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Појавата на деца и млади со искуство на улица во државите од Западен Балкан (ДЗБ) претставува 
огромен општествен проблем што бара апсолутна вклученост и на владините и на граѓанските 
организации. Со оглед на тоа дека ниедна од ДЗБ нема развиено систематска структурна поддршка 
на оваа популација на деца и дека досега граѓанските организации (ГО) беа признати како важен 
партнер во давањето услуги на децата изложени на ризик и на нивните родители, целта на овој 
материјал е да им даде водство на ГО во обезбедувањето услуги на децата и младите со искуство на 
улица. ГО се одговорни за организирање теренски активности, координација и надзор за да се 
осигурат во квалитетот на услугите, да ја извршуваат работата на квалитетен начин и да се осигурат 
дека секоја институција во мрежата ги исполнува своите обврски во согласност со својот домен на 
работа. 

Прегледот на меѓународните и националните документи ги содржи обврските на државите поврзани 
со борбата против експлоатацијата на деца, насилството и трговијата со луѓе, како и обезбедувањето 
максимална поддршка во остварувањето на фундаменталните права во најдобар интерес на децата. 
Покрај општите принципи, вредности и кодексот на однесување, Прирачникот ги дефинира 
идентификацијата, третманот и дополнителните услуги што може да се даваат на децата со искуство 
на улица. Тие имаат потреба од посебни интервенции што се разликуваат од интервенциите за 
другите ранливи деца и младинци.   

Досега не постои координирана и континуирана соработка меѓу чинителите вклучени во процесот 
на заштитата. Давателите на услугите дејствуваат во сопствените јурисдикции и не придонесуваат 
кон систематските решенија што би им помогнале на децата и младите со искуство на улица. Во 
Прирачникот се придава особената важност на учеството на секоја од засегнатите страни и нивниот 
придонес кон меѓуинституционалната соработка со цел да се обезбеди адекватна заштита на децата, 
а се нагласува и важноста на потпишувањето на формална спогодба за соработка меѓу нив 
(протокол, меморандум на разбирање итн.).   
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Овој Прирачник беше развиен како дел од активностите на граѓанските организации што имаат 
повеќегодишно искуство во поддршката на младите изложени на ризик од исклучување од 
општеството, собрани во проектот „Социјално зајакнување на млади во ризик“ чија цел е да ги 
подобри политиките и практиките на владините и граѓанските организации во однос на различните 
групи младинци. Една од заедничките активности е усвојувањето стандарди за давање социјални 
услуги за ГО што работат со младите изложени на ризик од исклучување од општеството што ќе 
бидат применливи во Западен Балкан.   

Прирачникот ги зема предвид процедурите за заштита на децата и младите со искуство на улица, 
што вклучуваат упатства за идентификација, преупатување, третман и грижа за оваа млада 
популација изложена на ризик, и е наменет за професионалците од ГО и сите оние вклучени во 
работата со оваа категорија во државите од Западен Балкан (Босна и Херцеговина, Србија, 
Македонија, Црна Гора, Албанија и Косово). Прирачникот беше создаден за употреба од страна на 
теренските работници, како и од сите останати што се загрижени за децата и младите со искуство на 
улица, но можеби немале претходно директно искуство во давањето услуги.  

Целта на овој Прирачник е да обезбеди инструкции за постапување во најдобар интерес на децата и 
на младите во согласност со националните и меѓународните инструменти што ја гарантираат 
заштитата на правата на децата, особено на оние кои имаат потреба за тоа и/или се изложени на 
ризик од насилство и различни форми на злоупотреба.  

Информациите и практичните примери за овој Прирачник беа добиени од широка група поединци 
и организации кои имаат работено со овој проблем во државите од Западен Балкан.  

Овој Прирачник е создаден за персоналот на граѓанските организации (ГО) и на другите владини 
даватели на услуги што доаѓаат во контакт со младите со искуство на улица и што треба да преземат 
мерки за идентификација и справување со потребите на младите со искуство на улица. Поконкретно 
се мисли на:  

» службеници за заштита на деца во локалните единици;  
» вработени во државната полиција, социјалните служби на локално ниво и во дневните 

центри, државните социјални служби, училиштата и другите образовни институции (за 
психолозите, за педагозите) и здравствените служби;  

» други професионалци за згрижување на децата во улична ситуација за подобро да се 
опремени (со знаење и вештини) да одговорат на потребите на децата со искуство на улица.   

Главната цел на овој Прирачник е да овозможи подобра заштита на децата и младите изложени на 
ризик за исклучување од општеството. Заштитништвото и промовирањето на добросостојбата на 
децата за целите на овој Прирачник се дефинираат како:  

Вовед
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» заштита на децата од злоупотреба;  
» превенција на нарушувањето на детското здравје или развој;  
» гарантирање дека децата растат во околности конзистентни со обезбедувањето на безбедна 

и ефективна нега;  
» преземање на одговорноста на овие деца да им се овозможат оптимални шанси во животот 

за тие успешно да влезат во светот како возрасни.  

 

Поимник со дефиниции 

Децата и младите со искуство на улица се ‘деца на возраст под 18 години кои имаат некаква врска 
со улицата, вообичаено затоа што таму живеат и/или работат, дури и тоа да е на сезонска или 
транзитна основа’.  

Оваа дефиниција ги вклучува:  

» Децата и младите кои питаат, кои се сами или со други лица, вклучително и кога некој ги 
носи во раце, и деца кои нудат предмети или услуги за симболична сума;  

» Деца и млади кои неформално работат на улицата, во активности како собирање пластика 
или метал за рециклирање, или како улични продавачи;  

» Децата и младите на улица кои продаваат предмети на минувачи на места како семафори, 
барови/кафулиња и на локации крај патиштата или нудат услуги како паркинг, носење багаж 
(носачи) или чистење чевли;  

» Деца вклучени во сексуални активности за економска добивка;  
» Деца во конфликт со законот кои се вклучени во уличен криминал, како пренос и продажба 

на дрога.  

Питањето се дефинира како „палета активности при кои поединецот бара пари од непознат поради 
тоа што е сиромашен или има потреба од добротворни донации од здравствени или верски причини. 
Питачите може исто така да продаваат мали предмети, како четки за прав или цвеќиња, за цена што 
можеби нема никаква врска со вредноста на предметот што се продава1“. Овде исто така може да се 
вклучи и обезбедувањето симболични услуги како бришење на шофершајбната или кратка изведба, 
пеење или свирење музички инструмент, како и собирањето на отпаден метал и други предмети за 
рециклирање, насочувањето на возилата до простор за паркирање и враќањето колички во 
супермаркетите2.  

Трговијата со луѓе е општествен феномен стар колку и човештвото. За првпат беше правно 
регулиран дури во 1926 година во Конвенцијата за забрана на ропството и Протоколот на 
Конвенцијата за забрана на ропството од 1953 година. Овие документи го дефинираат ропството 
како статус или позиција на поединецот во која ги има сите или некои од атрибутите на физички 
посед, а трговијата со робови е дефинирана како „сите акти на лишување од слобода, купување или 
располагање со некоја личност за таа личност да е претворена во трговска стока, сите акти на 
набавување стоки со цел тие да се продадат или да се разменат, сите акти на располагање со 

 
1 ILO, A rapid assessment of bonded labour in domestic work and begging in Pakistan (Брза процена на врзаниот труд во 
домашната работа и питањето во Пакистан), 2004.  
2 Save the children (2011) Регионална поддршка за питањето меѓу децата: распространетост, превенција и надзор на 
детското питање. Save the children – превенција на експлоатацијата на децата во Југоисточна Европа.  
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продажбата или размена на стоките за продавање или размена, секој акт на трговија или транспорт 
на робови“.  

Интервенција. Во овој Прирачник интервенцијата е дефинирана како ‘постапка или активност што 
помага во превенцијата, модификацијата на однесувањето или третманот на проблемите поврзани 
со децата и младите со искуство на улица’.  

Услуги. Функции на различните сектори за услуги што повеќе подразбираат континуирана помош, 
можности и бенефиции за децата на улица отколку програми за нив. На пример, здравствени услуги 
(лекарски преглед, згрижување во итни случаи и имунизација) и образовни услуги.  

Заштитата на децата е дел од заштитништвото и промовирањето на добросостојбата. Ова се 
однесува на активностите што се преземаат за заштита на одредени деца кои претрпуваат или има 
веројатност да претрпат значителна штета.  

Мониторингот (следењето) е процес на собирање информации за она што се случува во заедницата 
и со програмските активности. Тоа е систематска и континуирана процена на напредокот во одреден 
временски период.  

Следењето (мониторингот) на заедницата обезбедува информации за прашањата како што се 
бројот на нови деца на улицата, најсериозните здравствени проблеми во областа итн.  

Евалуација е начинот преку кој може да се донесе одлука за вредноста или успешноста на нешто – 
во овој случај, за вредноста на заштитата на децата и младите со искуство на улица. Тоа е метод на 
процена на она што било постигнато (исходот) и како тоа било постигнато (процесот). Бара 
критично гледање на интервенцијата, процена и на достигнувањата и на недостатоците и 
идентификување како интервенцијата може да се промени за да биде поефикасна и поефективна. 
Како резултат на евалуацијата се прават препораки за промените што треба да се направат за да се 
подобри заштитата. Ако заштитните работници ги спроведуваат промените, тогаш може да се смета 
дека евалуацијата имала големо влијание врз идејата за унапредување на системот за згрижување на 
оваа ранлива група. Спротивно, ако се направат само мал дел од промените, тогаш може да се смета 
дека евалуацијата имала мало влијание.  

Граѓански организации (ГО). ГО се волонтерски организации со управа и со насоки што доаѓаат од 
граѓаните или членовите, без значително учество или репрезентација од власта. ГО работат на 
широка палета проблеми поврзани со децата. Некои партнерства, на пример, се фокусираат на 
зајакнувањето на системите за заштита на децата од насилство и од сексуална злоупотреба, додека 
други воведуваат стратегии за подобрување на пристапот до основни здравствени услуги за мајки и 
за деца.  
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Феноменот на децата и младите со искуство на улица е општествен проблем што предизвикува 
ранливост, има долга историја во светот и неодамна се зголеми во државите од Западен Балкан 
поради различни фактори. Најчесто се среќава во големи, урбани области на земјите во развој. 
Проблемот се влоши во последниве години поради економските проблеми, политичките промени, 
граѓанските немири, зголемената сепарација и конфликтите во семејствата, епидемиското ширење 
на болестите и природните катастрофи.  

На младите со искуство на улица им се заканува разделба од нивното семејство, отсуство на хигиена 
и недостиг на образование. Тие се во тесна врска со сиромаштијата и некои други опасности што 
имаат разорен ефект врз нивното здравје. Тие се соочуваат со: глад, неухранетост, хигиенски 
проблеми, нарушено ментално здравје, задоцнет развој и помали достигнувања во образованието. 
Од ова произлегува намалувањето на нивните општествени перформанси (Босвел 1988 г., Зарезаде, 
2013 г.).  

Според меѓународните организации постои широк спектар на млади со искуство на улица во 
различни животни услови (УНИЦЕф и меѓународните агенции за млади со искуство на улица); овие 
млади можат да бидат категоризирани во четири групи засновани на нивниот животен статус:  

» оние кои немаат дом и семејство и живеат на улица;  
» оние кои имаат дом и семејство, но, од некоја причина, се имаат разделено од своите 

семејства и живеат во мали групи и понекогаш се поддржувани од поврзаната врсничка 
група;  

» оние кои се згрижени во специјални центри, но претходно живееле со статус на бездомници 
и се под закана да се вратат на истата ситуација;  

» младите кои живеат со своето семејство, но од различни причини, меѓу кои главна е 
сиромаштијата, некои ноќи и многу часови од денот тие ги минуваат на улица.  

Оваа група исто така е поделена на две подгрупи:  

» оние кои вршат различни активности како: продавање цвеќе и весници, пребарување на 
кантите за ѓубре, чистење чевли итн. на улиците. Тие ги сочинуваат работниците и младите 
со искуство на улица;  

» оние кои или самостојно или во придружба на родителите се оддадени на просење и некои 
од нив на многу мала возраст се злоупотребувани и имаат изобличени делови на телото.  

Сите овие деца и млади ја поседуваат следнава заедничка карактеристика, иако на многу начини тие 
се разликуваат: поголемиот дел од времето го минуваат на улица; тие се лишени од нивните основни 
права кои се: образование, хигиена, исхрана и безбедност. Поради нивното долго присуство на 
улицата, тие се соочуваат со многу проблеми.  

ПРЕГЛЕД
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Во многу случаи децата се принудени да питаат и да однесат одредена сума на пари на нивните 
родители и/или на трети страни. Откриено е дека во многу случаи овие деца не се вклучени во 
никакви образовни системи и немаат здравствено осигурување. Многу од овие деца не се 
регистрирани во регистрите на родените. Децата кои питаат и живеат на улицата се изложени на 
ризик да станат економски и сексуално експлоатирани, заробени или жртви на трговија со луѓе.  

Честотата на питањето од страна на деца и регистрацијата на случаи на питање од страна на деца 
претставуваат заемно поврзани аспекти на проблемот: капацитетот да се разбере и да се ревидира 
сеприсутноста на овој феномен зависи од методологијата користена во регистрацијата на случаите 
на детското питање и на квалитетот на регистрите. Истражувањето спроведено во проектот 
„Превенција на експлоатацијата на децата во Југоисточна Европа3“ индицира дека релевантните 
институции не ги регистрираат случаите на питање од страна на деца како посебни категории. 
Според тоа, невозможно е со сигурност да се утврди распространетоста на овој феномен.  

Професионалците (социјалните работници, социјалните педагози...) и агенциите играат клучна 
улога во работата со младите со искуство на улица преку нивното учество во давањето услуги, 
истражувањето и застапувањето на оваа ранлива група. Во повеќето случаи тие се дел од 
мултидисциплинарен тим што работи за каузата на младите со искуство на улица. Во повеќето 
држави од Западен Балкан (Албанија, Босна и Херцеговина, Србија, Црна Гора) постојат 
организации што нудат специјализирани интервенции преку персонализирана поддршка и 
советување за да се осигурат дека овие деца имаат комплетен пристап до основните услуги. Тие исто 
така се обидуваат да ги минимизираат негативните ефекти на лишеноста на овие деца правејќи ги 
достапни специјализираните услуги како психолошките советувања, поддршката при употреба на 
дроги, терапија за трауми, зајакнување преку спортови, механизми за жалби и пријави и услуги на 
поддршка што можат да му помогнат на детето повторно позитивно да се поврзе со семејството и 
центрите за услуги од локалната заедница. Персонализираните интервенции по мерка на децата од 
страна на социјалните работници можат во голема мера да го подобрат пристапот до основните 
услуги и да го гарантираат најдобриот интерес на децата поврзани со улицата.  

Проблемот на децата и младите со искуство на улицата е еден од најчестите проблеми на сите држави 
во регионот. Важно е да се истакне питањето како една од клучните активности што се користат за 
економска експлоатација на децата. Институциите од сите држави го имаат анализирано 
присуството на овој феномен преку различни проекти, како и причините што водат до таквата 
форма на експлоатација на децата, мерките преземени од надлежните власти и нивните препораки 
– но нема воспоставена формална институционална заштита. Голем исчекор кон решавањето на овој 
проблем е направен во Албанија која има развиено Прирачник за заштита заснован на системот, 
како и Босна и Херцеговина каде што постои Протокол за постапување со случаите на питање, но 
овие две држави имаат многу препреки од аспект на пошироката примена на донесените акти на 
целата територија на државата, како и во примената на правната регулатива и санкциите за 
возрасните кои работат преку експлоатација на деца.  

 
3 Save the children – Регионалниот извештај за питањето од страна на деца откри дека вклучените страни главно го бранат 
питањето како „начин да се дојде до материјална корист, и кога детето е тоа што проси или директно бара или добива 
материјална корист предизвикувајќи сожалување (…) или кога друга личност го експлоатира детето за оваа цел“. Save the 
children (2011) – Регионален извештај за детско питање: распространетост, превенција и сузбивање на детското питање. 
Save the children – превенција од експлоатацијата на деца во Југоисточна Европа.  
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Меѓународни обврзувачки документи 

Овој Прирачник ги рефлектира принципите што се содржани во Конвенцијата за правата на 
детето,4 што е најважниот меѓународен инструмент. Според Конвенцијата, земјите потписнички 
имаат обврска на секое дете да му обезбедат заштита и нега потребни за добросостојбата на детето и 
за оваа цел да ги преземат сите потребни правни и административни мерки, земајќи ги предвид 
правата и одговорностите на родителите на детето, на неговите законски старатели или на кои било 
други поединци кои се правно одговорни за детето. Државите од Западен Балкан се посветени на 
спроведувањето на Конвенцијата и ги штитат и ги гарантираат правата на децата5. 

Документите што ги обврзуваат државите потписнички да ги штитат децата од трудова 
експлоатација, трговија со луѓе и другите форми на злоупотреба се:  

» Дополнителната конвенција за укинување на ропството на ООН. 
» Протоколот на ООН за спречување, потиснување и казнување трговија со луѓе, особено со 

жени и деца (Протоколот од Палермо – Потконвенцијата на ООН против 
транснационалниот организиран криминал). 

» Меѓународната конвенција на Обединетите нации за заштита на правата на сите мигрантски 
работници и нивните семејства. 

» Конвенцијата на Меѓународната организација на трудот за минималната возраст за пристап 
до вработување. 

» Конвенција на Меѓународната организација на трудот за најлошите форми на детски труд. 

Конвенцијата за укинување на ропството6 – детето е „доделено од неговите/нејзините родители“ 
со цел да биде експлоатирано, да проси во услови слични на ропство:  

• Протокол на Конвенцијата за правата на детето за продажба на деца – детето е „пренесено 
од која било личност или група“. 

• Конвенција на Меѓународната организација на трудот за принудна работа – детето е 
„присилено да работи“ под „принуда“. 

• Прашањето на „принудно“ наспрема „доброволно“ питање. 
• Најлошата форма на детски труд – ропство, сексуална работа, нелегални активности 

(забранети), „работа која е веројатно дека ќе наштети на здравјето, на безбедноста или на 
моралот на децата“. 

• Специфичните спомнувања на експлоатацијата или злоупотребата преку питање се ретки. 
• Треба да се применуваат највисоките стандарди од меѓународното право. 

 
4 Конвенција на ООН за правата на детето, 1990, член 1. <http://www2.ohchr.org/english/law/crc.htm> 
5 Пресек на различни одредби за правата на детето во однос на експлоатацијата и одговорноста на државата:  
Член 5: Почитување на одговорностите, правата и должностите на родителите (…) да обезбедат (…) соодветни насоки и 
водство на детето во примената на своите права.  
Член 27.3: Да се преземат потребните мерки за помош на родителите (…) и (…) во случај на потреба за тоа, да се воведат 
програми за материјална помош и поддршка, особено во однос на исхраната, на облеката и на домувањето.  
Член 32: Да се заштити детето од извршувањето на опасна работа, од работа што го попречува образованието на детето 
или е штетна за здравјето или физичкиот, менталниот, духовниот, моралниот или социјалниот развој.  
Член 36: Да се заштити детето од сите други форми на експлоатација.  
6 Дополнителна конвенција на ОН за укинувањето на ропството, трговијата со робови и институциите и практиките 
слични на ропството, 1956. <http://www2.ohchr.org/english/law/slavetrade.htm> 
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Совет на Европа: Европската конвенција на човековите права (1950)7 

Член 4 е поврзан со децата кои се принудени да просат со тоа што го забранува ропството, служењето 
и принудната задолжителна работа. Член 14 ги штити правата на Ромите и на другите малцинства, 
забранувајќи дискриминација врз каква било основа, вклучително и расата или националното или 
социјалното потекло.  

Европската социјална повелба8 (1961 г., ревидирана 1966 г.) го гарантира правото на детето на 
локална правна и економска заштита и ги обврзува владите да ги штитат децата од запуштање, 
насилство и експлоатација. Член 7 е за детски труд. Член 17 ги обврзува државите да ги казнуваат 
различните форми на насилство против децата и во законите и во практиката.  

Совет на Европа: Конвенцијата за акција против трговијата со луѓе (2005)9 ги покрива и децата и 
возрасните и внатрешната и прекуграничната трговија со луѓе. Го вклучува тргувањето преку 
неформални мрежи и семејства, како и организирани криминални групи.  

Повелба за фундаменталните права на Европската Унија10 

Член 5 ги опфаќа безбедноста, служењето, принудната работа и трговијата со луѓе и член 21 е за 
недискриминација.  

Директивата на ЕУ за превенција и спротивставување на трговијата со луѓе и заштитата на 
нејзините жртви (од 2011 г., а ќе биде применета од 6 април 2013 г. од сите земји членки на ЕУ, 
освен Данска)11. 

Преамбула (11): Директивата применува поширок концепт на трговијата со луѓе:  

„Принудното питање треба да се разбере како форма на принуден труд или услуга според 
дефинициите во Конвенцијата бр. 29 од 1930 г. на Меѓународната организација на трудот што се 
однесува на принудниот или задолжителниот труд12. Според тоа, експлоатацијата преку просењето, 
вклучително и користењето на тргувана зависна личност за питање, спаѓа во доменот на 
дефиницијата за трговија со луѓе само кога се присутни сите елементи на принудната работа или 
услуги. (...) кога се работи за дете, никаква можна согласност нема никогаш да се смета за валидна.“ 
(...) 

 
7 Совет на Европа, Конвенција за заштитата на човековите права и фундаменталните слободи, со протоколите бр. 11 и 14, 
4 ноември 1950, ETS 5, достапни на: <http://www.refworld.org/docid/3ae6b3b04.html> пристапено на 25 ноември 2017. 
8 Совет на Европа: Европски комитет за социјални права, Европска социјална повелба (ревидирана) – Заклучоци 2008 
(том 1), 2008, достапна на: <c://www.refworld.org/docid/4b28f3772.html> пристапено на 25 ноември 2017. 
9 Совет на Европа, Конвенција за акција против трговијата со луѓе, CETS бр. 197, 2005. 
<http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/197.htm>  
10 Европска Унија: Европска комисија, 2014, Извештај за примената на Повелбата на ЕУ за фундаменталните права, 8 мај 
2015, достапно на: <http://www.refworld.org/docid/55af67dc4.html> пристапено на 25 ноември 2017.  
11 Директива 2011/36/EU на Европскиот парламент и на Советот од 5 април 2011 г. за превенција и борба против 
трговијата со луѓе и заштитата на нејзините жртви и замена на Рамковната одлука на Советот 002/629/JHA, достапно на: 
<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM:jl0058> пристапено на 25 ноември 2017.  
12 Меѓународна организација на трудот (1999) Конвенција за најлошите форми на детски труд. 
<http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C182> 
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„Изразот ’експлоатација на криминални активности‘ треба да се разбере како експлоатација на друга 
личност да извршува, меѓу другото, ограбување џебови на минувачи, крадење од продавници, 
трговија со дрога и други слични активности кои се предмет на казни, а носат финансиска добивка.“ 

Член 2.3: Питањето како форма на принудна работа или услуга во дефиницијата за трговија со луѓе 
во Директивата.  

Член 4.2: Построги казни во случај на жртва која е дете или е во ситуација на ранливост.  

 

Правна рамка на државите од Западен Балкан 

Во оваа област релевантни се голем број законски и стратешки национални документи кои влијаат 
на позицијата и на примената на правата на оваа група деца. Законите за забрана на 
дискриминацијата, што се применуваат во сите држави од Западен Балкан, ги одредуваат 
принципите за еднаквост за сите деца. Законите за социјална заштита го препознаваат 
обезбедувањето на минимална материјална безбедност, елиминацијата на последиците на 
исклучувањето од општеството и заштитата од злоупотреба, запуштеност и експлоатација преку 
пропишани служби и правото на материјална помош, што е многу скромно во сите држави и е 
ограничено од капацитетите на институциите да го обезбедуваат овој тип помош. Особено 
релевантни се законите што ги регулираат државјанството, здравствената заштита, образованието, 
жителството, престојот на нелегални имигранти, законите за азил и законите и договорите за 
реадмисија. Во продолжение приложуваме табела на законите за заштита на децата и младите во 
шест држави од Западен Балкан.  

Босна и 
Херцеговина 

Поради комплексноста на политичката и административната организација на 
државата (два ентитета, десет кантони и една административна област, секоја со 
буџетска и административна автономија) постојат неконзистентности во однос 
на остварувањето на правата на детето на територијата на државата, во 
исполнувањето на нивните права во зависност од местото на живеење. Уставот 
на Босна и Херцеговина (БиХ), како највисок законски акт, во своите одредби 
дефинира дека БиХ и двата ентитета ќе го гарантираат највисокото ниво на 
меѓународно признати човекови права и фундаментални слободи. Уживањето на 
правата и слободите дефинирани во овој Устав или во меѓународните договори 
вклучени во Анексот и во Уставот ќе биде гарантирано на сите лица во БиХ без 
дискриминација на која било основа како полот, расата, бојата на кожата, јазикот, 
религијата, политичките или други мислења, националното или социјалното 
потекло, припадноста на национално малцинство, имот, раѓање или друг статус. 
Уставот во член 2, став 2 го пропишува приматот на примената на Европската 
конвенција за заштитата на човековите права и фундаменталните слободи и 
нејзините протоколи во однос на националната легислатива и ги обврзува сите 
национални и други институции да ја применуваат директно во случај на одлука 
различна од националната.  
Во БиХ, младите со искуство на улица се препознаени во Законот за социјална 
заштита на Република Српска и во Законот за социјална заштита на Областа 
Брчко, но не и во Законот за социјална заштита на ФБиХ. Грижата за нив припаѓа 
на одделите за социјална заштита.  
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Во ФБиХ, некои од нив може да се најдат како корисници на социјална заштита, 
но под некои други кодекси како: дете без родителска грижа, дете кое отсуствува 
од образованието, дете со застој во образованието или чиј развој е попречен од 
семејните околности.  
Главните закони во оваа држава се:  

» Устав на БиХ (Службен весник на БиХ бр. 25/09). 
» Закон за семејство на ФБиХ, РС, ОБ. 
» Рамковен закон за основно и средно образование во БиХ (и законите на 

ентитетите и кантоните за образование, како и Законот за образование во 
Областа Брчко). 

» Закон за основите на социјалната заштита, заштитата на жртвите на 
Граѓанската војна и заштитата на семејствата со деца, ФБиХ, РС, ОБ.  

Србија 

» Устав на Република Србија (Службен весник на РС бр. 98/06). 
» Закон за забрана на дискриминацијата (Службен весник на РС бр. 

22/2009). 
» Закон за социјална заштита (Службен весник на РС бр. 24/2011). 
» Закон за семејство (Службен весник на РС бр. 107/2005, 72/2009, како и 

88/2010, 99/2010 и 57/2011). 
» Национална стратегија за превенција и заштита на децата од насилство 

(Службен весник бр. 122/2008). 
» Детален протокол за заштита на децата од злоупотреба и запуштеност 

(Владин заклучок бр. 05: 5196/2005, 25.8.2005). 

Црна Гора 

» Закон за социјална заштита и заштита на деца (Службен весник на Црна 
Гора бр. 27/2013, 1/2015, 42/2015, 47/2015, 56/2016, 66/2016, 1/2017, 31/2017 
– Одлука УС, 42/2017 и 50/2017). 

» Закон за забрана на дискриминацијата (Службен весник на Црна Гора бр. 
46/2010). 

» Закон за заштита од семејно насилство (Службен весник на Црна Гора бр. 
46/2010, член 152, Закон – 40/2011-1). 

» Кривичен закон (Службен весник на Црна Гора бр. 70/2003, 13/2004, 
47/2006 и Службен весник на Црна Гора бр. 40/2008 и 25/2010). 

» Закон за јавен ред и мир (Службен весник на Црна Гора бр. 40/2011-1). 

Македонија 

» Устав на Република Македонија (Службен весник на РМ бр. 52/91, член 
22 (2)). 

» Закон за социјална заштита (Службен весник на РМ бр. 79). 
» Закон за семејство (Службен весник на РМ бр. 80/92, 9/96, 38/04, 33/06 и 

84/08, член 10(2), член 16). 
» Закон за здравствена заштита (Службен весник на РМ бр. 38/91, 46/93, 

55/95, 10/04, 84/05, 111/05, 66/06, 5/07, 77/08 и 67/09). 
» Закон за социјална заштита (Службен весник на РМ бр. 50/1997). 
» Закон за работни односи (Службен весник на РМ бр. 80/2003, 62/05). 

Косово 

» Закон за социјални и семејни услуги (бр. 02/Л-17). 
» Закон за шемата за социјална заштита во Косово (Закон бр. 2003/15). 
» Закон за материјална поддршка на семејства со деца со попреченост 

(Закон бр. 03/Л-022). 
» Закон за труд (Закон бр. 03/Л-212). 
» Заштита на здравјето на работниците и заштита на работното место како 

дел од Законот за труд (Закон бр. 2003/19). 
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» Закон за заштита од домашно насилство (Закон бр. 03/Л-182). 
» Закон за семејство (Закон бр. 2004/32). 

Албанија 

» Казнен закон (Закон бр. 7895). 
» Закон за казнена постапка (Закон бр. 7905). 
» Закон за граѓани (Закон бр. 7850).  
» Закон за семејство (Закон бр. 9062). 
» Закон за работни односи (Закон бр. 7961).  
» Заштита на правата на детето (Закон бр. 10347).  
» Заштита од дискриминација (Закон бр. 10221).  
» Мерки против семејно насилство (Закон бр. 9669).  
» Предуниверзитетско образование (Закон бр. 7952).  
» Азил во Република Албанија (Закон бр. 8432) . 
» Интеграција и обединување со семејството на лица со азил во Република 

Албанија (Закон бр. 9098). 
» Заштита при работа на малолетници, Одлука на Советот на министри бр. 

384.  
 

Легислативата во сите држави од Западен Балкан не го препознава проблемот на децата и младите 
со искуство на улица и не одговара соодветно со создавање услови за заштита на децата од оваа 
форма на економска експлоатација. Термините „искуство на улица“ или „просење од страна на деца“ 
не постојат во законската регулатива, наместо нив во законите се користат термините што 
прикажуваат начин на вршење прекршок, општински прекршок, прекршување на јавниот ред и мир 
итн. или намера за вршење кривично дело (трговија со луѓе, запуштање и злоупотреба на 
малолетник); и како начин на кој забранетото дело е извршено врз друга страна (злоупотреба на 
родителско право).  

Исто така, постојните правни мерки се покажаа како неефективни, дури и конзистентната 
имплементација на законите не би можела да го потисне феноменот на просењето од страна на 
децата. Во државите од Западен Балкан, наметнувањето на парични и други казни предвидени од 
законот само би го влошило проблемот со оглед на тоа што често е невозможно да се наплатат 
значителни казни поради социјалниот статус на семејствата.  
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Конвенцијата за правата на детето на Обединетите нации обезбедува рамка заснована на правото за 
интервенција во животите на децата, вклучително и децата кои живеат и работат на улицата. 
Постојат два клучни принципа:  

1. заштита, што е главната причина за интервенција во животите на децата кои живеат и 
работат на улицата, и ја вклучува итната заштита од опасност, злоупотреба и експлоатација, 
но покрива и подолгорочен, проактивен пристап наменет за промовирање на развојот на 
вештините и знаењето на децата, за градење на структури за поддршка на децата и за 
намалување на нивната ранливост, 

2. партиципација, човеково право со особено значење за децата кои живеат и работат на 
улицата, кои се грижат за самите себе и на тој начин се клучниот извор на информации за 
нивната ситуација и потреби. Според тоа, од клучна важност е да се слушаат децата и да се 
поттикне нивното учество за време на дизајнирањето на интервенциите, нивното 
спроведување и евалуацијата на сите услуги наменети за нив13. 

Од претходноспоменатите два клучни принципи за справување со оваа категорија на млади 
изложени на ризик произлегуваат следниве принципи:  

 

Најдобриот интерес на детето 

Сите активности, мерки и одлуки што се преземаат за време на процесот на идентификација, 
директна помош и грижа за децата и младите со искуство на улица треба да се засновани на 
најдобрите интереси на детето.  

 

Пристап на почитување на правата на детето 

Пристапот заснован на правата се воведува врз основа на принципот дека сите деца, без оглед на 
нивниот економски статус, расата, бојата на кожата, полот, јазикот, религијата, националноста, 
етникумот, социјалната категорија, попреченост или кој било друг статус, имаат еднакви права и 
еднаква заштита од државата. Врз основа на овој принцип, децата кои имаат искуство на улица не 
треба да се сметаат за проблем за општеството, туку за човечки суштества со потенцијал да 
придонесат за позитивниот развој на општеството. Ним мора да им се овозможи активно да 
учествуваат во општеството во сите прашања поврзани со нив и треба да се охрабрат да го подигнат 

 
13 УНИЦЕФ, 2004. Рамката за заштита, грижа и поддршка на сираци и ранливи деца кои живеат со ХИВ и со СИДА. 
Њујорк: УНИЦЕФ.  

ОПШТИ ПРИНЦИПИ И ВРЕДНОСТИ, 
КОДЕКС НА ОДНЕСУВАЊЕ
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својот глас за целосното исполнување на своите права. Децата сакаат да размислуваат, да бидат 
третирани со почит, да имаат одржливи врски со професионалци кои се засновани на добра волја и 
во континуитет. Според тоа, треба да се преземат сите постапки и чекори за заштита на децата во 
улична ситуација за да се гарантира нивното право за учество во планирањето, во развојот и во 
евалуацијата.  

 

Заштитата на децата е одговорност на сите структури 

Овој принцип е заснован на одговорноста на сите луѓе кои се во контакт со децата како: наставници, 
педагози, доктори, медицински сестри, полицијата, социјалните работници, училишните психолози, 
вработените во ГО, волонтерите кои даваат услуги, социјалните администратори, работниците за 
заштита на децата итн. Овој принцип е исто така заснован на мултидисциплинарниот пристап каде 
што се потребни сѐ повеќе и повеќе експерти за комплетно да се разберат ситуацијата и потребите 
на детето. Од оваа причина, секој во контакт со детето треба да игра активна улога во 
идентификацијата на проблемите, наоѓањето решенија и обезбедувањето конкретна помош на 
координиран и колаборативен начин. Сите институции и професионалци треба да знаат и да имаат 
јасни улоги за ефективно дејствување и да ги знаат улогите на другите професионалци со кои треба 
да соработуваат.  

 

Препознавање на децата и на младите како индивидуи 

Секое дете и неговата/нејзината ситуација се посебни, па според тоа работата со децата на улица 
треба да се води од принципот дека оваа група деца не е хомогена. Овој принцип ја зема предвид 
многустраноста на решавањето на овој проблем, што варира од една до друга ситуација. Кај повеќето 
од овие деца постои повеќекратно прекршување на нивните права за време на процесот на растење, 
што често е резултат на семејната средина. Од оваа причина, секоја индивидуална интервенција за 
одредено дете треба да ја зема предвид индивидуалната ситуација за најдобро да ја расплетка 
траекторијата на искуството на детето со улицата, па според тоа и соодветно да интервенира.  

 

Семејството и реинтеграцијата како прв приоритет 

Семејството треба да биде првиот приоритет што ќе се зема предвид секогаш кога се развиваат 
долгорочни планови за заштитата на децата и за нивната реинтеграција. Семејството останува 
природната средина за растот, за добросостојбата и за заштитата на детето така што треба да се 
вложат силни напори за да се зајакне семејството и да се подготви основата за детето да остане или 
да се врати кај родителите или, кога тоа не е можно, детето да биде со роднините. Разгледувањето на 
можноста за отстранување на дете од семејството ќе важи само во случаи каде што биолошките 
родители и/или роднини се сметаат за ризик за безбедноста и лошо влијание за долгорочната 
добросостојба на детето.  

Персоналот кој работи со децата и младите со искуство на улицата треба соодветно да е селектиран 
и обучен за младинска работа и за згрижување на деца и на млади. Поконкретно:  
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» персоналот треба да поседува знаење за потребите и развојните искуства на децата и младите 
со искуство на улица како млади изложени на ризик  

» на целиот персонал треба да му се дава континуирана обука за време на работата и сите треба 
да имаат пристап до развојниот надзор  

» персоналот треба да ја разбира својата задача од гледната точка на детето  
» заштитата на правата на детето и на емоционалната, социјалната и физичката безбедност на 

секое дете треба да бидат од највисока важност при развојот на персоналот кој ќе работи со 
децата; 

» истиот принцип што важи за персоналот од аспект на: компетентноста, вештините и 
ставовите треба да важи и за волонтерите  

» обуката на персонал или на лица кои ќе интервенираат во животите на децата треба да се 
прави од соодветен орган или личност со релевантни вештини, знаење и искуство во 
работата и грижата за децата воопшто, и/или специфично со децата и младите со искуство 
на улица  

» редовните работилници за обука треба да се организираат на национално, регионално и 
локално ниво за целиот персонал кој работи со деца и млади со искуство на улица  

» треба да се постават минимални стандарди за целиот персонал и за лицата кои 
интервенираат во животите на децата и младите со искуство на улица, со ефективни упатства 
за регрутирање, за назначување и за следење на таквиот персонал и  

» целиот персонал кој работи со децата и младите со искуство на улица, вклучително и 
претпоставените кои управуваат со центрите, треба да го почитува кодексот за етичко 
однесување при грижата за деца и за млади.  

 

Етички принципи за работа со деца и со млади14 

Следново е професионална одговорност на секој кој работи со деца:  

1. да го вреднува и да го почитува секое дете како поединец сам (сама) за себе, со сопствена 
улога како член на неговото/нејзиното семејство и во сопствена улога како член на 
заедницата во која живее 

2. да го почитува односот на детето или младата личност со своите родители, своите браќа и 
сестри, други членови на семејството или други значајни личности, земајќи ги предвид 
неговите/нејзините природни врски и меѓусебно зависните права и одговорности 

3. да овозможи оптимален раст и развој на секое поединечно дете или млада личност за тие да 
го исполнат својот целосен потенцијал во сите аспекти на функционирањето  

4. да помогне на секое дете или млада личност за кои сноси одговорност преку превенција на 
проблемите каде што тоа е можно преку нудење заштита каде што е потребна и обезбедување 
грижа и рехабилитација за да се неутрализираат или да се решат постојните проблеми  

5. да ги употребува информациите соодветно, почитувајќи ја приватноста на децата и на 
младите, задржувајќи ја доверливоста каде што тоа е потребно, почитувајќи го правото на 
децата и на младите да бидат информирани за прашањата кои ги засегаат и да ја избегнуваат 
злоупотребата на личните информации 

 
14 Меѓународната мрежа за грижа за деца и младинци (CYC-Net), достапно на: <http://www.cyc-
net.org/profession/proprinciples.html>. 
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6. во секое време да се спротивставуваат на сите форми на дискриминација, опресија или 
експлоатација на децата и на младите и да ги зачувуваат нивните права 

7. да го задржат личниот и професионалниот интегритет, да развиваат вештини и знаење за да 
работат со компетентност, да можат да соработуваат со колегите, да внимаваат на квалитетот 
на услугите и да придонесуваат кон унапредувањето на услугите и усвојувањето на политики, 
и да даваат свои размислувања за областа на згрижувањето на децата.  

Другите стандарди што се очекуваат од професионалците кои работат со деца и со младинци 
произлегуваат од овие седум клаузули.  

 

Кодекс на однесување 

Кодексот на однесување за професионалците кои работат со децата и младите со искуство на улица 
започнува од личните одговорности, и тоа15:  

А: Одговорност кон себеси 

Луѓето кои работат со децата и младите со искуство на улица имаат лична одговорност кон себе:  

1. да ги одржуваат и да ги унапредуваат личните компетенции, да ги развиваат и да ги користат 
своите вештини, знаењето и искуството колку што е можно покомплетно 

2. да одржуваат високи лични стандарди на професионално однесување, да избегнуваат 
секакви акти што може да ја стават под сомнение професијата или службата или што може 
да ја намалат довербата на јавноста  

3. да одржуваат физичка и емоционална добросостојба и самосвест во однос на своите 
вредности и нивните импликации во практиката.  

 

Б: Одговорност кон децата и младите со искуство на улица и нивните семејства 

Луѓето кои работат со децата и младите со искуство на улица имаат одговорност за услугите кои ги 
нудат директно на децата и на младите под нивна грижа, и за услугите кои ги нудат на семејствата и 
на другите згрижувачи во однос на децата и младите со искуство на улица:  

1. да ги промовираат правата на децата и младите со искуство на улица преку препознавање, 
почитување и активности за застапување за правата на децата, младите и нивните семејства 
и како кон поединци и како кон групи на корисници на услуги,  

2. да ја промовираат добросостојбата на децата и младите со искуство на улица како индивидуи 
преку развивање на позитивни и поддржувачки врски со децата и младите со искуство на 
улица во рамките на соодветните професионални ограничувања,  

3. да гарантираат јасни граници меѓу професионалните и личните односи и да се осигурат дека 
корисниците на услугите експлицитно ги разбираат границите меѓу професионалните и 
личните односи,  

 
15 Достапно на: <http://www.ances.lu/index.php/arc-bulletin/information/69-a-code-of-ethics-for-people-working-
withchildren-and-young-people> прегледано на 6 ноември 2017. 
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4. да соработуваат со други во исполнувањето на потребите на децата и на младите преку 
признавање на припадноста на корисниците на услугите на нивните семејства и на 
заедниците,  

5. да се спротивставуваат на лошите практики за грижа за децата и да избегнуваат учество во 
практики што содржат непочитување и експлоатација, што се деградирачки, опасни, 
застрашувачки, психолошки или физички штетни за корисниците на услугите и да ги штитат 
децата од злоупотреба и небрежност.  

 

В: Одговорност кон колегите 

Луѓето кои работат со децата и младите со искуство на улица имаат одговорност кон нивните блиски 
колеги и другите професионалци со кои треба да соработуваат за интересите на оние за кои се 
одговорни:  

1. да промовираат добри практики, да воспостават и да одржуваат односи на доверба и на 
соработка со колегите,  

2. да се спротивставуваат на лошите практики и недостатоците во професионалните стандарди, 
и да ги предупредат колегите ако дејствуваат несоодветно.  

 

Г: Одговорност кон работодавачите 

Луѓето кои работат со децата имаат одговорност кон статутарниот орган, кон волонтерскиот корпус, 
кон приватната организација или кон работодавачот:  

1. да го поддржат работодавачот да ги исполни договорните обврски и задолженија,  
2. да одржуваат независен професионален став во рамките на организацијата осигурувајќи се 

дека има достапни адекватни и соодветни ресурси за исполнување на потребите на 
корисниците на услугите.  

 

Д: Одговорност кон професијата 

Луѓето кои работат со децата и со младите имаат одговорност кон својата професија, а во некои 
држави оваа одговорност се рефлектира и во процесите на професионалните или други статутарни 
органи што ги поставуваат стандардите и ја регулираат професијата:  

1. да воспостават професионални стандарди во работата, развивајќи нови работни методи за 
пресретнување на променливите потреби,  

2. да ги продлабочат професионалното знаење и вештините преку поддршка или спроведување 
на истражувачки програми, осигурувајќи се дека тие се дизајнирани, спроведувани и 
проценувани во согласност со издржани академски стандарди и истражувачка етика, 

3. да промовираат добри работни односи и да бараат арбитража или медијација кога 
конфликтите со колегите не можат да бидат решени неформално.  
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Ѓ: Одговорност кон општеството 

Луѓето кои работат со децата и со младите имаат одговорност кон заедницата како целина на начин 
што придонесува кон воспитувањето на идните граѓани на општеството:  

1. да обезбедат информации и да го промовираат разбирањето, одржувајќи ја јавноста 
информирана за потребите на луѓето и услугите што се даваат за задоволување на тие 
потреби, исто така давајќи позитивна слика за идентитетот на децата и на младите згрижени 
од јавните органи,  

2. да ги исполнат потребите на децата и на младите во контекст на поширокото општество 
давајќи услуги на луѓето со потреба за тоа во име на заедницата.  
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Децата и младите со искуство на улица имаат потреба од уникатни интервенции што се разликуваат 
од оние на другите деца со потреба од грижа. Во деталната анализа на најдобрите практики при 
интервенциите за децата кои живеат и работат на улицата, можните интервенции се категоризирани 
во три пошироки групи16:  

1. Интервенции на примарна превенција 

Наменети за деца кои живеат во апсолутна сиромаштија, но сѐ уште не навлегле во животот на 
улица, со цел да се намали влијанието на факторите што ги привлекуваат и ги втурнуваат кон тоа, 
преку подобрување на условите во домот и поставување на фокусот врз развојот на заедницата.  

2. Интервенции на секундарна превенција 

Наменети се за деца кои веќе имаат навлезено во животот на улица, но кои одржуваат редовен 
контакт со своите семејства. Целта е да се постигне животот на улицата да стане една од фазите што 
детето безбедно ќе ја мине на патот кон прераснувањето во возрасна личност. Моменталните 
најдобри практики рефлектираат повеќе пристапи што меѓусебно се надополнуваат. Тие вклучуваат:  

» развој на микропретпријатија за да се зголеми можноста на децата кои живеат и работат на 
улицата да добијат легален приход од работата,  

» обезбедување образование за здравствените проблеми и за ризиците со кои се соочуваат 
децата кои живеат и работат на улицата за да се подигне свеста за многубројните ризици што 
го придружуваат животот на улица,  

» да се обезбедат основните потреби како храна, засолниште и безбедна локација преку 
дневните центри и теренските програми.  

 

3. Интервенции на терциерна превенција 

Наменети се за децата и младите со искуство на улица и за напуштените деца – кои имаат минимален 
или немаат никаков контакт со семејството. Моменталните најдобри практики во оваа област се 
однесуваат на резиденцијални центри за згрижување или рехабилитација17.  

 
16 Дибич (2005). Интервенции за деца кои живеат и работат на улицата: Анализа на моменталните најдобри практики. 
Меѓународна социјална работа, том 48 (6):763–771.  
17 Оддел: Социјален развој во Република Јужна Африка (2010). Стратегија и упатства за деца кои живеат и работат на 
улиците. <www.Strategy_and_Guidelines_Children_Living_Working_inthe_Streets%20(1).pdf>  

ТИПОВИ УСЛУГИ ШТО СЕ 
ОБЕЗБЕДУВААТ ОД ГРАЃАНСКИ 
ОРГАНИЗАЦИИ 
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Клучните стратегии18 прецизирани подолу имаат цел да ги таргетираат клучните области на 
дејствување и да обезбедат оперативни упатства, но исто така и да ја усогласат рамката со моделот 
на интеграција на услугите преку кои ГО или центрите за социјална заштита ги обезбедуваат 
социјалните услуги и развојните програми.  

 

Клучна стратегија 1: Превенција 

Литературата има покажано дека децата кои живеат во сиромаштија се ранливи на семејните, 
социјалните и економските кризи што може да ги наведат на живот на улицата. Заштитата од овие 
шокови, според тоа, е клучната стратегија на превенција. Препорачани постапки:  

» спроведете студии за мерење на степенот на распространетост на децата кои живеат на 
улицата и обезбедете пристап до локализирани податоци по географска област, вклучувајќи 
ги административните области,  

» развијте ја свеста за феноменот на децата кои работат и живеат на улиците и мобилизирајте 
го учеството на заедницата, 

» воведете и зајакнете ги програмите и структурите за справување и минимизирајте ги 
идентификуваните проблематични семејни услови како семејната дезинтеграција, 
употребата на супстанции, злоупотребата на деца, небрежноста, експлоатацијата, 
ХИВ/СИДА, домаќинствата со сиромаштија и со дете глава на семејството, за со тоа да се 
минимизираат околностите што поттикнуваат децата да ги напуштат своите домови,  

» зајакнете ги капацитетите на семејствата кои ги штитат и ги згрижуваат ранливите деца 
обезбедувајќи економска, психосоцијална и друга поддршка,  

» зајакнете ги економските капацитети на домаќинствата преку краткорочни интервенции 
како условни преноси на готовина, директни субвенции и материјална асистенција, како и 
подолгорочни интервенции како подобрување на земјоделската ефикасност и олеснување на 
пристапот до финансиски услуги понудени од институциите за микрофинансирање,  

» зајакнете ги и поддржете ги капацитетите за згрижување на децата. Ова подразбира 
подобрување на квалитетите и пристапноста на обидите промовирани од владата за 
поддршка на згрижувачите преку училиштата, предучилишните и социјалните центри за 
социјална заштита, и соодветно адаптирање на размерот на напорите на заедницата за 
зајакнување и за поддршка, 

» зајакнете ги и проширете ги постојните механизми за посвојување и за згрижување, 
создадете нови и воведете мерки за поддршка за да обезбедите брзо сместување во семејство 
на напуштените бебиња, 

» зајакнете ги животните вештини и вештините за преживување на младите преку формално 
и неформално образование, професионална обука и работна пракса,  

» опремете ги младите со социјални и интерперсонални вештини за да донесуваат 
информирани одлуки и да развијат механизми за справување и за управување на 
сопствениот живот, 

 
18 УНИЦЕФ, 2004. Рамка за заштита, грижа и поддршка на сираците и ранливите деца кои живеат во свет со ХИВ и 
СИДА. Њујорк, УНИЦЕФ.  
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» воспоставете превентивни иницијативи на локации од каде што е најверојатно дека 
потекнуваат децата и младите кои живеат и работат на улицата, како соседствата со 
концентрирана сиромаштија,  

» подигнете ја свеста во заедниците за да помогнете во сензитивизацијата на членовите на 
заедницата за специјалните потреби на ранливите деца за да се избегне стигматизацијата на 
децата кои порано живееле и работеле на улицата.  

 

Клучна стратегија 2: Рана интервенција 

Заедно со превенцијата, раната интервенција пред детето да е долго време на улицата е стратегијата 
која најверојатно ќе биде успешна во справувањето со феноменот на децата и младите со искуство 
на улица. Ресторативниот правен систем (програмите за пренасочување) треба да бидат реализирани 
за оние млади лица кои извршиле помали прекршоци додека живееле на улиците. Препорачани 
постапки:  

» спроведете ситуациска анализа за да стекнете општо разбирање на факторите што го 
подгреваат феноменот и идентификувајте ги можностите за ублажување,  

» остварете контакт со децата кои живеат и работат на улицата и проценете ги преку уличните 
едукатори или социјалните работници кои работат на улицата; на секое дете мора да му се 
обезбеди индивидуализирана процена,  

» на децата кои живеат и работат на улицата понудете им флексибилни алтернативи што ја 
комбинираат нивната сопствена перспектива со професионалната процена на нивните 
потреби,  

» поттикнете го формирањето на организации на деца од улица и деца кои работат за да служат 
како форум преку кој децата можат да ги изразат своите проблеми и да предлагаат решенија,  

» обезбедете дневни центри и мобилни служби за грижа за деца и за младинци. Тие можат да 
служат како првиот чекор кон напуштањето на улицата без да се компромитира 
независноста на децата,  

» најсоодветните програми за пренасочување што може да се применат како мерка за рана 
интервенција се:  

o шемите за зајакнување на младите: програма за обука за животни вештини што ги 
вклучува младите и нивните родители или старатели,  

o општествено корисна работа пред судењата: на престапниците им овозможува да 
вршат работа корисна за заедницата наместо да бидат правно гонети,  

o медијација меѓу жртвите и сторителите: ги поврзува жртвите со сторителите во обид 
да се постигне разбирање што ќе ги вклучува потребите на двете страни.  

 

Клучна категорија 3: Заштита 

Децата кои веќе живеат или работат на улицата имаат итни потреби што не можат да бидат 
игнорирани и треба да се направат напори за заштита на нивната холистичка добросостојба. 
Препорачани постапки:  

» понудете здравствена едукација за подобрување на хигиената и на исхраната и за заштита од: 
незгоди, болести, сексуално преносливи инфекции, ХИВ и СИДА и употреба на супстанции,  
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» многу деца кои живеат и работат на улицата имаат потреба од професионално советување и 
емоционална поддршка. Направете ги терапевтските услуги лесно достапни за децата,  

» олеснете го обезбедувањето документи за идентификација за децата кои живеат и работат на 
улицата затоа што овие документи се клучни за здравствените и другите услуги, како и за 
вработувањето,  

» сите даватели на услуги треба да се придржуваат до меѓуресорските протоколи на сите нивоа, 
владини и граѓански организации за деца кои живеат и работат на улиците, 

» воведете соодветни програми за образование и за развој на вештини за децата кои живеат и 
работат на улицата,  

» центрите за згрижување на децата и на младите треба да ги задоволуваат потребите на децата 
кои живеат и работат на улиците, вклучително и потребата за советување, за едукација и за 
интеграција.  

 

Клучна стратегија 4: Реинтеграција 

Во принцип, враќањето на детето во своето семејство е најпосакуваниот исход на интервенцијата 
само ако тоа е во најдобриот интерес на детето и ако се направи со активно учество на детето. Во 
некои случаи, како привремена мерка, детето може да биде сместено во алтернативен начин на 
згрижување како што се згрижувачките семејства или резиденцијалната грижа. За да се постигне тоа, 
препорачливо е следново:  

» имплементирајте соодветни протоколи за реинтеграција и повторно обединување на децата 
со семејствата,  

» овозможете градење на капацитетите и зајакнување на родителите и на семејствата за тие 
подобро да се справуваат и однесуваат при проблематично однесување на децата,  

» продолжете со обезбедувањето услуги за следење и за грижа,  
» каде што реинтеграцијата во формалното образование не е изводлива или не е пожелна за 

децата може да се земе предвид професионална обука во комбинација со описменувањето за 
читање, за пишување и за бројки и обука за животни вештини.  
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Интервенциите имаат цел да обезбедат информации, да ги изградат основните вештини, да 
обезбедат советување, да го подобрат пристапот до здравствени услуги, да создадат попозитивна и 
безбедна средина и да ги инволвираат и самите деца од улицата во различните активности што ги 
засегаат. Секоја од овие области е детално презентирана.  

 

Општи процедури за идентификација, за итна помош и за преупатување на деца и млади со 
искуство на улица 

Овој Прирачник ги дефинира процесот и чекорите што треба да се преземат за идентификацијата, 
за помошта и за преупатувањето на децата и младите со искуство на улица и детално ги објаснува 
постапките и мерките при секој од чекорите.  

 

Улоги и одговорности на работниците вклучени во идентификација, во непосредна помош и во 
преупатување на децата и младите со искуство на улица 

Идентификацијата на децата и младите со искуство на улица ја прават ГО што излегуваат на терен, 
главно во областите познати како најчесто посетувани од децата и од младите од оваа група за 
директно да се идентификуваат децата и младите со искуство на улица, да им се укаже непосредна 
помош и да се направи директно преупатување до структурите одговорни за управувањето со 
случаи19. 

Теренските тимови за идентификација, за помош и за преупатување на децата и младите со искуство 
на улица се состојат од двајца работници (социјален педагог/социјален работник), а каде што 
теренските тимови го сметаат тоа за потребно ќе побараат помош од полициски службеник.  

Случаите кога се смета дека е потребно присуството на полициски службеник се:  

» кога детето е итен случај (висок ризик), 

 
19 Процедурите дополнително наведени во ова поглавје се преземени и се модификувани од:  

1. Протоколот за справување со случаи на питање, трудова експлоатација, талкање и други форми на злоупотреба 
на деца во Кантонот Тузла, потпишан на 18 април меѓу НВО Држава на децата, Министерството за труд и 
социјална политика, Министерството за здравство, Министерството за внатрешни работи, Првостепениот суд и 
Судот на Тузла (Службен весник на Кантон Тузла бр. 8/14).  

2. Упатства за процедурите за идентификација, итна поддршка и преупатување на децата во улична ситуација, 
достапни на: <http://femijet.gov.al/al/wp-content/uploads/2016/02/UDH%C3%8BZUESI-PROCEDURAVE-
P%C3%8BR-IDENTIFIKIMIN-NDIHM%C3%8BN-E-MENJ%C3%8BHERSHME-DHEREFERIMIN-E-
F%C3%8BMIJ%C3%8BVE-N%C3%8B-SITUAT%C3%8B-RRUGE-2015.pdf>.  

ПРОЦЕДУРИ И 
УПАТСТВА
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» кога теренските тимови ќе вршат контрола или интервенција во доцните часови од ноќта,  
» кога се очекува спротивставување или отпор од родителот или од друг возрасен кој го 

придружува детето,  
» кога детето продолжува да биде во улична ситуација дури и по идентификацијата, 

преупатувањето или обезбедувањето алтернативи за помош.  

Врз основа на правните овластувања што постојат во сите држави на Западен Балкан (кривични 
закони, закони за заштита од насилство, закони за јавен ред и мир, како и друга законска и 
подзаконска регулатива), полицијата е обврзана да ги преземе сите потребни мерки за да ги заштити 
децата изложени на питање и рутинска и трудова експлоатација, да формира предмет и него да го 
проследи до релевантните институции, и да се координира со релевантниот центар за социјална 
работа, здравствените институции и другите релевантни вклучени страни.  

Вмрежувањето на полицијата, на персоналот од локалните центри за социјална работа и персоналот 
од релевантните ГО е многу важно, и треба да се направи на начин при кој секоја полициска станица 
од локалната заедница ќе има контакт со персоналот и со другите служби за да се обезбедат итни и 
инцидентни извештаи за децата и младите со искуство на улица20.  

 
ВАЖНО Е ДА СЕ ПОТПИШЕ ПРОТОКОЛ ЗА ДЕЈСТВУВАЊЕ ВО СЛУЧАИ НА ДЕЦА И 
МЛАДИ СО ИСКУСТВО НА УЛИЦА МЕЃУ РЕЛЕВАНТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ НА ЛОКАЛНО 
НИВО ЗА СЕКОЈ ДА ПРЕЗЕМЕ ОДГОВОРНОСТ ЗА КООРДИНИРАНАТА АКТИВНОСТ.  
 

 

ГО се одговорни за организацијата на теренски активности, нивната координација и надзор за да се 
обезбеди квалитетот на услугите, да се изврши работата на квалитетен начин и да се гарантира дека 
секоја институција во мрежата за заштита на децата со искуство на улица ги исполнува обврските во 
согласност со доменот на својата работа.  

Теренските тимови треба да работат на улиците во согласност со специфична временска рамка и 
месечен план кој треба да се сподели и со полициската управа за областа/кантонот/локалната 
заедница.  

Тимскиот координатор ги информира полицискиот директорат и социјалната служба за работниот 
распоред на теренските тимови. Теренските работници мора да се опремени со потребните ресурси 
како: формулари и алатки за секоја активност и документ за идентификација со името на 
институцијата и фотографија. Теренските тимови треба да бидат поддржани со сите средства 
потребни за комуникација, транспорт во случаи каде што локациите на теренските посети се далеку 
од организацијата/институциите каде што работат. Тие треба да ги имаат минималните ресурси за 
обезбедување на виталните услуги (храна, вода, транспорт за придружување на детето во итни 
случаи).  

 
20Содржината на овој Прирачник, особено во поглавјата што се однесуваат на засегнатите страни, е препорачана за 
подготвувањето протоколи меѓу институциите за дејствувањето во случаите на питање, на злоупотреба и на трудова 
експлоатација. Со потпишувањето на протоколот, сите вклучени министерства/институции и потписничките ГО на овој 
протокол се обврзуваат да овозможат пристап до сите канцеларии и одговорни лица и конзистентно да го применуваат 
протоколот.  
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Теренските тимови поднесуваат извештаи за случаите на идентификувани, помогнати и преупатени 
деца до координаторот на теренските тимови. Тие ги забележуваат податоците во базата на 
податоци за случаите за деца и млади во улична ситуација и подготвуваат извештај за директорот на 
ГО на секои 3 месеци. Директорот исто така го споделува овој извештај со градоначалникот, со 
шефот на полицијата и со другите релевантни институции вклучени во процесот.  

 

Процедури за идентификација на децата и младите со искуство на улица 

Работата со децата и младите со искуство на улица започнува со нивната идентификација и 
набљудувањето на динамиката на средината каде што тие престојуваат и ја извршуваат нивната 
активност на улица. Ова се постигнува со одење точно таму каде што се и децата: на терен, 
воспоставувајќи контакти и односи со нив, правејќи обиди за разбирање на нивните сопствени 
ставови, освен ако има потреба за итна интервенција (кога постои ризик за безбедноста на животот 
и здравјето).  

Процедурите за идентификација на децата и младите со искуство на улица ги вклучуваат 
формуларите, процедурите и одговорностите на работниците вклучени во нив, како и постапките 
кои тие треба да ги преземат за идентификацијата.  

 

Кои се децата и младите со искуство на улица?  

Детето или младинецот со искуство на улица може да биде:  

» дете со искуство на улица кое нема друг дом освен улицата. Може да го напуштило 
семејството или можеби нема преостанати живи членови на семејството. Таквото дете мора 
да се бори за опстанок и може да се движи од пријател до пријател или да живее во 
засолништа како напуштени згради,  

» дете со искуство на улица кое редовно го посетува своето семејство. Детето може и да се враќа 
дома за спиење секоја вечер, но поголемиот дел од денот и некои ноќи ги минува на улиците 
поради сиромаштија, пренатрупаност, сексуална или физичка злоупотреба во домот,  

» дете кое е дел од семејство на улица. Некои деца живеат на тротоарите или градските 
плоштади со остатокот од своето семејство. Семејствата раселени поради сиромаштијата, 
природните катастрофи или војните може да бидат принудени да живеат на улиците. Кога е 
потребно тие ги пренесуваат своите поседи од место на место. Често децата од овие „улични 
семејства“ работат на улиците со другите членови од семејството,  

» во институционализирана грижа, доаѓајќи од ситуација на бездомништво и изложени на 
ризик за враќање на бедомен живот.  
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Идентификацијата на децата во улична ситуација може да се направи на следниов начин:  

 

 

Процес за директна идентификација на улиците од страна на теренските тимови 

Директната идентификација на децата во улична ситуација ги вклучува следниве постапки:  

 

Теренски услуги преку теренските тимови:  

» контакт со децата и со семејствата со искуство на улица,  
» брза процена на состојбата на детето според формуларот вклучен на крајот на овој 

Прирачник,  
» собирање дополнителни информации за детето и за семејната ситуација, вклучително и за 

возрасните кои не се законски старатели, но со кои детето можеби се поврзани во уличната 
ситуација, 

» прецизно информирање на детето и на присутните возрасни за достапните права и помош, 
за законските обврски на старателите да го заштитуваат детето и за обврските на државните 
работници да ги заштитат децата изложени на ризик,  

» информирање за можните алтернативи за помош и непосредна помош за извлекување на 
детето од уличната ситуација, 

» итно известување на координаторот и преупатување на случајот во рок од 24 часа до 
дефинираните служби за управување со случаите. 
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Многу е важно ако е проценето дека детето е потенцијална жртва на трговија со луѓе или е 
потврдена жртва на трговија со луѓе, теренскиот тим веднаш да се обрати до одговорните 
надлежни служби при националниот координатор за борба против трговија со луѓе или 
канцеларијата/министерството за внатрешни работи.  
 

 

Процес на идентификација на улиците од страна на теренските тимови 

Постојат ситуации кога децата и младите со искуство на улица не се идентификувани од теренските 
тимови, туку се идентификувани од:  

» сообраќаец, полициски службеник од таа област или кој било полициски службеник кој ќе 
дојде во контакт или ќе наиде на децата и младите со искуство на улица,   

» ГО што работат во областа на социјалните услуги за деца, правните служби од оваа или други 
области што доаѓаат во контакт со оваа група деца, 

» основните служби како што се: училиштата, болниците, вработените во градската 
администрација итн.,  

» граѓанин кој се јавил на СОС-линијата за заштита на деца и млади или бројот на полицијата 
за итни случаи.  

Сите претходно споменати структури имаат обврска да го упатат случајот до релевантната владина 
организација или ГО во рок од 24 часа од моментот на идентификацијата. Веднаш по добивањето на 
информацијата, наведените структури или даватели на услуги ја информираат одговорната личност 
во релевантната владина организација или ГО, па теренскиот тим веднаш оди на посочената 
локација. Во случаи кога детето или младинецот се изложени на сериозен ризик (нивниот живот или 
здравјето им се сериозно загрозени), полициската или медицинската служба може да обезбеди итна 
нега.  

 

Првична процена на децата и младите со искуство на улица 

Првиот контакт со децата и младите со искуство на улица бара брза процена. Целта на иницијалната 
процена е да се добијат информации за детето и за околностите во кои се наоѓа за да се одреди 
состојбата на детето и нивото на ризик во моментот на идентификацијата.  

Во секој случај треба да се земат предвид податоците што можеби веќе се достапни или долгорочните 
собрани податоци од случајот (но мора да се идентификува изворот). Оваа процена се извршува на 
самата локација каде што е идентификувано детето/младинецот и служи за:  

» да се преземат брзи мерки за детето да може да добие помош веднаш 
» да се преупати детето до соодветната институција за детална процена.  

Теренскиот тим ги проценува околностите во кои се наоѓа детето на улицата и се обидува да ги 
идентификува:  

» типот на активности во кои е вклучено детето,  
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» времето и локацијата,  
» дали детето е со или без возрасни и други деца и младинци,  
» нивото на ризик.  

За време на првиот контакт се очекува отпор и е голем предизвик за теренските тимови. Децата и 
младите со искуство на улица одбиваат да зборуваат со теренскиот тим или, дури и кога ќе се 
согласат да зборуваат, одбиваат да помогнат. Теренските тимови мора да бидат подготвени на отпор 
и да ги користат комуникациските вештини и техниките на преговарање за да ја добијат довербата 
при првиот контакт.  

 

Прв контакт меѓу теренскиот тим и детето/младинецот со искуство на улица 

Совети за работниците од теренскиот тим:  

» претставете се и објаснете ја вашата улога 
» дајте кратки информации за справувањето со ваквите ситуации 
» убедете ги децата и младите со искуство на улица дека сакате да им помогнете ним и на 

нивните семејства 
» прашајте го детето дали сака да разговара на локацијата или некаде каде што се чувствува 

побезбедно и попријатно 
» информирајте го детето за опасностите на уличната ситуација и одговорностите и обврските 

на родителите и на другите возрасни 
» комуницирајте на пријателски начин според возраста на детето 
» информирајте го детето за доверливоста на сите информации за време на процесот на 

обезбедување на заштитата 
» добијте информации за родителите или блиските роднини 
» веднаш овозможете му соодветна нега на детето. 

 

Прв контакт кога детето/младинецот е во придружба на возрасни 

Совети за работниците кога едниот или двајцата родители/законски старатели/братучеди или 
членови на семејството/соседи/други деца го придружуваат детето/младинецот со искуство на 
улица:  

» претставете се и објаснете ја вашата улога на детето и на возрасниот/другата личност 
» дајте кратки информации за процедурите во овие ситуации 
» убедете ги детето или младинецот со искуство на улица, како и другата/возрасната личност 

дека сакате да им помогнете 
» прашајте ги детето и возрасните дали сакаат да зборуваат на локацијата или некаде каде што 

се чувствуваат побезбедно и попријатно 
» проценете го односот меѓу возрасните/другите лица и децата/младите 
» проценете го статусот на детето и земете лични и информации за контакт и за детето и за 

возрасната/другата личност 
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» информирајте ги возрасниот и детето за мерките пропишани со законот и процедурите 
предвидени за непосредна помош, како и за последиците за прекршување и несоработка во 
овие случаи 

» информирајте ги децата и возрасните дека информациите ќе останат доверливи и ќе бидат 
споделени само со луѓето вклучени во помошта и во негата.  

 

Важно е да се забележи дека во двата случаја, независно дали детето е само или придружувано од 
некој, теренскиот тим мора да се раководи според принципот на најдобрите интереси на детето. 
Потребно е да се постигне договор и со детето и со возрасниот и да се направи процена, да се 
приберат информации и да им се даде нега што е можно побрзо (прилог 1 – Формулар за проценка).  

Сепак, во случаите каде што детето е помладо од шест години, основниот принцип ќе биде заснован 
на методот на директно набљудување и на интервјуа со возрасниот кој го придружува детето. Во 
случаите каде што детето не е во придружба на родител или правен застапник, теренскиот персонал 
има право веднаш да преземе мерки за да обезбеди заштита и нега.  

 

Процена при првиот контакт 

Целта на разговорот за време на првиот контакт е да се добијат детални информации за следново: 

» состојбата и основните потреби на децата на улицата 
» типовите активности кои ги врши детето на улицата и причините за тоа 
» времетраењето и зачестеноста на престојот на улицата 
» клучни врски на детето на улица 
» општа психофизичка состојба на детето 
» основни информации за семејството (ако го има). 

Разговорот во фазата на процена се води и со детето и со возрасните (ако придружуваат дете), 
проценувајќи го нивото на ризик, одредувајќи го типот на потребните информации и 
воспоставувајќи однос на доверба со детето и/или возрасните кои го придружуваат.  

Во секој случај, теренскиот тим мора да создаде соодветна атмосфера во која детето и/или  
возрасниот ќе се чувствуваат смирено и која ќе го отстрани отпорот за време на разговорот. 
Разговорот треба да биде неформален и не премногу тежок, доволно е да ги има петте општи 
прашања за детето и за неговата/нејзината ситуација, што ќе служат за процена на нивото на итен 
ризик под кој се наоѓа детето за тоа да се упати до релевантните структури. Тимот не треба да се 
постави како некој кој само собира информации и кој би предизвикал трауматски или 
вознемирувачки последици, но поставеноста не треба ниту да е преблиска и на начин што би 
предизвикала конфузија на односите во нивниот личен или семеен живот.  

Разговорот секогаш го води една од личностите во тимот, додека другата личност прибира 
забелешки во формуларот за интервјуата. Важно е да се примени принципот на почитување на 
мислењата и на ставовите на детето во согласност со неговата/нејзината возраст и со согласноста на 
родителот/законскиот старател (ако го има). Само во случаите каде што се загрозени животот и 
безбедноста на детето, теренските тимови може да дејствуваат без претходно одобрение. Во случаите 
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на идентификација на повеќе од едно дете во улична ситуација на истата локација, секое од децата 
треба да се третира како посебен случај.  

 

 
Бидете внимателни кога зборувате затоа што детето може да е изложено на ризик од казна од 
возрасните. Во првичното интервју (неформалното интервју) имајте ги на ум следниве пет 
главни правила:  

1. не повредувајте го детето во ниедна од областите (когнитивна, емоционална, 
социјална, морална, физичка) во процесот на интервенција,  

2. со вашата интервенција придонесете кон позитивниот развој на детето во сите области,  
3. имајте ги на ум развојните способности на детето – развојното ниво на 7-годишно дете 

се разликува од она на 17-годишник, 
4. имајте ја на ум индивидуалноста на секое дете,  
5. не судете ги децата и/или возрасните по ситуацијата во која се нашле. Таму сте за да им 

помогнете.  
 

 

Менија со прашања 

Ова е листата со прашања наменети да обезбедат информации за шесте компоненти21. Клучно 
прашање е напишано за секоја од шесте компоненти на моделот. Дополнително, вклучени се многу 
проследувачки прашања или „проби“ за да се добијат повеќе детали за специфични прашања. Овие 
прашања се напишани за да дадат идеи за типот прашања што може да се поставуваат и проблемите 
што може да се споменат во анкетата.  

Работниците би можеле да селектираат специфични прашања што се релевантни за нивните 
потреби. Овие прашања може исто така да се користат и како примери за создавање на нивна 
сопствена листа на прашања преку нивна преформулација на јазик што е посоодветен за децата и 
младите со искуство на улица. Можат да се додадат дополнителни прашања. Важно е да се земат 
предвид возраста и културната заднина на децата пред да се избере кое било прашање.  

Кога се избираат прашања за возрасни треба да се земе предвид нивната професионална, културна и 
верска историја. Некои од прашањата, особено оние за општото здравје и делот за ризичните 
однесувања, може да не се погодни во одредена средина поради нивната чувствителна природа (како 
прашањата за сексот и употребата на дроги). Некои прашања што може да бидат поставени директно 
во приватно интервју можеби ќе треба да бидат преформулирани ако се поставуваат на цела група. 
На пример, прашањето „Дали некогаш сте биле силувани?“ може да биде преформулирано како 
„Дали некое од децата со искуство на улица што ги познавате некогаш било силувано?“ 

 

Прашањата во прашалникот вклучуваат неколку области од функционирањето на децата како 
(види прилог 2):  

 
21 Проектот „Ху“ (WHO) за улични деца поврзан со употребата на дрога има развиено долга листа на прашања. Достапно 
на: <www.who.int/substance_abuse/activities/street_children/en/>. 
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1. Демографски информации.  
2. Фактори на стрес:  

i. Големи животни настани.  
ii. Секојдневни причини за стрес. 

iii. Претрпување на животни притисоци. 
iv. Животни транзиции. 
v. Развојни промени на адолесценцијата. 

3. Нормализација на употребата на супстанции.  
4. Ефектите од употребата на супстанции.  
5. Емоционална приврзаност. 
6. Вештини, компетенции и стратегии на справување.  
7. Ресурси.  
8. Општи информации. 
9. Ризични однесувања.  

При комплетирањето на процената, врз основа на опсервацијата и интервјуата со детето и/или 
возрасните кои го придружуваат и во зависност од целокупната состојба на здравјето на детето и 
неговиот физички, емоционален и безбедносен ризик, теренскиот тим ги проценува формата и 
методот на директна помош на детето. 

Деца и млади изложени на безбедносен РИЗИК се деца и млади кои не можат и/или немаат 
капацитет да се грижат за себеси. Детето може да биде под старателство на насилник, на сексуален 
престапник, на некој кој го злоупотребува или на друг начин има намера да го повреди детето. 
Сигурно е дека одењето дома ќе доведе до повреда на детето. Детето не сака да оди дома или може 
да живее надвор од домот или без надзор од возрасни (како што е случајот со децата кои живеат на 
улицата).  

Иако децата и младите со искуство на улица имаат потреба од итна помош, сепак потребно е да се 
направи анализа на факторите на ризик на кои е изложено детето за да се одреди соодветната 
асистенција во периодот на идентификацијата.  

Овие фактори, пред сѐ, вклучуваат: детство, целокупен развој, психофизичка состојба во времето на 
идентификацијата, типови улични активности, време на идентификација, семејни односи, 
присуство или отсуство на возрасни на улицата и односот на децата со нив, како и фактори од 
животната средина.  

Во случаите на ризик се обезбедува сместување во засолништата, како и други помошни услуги:  

» психосоцијална поддршка 
» медицинска поддршка и рехабилитација според потребите 
» храна и облека 
» добивање административни податоци и управување со нив заедно со полицијата 
» формални интервјуа со детето.  

Интервенциите кои ги спроведуваат работниците главно се стремат да издејствуваат промена или 
да имаат влијание врз животот на детето со искуство на улица. Сепак, за да бидат ефективни тие 
треба:  
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» да се осигурат дека децата со искуство на улица учествуваат како клучни играчи во овие 
интервенции 

» да координираат групи или поединци во заедницата кои работат со деца и млади со искуство 
на улица 

» да гарантираат дека услугите и ресурсите се достапни на таа група деца.  

 

Индивидуален план за интервенција 

По примањето на детето и комплетирањето на основната документација, давателот на услугата 
испраќа официјални информации до надлежните власти (регионален полициски директорат) не 
подоцна од 12 часа по доаѓањето на детето во центарот и подготвува план за краткорочна 
интервенција.  

Во меѓувреме, другите засегнати страни се известени за случајот и се поканети да поднесат предлози 
за конкретна помош, и да поднесат конкретно име за личноста која ќе ги донесува одлуките во име 
на нивната институција. По анализирањето и дискутирањето на одлуката, работникот зборува со 
детето за заклучоците, ситуацијата му се објаснува на детето и се бара негово/нејзино мислење за 
наредните чекори. Постојат три типа одлуки што може да се донесат:  

1. детето се праќа во установа за згрижување 
2. детето се упатува во згрижувачко семејство 
3. детето се враќа во сопственото семејство и се упатува кон поддршка од локалната заедница. 

Потребно е да се чуваат детални забелешки и да се пополни целата потребна документација што ги 
придружува моделот на донесување одлуки и планот за краткорочна интервенција.  

По идентификацијата и процената, тимот донесува одлука дали да го придружува детето до 
семејството или да го префрли до итна медицинска служба. Во исто време случајот се упатува до 
соодветната служба за социјална заштита.  

Во секој случај, службата за социјална заштита ќе спроведе детална процена со цел да развие 
индивидуален план за интервенција на детето и на семејството. Крајниот рок за комплетирање на 
процената е пет дена од датумот на преупатувањето.  

 

План за долгорочна интервенција и работа со семејството 

Независно дали детето веднаш е сместено во институција или е вратено на семејството треба да се 
изготви план за долгорочна интервенција.  

Изготвувањето на привремен план за долгорочна интервенција треба да ги зема предвид факторите 
на ризик за детето, итните потреби и контекстуалните фактори што овозможуваат рехабилитација 
или целосна интеграција во семејството или заедницата. Земајќи ги предвид индивидуалните 
потреби на детето треба да се предвиди посебна работа со семејството (родители, законски старатели 
или роднини) за целите на успешната и одржлива рехабилитација и реинтеграција на детето во 
семејството.  
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Мониторинг и евалуација 

Теренските тимови проактивно одговараат на потребите на децата и на семејствата во улична 
ситуација преку меѓуинституционален пристап со комбинација на повеќе сектори во соработката и 
координираната интервенција. Нивната главна цел е да ја гарантираат заштитата на децата и 
семејствата во улична ситуација преку:  

» теренска работа за рана идентификација на децата и семејствата во улична ситуација,  
» директен и професионален одговор на случаите на децата и на семејствата во улична 

ситуација,  
» иницијална процена заснована на заедничка рамка на процена меѓу социјалните работници, 

младинските работници и државната полиција,  
» итна асистенција во зависност од потребите на детето, проценетото ниво на ризик на 

улицата и други околности,  
» директен пристап до службите за грижа за деца кога има итен ризик за тој да се избегне и да 

овозможи превентива на дополнителни повреди и штета на животот на детето,  
» проследување со семејството и идентификација на можности за реинтеграција на детето 

преку соработка со локалните даватели на услуги и редовно надгледување на состојбата на 
улицата.  

Од оваа причина, процедурата исто така ги одредува и индикаторите за надгледување и за евалуација 
на работата изведена од теренските тимови за секое дете и семејство идентификувани во улична 
ситуација за да се гарантира успех во поврзувањето и делењето на одговорноста меѓу сите засегнати 
страни и одговорни структури вклучени во работата со децата во улична ситуација.  

Целта на надгледувањето и евалуацијата под оваа процедура е да се обезбедат редовни информации 
за:  

» доменот на работата и капацитетот на теренските тимови за идентификација и преземање 
мерки за заштита и насочување на децата во улична ситуација 

» ефективност на оваа служба врз основа на резултатите од промената на ситуацијата на 
корисникот, 

» надзор.  

Мониторингот претставува систематски процес на собирање податоци според одредени индикатори 
што се дефинирани во однос на спроведувањето на интервенциите во процедурата. Цели на 
мониторингот:  

» мерење на степенот до кој теренската работа е во согласност со стандардите и индикаторите 
наведени во процедурата,  

» обезбедување внатрешна и надворешна одговорност за употребените ресурси и 
постигнатите резултати за идентификација и заштита на децата во улична ситуација,  

» документирање на процесот и работното искуство на теренските тимови за донесување 
информирани одлуки во иднина и за учење од искуство.  

Мониторингот треба да обезбеди квалитетни услуги, треба да ги идентификува предизвиците и 
проблемите и треба да придонесе кон унапредување на услугите за децата во улични ситуации.  
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Затоа што контролата во голема мера е функција на управата, за теренскиот тим таа ќе биде вршена 
од страна на координатор на теренските тимови кој ќе добива квантитативни информации на 
месечно ниво за нивната работа и услуги. Овие информации ќе бидат документирани во база на 
податоци за деца и млади со искуство на улица.  

На секое тромесечје, координаторот на теренските тимови подготвува извештај за напредокот на 
извршената работа и обезбедените услуги врз основа на утврдените индикатори.  

Вклучени страни 

Постоjат поголем број чинители што се релевантни за решавањето на проблемот со децата и младите 
со искуство на улица – институциите во секторот за социјалната заштита, како и владата, полицијата, 
правосудните институции, здравствената заштита и образовните институции, како и експертите и 
граѓанските организации.  

Поконкретни проблеми во работата со децата и младите со искуство на улица се преполните 
капацитети и недостигот на експертиза и соработка меѓу институциите и организациите вклучени 
во ова прашање, што е примарната пречка во обезбедувањето систематски, комбиниран и 
мултидисциплинарен пристап во справувањето и превенцијата.   

Капацитети и експертиза 

Во регионот не постојат капацитети и, според изјавите на самите вклучени страни, често нема 
доволно високо ниво на експертиза за ефективни постапки за превенција и спротивставување на 
уличните искуства, особено питањето од страна на децата.  

Поголем дел од органите, од институциите и од организациите немаат доволно капацитети за работа 
со децата и младите од оваа ранлива група. Индицирано е дека бројот на вработени (особено во 
системот за социјална заштита) треба да се зголеми, ресурсите да се подобрат и да се организираат 
дополнителни обуки за знаење и за вештини за работа со децата со искуство на улица.  

Одговорности и мерки 

Центарот за социјална работа (ЦСР) во најдобар интерес на детето има обврска да работи на 
подобрувањето на заштитата на децата со искуство на улица, да спречи семејно насилство и да развие 
мерки за заштита на правата и добросостојбата на децата изложени на економска експлоатација. 

Во врска со заштитата на децата и младите со искуство на улица, институциите за социјална 
заштита ги имаат следниве обврски:  

» консултативна работа со децата,  
» консултативна работа со родителите (вклучително и предупредување за санкции),  
» поддршка и грижа за децата (вклучително и домашни посети),  
» поднесување кривични и прекршочни пријави,  
» надзор и/или предлог за одземање на родителски права,  
» финансиска и правна помош на семејствата.  

Постојат поголем број активности што може да ги преземат овие институции во рамките на нивната 
надлежност и се однесуваат на децата и младите со искуство на улица. Главно се обезбедуваат услуги 
за консултации со родителите и децата и за поднесување пријави. Обезбедувањето материјална 
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поддршка е услуга што многу ретко се нуди на децата со искуство на улица од страна на центрите за 
социјална работа.  

Освен она што веќе го споменавме, ЦСР треба да ја контактира полицијата или училиштата кои ги 
посетуваат децата со искуство на улица. Ако детето не е жител на општината во која е најдено како 
проси, ЦСР треба да го извести релевантниот општински центар, да се обиде да ги најде родителите 
и да ги информира граѓанските организации и различните асоцијации. Улогата на ЦСР во 
справувањето со проблемот на децата и младите со искуство на улица треба да се зајакне преку 
обезбедување советувања и финансиска поддршка. Сите центри имаат изјавено дека освен 
советодавната работа, тие не преземаат други активности и мерки што се дозволени со законите.  

Работниците со децата со искуство на улица:  

» воспоставуваат контакт за итни случаи со детето преку одење на терен и преку 
воспоставување соработка со полицијата,  

» ги утврдуваат фактите на трудовата експлоатација, злоупотребата, итноста на преземањето 
заштитни активности,  

» тие спроведуваат интервјуа со вработените на образовната институција која ја посетува 
детето, со медицинската служба на семејството и со другите лица што може да обезбедат 
релевантни информации за сите околности на ситуацијата во која се наоѓа детето,  

» во контакт со детскиот центар за социјална работа имаат обврска да дејствуваат со особена 
чувствителност при проблеми што вклучуваат насилство, неговите причинители и 
различните форми во кои се појавува. На секое дете ќе му биде овозможено специјално 
разбирање на проблемот со трудовата експлоатација или питањето,  

» воспоставуваат контакт со родителите/старателите на детето и ги запознаваат со нивните 
законски права, моќи и правата на детето за заштита од сите форми на експлоатација, 
насилство и запуштеност, како и на сите мерки и постапки што ќе ги преземе центарот за 
социјална работа во идните постапки, а што се важни за зачувувањето на безбедноста на 
децата, особено во врска со сместувањето на детето во засолниште,  

» родителите/старателите кои не учествувале во експлоатација на детето, во насилство и во 
други форми на злоупотреба се упатени да ги реализираат своите права на бесплатна правна 
помош и соодветно советување и поддршка за детето во дневните центри за деца,  

» ако центарот за социјална работа нема капацитети за советување, односно за третманот што 
му е потребен на детето, тогаш има обврска да ги разгледа другите можности во околината и 
да го информира детето за нив, односно да ја контактира избраната институција и да му 
помогне на детето да го реализира своето право на овој тип поддршка, 

» во случај на постоење кривична или прекршочна постапка поврзана со состојбата во која се 
наоѓа детето, центарот се раководи од принципот на најдобриот интерес на детето или пак 
се назначува специјален старател за целите на овие постапки,  

» персоналот на центарот има обврска да направи официјални забелешки, извештај или 
документација за секоја од преземените активности во случаи на деца со искуство на улица, 

» по барање на канцеларијата на надлежниот обвинител или на полицијата, центарот ја 
доставува комплетната документација што е релевантна за резолуција и доказ на кривичен 
прекршок, 
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» работниците чуваат писмена документација за наметнатите мерки, го следат нивното 
извршување, даваат извештаи на судот за прекршоци за извршувањето на мерките, 
предлагаат замена на мерките со други мерки,  

» имаат обврска да одржуваат индивидуални писмени извештаи за сите аспекти на 
економската експлоатација и злоупотребата на детето,  

» секој центар има обврска да направи листа на работните часови на службеници на должност 
(со име и презиме на службеник и телефонски број) за часовите по завршувањето на 
работното време и за викендите, и да ја поднесе оваа листа до надлежните полициски 
станици, како и до овластените лица во детските болници поради заедничка интервенција,  

» имаат обврска да изведуваат континуирана едукација и процедури во случаи на деца со 
искуство на улица.  

Во однос на ангажманот на полицијата се идендификуваат две надлежности во нивниот мандат:  

» поднесување обвиненија до обвинителството и 
» соработка и известување на институциите за социјална заштита.  

Мерките преземени од полицијата се движат во тесен круг што се состои од информирање на 
центрите за социјална работа, идентификација на идентитетот на детето и повикување на 
родителите. Конзистентниот став на полицијата во однос на двете одговорности е рефлектиран во 
примената на правните одредби:  

» ако детето е помладо од 14 години, полицијата треба да го информира ЦСР,  
» ако детето е постаро од 14 години, јавниот обвинител може да поднесе обвинение против 

детето; сепак, во двата случаја може да се поднесе обвинение против родителите.  

Врз основа на законските овластувања, полицијата има обврска да ги преземе сите потребни мерки 
и постапки наменети за заштита на децата со искуство на улица, да им обезбеди пристап до 
медицински и други форми на помош, да ги преземе сите мерки и постапки за заштита на децата, да 
го документира случајот и да ги препрати информациите до канцеларијата на надлежниот 
обвинител и да се координира со центрите за социјална работа, здравствените институции, 
надлежните ГО и засолништата за деца. Во овој поглед, по креирањето на извештајот за детето со 
искуство на улица, полицијата ги презема следниве мерки и постапки: 

» кога го регистрираат барањето, треба да започнат да собираат колку што можат повеќе 
првични информации за причината за состојбата како: информации за природата на 
случајот, адресата на која детето било откриено како пита, дошло до експлоатација или некој 
друг тип злоупотреба, телефонскиот број на личноста која го пријавила случајот, дали е 
потребно да се повика брза помош, дали има постара личност на местото на настанот која е 
во некаков однос со детето и ако има опис на личноста и можни информации за движењето 
на детето (карактеристики на сомнителната личност: дали изгледа дека консумира алкохол, 
дроги итн.), 

» веднаш по дознавањето за деца со искуство на улица, униформирани полициски службеници 
ќе дојдат на локацијата во тим од барем двајца службеници, но, сепак, во зависност од  
комплексноста на ситуацијата треба да е вклучен комплетен тим за криминално 
процесирање заедно со официјален претставник на локалниот надлежен центар за социјална 
работа,  
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» полициските службеници прават да е полесно детето да биде однесено до најблиското 
засолниште заедно со официјален претставник на центарот за социјална работа и 
одговорната личност од ГО,  

» сите податоци собрани од полицијата треба да бидат обезбедени од итната служба на 
надлежната полициска станица на одговорната личност од центарот за социјална работа и 
одговорната личност од надлежната ГО,  

» по собирањето на податоците и во зависност од конкретниот случај, полициските 
службеници го извршуваат лишувањето од слобода на сторителот кој учествувал во 
трудовата експлоатација и злоупотребата на децата во согласност со законот,  

» во случај на сместувањето на дете во засолниште, полициските службеници ја штитат 
доверливоста на податоците што ја индицираат локацијата на детето. Треба биде одржуван 
контакт само со официјалните претставници од центарот за социјална работа и тие ќе го 
изведат официјалното набљудување на семејството и причините што го довеле детето во 
таквата состојба.  

 

Здравствените институции обезбедуваат сеопфатна здравствена заштита на децата со искуство на 
улица за да го зачуваат физичкото и менталното здравје на детето и да му помогнат со повредите и 
со траумите. Во случај на сомневање дека повредата или здравствената состојба е последица на 
семејно насилство или експлоатација на детето, здравствениот професионалец има обврска да 
зборува посебно со детето за кое постои сомнение дека е жртва и да го поттикне да му верува поради 
професијата на здравствен работник, па да открие повеќе од околностите поврзани со повредата или 
состојбата на детето.  

Здравствените работници кои, вршејќи ја својата работа, откриваат дека детето било злоупотребено 
или експлоатирано имаат обврска:  

» итно да го пријават случајот на надлежната полициска служба и центарот за социјална 
работа, според местото на живеење на детето,  

» тие се овластени да поднесат барање за започнување на прекршочна постапка (за 
пријавување на насилство не е потребна согласност од детето/жртвата).  

» да ја третираат жртвата на насилство како приоритет во обезбедувањето итна помош, според 
тежината на повредите и медицинските индикации на другите пациенти,  

» да ги забележат фактите и изјавите на детето или придружникот од центарот за социјална 
заштита во картонот или протоколот на пациентот заедно со задолжителното внесување на 
датумот и обврската за заверување во регистарот,  

» да одржуваат засебна документација на децата со искуство на улица, 
» тие чуваат како професионална тајна сѐ што ќе дознаат за здравствената состојба на детето 

и за состојбата во која е пронајдено,  
» ја поднесуваат до надлежната судска или полициска власт документацијата што е релевантна 

за решавање и за докажување на криминалното дело или престапот,  
» ако личноста која го поттикнала детето на питање или го довела во ситуација на економска 

експлоатација е личност со ментални нарушувања или е зависник, тој/таа треба да е упатен 
на третман или присилно да е хоспитализиран и за тоа треба да се известат надлежната 
полициска служба и центарот за социјална работа.  
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Образовните институции имаат обврска да ги преземаат сите мерки за заштита на правата на детето 
со специјален акцент врз заштитата на децата од сите форми на насилство. Од овој аспект тие имаат 
обврска да преземаат активности и мотивациски мерки наменети за поттикнување и за охрабрување 
на децата да останат во образовниот систем на следниов начин:  

» преку давање приоритет на децата со искуство на улица во пристапот до програмите за 
кофинансирање и финансиска поддршка,  

» преку обезбедување дополнителна настава за предметите за овие деца, што ќе добиваат 
поинтензивна и пораспространета поддршка во совладувањето на училишниот материјал, а 
поради специфичните околности и потреби на овие деца наставата треба да е заснована на 
посебен пристап за секое дете,  

» според правните рамки, редовно треба да се планираат и да се организираат наставни часови 
за децата на возраст од 15 години кои имаат потреба од настава од основното образование, 
како и воннаставни испити во училиштата што се во близина на местото на живеење на 
детето жртва на трудова експлоатација и на други форми на злоупотреба,  

» во итни ситуации, кога децата не поседуваат документи за идентификација, тие 
овозможуваат вклучување во процесот на образование според моменталните развојни 
потреби и можностите на детето,  

» обезбедуваат учебници, ужинки и превоз (ако треба да се патува повеќе од 4 километри во 
една насока) за децата со искуство на улица додека тие се во образовниот процес, 

» воспоставуваат јасен механизам за известување (по училиште) за отсуството на детето со 
покритие од неродителски/законски старател и преку официјална докторска белешка. 
Поконкретно се следи отсуството што не е оправдано на споменатиов начин ако трае 
подолго време (на пр. 3 дена) со задолжително вклучување на локалниот надлежен центар за 
социјална работа,  

» задолжителен интердисциплинарен третман за адолесцентите со искуство на улица и развој 
на посебен план за заштита на секое дете, следење на спроведувањето на планот, истовремена 
работа со семејството за да се елиминираат причините што го довеле детето во таквата 
ситуација и примена на санкции за родителите /старателите ако се сметаат за оправдани.   

ГО ја зачувуваат својата примарна улога во едукацијата на родителите и на децата, во сместувањето 
и во зајакнувањето на децата и младите со искуство на улица, како и спроведувањето на различни 
програми за поддршка, независно и во соработка со релевантните институции, особено во напорите 
да се вклучат децата во редовниот образовен систем.  

Специјалната улога на ГО е отсликана во воспоставувањето на СОС-линија за поддршка и заштита 
на децата со искуство на улица.   

Правните институции имаат обврска во најголема можна мера да ги искористат законските 
можности пропишани со позитивната законска регулатива за заштита на децата со искуство на 
улица и да им обезбедат судска заштита за да го зачуваат нивниот психофизички интегритет и 
основното право на живот без насилство и експлоатација преку:   

» итно постапување во случаи поврзани со питање и трудова експлоатација на деца,  
» информирање на децата за нивните права за време на постапките,  
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» организирање на работата на судиите на начин што ќе им овозможи да изведуваат постапки 
за викендите и за празниците во случаи со притвор,  

» судиите во кривичните постапки, како и обвинителите ќе го гарантираат спроведувањето на 
обвинетата или осомничената личност за извршениот акт на насилство, организација на 
питањето и трудовата експлоатација на детето и ќе ја испрашаат приведената личност за да 
одлучат како да постапуваат понатаму, 

» гарантирање на заштитата на децата од страна на судот и во судот преку овозможување на 
давање изјава одвоено од сторителот во согласност со законската регулатива,  

» канцеларијата на обвинетиот има обврска да ја информира полициската служба што го 
поднела извештајот за извршениот кривичен прекршок за понатамошните чекори, односно 
за одлуките што биле донесени во случајот, а треба да е информиран и локалниот центар за 
социјална работа.  

Надлежните институции, но исто така и граѓанските организации генерално немаат адекватен метод 
за евалуација и следење на интервенциите преземени за поддршка на децата и младите со искуство 
на улица.  

 

Соработка меѓу вклучените страни 

Еден од важните предуслови за ефективно дејствување за поддршка на децата и младите со искуство 
на улица е соработката меѓу релевантните институции, ГО и експертите за да се обезбеди 
систематски, повеќесекторски и мултидисциплинарен пристап кон овој феномен.   

Компаративната анализа22 на одговорите на полициските претставници, секторот за социјална 
заштита и граѓанското општество утврди неколку факти што се заеднички за целата област на 
државите од Западен Балкан:  

» постоење соработка меѓу полицијата и социјалните служби на нивото на размена на 
информации;  

» недостиг на соработка меѓу училиштата и институциите за социјална заштита;  
» ниско ниво на соработка со ГО;  
» ниско ниво на соработка меѓу институциите и владата и институциите на локалните власти.  

Најинтензивна соработка постои меѓу државните институции, особено институциите за социјална 
заштита и полицијата, додека комуникацијата меѓу владата и граѓанскиот сектор е недоволна.  

ГО соработуваат со институциите за социјална заштита, малку е пониско нивото на соработка со 
училиштата, со полицијата и со здравствените институции, а нивото на соработка со правниот 
сектор е на сосема ниско ниво.  

Не постои координирана и континуирана соработка меѓу вклучените страни. Секоја од нив дејствува 
во рамките на сопствената надлежност и не придонесува за систематското решавање на проблемот 
на децата и младите со искуство на улица. Во повеќето случаи, децата и младите се тргаат од улицата 
само за одреден период.  

 
22 Save the children (2011). Регионален извештај за питањето од страна на деца: Распространетост, превенција и 
потиснување на детското питање. Превенција на експлоатацијата на деца во Југоисточна Европа.  
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Не постои систематски пристап кон овој проблем, што резултира во одбегнување на одговорностите 
(на пример во училиштата), во недостиг на соработка меѓу вклучените страни, неадекватни и 
недоволни капацитети на институциите и организациите што треба да се справуваат со овој 
проблем.  

Проблемите со практичното спроведување на меѓусекторската соработка се позабележливи во 
големите градови, додека состојбата по ова прашање е малку подобра во малите градови. Сепак, 
најголемиот предизвик на локално ниво е поврзувањето или вмрежувањето на сите страни вклучени 
во работата со децата и младите со искуство на улица. 

  

Одговорности, основни квалификации, надлежности и вредности потребни за практичарите 

Улогите и одговорностите може да бидат разновидни и многубројни. Некои од нив се: 

Процена: добивање точни релевантни информации за состојбата на децата и младите со искуство на 
улица и за достапните ресурси. Ова помага да се даде приоритет на потребите и на проблемите на 
уличните деца.  

Одговор на потребите и на проблемите: одговарање на итните потреби и проблеми на уличните деца 
и млади со искуство на улица за да им се помогне во превенцијата или намалувањето на нивните 
проблеми и во барањето помош кога тоа е потребно.   

Мобилизација и активности за застапување на заедницата: стимулирање и на децата и на младите со 
искуство на улица и заедницата да преземат акции и да применат спроведливи мерки како решенија 
преку развивање на свеста за постојните потреби, проблемите на уличните деца и за потенцијалните 
ресурси. Застапувањето и поддршката на каузата на уличните деца може да ја зајакне политичката 
волја на владата за обезбедување заштита и добросостојба на децата и семејните единици со искуство 
на улица. 

Управување: планирање, имплементација, активности за евалуација, идентификација и поврзување 
на различни ресурси во заедницата и гарантирање соработка со релевантните владини органи и 
други организации.  

 

Карактеристики на ефективен професионалец за работа со деца и млади со искуство на улица 

За да биде ефективен, работникот треба да поседува или да стекне одредени карактеристики:  

» да има знаење, вештини и соодветни ставови, 
» да има желба за континуирано учење. Ова би подразбирало да биде свесен за личните 

ограничувања и да бара помош кога му/ѝ е потребна,  
» да има интегритет, зрелост и чувство на одговорност, на трпеливост и на сочувство,  
» да има решителност, ентузијазам и мотивација, 
» да е креативен и да е снаодлив,  
» да може да работи со учеснички стил и да ги поттикнува сите да придонесуваат со свои идеи 

и одлуки,  
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» да верува во зајакнувањето на децата со искуство на улица преку создавање можности за тие 
да ги препознаат и да ги развијат сопствените вештини преку градење самодоверба.  

Знаење, вештини и ставови 

Професионалците мораат да поседуваат соодветно знаење, вештини и ставови за да можат 
ефективно да работат со децата и младите со искуство на улица.  

Знаење 

Знаењето се однесува на информации и на разбирање на факти и на принципи. Знаењето може да 
биде стекнато преку читање извештаи за децата и младите со искуство на улица, преку зборување со 
нив и со други клучни лидери на заедницата, преку вршење процена на децата и младите со искуство 
на улица и преку учење од сопственото искуство.  

Вештини 

Вештина е способност нешто да се направи добро. Тие треба да научат одредени вештини за да им 
ги пренесат на децата и младите со искуство на улица. Вештините може да се научат преку вежби и 
демонстрации. 

Ставови 

Ставовите се тенденции да се размислува или да се постапува на одреден начин. Ставовите 
вклучуваат вредности и верувања. Тие може да се изразат во она што личноста го зборува, тоа што 
го прави или не го прави, на пр. ако не ја разбираат маката на децата и младите со искуство на улица 
и не веруваат дека тие имаат потреба од помош, нивниот став на негрижа може да е отсликан во 
начинот на кој ќе стапуваат работниците во интеракции со нив. Ставовите се развиваат во подолги 
временски периоди и се најтешките за менување.   

Чување на досиејата и поднесување извештаи 

Информациите за локалните деца и млади со искуство на улица треба да се собираат затоа што 
карактеристиките и ситуациите на уличните деца се различни во секоја држава, секој град или 
средина. Досиејата и другите пишани материјали за децата веројатно нема да обезбедат доволно 
детали затоа што децата имаат тенденција да се исклучени од пописите на население или 
испитувањата на домаќинствата.  

Товарот на работата со децата и младите со искуство на улица 

Децата и младите со искуство на улица може да биле проценети многукратно од страна на 
здравствените, социјалните, образовните, правните и другите агенции. Важно е да не се дуплираат 
процените што веќе биле направени. Децата и младите со искуство на улица најчесто имаат краток 
распон на вниманието така што препорачливо е да се избегне поставување на преголем број 
прашања (може да е корисно процената да се подели на повеќе од една сесија за процесот да биде 
помалку напорен).  

 

 

 



 48 

Приоритети 

За време на процената, работникот може да се најде во ситуација што бара итна интервенција, како 
случај на повреда или закана за насилство. Справете се со овие прашања пред да се посветите на 
записите/документацијата.  

Документирањето и системите за чување на извештаите помагаат во следењето на напредокот на 
индивидуалните случаи. Поднесувањето извештај и бележењето може исто да помогнат во процесот 
на следење на напредокот и идентификација на проблемите. Документите се неопходни за 
комуникацијата со другите агенции и се извор на информации за други луѓе.  

Системи за чување податоци и известување 

Некои програми имаат прецизни процедури за документирање на поединечни случаи и за дневно, 
неделно или месечно известување за активностите. Секој тим мора да одлучи што е најдобро за него.  

Приемни формулари 

Професионалците најчесто чуваат документација за бројот на деца и младинци со кои работат и за 
типот проблеми со кои тие се соочуваат. За оваа цел тие користат приемни формулари. Формуларот 
најчесто се пополнува откако теренскиот работник ќе се сретне со детето неколку пати на улицата 
или во центарот. Овие информации помагаат во процената на случаите и во развивањето на планови 
за акција.  

Клучните области за кои треба да се добијат информации се: идентификација, т. е. име, возраст, пол, 
датум на раѓање, вообичаена адреса, семејна историја. Опис на детето, физички изглед, физички и 
емоционални проблеми.  

Други информации, на пр. причини за напуштање на домот, претходни апсења, специјални потреби.  

Белешки за напредокот на случајот 

Некои улични работници, особено оние кои работат во центрите или во институциите, преферираат 
да ги чуваат информациите за секое од децата одделно. Овие документи се наречени белешки за 
напредокот на случаите. Ако работниците гледаат дете/младинец секојдневно, тие вообичаено 
внесуваат податоци еднаш неделно, но ако го гледаат детето нередовно, тие може да внесуваат 
белешка за напредокот по секоја средба.  

Ефективно одржување на документацијата и известување 

Начинот на кој се одржува документацијата и извештаите може да придонесе за нивната 
ефективност. Кои и да се методите за чување на документацијата и за известување што се користат, 
за да бидат корисни тие треба:  

» да бидат јасни и лесно разбирливи (да немаат комплицирани термини),  
» да се презентирани на логичен начин/на делови,  
» да ги нагласуваат важните точки,  
» да бидат прецизни (да избегнуваат непотребни детали и повторувања),  
» да се чуваат доверливо, на пример, да не се користат имиња на чувствителни документи што 

може да се инкриминирачки,  
» да се чуваат на сигурна локација,  
» да се достапни само на ограничен број луѓе, а не на општата јавност.  
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Доказите од државите од Западен Балкан укажуваат дека и покрај постоењето на релевантна 
легислатива, а и социјални интервенции во некои од случаите, владите во практиката не прават 
доволно за да ги заштитат овие деца. Независно дали ова е поради немањето политичка волја, 
капацитети или ресурси, владите сепак не се успешни во казнувањето на сторителите или во 
штитењето на децата кои принудно се наоѓаат во ситуација на питање и во давањето на потребната 
нега и рехабилитација. Законите и казните испраќаат важна порака за неприфатливоста на 
принудното питање на децата. Сепак, во реалноста, тие ќе се сфаќаат сериозно само ако видливо се 
спроведуваат. Со оглед на тоа што децата принудени на питање тешко може да се идентификуваат 
меѓу големиот број деца кои питаат, може да се допре само до мал дел од засегнатите.  

Моменталната состојба во одредувањето и пристапот до решенија за проблемите на децата и 
младите со искуство на улица, што се покажа дека се заеднички проблеми за целиот регион, е 
опфатена во заклучоците на истражувањето на „Спасете ги децата / Save the children“ од 2011 година, 
и овие заклучоци се сѐ уште валидни:  

» децата и младите со искуство на улица, особено со питањето (од страна на деца) како 
социјален феномен, не се адекватно регулирани со законите, со секундарната легислатива и 
со стратегиските документи; 

» експертите не се едногласни во своите мислења за тоа што претставува искуството на улица 
на децата (питањето);  

» постојните правни мерки поврзани со оваа популација на деца изложени на ризик не се 
применуваат конзистентно и ефикасно;  

» правниот систем не е успешен во давањето на децата и младите со искуство на улица статус 
на жртви на експлоатација, на насилство и на запуштеност;  

» причините за искуството на улица се комплексни и не се доволно истражени;  
» не се одржува документација за децата со искуство на улица, што го прави уште потешко 

одредувањето на опсегот на ова прашање;  
» соработката на надлежните власти, институциите и организациите во однос на превенцијата 

на искуството на улица на децата е неадекватна;  
» мерките што се преземаат не се ниту систематски ниту ефикасни и не постои холистички 

пристап кон таквите мерки.  

Потребно е да се продолжи со работа на вмрежувањето во секоја локална заедница за оваа 
проблематика да се стави под контрола и да се организираат обуки за вработените во релевантните 
структури одговорни за грижата и за заштитата на децата. Прво, потребна е едукација на 
полицискиот персонал и персоналот за социјална заштита, а потоа потребна е специјална обука на 
тимовите за теренска работа.  

ЗАКЛУЧОК
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Важно е да се работи на превентивата и на зајакнувањето на системите што се тесно поврзани со 
животите на децата и со основните причини што ги наведуваат во улични ситуации.  

Надлежните власти, учесниците и органите што дејствуваат под сопствена надлежност не 
придонесуваат кон трајното и систематско решавање на проблемот на питањето на малолетниците.  

Соработката меѓу образовните институции и центрите за социјална работа треба да биде зајакната 
затоа што најголемиот дел деца од улиците многу брзо ги напуштаат училиштата. Образовните 
институции многу ретко ги информираат центрите за социјална работа за честото отсуство на 
децата, дури и кога е очигледно дека одредено дете е изложено на ризик, иако центрите како 
старателски органи мора да вршат надзор над родителските права и да извршат превенција на 
запуштањето и злоупотребата на децата.  

Само мултидисциплинарниот пристап може да придонесе кон потиснувањето и разрешувањето на 
овој проблем, а владините институции треба да имаат многу поактивна улога. Потребно е да се 
соработува со надлежните власти и граѓанскиот сектор преку заеднички постапки и поддршка на 
активностите и на програмите.  

 Сеопфатниот пристап кон заштитата на децата и младите со искуство на улица вклучува планирање, 
имплементација и координација за да се постигнат предвидените цели. Процесот мора да е 
систематски и континуиран. Успешната поддршка бара напори од заедницата. Воспоставувањето на 
општински советодавен комитет би било важен чекор во оваа насока.  

Некои држави (Албанија и БиХ) имаат протоколи за случаите на деца со искуство на улица, а 
нивната примена во последниве години значително го подобри пристапот кон заштитата на оваа 
група деца и млади изложени на ризик.  

Целокупните напори што се прават за воведување на комплетна заштита на децата и младите со 
искуство на улица мора соодветно да се документираат. Соодветните системи за документирање и 
известување можат да придонесат за ефективното управување со ваквите проекти и за избегнување 
на повторувањето на веќе вложените напори. Информациите од основната процена и документите 
од процесот на спроведувањето исто така помагаат во евалуацијата на ефектите од преземените 
активности.  
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Прилог 1 

ФОРМУЛАР ЗА ПРОЦЕНА НА КВАЛИТЕТОТ НА ЖИВОТОТ НА ДЕЦАТА И МЛАДИТЕ 
Забелешка: Овој формулар е изработен за да им помогне на вработените да соберат информации 
за време на процесот на идентификација и директно да ги проценат децата и младите со искуство 
на улица за да постигнат стандардизирана структура за собирање и за архивирање на 
информациите кога се контактираат децата и семејствата за време на интервјуто.  
Датум_____________ Време______ Вработен____________ 
ПРВА СРЕДБА:  
ЦЕЛ НА СРЕДБАТА/ИНТЕРВЈУТО:  
(на пример, дали средбата е иницирана од повик на СОС- 
-линија или е по барање на други) 

  

Претставување: (пример):  
Јас се викам _____________ и работам за ______________. Мојот колега се вика _____________ и 
работи за ______________. Наша работа е да помагаме на деца и млади кои ќе се најдат во тешка 
ситуација и имаат потреба од помош. Заедно ќе разговараме и ќе најдеме решение за тебе и за 
твоето семејство. Сакам да ти поставам неколку прашања за подобро да разберам што ти треба и 
како можам да ти помогнам. Ако ти се согласуваш (и ако се согласува родителот ако е присутен), 
тогаш можеме да почнеме. Слободно можеш да ме прашаш ако те интересира нешто. 
(Објаснување на доверливоста/начинот на употреба/забелешките.) 
ЛОКАЦИЈА:  
ЗАБЕЛЕШКА: 
АКТИВНОСТ ВО КОЈА Е ВКЛУЧЕНО ДЕТЕТО:  
ИМЕ НА РОДИТЕЛОТ/СТАРАТЕЛОТ ИЛИ НА ДРУГИ ВОЗРАСНИ СО ДЕТЕТО И НИВНА 
ПРОФЕСИЈА:  
ВОЗРАСТ НА ДЕТЕТО  

 
Друго: 

ДРУГИ ДЕЦА (ако има 
присутни) 
ИНФОРМАЦИИ ОД 
НАБЉУДУВАЊЕТО 
НА МОМЕНТАЛНАТА 
СОСТОЈБА ВО КОЈА СЕ 
НАОЃААТ ДЕЦАТА 
ОПСЕРВАЦИЈА НА 
ДЕТЕТО ЗА ВРЕМЕ НА 
ИНТЕРВЈУТО 

Не е 
загрижувачки 

Малку 
загрижувачки 

Многу 
загрижувачки Коментари 

Дали детето е нахрането?     
Дали детето е соодветно 
облечено? 

    

Дали детето е чисто?      
Дали детето спие?      
Дали развојот на детето 
одговара на возраста?  

    

Дали детето 
комуницира со вас и 
дали интеракцијата е 
конзистентна со 
возраста?  
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Дали лингвистичкиот 
развој на детето е 
соодветен на возраста?  

    

Дали детето изгледа 
срамежливо или 
исплашено и дали е 
тивко (на изглед или за 
време на разговорот)? 

    

Дали детето има знаци 
на злоупотреба, 
модрици или 
необјаснети повреди?  

    

Дали има 
вознемирувачко 
однесување што не 
изгледа „стандардно“?  

    

Дали детето се чини 
дека има пријателски 
однос со родителите или 
изгледа срамежливо 
(ако има придружба)? 

    

Други забелешки 
(напишете)__________ 
___________________ 

    

НАБЉУДУВАЊЕ НА РОДИТЕЛОТ ако тој/таа е присутен на локацијата 
Дали беше агресивен / ја 
бранеше позицијата на 
родителите за време на 
средбата?  

    

Дали родителот зборува 
позитивно за детето?  

    

Има ли нешто „чудно“ 
или загрижувачко во 
однесувањето на 
родителот што би 
посочило кон скриени 
проблеми?  

    

Дали родителот зборува 
негативно за 
детето/изразува силни 
критики? 

    

Дали родителот 
споменува 
вознемирувачки 
воспитни методи? На 
пример, физички казни. 

    

Објаснување/забелешка: (Кога се собираат првобитните информации, двата члена на тимот ги 
разгледуваат следниве чекори во зависност од ситуацијата што се проценува. Тие 
комуницираат/го известуваат/објаснуваат/му појаснуваат на детето/родителот/старателот што 
може да се направи за да им се помогне на детето и на родителот/старателот.)  
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Прилог 2 

Прашалник 

Мени А: Деца и млади со искуство на улица  

Првото мени (менито со прашања за децата на улица) е за прашања што може директно да ги 
поставите на интервјуто.  

 

1. Демографски информации 

Овие прашања обезбедуваат информации за историјата и за околностите на децата и младите со 
искуство на улица:  

» Родот на детето/младинецот. Колку години имаш? Или која година си роден/родена?  
» Каде си роден/родена? 
» Знаеш ли да читаш и да пишуваш?  
» Колку имаш одено на училиште?  
» Каде живееш?  
» Со кого живееш?  
» Каде ти се родителите?  
» Со кого си пораснал/пораснала? 
» Од каде доаѓаат твоите родители?  
» Дали си религиозен? Колку ти е важна религијата?  
» Дали работиш? Каков тип работа?  

 

2. Стрес  

Големи животни настани 

Клучно прашање:  

» Дали ти се случило нешто во животот што ти било многу тешко?  

 

Дополнителни прашања, ако се потребни:  

» Си бил/била ли некогаш толку болен/болна што си морал/морала да одиш во болница?  
» Дали некој твој близок има починато?  
» Си бил/била ли некогаш во ситуација каде што си се плашел/плашела дека ќе го изгубиш 

животот или ќе бидеш сериозно повреден/повредена?  
» Си преживеал/преживеала ли природна катастрофа како земјотрес, поплава или пожар?  
» Дали си бегалец?  
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Секојдневни стресови 

Клучни прашања:  

» Што не ти се допаѓа во животот на улиците?  
» Што не ти се допаѓа во животот со твоето семејство?  

 

Дополнителни прашања, ако се потребни:  

» Што ти се допаѓа во животот на улиците?  
» Што ти се допаѓа во животот со твоето семејство?  
» Што се обидуваш да избегнеш секој ден? (Проблеми, улични деца, активности...) 
» Каде спиеш вообичаено? Каде спиеш другите денови?  
» Каде обично наоѓаш храна? Каде вообичаено јадеш? Дали некогаш си 

прегладнет/прегладнета?  
» Ако не можеш да најдеш храна, што правиш?  
» Каде наоѓаш облека? Дали е доволно топла/удобна?  
» Што ако силно врне? Дали некогаш ти студи?  
» Дали и каде ги переш/чистиш алиштата?  
» Каде одиш да се измиеш или исчистиш и колку често го правиш тоа?  
» Каде наоѓаш пари?  
» Дали некогаш нудиш секс во замена за: внимание, храна, облека, засолниште, дрога или 

пари? Дали некогаш си вознемируван? Кој те вознемирува? Зошто те вознемирува? Што ти 
прават?  

 

Постојани животни тешкотии  

Клучно прашање:  

» Кои се најважните проблеми што ги имаш во твојот живот во моментот, освен да најдеш 
храна, засолниште и облека?  

 

Дополнителни прашања, ако се потребни:  

» Дали се чувствуваш добро? Дали си физички силен/силна колку и сите други?  
» Кои се најважните нешта што ти требаат во моментот за да се снајдеш?  
» Какви ти се плановите за во иднина? Ти треба ли повеќе образование? Кој тип образование? 

Ќе можеш ли да најдеш работа? Каков тип работа би можел/можела да најдеш? 
» Каков тип обука би ти помогнала да ја добиеш работата што би сакал/сакала да ја имаш?  
» Каква работа би сакал/сакала?  
» Каде би сакал/сакала да живееш?  
» Дали често се чувствуваш тажно, осамено или несреќно? Си се обидел/обидела ли некогаш 

самиот/самата себе да се повредиш или да се убиеш?  
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Животни транзиции  

Клучни прашања:  

» Често ли мораш да се селиш?  
» Дали кога живееш на улиците често мораш да се движиш? Зошто?  
» Дали твоето семејство често се сели? Зошто?  

 

Дополнителни прашања, ако се потребни: 

» Дали порасна на друго место?  
» Што те натера да се преселиш овде?  
» Ако се имаш преселено, дали изгуби контакт со блиските пријатели и семејството?  
» Дали е тешко да најдеш нови пријатели кога се пресели во оваа област?  
» Што ќе направиш да ти биде полесно да се вклопиш со новата група деца?  
» Си имал ли друга група пријатели? Ако си имал, зошто ги смени пријателите?  

 

Развојни промени во адолесценцијата 

Клучно прашање:  

» Кои се добрите, а кои се тешките нешта поврзани со растењето и со влегувањето во 
адолесценција? 
 

Дополнителни прашања, ако се потребни?  

» Како е да се биде адолесцент?  
» Дали и ти си како другите адолесценти?  
» Што е различно кај тебе?  
» Загрижен/загрижена ли си поради растењето?  

 

3. Нормализација на употребата на супстанции  

Клучно прашање:  

Кои проблеми поврзани со употребата на супстанции ги има во твојата заедница? 

 

Дополнителни прашања, ако се потребни:  

» Што мислат децата и младите со искуство на улица во твојата заедница за употребата на 
супстанции?  

» Кои супстанции се добри, а кои супстанции се лоши за употреба?  
» Која е најштетната супстанција, а која е најбезбедната?  
» Од каде децата од улицата ги добиваат супстанциите?  
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» Колку им е лесно на овдешниве деца од улицата да дојдат до супстанции? Дали е полесно да 
се дојде до супстанциите овде или на друго место?  

» Дали децата и младите со искуство на улица претпочитаат да употребуваат една иста 
супстанција или употребуваат различни супстанции во зависност од нивната достапност?  

» На кој начин се има променето достапноста на различни супстанции овде со текот на 
времето?  

» Во колкава мера цената на супстанциите влијае на типот и количината на супстанциите што 
ги употребуваат децата и младите со искуство на улица? Имаше ли промена на цената на 
супстанциите кои ги употребуваат?  

» Дали децата и младите со искуство на улица употребуваат повеќе супстанции кога живеат на 
улиците или кога живеат на друго место? 

» Дали повеќето деца и млади со искуство на улица ги употребуваат истите супстанции како и 
нивните пријатели? Дали пријателите ги поттикнуваат и другите овде да употребуваат 
супстанции? Ако ги поттикнуваат, зошто?  

» Дали децата и младите со искуство на улица се вознемирувани од полицијата или од други 
поради нивната употреба на супстанции?  

» Дали мислиш дека рекламирањето, спонзорството и маркетингот на супстанции влијаат на 
децата и младите со искуство на улица?  

 

4. Ефектите на употребата на супстанции  

Клучни прашања:  

» Кои се главните причини поради кои децата и младите со искуство на улица употребуваат 
супстанции?  

» Кои ефекти ги добиваат од употребата на супстанциите како канабис, алкохол, тутун, лепак 
итн.?  

 

Дополнителни прашања, ако се потребни:  

» Кои супстанции ги употребувате вие/децата и младите со искуство на улица? Кои се 
омилените супстанции?  

» Која ви е најмалку омилената супстанција? Можете да ги потпрашате од следнава листа: 
» Алкохол 
» Тутун 
» Канабис (на пр. марихуана, хашиш, смола/масло) 
» Природни опојни супстанции (на пр. хероин, опиум, морфиум, кодеин)  
» Синтетички опојни средства (на пр. метадон, петидин, омнопон) 
» Кокаин (на пр. кока паста, кокаин во форма на сол, крек) 
» Амфетамински стимуланси (на пр. метилфенидат, метамфетамин, МДА 

(метилендоксиамфетамин), ајс (кристален метамфетамин) 
» Стимуланси/халуциногени (на пр. MДMA, бромо-ДМА) 
» Други стимуланси (на пр. ефедрин, кофеин) 
• Халуциногени (на пр. ЛСД, псилоцибин, пејоти, мескалин, фенциклидин) 
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» Хипноседативи (на пр. барбитурати, бензодијазепини, метаквалон) 
» Запаливи супстанции и аеросоли (на пр. бензин, лепак, бензен) 
» Други (на пр. кат, кава, питури, морско оревче, арека) 
» Лекови на рецепт. 

 

5. Емоционална приврзаност  

Клучно прашање:  

» Кој или што ти е најважно?  

 

Дополнителни прашања, ако се потребни?  

» Какво е/какво беше твоето семејство? Дали сѐ уште си во контакт со нив?  
» Што ти се допаѓа кај твоето семејство? Што не ти се допаѓа кај твоето семејство? (ако има 

нешто) 
» Што ти недостасува од семејството?  
» Би сакал/сакала ли да го посетиш семејството или да се вратиш и да живееш кај нив?  
» Ќе бидеш ли добредојден/добредојдена во семејството?  
» Кој ти е најважен од семејството?  
» Какви ти се размислувањата за училиштето? (исто и за неформалното образование) 
» Што ти е најкорисно од училиштето?  
» Колку добро ти оди на училиште? (исто и за неформалното образование) 
» Можеш ли да постигнеш сѐ што е потребно за на училиште?  
» Како се согласуваш со наставниците? (исто и за неформалното образование) 
» Би се вратил/вратила ли на училиште? (исто и за неформалното образование) 
» Имаш ли неколку блиски пријатели, повеќе не толку блиски пријатели или немаш вистински 

пријатели?  
» Кој ти е најблискиот пријател? Кому му веруваш? Кому не му веруваш?  
» Кому му се обраќаш кога ти треба помош? Кому му се восхитуваш? Кој ти е херој? 
» Со кого најмногу се согласуваш – твоите родители/згрижувачи, твоите пријатели, твоите 

наставници/работодавачи или твојот сексуален партнер?  
» Со кого се чувствуваш најудобно? Кој ти се восхитува?  
» Кој кажува добри нешта за тебе? На кого најмногу личиш?  
» Дали твоите родители/згрижувачи го одобруваат твојот стил на живот?  
» Дали твоите родители/згрижувачи ги одобруваат твоите пријатели?  
» Дали твоите пријатели ги одобруваат твоите родители/згрижувачи?  
» Дали твоите родители/згрижувачи имаат или порано имале проблем со употребата на 

супстанции?  
» Дали го напушти домот поради употребата на супстанции на твоите родители/згрижувачи?  
» Дали го напушти домот поради сексуална, физичка или емоционална злоупотреба?  
» Дали религијата е важна во твојот живот?  
» Сакаш ли да работиш? Каков ти е работодавачот?  
» Дали имаш милениче? Што чувствуваш за твоето милениче?  
» Поседуваш ли нешто што ти е особено важно?  
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6. Вештини, компетенции и стратегии за справување  

Клучни прашања:  

» Во што мислиш дека си најдобар/најдобра?  
» Како успеа да ги преживееш тешкотиите во твојот живот?  

 

Дополнителни прашања, ако се потребни:  

» Кои се најтешките проблеми со кои мораш да се справуваш?  
» Како обично се справуваш со овие проблеми?  
» Што би можел/можела да научиш што ќе ти помогне подобро да се справуваш со нив?  
» Што правиш кога се чувствуваш анксиозно и под стрес?  
» Што правиш кога се чувствуваш налутено? Како се обидуваш да ја контролираш лутината 

или насилството?  
» Имаш ли проблеми со спиењето? Што ти помага да заспиеш?  
» Што правиш за да се чувствуваш подобро за себеси?  
» Како се обидуваш да ги спречиш искуствата на улицата да те принудат да направиш нешто 

што не сакаш?  
» Што правиш за да се обидеш да ја контролираш твојата употреба на супстанции?  
» Кои специјализирани вештини ти требаат за да работиш или да заработиш пари?  

 

7. Ресурси 
» Од каде добиваш информации? Со кого зборуваш и кого го слушаш? На кои информации им 

веруваш? Кого не би го послушал или не би му/ѝ посветил внимание?  
» Каде одиш за медицински третмани? Се чувствуваш ли удобно таму? Дали таму добро те 

третираат? Како може да се подобри услугата? Кого го слушаш за медицински и здравствени 
информации?  

» Кај кого одиш да побараш да ти помогне во наоѓањето засолниште или место за живеење? 
Кој ти помага да најдеш храна? Каде одиш за да најдеш облека?  

» Каде одиш за рекреација? Што правиш за забава? Што би сакал/сакала да правиш за 
рекреација? Играш ли некои спортови? Би сакал/сакала ли да спортуваш? Каде го минуваш 
поголемиот дел од времето? Каде би сакал/сакала да го минуваш времето?  

» Учествуваш ли во некои образовни активности? Ако учествуваш, што учиш? Си имал/имала 
ли некоја обука за работа? Ако си имал/имала, каде? Каков тип обука би сакал/сакала? Како 
би ти помогнала? 

» Ако знаеш да читаш, што читаш и што би сакал/сакала да читаш? Гледаш ли телевизија, 
видеа, филмови и слушаш ли радио? На кои од медиумите им веруваш и кои ти даваат 
најдобри информации?  

» Читаш ли информативни памфлети и постери? Дали им веруваш? Каков тип информации 
најлесно би забележал, на пр. шарени, духовити, застрашувачки, сериозни?  

» Каде наоѓаш информации за супстанциите? Каде би отишол/отишла да бараш помош за 
проблем со супстанциите? Кој би можел да ти даде совети за исхраната?  



 59 

 

8. Општи здравствени информации 
» Како ти беше општото здравје во минатото? Кои проблеми си ги имал/имала со здравјето?  
» Си имал ли незгоди? Страдаш ли од алергии?  
» Имаш ли проблеми со забите?  
» Си имал/имала ли некогаш сексуално пренослива болест?  
» Страдаш ли од долготрајна попреченост?  
» Си имал/имала ли некогаш потреба за медицински третман, на пр. за туберкулоза, за 

паразитска инфекција?  
» Си лежел/лежела ли некогаш во болница? Ако си лежел/лежела, за што?  
» Си имал/имала ли некогаш хируршки зафат? 
» Си бил/била ли некогаш третиран/третирана од психијатар или од психолог? За што ти беше 

потребен таквиот третман?  
» Дали во моментот си на некој третман? Задоволен/задоволна ли си од твојот медицински 

третман? Како би можел да се подобри?  
» Дали твојата употреба на супстанции ти предизвикала проблеми со здравјето?  
» Кои вакцини ги имаш примено?  
» Што јадеш вообичаено?  

 

9. Ризични однесувања 

Клучно прашање:  

» Пример за директно поставување на ова прашање: Правиш ли нешто ризично за твојот 
живот или за твојата безбедност? Ако правиш, кои се тие ризици?  

» Пример за индиректно поставување на ова прашање: Дали мислиш дека уличните деца ги 
ризикуваат своите животи или безбедноста? Ако ги ризикуваат, кои се ризиците?  

 

Дополнителни прашања, ако се потребни:  

» Дали ти/децата и младите со искуство на улица во близина прават нешто ризично или 
опасно?  

» Како ти/децата и младите со искуство на улица овде се правите важни пред пријателите? 
Како ти/децата и младите со искуство на улица овде се докажувате?  

» Што ти/децата и младите со искуство на улица овде треба да направите за прифаќање од 
другите деца и млади со искуство на улица?  

» Дали ти/децата и младите со искуство на улица овде се впуштате во тепачки?  
» Дали ти/децата и младите со искуство на улица овде носите/употребувате нож, пиштол или 

друго оружје? Дали ти/децата и младите со искуство на улица овде го кршите законот поради 
забава, за да бидете прифатени од другите или за да преживеете на улицата?  

» Дали ти/децата и младите со искуство на улица овде правите ризични дејства за да 
заработите пари или да дојдете до: храна, облека, засолниште итн.?  

» Дали ти/децата и младите со искуство на улица овде сте сексуално активни?  
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» Си бил/била ли некогаш принуден/принудена да имаш секс?  
» Нудиш ли секс за да преживееш?  
» Си имал/имала ли некогаш секс со личност од истиот пол?  
» Колку сексуални партнери си имал/имала/имаш во моментот?  
» Имаш ли деца или дали некогаш си била бремена? Си имала ли некогаш абортус? Ако си 

имала, каде?  
» Што се сексуално преносливи болести? Што е ХИВ? СИДА? Си имал/имала ли некогаш 

сексуално пренослива болест? 
» Дали ти/децата и младите со искуство на улица овде сте изложени на ризик од инфекција со 

ХИВ или други сексуално преносливи болести?  
» Користиш ли некаква форма на контрацепција? Кој тип? Колку често? Што е „побезбеден 

секс“?  
» Дали ти/децата и младите со искуство на улица овде експериментирате со различни 

комбинации на супстанции? Кои комбинации ги употребувате? Дали ти/децата и младите со 
искуство на улица овде некогаш земате супстанции што не ви се познати?  

» Дали ти/децата и младите со искуство на улица овде правите ризични нешта по употребата 
на супстанции како криминални дела, качување по дрва или згради, пливање, секс со 
непознати или преминување улици со густ сообраќај?  

» Дали употребуваш супстанции сам/сама или со други деца и млади со искуство на улица? 
Каде ги употребуваш овие супстанции?  

» Дали некогаш имаш инјектирано супстанција? Како ја инјектираше? Ако си инјектирал, дали 
со некој друг ги делеше иглата, шприцот, водата или некои од другите инструменти/садови?  

» Од каде ги наоѓаш твоите чисти игли и шприцови? Дали ги употребуваш повеќекратно? Како 
ги чистиш и со што?  
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