корисен е и кога клиентот е неподготвен или 
скептичен во врска со значајноста на понудената помош од страна на професионалецот. Бидејќи 
со овој пристап се постигнуваат брзи и мали практични победи, нуди моментално ослободување 
од вознемиреноста и помага во промоција на учество во програмите. Иако ТННР често се 
применува во контекст на кратка терапија, особено во рамките на само една сесија, може да се 
користи и во различни фази од терапијата на клиентот. Насочувањето на фокусот кон решенија 
наспроти деталното разгледување на проблемите создава надеж и оптимизам во периоди кога 
клиентот е совладан, безнадежен или се чувствува „заглавен“.        
 

Когнитивно-бихејвиорална терапија  
 
Когнитивно-бихејвиоралната терапија (КБТ) претставува збир од мноштво терапевтски идеи и 
стратегии. Се работи за синтеза од две форми на терапија произлезени од разни теоретски 
традиции. Бихејвиоралната терапија подучува на нови бихејвиорални реакции, додека 
когнитивната терапија подучува на нови начини за промислување на сопственото искуство. 
Обете се применуваат поединечно или во комбинација, или со бихејвиорални или когнитивни 
техники со диференцијален нагласок во зависност од проблемот, од личноста или од 
контекстот. КБТ успешно се применува во третмани со широк дијапазон на дијагностицирани 
состојби кај деца и адолесценти, како и кај возрасни.    
 
Најчестите бихејвиорални проблеми при кои најдобро се применува КБТ се однесуваат на 
потешкотии при согласување со други лица, справување со гнев, справување со честите 
предизвикувачи на стрес во животот, решавање на секојдневни проблеми и применување на 
соодветна доза на наметливост. Меѓу клучните емотивни проблеми погодни за примена на КБТ 
се депресијата и анксиозноста. Иако е потребно КБТ да се применува при справување со 
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специфични бихејвиорални и емотивни проблеми, сепак тие проблеми ретко се јавуваат 
изолирано. Поради ова КБТ вообичаено е потребно да се применува само како еден дел од 
сеопфатна мултидимензионална стратегија.    
 

Пристап за зајакнување на заедницата кај адолесценти  
 
Пристапот за зајакнување на заедницата кај адолесценти (ПЗЗА) е создаден како сеопфатен 
третман при употреба на канабис кај адолесценти, но често се применува при разни сродни 
проблеми, како на пример проблеми со законот. Опсежната цел на ПЗЗА е да се зголемат 
семејните, социјалните, образовните и/или професионалните поттикнувачи што придонесуваат 
злоупотребата на супстанциите да не биде привлечна за младите. Исто така се идентификуваат 
поттикнувачите на злоупотреба на алкохол и на дроги и организира нивно прекинување.       
 
Во склоп на ПЗЗА инкорпорирани се бројни стратегии, главно засновани на принципите на 
бихејвиоралната терапија, како што се: 

• Стратегии за ангажирање и мотивација. 
• Функционална анализа на проблематичното однесување и посакуваното алтернативно 

однесување. 
• Просоцијално планирање активности. 
• Обука за комуникациски вештини, обука за вештини поврзани со решавање проблеми, 

справување со гневот и обука за спречување рецидив. 
• Ангажирање на семејството/старателите, поддршка и градење вештини. 

 

Наративна терапија  
Наративната терапија (НТ) претставува пристап до советување преку раскажување на приказни 
кои служат како метафори за подобро да се разбере потеклото на проблемите и самите 
проблеми што имаат влијание врз животот на клиентите, и се применува како алатка за 
поттикнување на алтернативно разбирање, искуства и дејства.  
 
При овој пристап се смета дека проблемите во животот предизвикани од разни причини се 
одржуваат и се влошуваат преку „приказни за себе заситени со проблеми“ (Payne, 2000). Кога се 
вкоренуваат ваквите приказни за себе идентитетот на младата личност се преоптоварува со 
заклучоци за негативен идентитет (на пр. „проблематичен“, „слабак“, „глуп“ и „бескорисен“). 
Интервенциите од типот на НТ се соодветни кога позитивните промени кај младата личност се 
спречени од негативни гледишта за себеси кои ја спречуваат моќта или способноста да се 
преземе позитивна акција. Наративниот пристап е особено соодветен при работа со 
трауматизирани или злоупотребувани млади луѓе кои се борат да го надминат тоа искуство.  

Интервенции насочени кон семејството 
 
Интервенциите насочени кон семејството (ИНС) претставуваат модалитет на ниво на 
„индивидуално советување“ или „теренска работа“. Во контекстот на поддршка на ранливите 
млади, интервенциите засновани на теоријата за семејни системи се фокусираат на промена на 
шаблоните на интеракција меѓу членовите на семејството кои, веројатно, го овозможуваат, го 
одржуваат или го поттикнуваат проблематичното однесување.  
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Во контекст на поддршка на младите, целите на интервенциите насочени кон семејството се: 
• ангажирање на семејството во процесот на грижа и поддршка колку што е можно повеќе; 
• мотивација на членовите на семејството како поддржувачи на младата личност и   
• надградување на капацитетот на членовите на семејството со цел да се понуди емотивна 

и практична поддршка при позитивниот развој на младата личност.  
 
Членовите на семејството можат да бидат старатели што не се во роднинска врска, како на 
пример згрижувачи. 
 
Во рамките на сервисите за поддршка на младите, во целите на интервенции насочени кон 
семејството не се вклучува решавање на поголемиот дел од проблемите на семејството или 
коригирање на нарушените шаблони на интеракција. Овие активности се во доменот на 
специјалистичката семејна терапија.   
 
Понекогаш ангажирањето на родителите не е соодветно. Потребно е практичарите да бидат 
внимателни во случаи на злоупотреба или семејно насилство во моментот или во минатото. 
Исто така треба да имаат на ум дека некои млади луѓе не сакаат семејството или блиските да 
учествуваат во интервенцијата.   
 

Дијалектичка бихејвиорална терапија 
 
Дијалектичката бихејвиорална терапија (ДБТ) првично била изградена како сеопфатен третман 
за возрасни жени со гранично нарушување на личноста. Со помош на модификации, ДБТ е 
адаптирана кон специфичните потреби на адолесцентите. Програмата е скратена на 15 недели, 
додаден е елементот на семејна терапија и часовите за развој на вештините за возрасни се 
поедноставени и прилагодени за да соодветствуваат на развојните потреби и интереси на 
адолесцентите (Miller, Rathus, Linehan, Wetzler, & Leigh, 1997). Потребно е најмалку еден од 
старателите да се посвети на 15-неделна обука за вештини, освен кога тоа не е клинички 
соодветно. Основната цел со вклучувањето на родителите или стрателите е да им се помогне да 
го подучат адолесцентот и да ги подобрат сопствените вештини за интеракција со други 
адолесценти. 
 
Елементите на ДБТ се соодветни за примена кај клиенти со многу силни чувства (на пр. 
екстремни чувства на вознемирување, очај, себепрезир, гнев итн.) и/или поврзано компулсивно 
однесување (на пр. самоубиствено однесување и нагон, самоповредување, употреба на 
супстанции, преземање други ризици, агресија и насилство кон другите).   
 

Терапија заснована на прифаќање и посветеност 
 
Терапијата заснована на прифаќање и посветеност (ТПП) го добива името од основната порака 
на терапијата „да го прифатиш она што не е во рамките на личната контрола и да се посветиш 
на дејства со кои ќе го збогатиш животот“ (Harris, 2009; p. 2). ТПП помага да се постигне тоа 
преку: 

• подучување на психолошки вештини за ефективно справување со мачни мисли и чувства 
со цел тие да имаат помало влијание – познати и како вештини на свесно внимание 
(mindfulness skills) и 
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• помош да сфатиме што е најважно и најзначајно – односно, нашите вредности – и како 
да го употребиме тоа знаење за да се водиме, да се инспирираме и да се мотивираме кон 
цели и дејства со кои ќе го збогатиме сопствениот живот. 

 
ТПП-интервенциите се корисни при помош за клиентите поефективно да се справат со болни 
емоции и чувства како што се фрустрација, разочарување, отфрлање, загуба и неуспех, особено 
при нивна постојана појава и во моменти кога оневозможуваат позитивни дејства. 
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ПРИЛОГ 4 
 

Формулар за препраќање при менаџирање на случај 
 

1. Кои лица се подобни за препраќање?  
 
Целни групи:  
 
• Млади на возраст од 15/16–30 години  
• Млади изложени на ризик од престапи или контакт со полиција  
• Млади изложени на ризик од криминално однесување  
• Млади кои употребуваат дроги 
• Млади со улично искуство 
• Млади кои завршиле со формална грижа итн. 

 
2. Во кој простор функционира НВО?  
 
Информација за локацијата. 
 
3. Работно време на НВО?  
 
Информации за работното време: 
 
Ден  Време  Локација  
Понеделник до петок 10:00 – 18:00 Канцеларија/дневна грижа 
Вторник и четврток 14:00 – 16:00 Канцеларија/советување  
Среда и петок 18:00 – 20:00 Теренска работа (место) 

 
 
4. Зошто е потребно да поднесам формулар за препраќање до НВО (…)? 
 
НВО (…) бара пополнување на формулар за препраќање со цел да се обезбеди највисоко 
ниво на грижа за клиентот од страна на НВО (...).  
 
НВО (…) обезбедува превентивни стратегии и превентивни стратегии за рана интервенција 
за работа со млади и родителите во текот на менаџирањето на случајот, советувањето и 
активностите за градење на капацитетот преку културно соодветен пристап.  
 
Доколку клиентот ги исполнува наведените критериуми, пополнете го формуларот за 
препраќање и испратете го на следната електронска пошта на НВО (…) или факс (...). 
 
Доколку не сте сигурни дека клиентот ги исполнува критериумите и дека препраќањето до 
НВО (...) е од најдобар интерес за клиентот, јавете се за втора консултација со нашиот 
вработен на  (…) (телефонски број).  
 
5. Кој е одговорен за организирање на состанокот за процена за мојот клиент? 
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Откако ќе се изврши препраќањето до НВО (...), вработен ќе го контактира клиентот или 
препраќачот да закажат првичен состанок.  
 
6.  Кога да го поднесам формуларот до НВО (...)?  
Формуларот за препраќање треба да се поднесе пред закажаната дата за првичниот состанок 
со цел вработениот да може да воспостави контакт со препраќачот во случај кога се 
потребни повеќе информации пред состанокот и да потврди дека e извршен најдобриот 
избор за препраќање.  
 
7. Кој е одговорен за процесирање на моето препраќање?  
 
Откако ќе се поднесе формуларот, тој се испраќа до заедничко поштенско сандаче 
проверувано од администратор/вработен во НВО (...) кој потоа го препраќа пополнетиот 
формулар до практичар за да се закаже првичниот состанок.  
 
8. Откако ќе се закаже почетниот состанок, што може да очекува препраќачот од 

проценувачот?  
 
Доброволни клиенти 
По закажаниот првичен состанок, работникот ќе го информира препраќачот за:  
•  редовноста на клиентот – вклучително и кога воопшто не се појавил, откажување на 
состаноци и презакажување 
•  ангажираноста на клиентот – вклучително и НВО, посоодветно препраќање итн.  
 
Kлиенти со судска наредба 
По закажаниот првичен состанок, работникот ќе го информира препраќачот за:  
•  редовноста на клиентот – вклучително и кога воопшто не се појавил, откажување на 
состаноци и презакажување   
•  процена на исходите кај клиентот и препораки за третман.  
 
9. Што се очекува од препраќачот?  
 
Одговорност на препраќачот:  
• поднесува формално препраќање до НВО (...)  
• информира за промени настанати во околностите на клиентот 
• ја предупредува НВО (...) доколку постојат ризици.  
 
10. На кого можам да се обратам за прашања?  
 
Доколку испратите електронска пошта на (...) или се јавите телефонски на (…), 
администраторот или практичарот во НВО (…) ќе ви одговори на прашањата.  
 
11. Каде да го испратам пополнетиот формулар?  
 
Пополнетиот формулар за препраќање се испраќа на електронската пошта на НВО (...) или 
на факс (...). 
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